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CAMARA DOS DEPUTADOS 

PROJ•ECTO DO ORÇAMENTO DA RECEITA (1921) 

r;xPOSIÇÃO DO SR. ANTONIO CARLOS, RELATOR DA CoMMISSÃO DEl FINANÇAS, DA 

CAMARA DOS DEPUTADOS 

Ao <tpresentar o projecto da r eceita para. 19·2.1, desdobrei per>tnte a 
Qommissão os algarismos componentes, · não só desse projecto, co:mo da 
despeza proposta pelo Governo, devidamente completada. Em seus totaes 
esses algarismos assim se discriminaram: 

Receita. . 
Despeza. ·. 

Otth'o 
106.039 :500$000 

75. 615; 9.84$087 
Saldo, ouro. . .............. . ............... . .. . ..... · 

P apel 
5-51.184:000$000 
748.988:968$71;7 

30.423:515$913 
197. 804:968$757 Deficit, papel. . . . .......... . ....... . ..... . . . ... , . ...... . 

o conüonto entre uma e outra demonstrara o saldo, ouro, de réis ..... . 
30 . 42·3: 515$913, e o cle!icit, pa pel , de 197.804:968$757 . Applicada na. des peza 
geral o saldo em ouro, feita a ·conversão ao cambio de 112, o defioit final 
ficou sendo, em papel, de 129.352:057$953. 

Com as modificações feitas nos orçamentos da despeza, a pós a apresen-
tação do projecto da receita, os algarismos da despeza, por Ministel'io, fi-
caram sendo: 

Ministerios: 
Justiça . . . . 
Exterior. 
Marinha.. 
Guerra .. 
Viação . : 
AgrJcultura. 
Fazenda ... 

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

0U1'0 . Papel 

29:736$000 67 .. 926:442$490 
4.656:570$655 ~.361:120$000 

. 200; 000$000 61.773; 536$025 
200:000$000 116.8M:359$000 

14.416; 385$'712· 268.783; 004$768 
862; 680$3·52 29.316:427$545 

50.767:925$923 167.147:405$376 

71.13•3 :·298$642 714.139:295$204 



Sobre a proposta do Poder 'Executivo accusam taes algarismos o au'-
gmento de 31.112:530$842, papel, e a diminuição de 1.353:470$742, ouro. O 
augmento por Ministerios, assim se distribue: 

Justiça. 
1\.'l:arinha. 
Guerra. 
F'azenda. 

r 
8. 34.3:033$298 

11. 2'11: 066$·921} 
7.es7:999$99'7 
9. 3'14 :127$3'57 

Em o Ministerio da Agricultura· e no . da Viaçã~ veriféious'e '· dirrti~I.ÜçãÓ 
na despeZ<'t, papel, sendo: 

Agr;"cultura. 
Viação. 

2. '301: 086$001) 
2 . 7'42:610$735 

Para accusar esse decrescimo no orçamento da .Via ção deixámos de 
levar em conta as despezas . de .construcção de estradas . de f~rro, que som-
roam 39. 600:000$000, como ta,mbem as relativas ás obras contra as seccas,. 
na importancia de 40.000.:000$00'0, ·que teem de ser custeadas, nos termos 
da le.i ·que as autorizou, com o preàucto . de ema~sões de apolices. 

Taes importa ncia s foram elirninadás das columnas da despeza, porque 
só terão applicação no limite ·das possibilidades, sendo, por isso, excluldas 
ta.rnbem .dos confrontos e comparações que se desenvolvem no decurso desta 
exposição. I 

Das .oolumnas das despe:oo.s, entretanto, não p-odem ser eliminadas, de-
yendo, a.d <Contrar.io, 'ler nellas incluidas, as verbas relativas á Directoria 
.de Sauàe Puplica e In~pectoria de Esgotos da Capital Federal, não constantes 
.'!.inda dos projectos p 9rque estavam na dependencia da expedição do d7creto 
reorganioo.dor destes s1erviços, só recentemente em vigor. Taes verbas são~ 

para . 6 serv-iço <;le 1Saude Publica, pessoal e matel'ial, 12 . 000 : Q00$000; par" 
o~ .serv.iços de esgot6s1 em ouro, 3,129:ln4$700. 

Isto posto, teremos, como ·situitção dos orÇamentos neste momento: 

Receita do prÇ>jecto. 
Despeza no estado . a;ctual dos orçamentos,. accrescendo o 

serviços de esgotos. . ·. . ... . ......... : ......... .. .. . 

Saldo . . ...... . . . . . . ....... . ..... . . . ..... . 

·:ReceiM dd projecto. . .. , .. . ... . .. · .............. . ... . 
:besP.liza · no ·éstado1 a ctual dos orçamentos, accrescendo o 
· serviçel da SaudE,! Publica. . ....................... . 

.. -.. De>f•!oitt . .. .. . .. . ; . . ....... . . . ...... : . .•..• 

0'lL1'0 

106.0'39:500$000 

74 . 262 : 51~$345 

31:776:986$655 

Papel · 

55.1.184: OOO$ÓOfl 

726 .139 :295$204 

174 .. 955 :•299$204 
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;No regimen da. legislação vigente, o saldo em ouro terÜi. de ser con -
vutido para o papel e de destinar-se á despeza geral; feita a conversão 
ao cambio de 11, presumivelmente o e~"Pressivo do agio do ouro, na média 
em 1921, apural'-se-hia a somma de· 77 .·998: 05•8 153, o que reduziria o deficit 
final a 96. 957 :237$051. 

Esta Commi$são, no proposito de dota r o Governo com os recursos pre-
cisos para valoriza r o . meio circulante, <Ieprinrido -pelas emissões de papel-
moeda, aC'.â.ba de preceituar, com apoio da Camara, em dis-positivo constante 
da lei recente autorizando ainda o emprego desse mesmo expediente finan-
ceiro,- que a saldo ouro passe a destinar-!le aos fundos de garantia e ds 
resgate. 

-Vencedora, como está, essa orientação, o deficit, cujo supprimento, sejrt 
por impostos novos1 seja pela reducção dos gastos, temos de procura r, é con-
stituído pela a lta importa ncia de 174.955:295$204. 

RF.lCEliTA - SUA PROCilíESSÃO 

O exame dos algariS'IIIOS da renda publica, no decurso dOs ultim as 
armos, mostra que a situação deficitaria não tem decorrido do declinio della, 
mas, ao contrario, indica que a r eceita, já a derivada de impostos, já :1 

dos serviços industriaes, se tem ·caracterizado em curso franca e a nimado-
ramen te ascencional. 

A . observação é relevante porque ·mostra que as forças productoras 
do 'paiz, não obstante o appello que se lhes tem feito á capacidade contri-
butiva, estão e continuam em franca expansão, de resto demonstrada por 
outros e 1mportantes índices. Só assumem proporções realmente assusta-. 
doras- os deficits que, nas finanças dos Estados, promanam da decadencia 
das fontes de r eceita. Tal facto traduz sempre crise fundan;1ent<1;1, o que não 
occorre quando, como em o nosso. caso, outras são as suas causas,. todas 
de . ordem a ccidental, dependentes, quasi sempre, pa ra serem removidas, d:}. 
C'~paci clade e da energia dos Governos na . exacta comprehensão e p1·atica 
severa dos bons princípios de a dministração . 

A partir de 1916 - quando começaram a vigora r alguns' impostos novos 
e foram accrefl{:idos outros - e excluída, quanto ao exercício de 191•8, a 
renda de 28 . 863:110 000, ouro. correspondente ao a rrendamento -de navio9 
ll. Fran ça, e que, por excepcional , não deve entrar em cotejo com as dema is 
- a r enda decorrente dos títulos normaes da receita exprime-se pelas cifras 
seguintes: 

1916. 
1917. 
191>8. 
1&19 o 

..... . . ..... . ..... .. .. : .. .. .... . 

' 

Ouro Papel 
61.189:~23$000 331.~17:020$000 

66 . 005:460$000 359.229:598$000 
66 .150: 7•38$000 369.779 :476$000 
86. 3'67 :·857$000 444 o 564: 696~00 
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Os algarismos desse ultimo anno mostram que, apenas ter~inada :.1. 

guerra, as rendas retomaram o curso antigo, observado até 19-14, -de con-
tinua e franca ascensão para numeros sempre mais altos . 

Em o' primeiro semestre do .corrente anno o augmento se assignala de 
modo mais expressivo. .Pelos dados conhecidos, ainda .. incompletos, a arre-
cadação em ouro attingio, de Janeiro a .Tunho, a 53.850:1250$, e a em papel, 
240.547:580$ (perm.ittindo a supposição .. mantidos para o segundo semestre 
os algarismos do primeiro as rendas de importação teem sido maJores) de 
que, no exercício corrente, a receita normal arrecadada attinja a. réis . ... 
106.000:000$, ouro, e 48~. 000:000$, papel, realizando-se, com grande appro-
ximaçã:o, as previsões constantes da. lei vigente, e que ' teriam sido excedidas 
si .(l!fficuldades de ordem administrativa não houvessem retardado . os novos 
regulamentos para o Jmposto de renda e para o de consumo, impossibili-
tada, assim, a arrecadação de novos tr}butos creados em 19.19 .. 

A apreciação, especificadamente, de cada um dos titulos da receHa 
mostra que a linha -de ascensão se observa tambem quanto aos principaes 
;Ielles, dentre · os quaes se des\TacELm - o imposto de Jmportação, o de 
consumo, o de circulação, o de renda e as rendas .industriaes. 

A contar de 1917, a arrecadação decorrente das importações obedeceu á. 
seguinte marcha ascencional: 

"1917. 
1918. 
1919. 

• •••••.•.• 1,, • ••• •••••• ••••• • ••••• 

ÜU1'0 

50.508:149$000 
5,5 .170:55·4$000 
70.096:772$000 

Pap'él 
48.102:012$000 
52. 538: 273$000' 
64.189:721$000 

Em .o· primeiro SE,mestre do correnté · anno as rendas relativas a esse 
titulo, pe,las .informaç;ões cblhidas, ainda muito d~ficientes, revelàm · que o 

I 
accresCJmo persiste, 1nais se accentuando. A arrecadação em Guro montou 
de Janeiro a. Junho, a 43 .·8·3-1: 557$ e a em papel, a '40. 28·5 :·394$000. Em os 
mezes de J·ulhb, Agqsto e no corrente, ella ainda tem sido maior, o qu e 
permitte affirmar serro alcançadas as estimativas da lei . vigente, respectivá. 
mente de 93.578:900~, ouro, e 88.032:200$, papel, excedendo de 30· 0 j0 ás 
rendas de 1919. · · . · 

Quanto ao imposto ·de consumo, eis ·as arrecadações, a partir de 1917 : 

1917 : 
1318. 
1919. 

114 . 869:464$000 
115 .440:000$000 
120.111:674$000 

Para o corrente anno foram alteradas, augmentando-se varias taxas, e 
cr'eadas novas, quanto a generos não alcançados ainda pelo imposto. A c\(1-
brança destas novas ainda .não começou a ser fei.ta, dependendo de regula-
mento recente pubLicado . A.pezar disto, e, em boa parte, por força do. ,au-
gmento das taxas, a~ arrecadações do primeiro semestre montaram. já, pelas 



iHformações incompletas sabidas, a 93 . 525:442$, autorizando a suppos!ção de 
que será. alcançada, sinão excedida a estimativa da lei , vigente, que é a de 
165.120:000$000 . 

·O imposto sobre circulação, constituído pelo sello e transporte, tem se 
expressado, a partir. de 1917, pelos a lgarismos seguinte!?: 

"1917. 
1918. 
1919. 

Ouro 
13:053$000 
87:551$000 
83:109$000 

Papel 
·39.27-1:391$000 
42 . 524:571$000 
52.450:000$000 

Em o primeiro semestre ' do corrente •anno a renda attingiu já a réis. 
3·5:163:215$, demonstrando que a receita, no total do anno, terá, provavel-
mente, de exced<;r á !Jrevisão orçamentaria, ·que foi de 35: 000$; ouro, e 

·54. 000:000$, papel. 
o · imposto sobre os rendimentos tem produzido, ·a contar de 1917: 

1!J17. 
1918. 
1919. • •••••• • • • ••••• •••••• ••••••••••••• o •• ••••• • ••• 

8. 419:129$000 
8.-776 :170$000 

11.154:664$000 

E~ o semestre •cor-rente foraq1 arrecadados já, segundo informações in-
completas, 5 .131:934$793. ·Mas; com a cobrança da taxa de 3 % sobre o 
lucro liquido. da in?ustria fabril, só recentemente regulamentada, esse im-
posto terá de produzir bem mais do que as arrecadações · de 1919. 

As rendas industriaes produziram, no referido period0 : 

1917 . 
. ÜI18. 
1919. 

Ouro 
1. 822:950$000 
1.185 :·7•74$000 
1.528:278$000 

Papel 
92.307:155$000 

101.271:053$000 
112.952:262$000 

As arrecadações no corrente anrto terão de exceder ás rendas de 1919. 
·Pela informação do Thesouro, faltando tres mezes quanto á renda da Es-
trada de Ferro Central do Brasil e dnco mezes quanto ás do Correio e T·e-

1 legraplios, ·as arrecadações. sobem já a 628: 3'79$, ouro, e 49.613:515$, papel. 
Attingidas as previsões orçamentarias -para o corrente anno, réis ... . ... . 

· '119 .4n2 :949$440, ouro, e 5·14. 258 :200$, :papel, e as informações retro ·pres-
. tadas ·denunciam que isso vai acontecer - ter"se-á quasi retomad-a a cifra 
.: à e rendas de 1913 __:_ expressão maxima de uma seriação de receitas . ·cres-
centes que a guerra interrompeu, é que não mais legitimará, para explicação 
'e justificação de . àefioits, a invocação de que a grande conflagração, redu-
'zindo de muito as rendas, creou a situação àefioitaria, e, em consequencia, o 
appello· ao credito e ao papel-moeda. 
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·ESTIMATIVAS PARA 1921 

A revisão das estimativas do projecto terá de permittir a alter;1ção de 
algumas dellas, o. que importará na reducção do d6ficit previsto. E issr> 
acontecerá sem prejulzo da segurança e prudencia que convem manter ·na 
elaboração da receita . Tal como se vai verificando quanto ao orçamento vo-
tado para o corrente anno, ê indispensavel não fiquem as rendas para 19,21 
·aquem das estimativas. Assim se terá concorrido para que, ao menos, não 
cresçam os algarismos dos aeticUs que as habituaes despezas supplementares 
.v.enham a determ.inar . 

A renda aduaneira, na parte concernente ao imposto de importação 
para. consumo, ê orçada em 95.000 :000$, ouro, e 90. 000:000$, papel. As arre-
cadações que se estão verificando no corrente anno talvez justificassem uma 

.elevação. Até Julho, inclusive, a renda ouro dessa procedencia atting1u a 
63.903 :085$093; e, como até ·a data em que se escrevem estas informaçõés 
a importação persiste .em alta, o total do anno se approximará, provavel-
mente, de 120.000:000$, ouro. Mas, a qu ê da do =bio, cu ja causa em boa 
parte está, justamente, na im·portação que cresce, terâ de comprimir o 
movimento commercial importador, reduzindo-o, para 1921, a valores me-
nores. 

Vem a pello pôr em destaque os dados. neste instante, do mÓvimento 
commercial internacional. Elles revelam que a exportação declina em face 
da do anno ·pasSadO I e que a importação a u gnnenta: declina, em O valor, 
não em quantidade, aescendo a importação 'em quantidade e no valor . 

Importámos, em 1919, de Janeiro a Agosto, 1.894.461 toneladas, no valor 
de ·885. 385 contos; e 1xportámos 1.1276.902 toneladas, valendó 1. 468.925 con-
tos, em 1920, importáros 2 .. 071. 503 toneJ.adas, valendo 1.116. 571 contos, ex-
portando .1.365.312 t~neladas, valendo 1.211.056 contos. Naquelle annc o 
saldo ' foi de 5·83 .<540 eontos, neste, de 94.485 contos , O valor médio por to-
·nelada ' f.oi. em 1919,. ,de 473 para a importação e de 1:150$ para a expor-
'tação; e em 1920, re~pectivamente, 539$ e ·887$000 . A quéda dos preços do 
·café . e a sua menor exportação foram o factor principal das differenças. 
Em o declínio desse saldo sobre a importação está a causa principal da 
quéda do cambio, para a qual teem concorrido tambem, provavelmente, ex-
portações, "invi~iveis" de valores, essas mesmas em virtude das quaes nos 
ê ·,sem!Jre eontraria a balança internacional de contas. Importação e expor-
tação sã.o termos que procuram ajustar-se; não é possível exportar m uito 
e importar pouco, ex_portar pouco e importar muito. Deprimido o valor da 
exportação, o cambio decáe, o comm ercio importador passa a operar com 
restricções. A previsão, pois, para 1921, um pouco jnferior ás arrecadaçõeu 
pr.'!v,aveis do eorren.te .anno, parece a Jndicada pela prudencia e segurança 
,que convêm manter na estimativa desse titulo da receita . 

. ~· A .renda dos im·postos de consumo apresenta; no primeiro semestre do 
corr ente . anno, accrescimo de 30.3{;5:341$860 sobre igual período do ,anno 
passado. E isso occorreu não obstante haverem ficado sem arrecadação, .ex-

I 
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cepto na~ Al:fandegas, até este momen'to, as taxas re!ativas ao assucar, ás ' 
obras de ouriv>es, ãs obra s de a dorno, aos moveis , ãs at'mas de fogo e ãs iam -
padas -electricas, creaodas pela lei orçamentaria vigente e de renda total estimada · 
em 6.100:000$000. ·Em 19HI a renda foi de 63 .170:000$, para o Pt·imeiro se-
mestre; a g-<>ra, em 1920, tambem no primei·ro semestre, ella f~i de réis .. .. . . 
93 .•5'2{í :000$, quasi 50 o/o a cima da do a nno passado. Na R ecebedot'ia dest:l. 
Capital, unka repartição de que foi possível alcança r infori?ação m inuciosa, 
o a ugménto de renda O'bedeceu a esta proporção: Em 1919, 13 . 800: 000$ ; em 
1$-20, 20.507:000$, ou pa t'a ma;is, 6 . 707:000$000. O exame da renda a pro-
posito de cada um dos productos sobre que se cobra o impos to , mostra · 
que quanto a todos elles verifica-se accrescimo, 'sobr'etudo quanto ao fumo 
- mais de 20 o/o , bebidas, 60 %. perfumarias, 65 o/o, tecidos, 170 o/o. ·cha-
péos, 50 '?'o. Tudo indica qu e, no to tal do an no, a renda dessa origem exce-
derá de pelo menos 10.000 : 000$ ãs previsões do orçamento. E como, 'de 
anno para anno, meS\'flO sem modificações de taxas, a renda cr esce '--- o 
que se deu de 1918 para 1919, período no q ua l não se aHerou a 'tarifa 
do impos'to - as estimativas para 1921, que o · projecto fixa nos a:Igarismos 
da previsão para o corrente a nno, podem, sem receio, eleva r-se até 50 o/o 
ma is .em alguns casos . 

O titulo relativo ao imposto de circulação é daquelles a proposito dos 
qU:aes se justifka pequeno . a ugmento das estimativas do projecto . o se !lo 
tem asslgnala-do rendas crescentes de anno para an·no . Em 1917, r éis ... .. . 
31.275:131$; em 1918, '3·3 .93·7:528$; em 1919, 42 .225:486·$000. Sem a ugmente 
de taxas rendeu elle a mais, de 1918 a 1919, somma excedente de 20 o/o . ·No 
corrente a nn@ estão vigorando taxp.s novas, que, em cORjunto, deverão de-
terminar acerescimo nunca i-nferior a 30 o/o sobre .as arrecadações de 1919 .. · 
Emenda que se a pres.enta fixa em 5.1.0.00:000$ a · estimat·iva. O imp@sto .de 
transporte produziu, em 1919, 10.224.:554$·, hav>endo rendido, em 1918, r.éi s 
8.•5·87 :000$, em 1917, ·7. 996:000$000. P a ra o corrente a nno for am adaptada~. 

pela lei do orçamento, modificações de taxas que deverão trazer a ugm ent@ 
â. receita respectiva . Taes modificações são mantidas para o· anno pro;ximo.; 
entreta nto, convem não as levar em conta para a estimativa, que pode;·á· 
ser fixada no algarismo de 1919 - 9. 000: 000$·, para o qu e ·se pror;>ãe 
emenda. 

Quanto ao imposto sobre os r endimentos, a estimati·va do projecto· re• · 
produz a do corrente a·nno, a proposito de cujo r esultado são ainda muito 
incompletas as inform-ações. Só ·recentemente foi expedido regulamento re-
lativo aos ·rendimentos da industria fabril, casas bancarias e casas de penhor. 
sobre os quaes lançou imposto a lei orç.amentaria vigente. Assim, sem ele-
mentos para formar 1uizo seguro, mais acertado parece ficar nas esti,ma-
tivas. a dop:t;a,das pa;ra· O .corrente aB..l'lO . 

No capitulo das rendas industriaes !la a t a mbem a i te rações a pr.opor · n a."l.· · 
estimativas ' do projecto. O Correio Pendeu, em 1919 , 12 . 3•31:000 ~. mais ·· de-
que em 1918, exercício no qual a 'l'e ilda foi de 1<0.903~000$, m aior, p:Or ·su-a. .\ 
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vez, do que a de 1917, . que foi de 10.482:000$000. Para o anno ·prox!mo, . e 
considerando ainda que a tendenci>a <:rescente mais se . tem acc·entuado ·no., 
actuat exerclclo, propõe -se a - estimativa de 12.500:000$, ao envez dos 
12 . 000:000$, do projecto . . A renda dos Tetegraphos foi, em .1919, de réi!J: . . . . 
1.443:000$, ouro, e 11.947:000$, papel. Em o corrente . anno, petas informações · 
officiaes, e tomando por base as arrecadações até· esta data, deverá a renda 
subir a 1. 600:000$, . our.o, e 12.270:000$, papel. A repartição respectiva, por 
intermedio do director, informa que são -inteiramente legitimas as estima-. 
tivas de 1. 600:000$, ouro, e 14.000:000$, papel, para 1921. A renda df.l. Es- · 
trada de Ferro Noroéste do 'Brasil attingiu, em 1919, a 5.500:000$000. A 
Hêde de Viação Cearense, nesse mesmo anno, foi de 3. 6'64: 000$000. Tomando , 
por ·base esses algarismos são propostas )T!Odificações ás estimativas do pro- . 
jecto . ..vambem se modificam para mais ·sobre a .base da renda de 1919, , 
com as alterações verificadas ·no corrente anno, a:> estimativas referentes ã 
Estrada de Ferro de Goyaz e á Central do Rio Grande do Norte, que, em 
1919; . produziram, respectivamente 1. 484:364$ e - 453: 4·5'7$000. Tambem se . 
eleva a 400:000$ a relativa á Estrada de Ferro S. Luiz a Caxias. Mas ha 
nesse capitulo um titulo que tem de desapparecer: o Lloyd, cuja renda, pelo 
projecto, é avaliada em 1.000:000$000. O Lloyd continúa a dar deficit . 

. Na parte relativa ás rendas com a.pplicação especial ha tambem mo-
dificações a propôr. Os d·ividendos das acções do Banco do Brasil pe,ten, . 
centes á União produziram, no anno findo e deverão produzir no . corrente, 
2.300:000$, corresponde1tes a 10 % sobre o .. valol' . nomil•al das acções. O . 
dividendo do banco tem sido esse, de 10 o/o . · . . 

. A estimativa quanto · á renda dos portos tambem· é modificada para 
mais na parte relativa. ao Rio de Janei·ro, Ba;hia e Recife. Em 1919 o 
porto do . Rio de Janeirp produzJiu, : ·na . quota da União, 4. ·665: r290$776, ouro, 
e 7·.501:888$764, papel. ;\. estima;tiva para 1901 é fixada em 4.600:000$, ouro, · 
e 6. 500:000$, papel. O da. Bahia produziu, nesse mesmo anno, 439:736$809, 
ouro,' é 60:000$, papel: o de Recife, 6:22:542$000, ouro, e -1.926:925$. papel. 
As ·estimativas· que conftam de emendas tomam .por base esses a lgarismos, 
reduzindo-os · um pouco. Constam t:ambem das emendas as estimativas con-
cernentes á renda do in1:~posto sobre o jogo em estações de aguas e â de 
5 o/o a ddicionaes sobre as taxas de bebida!'! alcoolicas, creada para o custeio 
das .. subvenções incluidars no orçamento elo interior. 

~ESPEZA - SUA EXPANSÃO 

Si ·o exame da receita arrecadada nos ultimas annós patenteia que ella, 
no conjunto, tem crescido, não se lhe podendo, pois, attrLl:)uir o deficit com 
que " se te em encerrado .os · exerci'cios, o da despeza, , mostrando que o at>, 
gmento d~sta obedece' a surtos immod~rados, terá de assigna:alr que. é nos 
gastos · excessivos, acima . dos recursos normaes das rendas p)lblicas, e :até 

I 
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das .forças do credito. do paiz, que está a :causa unica dos desequilíbrio annual 
dos orçamentos ·e, pois, da d·esordem financeira. 

Convem não perder a opportunidade de insistir na apresentação dos ale;<:.-
r ismos dos gastos - . q.uatriennio. por q.uatriennio - a partir. de 1899 - u: 
ver · s.e a reflexão sobre elles convence de que é preciso entravar sua mar-
cha ascencional: 

1899-1902. 
1903-1906. 
I907 -1!Í10. 
1911-1914. 
19r5~1918. 

. . ouro 
114. 2•35: 000$000 
189.279:000$000 
347.195:000$000 
·in4 .497:000$000 
298.416:000$000 

Papel 
1.142.230:000$000 
1. 2:8s-. 369:000$000 
1. 575'. 96·7: 000$000 
2. 42·2. 847:000$000 
2.047.36.S:OÓ0$000 

Oresc~nte até '1915, a dés.peza baixou justamente no quatriennio da 
guerra. Quanto ao actual, a julgar pelos algarismos de 1919 e do exercício 
corrente, toda a conclusão é a de que o curso a~cendeilte se!"á. retomado. 

O exame d9s detalhes terá de mostrar que a causa da expansão está, 
de um lado, na ampliação do quadro do funccionalismo, de outro, - no im- . 
pulso aos melhoramentos materiaes. Se esta se.gunda causa é toleravel, não 
o é a· primeira. Entretanto, a despeza do pessoal, que, em 1914, era de 
25·7 . 414:000$ é hoje . de 347. 960:000$000. Mas, mesmo quanto aos melhora-
mentos materia:es, ha para observar que é tempo de os executar com maior . . ' 

m'oderação, embora seja directriz que amplamente se justifique e seduza. 
Sobretudo por causa delles recorrem-os em demasia ao credito . Agora não 
convém muito esperar deste, e as rendas riormaes não permittem, apezar 
de sua. progressão, que se persista; por ·emquanto ao menos, nessa política, . 
que objectiva, . alcança1·, em poucos ·annos, - os melhoramentos que ou tras na-
ções, mais poderosas financeiramente faiiando, levaram alguns lustros para 
realizar. A serviço dessa orientação, nossa divida externa cresceu, nos ul~ 

timos quinze a~nos, ,em f .5•4 .000.000, 47. o/o sobre toda a divida ·do Brasil, . 
anterior a esse perindo .. Nossa divida interna fundada; de 1909 a 1:918, nove 
annos, cresceu em 390.891:000$, 38% do algarismo total dessa divida, Mas, 
o certo é que, não obstante a procedencia dessas. observações, a expansão 
da. despeza persiste . Ao lado ·de proje'ctos abrindo creditos para serviços· 
novos, estão . merecendo approvação outros em que se cream cargofl, per-
mittem-se aposi:mtadori':;ts com vencimentos integraes, fór3. dos casos da lei 
geral, estipulam-se pensões, alteram-se ·contra ci Thesour.p leis de reformas 
militares, melhoram-se vencimentos. E, de par com o orçamento da des- · 
peza normal, floresce, lateralmente, o dos creditas especiaes e supplemen-
tares, os quaes, muito . embora possam referir-se, o que é certamente ó 
cun·ho de torros - a despezas necessarias e u teis nem pÓr isso deixam de 
signifi•car a larga ampliação dos gastos a ··que estamos alludindo como a 

causa priJ>cipal dos d.eficits. 
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Por \lOnta <Lo exer\licio de 19.20, e até á ··p·Fesen•te .à.ata, já. f0i'am aber·tés· 
creditas e;x:traordinarios, espe.\liaes. e su~pt.eme;rp.tares · na tot;;Ll de : 

Ouro. 
Papel. 
Frs .. 

2 . 1-98,411$3'2:3 
317 .5'81:707·~3.6'2 ' 

·3<4.0 • 32tl . 54~ 

O cre.di to em fra ncos se desdobra em duas partes, sendo uma de .... . . 
200. 000. 000 de frs. belgll.ll, à.es tinados ao . pagamento da reversão t;l.{l: r.ê.,~~ 

de viaçãG.-ferrea arr.endada á "Dompagriie Auxiliaire de Chemins de Fer au 
Brésil", e a (!Utra, de frs. 140.320.546, pa.ra pa&'amento á "Co~pagJfie· 

F'rança,ise du Po~·t de Rio Grande do .Sul ", pela transferencia . dos s.ervi.IJJ!IS: 
da ·bàna do Rio Qrande. Ambos- os creditas foram abertos ao l'v,l:inisteri.G-
da Viaçã o. r 

As imJlortancias acima, em ouro e em pa1Jel, assim se discriminam por 
Ministerios: 

Justiça . . 
E;x:teriOl'. 
Marinha. 
Guerra . .. 
Viação .. 
Agrieultura . 
F a zer.da. : 

' .· ..... . .... .. . . . ......... .. . . 

i ' . ... ... ..... . . ...... . 
. . . ··r···· . .. . ..... .. . .... .. . 

07L1'0 Pq,pel. 
10.468:346$483 

159: OOO$GOO 150·: G00·$000 
30.462: 01.·2$60& 
3{) .154: 757•$1{)6 

•(!/1 :4·'1!1$3,2-3 159.1712: 6-87•$913 
·2. 0·2·1: 000$000 '7. 344 :·7{)•8$500 

7 9 • 8·2·8: 19 '4 $.7 4·5 
-------- -'-

2 .1·9•8 :411$•323 . 317.581: 707$3:5·2· 

inclusive os crec1itos, n0 total de 149.863 :·000$, pa13el, para !3!\iga:mervto de 
despezas com !!;policesr c.uja emissã·o já ·foi autmri2Jada. 

Addüüonadas ao total ·pa]Jel a·s qua·n,tias à.e 80.000: OOG·$000, · ]J·roduet-.. 
da conversã0 de 200. poo :000 de fra n ees ·belgas, á taxa médi!l- de $4GO ·]JGJ' 
franco, e tarnbem a de 39, .4'5-8: 137$535, proà.uet0 da conversão à.e fra·n.ees 
140 . 320.546, á ta xa de 281 ,2 ré~s por franco, terem~s a imp.ortancia tetwJ ·· 
de 437.039: 844$887·: 

Embora se trate de um eredi•te (:'[Ue exige desembolso immedia;to à.a 
respectiva i·mportane',a, deixa de ser addicionaà.a ae total acima a à.e réi's 
100.000 : 000$, papel, em quanta · importa o -eredHo espeeial aberto pele · de-
creto n . 1.4 .100, de 17 de Março u ltimo, para attender ã; aequisiçãe, nG 
Brasil, de produCtos naeionaes, em ·Vh'tude de convenios commeT-ciaes .e·em ·. 
p_aizes estrangeiros. 

· A\s importan,eia,s fe ma,i s -vulto · .destin~ram-se a: 
Obras CGntra as seccas de nerdéste .(leis ns. 3. 966, de 25 de ·Dezém-

bro de 19'1!9, .e 3 .991', de 5 de J:a;neiriD de 1>9,2Q, 40 .. 00,0:000$ (em· apoHces) ·;· · 
.Àuxilio ás · populações fragelilaà.as de d1versas ' Zônas do · pai-z 

(3.995:000$000); 
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Acqui.sição de material e melhoramentos dos serviços da Marinha 
(30. 000:000$000 --:- apolices); 

Reorganização do Exercito (30 . 000:000$ - apolices); 
Pagamento de salarios ao pesso_al jornaleiro da Central do Brasil 

(12.520:667$750); 
Melhoramentos - de serviços e material na Central do Brasil réis ....... . 

(23. 400: 000$000); 

Installação e acqUJsiçao de m ater'al fixo e rodante para a Estrada dEI 
Ferro Noroéste do BrasiÍ (12. 300: 000$000); 

Rescis!io do contracto de construcção e arrendamento da Estrada de 
Ferro Central do Rio Grande do Norte (9. 863:573-$824 - apolices); 

:Para pessoal e material e demais serviços de reparação do abasteci· 
menta à e agua á Capital Federal (1. 042: 000$000); 

Despezas de acquisição de sobresalentes para os navios da Armada 
(115 :4~6$010); 

Installação de uma usina em Cachoeira, Estado de S . Paulo, para u ti-
lização do carvão nacional (1 . 500: 000$000); 

Acquisição de material fixo e rodante para a linha ferrea de Barra Bo-
nita a. R ' o do Peixe (1. 889 :260$000); 

Acquis'ção de material fixo e rodante para a Estrada de Ferro Oéste 
de Minas, melhoramento de officinas, etc., (8.300:000$000~; 

Acquisição de material par~ a Estrada de Ferro -S. Luiz a Caxias 
(1.000:000$000); 

Transporte, recepção e hospedagem de immigri:mtes (2. 000 :'000$, oure); 
:Recénseamento geral da população da Republica, · · conjuptamente com 

os recenseamentos agrícola e industrial do paiz (6.000:000$000); 
Custeio da .Superintendoncia do Abastecimento no corrente - anno 

(3oo:ooo$OOO); 
Se:rviço de combate á lagarta rosea, mantido pelo Estado de S. P a ulo -

Subvenção (320:000$000); 
Fundação de urrí centro agrico·a na zona de Oyapock, no Pará , ·e 

localização de · 300 fami!ias de nacionaes (600:000$000); 
Augmento de vencimentos dos funccionarios publicas, civis e militares 

(31.787:982$679); 

Para inactivos e pensionistas do Montepio, etc. (1. 300: 000$000); 
Fls_calização e m ais despezas dos impostos de consumo (3. 888: 066$26.2); 
Para _defesa sanitaria, dos portos · da Republica e propiiylaxia d~ moles-

tias que reinam em varias pontos do térritorio nacional (1. 289: 213$088); 
· C~nstrucção dos ramaes d.e Montes Claros e - de Marianna a Ponte Nova. 

-E. F~ . Centr:al do Brasil (2 . 000: 000$000); 
·Para materia l, combustivel, lub~Íficantes e estopa, credito suppleineritar, 

para a E. F. Central do Brasil (10.766:65fi$900); 
Para pessoal e material do Departamento Nacional da Saude Publica 

(3. 421: 3.29$347) e varias outros -creditas em importancia menor, inclusive 
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para pwgamento de debitas em virtude de sentenças judiciarias, no. total de 
5·24: 9 63$099. 

Pendentes do Congresso, tambem por conta deste e~erc~cio, estão cre- -
ditos, de diversos Ministerios, sendo: 

Justiga - 4:200$, ouro, e 1.161:615$0.52, p;apel; Viação - 5. 279: 19!1:.$143, 
papel; E;xterior - ouro, 2 :·666$66'7; Marinha - papel, 7:720$671; 'G.uerra 
- papel, 7 :720$67i; Guerra ~ papel, 269: 217$96·8; Agricultura - '44:5:09.6$, 
papel; Fazenda ~ 1. 434:441$764, ou!•o, e 13.093: 185$53·8, papel; seja o total 
de 1. 441:308$431, ouro, e 20 .•256: 026$372, papel. Recapitulando: 

Creditas em apoÍices. 
Idem, em dinheiro. . 
Idem, solicitades. 

2 '198: 411$3·23 
1. 441:308$431 

Papel 
149. 86·3 :.00'(}.$000 
287 .176 :-84.4$88·7 

20 .t256 :02'6$3•72 

~ '639: 71987·54 457.295:871$259 

Para o anno proximo - i921 - a situação não se desenha .muito di-
versa da <exposta. A p!'oposta ·orgamentaria consigna a .mais, só ,para .abras 
novas, -quantia maior -d·e ·4.0 .:000;000.$000, e, no conjunto, .os .orgamentos 1;pro-
postos augmentam de 7'4 .151:2517,$353 ·a ,despeza em papel, ·vota.da ,para o 
exerci cio corrente. I 

I 

Neste !lnomento da e l-aboração orgamentaria a despeza corrente ,pela~ 

ver-b.as notmaes monta, cc1>mo j·á vimos, a 7:4.262:513$3.45, ouro, e réis . .... . 
726.139:1295,$204, papel. AfJ:uella .que ·terá de correr por creditas especiaes 
ou operações de emprestin?o, enunciados nos .mesmos projectos de orgamento, 
attinge á 30.000: 000~. our o, e 160 .171:000$, papel, e assim se distr~bue: 

Guerra. 
Marinha . 
Interior. 
Viagão .. 
Fazenda. 

ouro Papel 
30. ooo: ooosooo 34. ooo :·ooQJooo 

27.000:000'$000 
869:0.00$000 

9.3 ·. 3.02:0.0.0$000 
5. O O !i :000$000 

Sommando esses algarismos .com os das des_pezas constantes das ver-
bas, e ·c-onvertida a despe:~ om:o ,em papel, á taxa de 11 d., ter-se-:ha a alta 

I . 
cifra. -de 1.142~227: 37,3$41'4, que a .tanto montam os gastos autorizados, . só no 
orgamento, para 19-21. E não levo em conta os ,;projectos e.speciaes autori-. 
zando deJ;>pezas novas por operações de -cr-edito, mas informo . que elles con-
signam gastos maiores de. 100.000 contos. São, como se vê, guantias 'fantas-
ticas, preponderando o OI:pamento .sup;plementar parellelo ao ordinario e, 
p0r.tanto, compt·omettendo a ordem nas .finanças. Excusado d!zer que o 'Go-
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ve1~no não terá como realizar tão grande vulto de despezas ·extraordi·narias 
sinão constituindo divida fluctuante, e, por fim, emittindo papel-moeda. 

Segundo os dizeres das respectivas autorizações, taes despezas .deve-rão 
oorrer por emprestimos ~nternos, contrahidos mediiam<te a :collpcação -de 
apoHces. Mas, a cotação . actual desses títulos não tem permittido nov.as 
solicitações a esse expediente, o ;que tem deixado ::,em -realização _acti;va 
muitos dos serviços que, no exercício corrente, deveriam ser executados com 
semelhante recurs•o. Tambem -não se pôde p_ensar, para taes fins, em em-
prestimos externos. Operação dessa natureza terá de ficar como o meio 
regular para provavel desequilibrio fina.nceiro que venha a se verificar .neste 
exercício. 

Assim, tão alta cifra de de.speza, ·com a indicaç_ão Q.e que correr.á .por 
emprestimos, nen:Qum a lcance pratic.o terá, salvo o m•áo effe.ito -de "fi.car 
a opprimiz: o credito pub!icG, mantendo-o em nível abaixo do ,qu_a l, e.m ou-
tras condições, não ficaria a cotação dos títulos da nossa divi-da. Q;utr.o 
effei~o tambem máo será o de justificar a supposição .de que nes ~faJta, ,-c.omo 
leg!sladores, o conhecimento exacto da situação, que, entretanto, ~;~e ·afigura 
a . te.da . gente com absolua clareza. Muito conviria, p.ois, . se . eliminassem <d.O.S 
orçamentos taes despezas, deixando unicament_e aquellaS" q1.1e Cqlnstam .:d,as 
vari.as verbas propriamente constitutivas das leis de meios, aju stando, po-
rém, essas mesmas ás forças ·d31- receita normal, por .fôrma a realizar-se o 
equilibrio orçamentario sem o rec1.1rso do credito, como tambem que dei-
xassem0s ,de qelil:!erar . sobre projectos .especiaes, .autorizando obras . e ,. servi-
ços ,p_ar;:t. correrem por operações de credito notori!vmente . i·nviavets . . ]]ss.a 
deliq_era;ção -most-raria, a,o dema:is, ... noss·a disposição de . fixar · outro . ~U;]'Qb .;a 
seg_uir em · ma teria de despeza, qual' o de q·ue esta-mos . no ·proppsjto .çle ·.co.b:H;>,ir 

. nossas · tendencias claras par.a gasta r continua e crescentemente, .. corw.e!J.-
c.)!d6.S, .a tempo, de que os nossos recursos, como o de toÇ!as ,as ,·nações, a-inÇ!a 
as mais ricas, são limitados. Ficando c.omo está, a impressão que p c()y;_ça-
rr,entO• deixará será a op.posta, a.o , ·mesmo temp_o que justiücará .a su.pp.Qs.i.ção 
da , ign-orancia das nossas .. r>ropr-ias con.d-iç,ões. 

-:0 Sr. Presidente da •Republioca, condemp.a-ndo a orientação contra ,a ._qJual 
ta:r;ab_em .me estou pronu-nciando, ·traçou, em a su a notavel mensag_em r;de 
3 :Jle setembro do ann:O passado, as· seg.uintes palavras, merecedora s .da , ma-ter 
attençã.o -e :-<].o ·mais fiTme .apoio: 

":Todos ·os bra:sileir_os . devem fazer do bom nome do .Brasil -uma .q,u.est;ão 
de .-honra nacional. As nações .que, para .man~er ·ou augmentar • :des~a.s, 

a que não · c01·respondem recursos das suas re-ndas, se empenh.am em ·.C;Qm-
promi,ssos . que não ·po_dem sa:t.isfa2Jer, preparam um futuro de :,apprel:lensões . e 
de duvidas, prenhe de perigos, svbre o seu -destino . Os -dispe,ndios . e~.ces

sivos a que· nos entregámc;>s . em e.xercicios _seguidos, a pri·ncipio· ,p()r ·ca1,1s.a 
~s g.raves ,perturbações da erdem pub)ica q1.1e se . segu iram á implantação 
d.a .iRe publica e depois por · não q-uer-ermos parar em uma série de .concessões 
oner()sas e .c\e cre,ações cens-ecutivas de serviços nov.os, com a.ug-mento :CJ7los-
gaJ .do funccivnalismo, levaram-nos duas vezes a suspender os naga:mentos 
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em. . moeda, elos juros e amortizações ela divida pubiica externa, que tiveram 
de ser substitui dos por emissões de titulas gravados · com a garantia da 
renda elas nossas Alfandegas. Esses titu las, quasi todos em mãos do estran-
geiro a inda não foram r esgata dos; e, em vez de economizarm-os para livrar 
a nação de empenho tão grave, temos continuado a manter o d·e1;equilibrio 
elos orçamentos sem medida nem freio." 

"Eu p ergunto a todos os brasilei·rcs, que amam a sua patria, si é adnús-
sivel persistir nessa po1itica para ter, daqui a pouco, de esbarra r diante 
de uma rea lidade -insuperavel e su.bmettermo-nos, ninguem sabe, a que exi-
gencia dos nossos credores, com os quaes, dentro . de dezeseis a nnos, j á fo- . 
mos forçados a fazer dous contractos de funding-loan, .hypotheca ndo a renda 
eLas nossas Alfandegas. 

Não é possível viver toda a vida a la nçar mão de expedientes taes. Si 
a situação presente lá nos coHoca em tamanhas ddfllioulda-CLes, é :1lacil 
advinhar o que virá acontecer, si ainda a. a ggra varmos além das nossas pos-
s ibilida des de resistencia financeira. " 

O " DEFICIT " ·- COMO SUPPRIL-0 

O exercício corrente t~ve, com-o valioso subsidio á receita, a liquidação 
d.as operações sobre o caf1 paulista, de resultados avaliados em · mais de 
160.000. contos. O exercício futuro não se apresenta com a perspectiva de 
recursos dessa na tureza . O cleficit oom que elle se annuncia tem de ser co-
berto, uni camente, com fl creação de impostos novos, desde que, se-
gundo se informa, não é possível conter a despeza ein cif·ras mais baixas 
dÓ que a quen:is consta ntes dos projectos já elabora dos. 

Devo accentu a r que ~ discutível, e~ t a lvez, sem maior subsistencia, a 
affirmação de que não é p pssive1 reduzi·r a despeza abaixo do nível a l'ludido. · 
Figuram, ainda, no o.rçam~mto, obras publicas a realiza r que parecem adia-
veis. A ess·e r"!speito o criteri.o . compatível com as exigencias financeiras 
:Seria transferir para tempGs melhores todas aquellas que, sem prejuízo 
.de vuJ.to, pudessem parar. Varias das estradas de ferro de construcção em 
:andamento não decorrem pe contr-actos, nem são urgentes. Entretanto, h :1. 
:autarização para a despe;;:a, que correrá pela renda ordinaria. Tambem 
'figuram consignaçpes nov.a,s ou accrescidas, para obras de portos,--é uja ur-
:gencia não será facil justificar. Em o Orçamento do Interior ha verbas 
·tambem para.· novas. obra\; publicas. No d[). Guerra seria possível reduzir 
:desde que a orientação qua nto á p_oHtica militar objectivasse effectivos per-
·m a nentes menores, m-ª'ntidos, com impulso cada vez m·aior, a educação e o 
·preparo proporcionad-os pelas linhas de tiro. Na Agricultura , cujas dotações, 
•entretanto observaéLa. a ori·

1
en1:ação q.ue presidiu á organização desse Minis- .. 

:teria. não são elevadas, seria possível reduZir desde que outra passas-se a 
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ser a directriz, justa mente aqueHa qu e, em o meu conceito, c ujo desvalor 
reconheço, mais conviria, neste momento, aos interesses ,financei,·os da 
União. 

Muitos dos serviços desse Ministerio aproveitam principalmente a os 
Estados. Ora, é notaria <J.Ue, com a v~lorize.ção dos productos exportadol!r, 
muitos delles estão em accentuada prosperi·dade. Seri.a, pois, inteiramente, 
justificavel que ·presentemente, quando está difficil para a União o equili-
·brio das suas finanças sobre el.Jes recahissem os encargos de taes serviços. 
Até certo .ponto incidem sob a justeza dessa observação clespezas relativas 
á industria agrícola, á pastoril e á immigração e colonização. Em o Orçamento 
do Ministerio da Fazenda, como no da Marinha, e mesmo no do Exter'ior, ha 
reducções para praticar desde qu e se os examinem com o proposito firme 
de não convir .sinão em despezas necessarias, com a restricção, ainda de 
serem inadiaveis. Pela minha parte confesso que mais me inclinaria a. 
procurar nessa orientação os meios para o equiljbrio orçamentario, do que 
nos en eargos novos para o contribuinte. 

Mas, no rumo firmado de qu e não é possível· baixar ·ainda mai·s a des-
peza orçamentaria, já revista entre a segu nda e a terceira discussão quanto · 
a quasi todos os proj·ectos, .o deficit só poderá ser coberto pelo concurs o de 
mais jmpostos. E. é forçoso que assim aconteça, pois, o pr.imeiro dever 
do legislador e do Gover-no é assegurar o equiliblio do orçamento das nações, 
ainda, que tenh a de pôr á prova e em execução a quell a coragern tiscai de 

C!.ue muitas demonstrações foram e estão sendo ·capazes, du rante a g uerrà 
e depois della, -os estadis t as de tantos outros pa izes , e que, nos m áos dias , 
foram a força 'decisiva pa r a a Inglaterra e para os ·Estados Unidos. 

o - Sr. Ministro da F azenda, em a bem deduzida· exposição com que 
precedeu a pt:oposta orçamentaria, indica desassombra da mente essa directriz 
e preconiza, quanto a ampostos novos, em primeiro log.ar, o que recahe 
scbre os lucros líquidos do · commercio. A esse respeito S. Ex. faz indicaçli.o 
peremptoria. 

E sse novo imposto será a ampliação, a té ao commercio, daquelle . que, 
com a razão de 3 o/o, foi m·eado, no a nno findo, sobre o lucro liquido de{ 
industria fabril. Por elle o im.posto sobre a renda ma;js se firmará no 
orçamento federal. 

Procedem. a esse respeito, ·as observações adduzidas em a exposição 
com que precedi o projecto . da receita para o exercício corrente. A can" 
veniencia pa ra os i·nteresses do paiz ,estaria em que · ficasse aos Estados ·a 
exploração dessa importante fonte de . renda. Elles teem a supprimir o im-
posto de exportação, que, no de ren.da, sob todas as fôrmas, teria succeda-
neo capaz . Mas, a extensão qu e tem sido dada á despe21a federal não per~ 
rnittirá essa tão vanta josa delimitação. A União que, pot· força das des-
pezas altas, quasi já .eJ.evou ao m.a.ximo a tarifa dos impostos que explora; 
terá de ir concorrer com os Estados, operando em orbita tributaria que con -
viria ficasse ao serviço exc!usivo delles. E desde que a necessi-dade maior 
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ê' a de conseguir reeursos para fazer frente aos gastos, equHibrando o or-
çamento, não ha com;o vacci!lar em ir até á cumulação ele impostos. 

O imposto lembrado pelo Sr. Minis tro da F azenda foi objecto de emenda 
apresenta da nas sessões do anno passado. Ha por elle. como por outras 
modalida des do i'm·posto de renda , notoi·ia corrente· nas opiniões da Camara. 
E' o momento de triumphar esse progra mma, ou parte delle, sem embaraço 
por parte da Commissão d'e Finanças. 

A referida emenda Pl'OFJunha para o imposto a ta~a de 3 o/o . Convêm 
seja adoptada essa mesma taxa, embora com cai·acte1· provisorio, resa:lva das 
possíveis modificações em te·rceira discussão, para, n ãJo só quanto ao caso 
do cómrnercio, mas quanto· a outros, orienta1'ino-nos no sentido· de taxa:s 
}!)i'og'res'sivas . 

Nã·o é fa cil prever qual será a renda desse imp·osto de 3 o/o s obre 09 

'lucros liqui{los do commercio. Nenhum trabalho ematistico ha sobre o 
àSsumfJ to. Si tomarmos por ba:se os algarismos de exportação e importação 
e considerarmos para o· gyro commercie:l, no primei·ro caso, a porcentag'em 
de 10, e, no segundo, a de 20·, a taxa à·e 3 o/o , calculada pelos a l-ga rismos de 
l9H. c~eve.rá produzir 14.500:000$000. Admittido que o commercio interno 
sobre a·rtigos de producçãe nacional se exerçâ sobre valores iguaes ao triplo 
dos da exp-ortação, € considerado sobre elles o - lucro liquido de 10 % para 
o C'C'lmmercio, os 3 o/o deverão produzir 19.600 :000 $, que, sommaàos a.:>s pro-
venientes do commercio internacional, já calculados, da rão, para o conjunto 
da renda do irtfl'JOsto, a im:porta ncia de 3-4.100:000$000. A base pa!'a a arre-
cadação ao menos no primeiro anno, terá de ser o balanço das tra nsacções, 
cujo registro, n~ Recebedoria de Rendas, nesta Ca pita l, e em as col!ectorias, 
uos Estados, p~ssará a ser obrigatorio. . _ 

O Sr. :Minis4'o da F azenda , lembra tambem o imposto sobre as opera-
ções a. termo, quaesquer que ellas sejam. 6 assumpto está sendo objecto 
de €'3tudo, devendo ser convenientemente considerado em terceira discussão . 
. ·Por f.im, sf.ggere o Sr . Ministro o imposto sobre títulos de qualquer 
natur;>za ou Oljigem, desde que sejam negocia veis em lolsa . Informações 
pre$ta:,Jas tel'l Miúisterio patenteiam que o valo1: d<:>~ · titulo.> negociados 
na Bolsa desta Capita l dura nte 1919 importou em 399.096:124$735. a!!'sim 
d'íscriminados: acç'ões de bancos, 6. 440 :5.23$545; àebentu1·es, 98. 32·2: 795$7.20 ; 
acções de comtlanhias, 155.418:740$470; apolices da divida federal, r éis 
lOS·. 051:671$-500; do Bístí'icto Federar, 22. &61: 147$250; dos Estados, réis 
7. 619:103$; de varíe>s mui1icipias, 2.182:152$2-50. Tambem considera o Mi-
riisterio que se póde adn:iittir, çofu segurança, a ttinja algarismo igual o va lo1· 
das' tra rrsacções do mesma genero nas demais bolsas do pa iz. A taxa de 1 o/o 
sobre os valores de taes transfefencias, acceita a taes bases, terá de pro-
dJZir 8. 000:000$,000. . . 

Levadas em conta as modificações das estimativas e os impostos ríovos, 
rês1:11ta·rãd os s~Jguintes algarismos: 

Augmento de estima,tivas: ·2 .400:000$, ouro, e 9. 220:000$, papel. 
Impostos novos: 44. 4·75: 006$000 . 
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Red-ucção: Renda do Lloyd, 1. 000:000$000. 
<D aspecto elos orçamentos, adoptados esses alvitres, passM·â: a expres-

saJ!-.se. p·eJo swlclo. our-o, ele 34 .1'76: 986$655, e pelo àetioit, pa,pel de ré-is 
12·2 .. 2•60: 295$204. 

Vigorante o regimen ele applicar na despeza geral o sa1de, ouro; o 
deficit, .convertido aqu elle saldo para o pa;pel, á taxa de 11 d., teria de re-
duzk-se a 38.371:327$960. Mas a orientação firmada pela Commissão e pela 
Cama•ra, no pr(!jecto recente sobre ·emissões, ficou sende a de destinar esse 
sa,Jdb aos. tundos- de garantia e resgate do. papel-moeda. Nos· termos dessa 
directriz o defici-t ainda a supprir será de 122 .\260: 2·915$204. 

Mas; ·em uma ou· outra hypothese, teremes ain-da, ao iniciar a terceira 
giscussão dos orçamentos, de considerar desequi·librio gratnde entre receita 
e despeza. 

E! claro que cumprirâ: rever de novo os orçamentes da despeza, cem o 
P·l'Oposi<tlo tirme de reduzir as cons-ignações fixadas, suppri'm:indo-se serviços 
ou diminui-ndo o vulto que lhes foi attribuido. 

De outro i:nodo, s·erá necessario pedir ainda a impostos, novos recursos. 
O interesse do paiz, parece, está em que o equilibrio das suas finanças 
p·rovenhat de taes processos, unicos normaes. Esperar, para esse fim, o au-
xilio de empreS'timos, ou recorrer a emissões de papel-moeda, s·erá aggravar 
o mal ao envez de resolvei-o. Maiores serão as difficuldades do amanhã. 

O Ministro Murtinho -observava, com grande acerto, no seu relatorio de 
1901: "A política financeira cl.o Imperio, seguida infelizmente pela Republica, 

·.fui a d'os deficits orçamentarios cobertos, ora por empresti.mos, ora por· emi"s-
sões d'e papel-moeda. A multipoJicação dos emprestimos por sua vez foi 
augmentanclo a somma destinada aos serviços de juros· e amortização desses 
compromi~sos, pesand-o assim de modo cada vez mais intenso no orçamento 
d'l. despeza. A multiplicação das emissões de papel-moeda, de outro lado, 
desvalorizando a nossa moeda, reduziu ovalor rea-l da receita. Os dous 
ag·entes de que se serviam para debellar os àeticits tra·balhavam assim ohax-
monic,arrnente para aug·~entar os àeficts futuros, um fazend'o crescer as 
despezas, . outro diminuindo o valor real da receita." 

A unica política financeira capaz estará, pois, na actualidade, em pro-
curar 0 equilibrio entre renda·s e gastos, na reducção destes ou em impostos 
novos. Esse o ·rumo que, no meu desautorizado parecer, deve ser seguido, 
com firmeza e continuidad'e, pelo Congresso e pelo Executivo. - Antonio 
Gados, Relator. " 

PARECER SOBRE O PROJECTO DE ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 
O EXEROIICIO DE 1922 OFFERECIDO, P·ELO SEU RELATOR, O SR. 
ANTONIO OAR'LOS, A' COMMISSÃO DE FINANÇAS, DA CAM1ARA 
DOS DEPUTADOS (EMENDAS EM 2" DISC.). 

Antes de opinar sobre as emendas apresentadas ao projecto da Receita, 
convém dar conhecimento á Commissão do estado actual dos orçamentos e 
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contrapor ao a,~arismo das despezas já fixadas pa,ra 1922 os da receita· pro-
vav.el. Approximand·O-se todos os projectos· da 3·· discussão, phase .quasi 
sempre decisiva na . elaboração orçamentaria, esse conhecimento permittirá . 
formar o plano definitivo quanto ao · equilibr.io indispensavel entre renda.s 
e despezas . 

O projecto da receita, calcado sobre a proposta do Poder Executivo, 
lança as seguintes estirrnativas globaes para a renda em ouro e em papel: 

Ouro .......... . . . .. . , , .. .. . . . . . . .............. . . .. ... .. . . . 
P apel ...... . . . . . . . . . ... . ..... ...... . .... ........ . ..... . .. . 

98 ;486: 320$000 
660.363:000$000 

I 
A d·espeza fixada em a referida proposta official menos q1,1a.nto ao da 

F azenda, é a mesma dos a lgarismos constantes da actual lei orçamentaria, 
quaes: 

Ouro 
Papel. 

75.089:60';1$659 
734.753:243$63!) 

Comparados os totaes da receita e despeza expostos, our o e p,apel, 
ter-se-ha: 

Receita . 
Despeza. 

Saldo. 

..... ...... ·[·· .... .. ... ..... . 
. ..... . ' 'i ' ' ....... .. .. . .. . 

Ouro 
98.486:320$000 
75.089 :604$659 

23 .396:715$341 

D eticit , . . ......... . . . .. . ... .' ..... . . . . . . . 

Pa1Jel · 
660.363:000$000 
7-34.763:243$636 

74.390:243$636 

Convertido o saldo-ouro em papel, á taxa· de 9 d., obtem-se a quant ia 
de 70. 190:146$0123, que, deruzida do deficit, o reduz a 4 . 200:097$613 . 

Mas os projectos1 d6 oyçaJrnento, nos tramites em que se acham ao serem 
escriptas estas Hnhas, mostram que a despeza alcançou já os seguintes 
a ugm en tos: 

Interior. 
Exterior. 
Guerra . . 

. Marinha. 
Fazenda. 
Viação .. 
Agr icultura. 

.. · ·: · .. · r ·· . ... .. ········. 
. """ ( "'"""'"""' 

• • • • - . o •• o • i .. .............. . 

. . .. . · ··r · · . .......... .. . . 
. • .... . i •. . ••• . o • ••• o • • : • 

. .... . . ···r······ ........ . . . 
. ' ' ' I' ' ' .... .. •••••••• . 

Total. .... ... 1 .... ... .. .... .. . . 

Ouro 

861:800$004 

2.400:000$000 

3 .261:800$000 

Papel 
1.116:947$925, 

378 :000$000 
2 . 954: 606$2!79 . 

16.000:000$000 
53 :900$000 

39.451:614$244 
11.107:460$000 

71.062: 528~448 
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Levaqos em conta esses a ccrescimos, a conclusão é a de que o defic-it 
com que; n este momento d<;>s trabalhos parlamentares, se apresentam os 
projectos de orçamento, expressa-se já pela alta cifra, po.sitiva mente ala1·-
.mante, de 75.262:626$061, faltando ainda o parecer, em 2• discussão, do 
orçamento da V1ação . 

Acontece, porém, que a receita do p rojecto es.tá optim:ista em f ace de 
·da dos colhidos posteriormente á apresentação da proposta do Poder Exe-
cutivo, que lhe serviu de base, devendo s offrer reducção importa nte, quaJ 
a relativa â. r.end.a. dos impostos de importação. 

A estima tiva que, para essa r enda, o projecto _propõe, não pôde real-
mente ser m antida . As razões acodem facilmente a quantos a compa nha m a 
marcha do nosso commercio com ci estrangeiro, da qua l se concluirá. o dis -
tancia mento em qu e as importações elo anno proximo vindouro terão de f icar 
das cifras relativas a . 1919 e a l 920, em as quaes se firma , em parte, a 
estimativa elo projecto. 

E sse distanciamento já começa a ser observado diánte elas estatísticas do 
corre,nte . anno em face das de 19·20. Em o 1° semestre de 1919 importamos 
mercadorias no valor, em esterlinos, de 51.643. 000 ; no deste a nno, Ebras 
38.486. 000 ; havendo sido me nor tambem a quantidade, correspondente a 
toneladas - 1. 501.040, em 1919, e 1.388.177, este anno . A qu éda das taxa~ 
cambiaes tem de actuar no sentido d.a.s r estricções da ·importação, salvo c 
caso, pouco provavel, de que .o correctiV'o pa ra aquella quéda proVliesse 
de m aiores valores exportaveis, pouco provavel porque os preços dos nossos 
productos de exportação continuam em deçlinio. Nessas duas principaes 
Alfandegas accusam já depressão aécentuada no . cotejo da r enda do .1 o se~ 

mestre deste anno o do período igual de 1920 . As arrecadações for~m, em 
uma e outra : 120 - 32. 687:157$, ouro, e 29.613:853$, papel. 1921 - Téis 
28.051 :698$, ouro, e 25. 268:251$, papel. A renda total em 19·20, a maior ~ 
que a'ttingimos após a guerra, fo i de 96.105:000$, ouro, e 86. 710 :000$, papel. 
Embora, certos de que ha optimismo no calculo, susceptível de modificaçõeE!, 
!i vista de 11oyos da dos, parece que não se póde prever para as rendas adu a -
n·eiras, em 1922, m ais de 80 o/o das arrecadações de 1920 ; e esses 80 o/o 
accu sam, respectivamente, 77.400:000$, ouro, e 68.800:000$, papel . A esti-
mativa do projecto actual; baseado na proposta, é de 84 .000:000$, ouro, e 
80.000: ooo$, papel, . maibr em 6. 600 : 000$, ouro, e 11.200:000$, papel. do qu e 
a previsão. m ais fundada. 

Ao passo . que, qu anto á renda de · importação, jus tifica-se a reducção de 
estimativa, não h a elem entos que a utorizem, nesta 2• discussão, melhores 
pr·evisões pa·ra . outros títulos da .receita. Temos . de conservai-as como se 
acham, a té que o conh ecimento exacto das arrecadações do prime!ro semestre 
deste anno, em comparação com as dos ultimos a nnos, permitta modificat-.as, 
tudo indicando, . a julgar pela depressão de certas rendas no exercício cor-
rente, que, no c.o'njuncto, os algarismos do projecto não poderão ter a lt e -
ração sensiyel. 
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A differença apontada nas estatísticas elo imposto de importação avulta. 
fr;itas as conversões, em 31.000:000$; e, som ma da essa clifferença de receita 
a o ae11':cit acima apontado, verifica-se que elle se eleva a 106.262: 626'$06:1!. 

Ao iniciar a 3" discussão elos orçamentos da clespeza é esse, de facto, o 
deficit que se a presenta para ser supprido, def icit a~armante, porque per: 
siste, apezar do vul.ta dos impostos ultimamente creados e que, e?'tretanto, 
precisa ser coberta pelos m e:os n crmaes, a fim de ev:tar que, em 1922, mai~ 
se aggravem as nossas já tã o sombrias condições fin a nceiue.s·: Ac.cresce q,:ue 
não levamos- em conta, nesses calcu1·0s,. sinão· as clespezas prop·riamente· 0rça,-
mentarias, não figurando nelles crecUtos especiaes,. a lguns já autori~do11 
nos projectos e em resoluções á parte, creditos que, todos elles, devem in-
tegrar-se; si forem ma·ntidos, em a nomenclatura elas verbas orçamentaria!l, 
afim de q,ue os orçamentos exprimam a verda de. com inteira clareza ... : 

De posse dessas informações terá a Com'Inissão de traçar o rumo que 
lhe cabe seguir, cumprindo-lhe, e a cada um elos seus membros, vir e1n 
a uxilio do R ela tor da R eceita, cujas funcções , diante das cifras expostas, 
se apresentam excessivamente aí·duas e de mui d !ffi cil desempenho. 

Quererá a Commissão equilibrar os orçamentos pela. insistencia na po-
litica de impostos novos? Opta rá pelo recúo a a lgarismos de despeza mais 
modestos do que os lançados a té esse momento? Preferit·á, para -fügir · aos 
impostog E: não pra ticar a reducção da despeza, persistir na orientação de 
emprestimos para, com ell es, supprir o clef'icit? Exa minemos as possibili -
dades e procedencia desse

1 
... alvitres . . 

A directriz por impo?tos novos como pricnipal meio pa ra o eq_uiHbrio 
dos orçamentos, foi praticado com firmeza ao se elabora rem as leis. para· 

• f920 e pa ra o corrente armo. Os effeitos dessa orientação foram sentidos já 

nas a rrecadações de 192q, bem mais a ltos que as do anno a nterior, e o 
:;~erão tambem no correr do exercício actua l, qu e, com a quéda das rendas 
ele importação, terá nas taxas de consumo, de circulação e de renda, taes 
como foram tarifa das e r r guladas nos ultimos orçamentos , importante ponto 
de apoio . 

Cumpre assigil,alar que esses effeitos se verificaram sem detrimento a l-
gum para a economia .nacional, contrariados, assim, pelos factos, .os motivos 
invocados por quantos yeheme~teinente combateram os novos impostos . 
Com elles na da soffreram as forças productoras, muito lucrando, entretanto. 
o Thesouro, cujas rendas, como ficou, então, e~uberantemente . d~mons~rado, 
precisavam ser amplamente fortalecidas. 

Observem-se os i·ndic•rs da nossa situaç·ã o com•mercial e indu~trial e se 
. t erá de concluir .que taes impostos não foram factores de declinio. e que 
nenhum de.lles mereceria ser increpado de anti-economico ou prej'll:dícía:l a o 
progresEo da riqueza priyada. 

E' sempre erro affir~~ar, em these; que determina.da fórmula tributa.ria 
opera contra:prodqcentemepte a? .ctesenvol'vhnento economico, entorp·ec·e ndo ou 
estiolando esta ou áquella fonte ele producção. O principio verdadeiro· é o· 
de que, em abstracto, n~o ha imposto anti-economico, mas que, tal :>eJa 
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D caso concreto, todo e· qualquer iiT\POSto póde resentir-se desse grave de-
feito: em a t a rifa da tributação, exclusivamente, estará o mal ou o bem, no 
ponto de vista . da economia nacional., 

E' notorio não haver uma só- industria que haja decahido pelo influxo 
das taxas de consumo ultimamente _Cl·eadas ou"da aggravação das antigas; 
que a actividade industrial e commercial não soffreu com a amplia ção dos 
impost.os de rendas ou com a taxa m ai-or sobre dividendos ou debent1tre .' 
ãas associações que a exercitam; que a circulação da riqueza não diminuiu 
p·or motivo das taxas do· seNo adoptadas em 1920, do augrnento do imposto 
de transporte ou da creação dessa tão injus tamente censurada taxa de vl:::.-
ção, excessivamente modica e contra a qual aqu el-les que a pagam são 
rea lmente os que menos reclamam. Por outro lado; qual dos impostos re- . 
centes ha repercutido, mesmo medianam ente, sobre os preços das uti-lida des? 
Ésses preços teem eftectivamente crescido, mas sabidamente por outPas cau-
sas, entre as quaes, e· no -primeiro plano, a inflacção do papel · moeda cir -
culante; nunca em virtude dos impostos Cl'ea dos , que todos se exprimem ern 
proporções r elativamente· modicas . 

I 
Em 1919 foram este-ndida s a e·species novas as taxas de consumo, ag-

gr;J.valido-se as relativas a.o· fumo, bebidas a lcoolicas e tecidos. A r eceita 
q_•ue, nesse a nno, fôra de 119:_3.49:000$, subiu, ·em 1920 a 171.315:000 $000 . 

Nesse mesmo a nn·o se deu desenvolvimento maior ao imposto sobre 
fL renda, ampliando-se-o e a cerescendo a l'gunia de snas t axas, sendo reforma 
de mais relevancia: a que instituio os ·3 o/o sobre os . lucros liquidas da in-
dus tria fabril. Apesar' de que esta ultima taxa- não foi regularmente a rreca:-
dada, a r eceita subiu, sendo· a inda incomp-letos os al'gari"smos de 19·20. Em 
1919 foram arrecadad:Os 11 .154' : 000 $; em 1920, 1:2. 350:000$000. 

Aindá n esse mesmo anno foram modi'fica!das· ás ta xas de sello e de 
transporte . A receíta cresceu de 52.4-50:000$, em 19·19, a 74.673:000$, em 
1920 . 

Em o a nno findo as modificações não m a is visaram as taxas ele con-
sumo. A. necessidade de preparar o e(fuilibrio orçamentario para 0 ex·erci-
cio' corrente forçou a procurar recurs·os no maior· des·envolvimento do im-
posto da renda, crea:ndo-se a t axa sobré· os lucros liquidas do commercio, 
ainda pendente de a rrecadação. A par disso, foram tornadas progressivas 
vaFias elas taxas sobre a renda, nota dam ente as que reca;Ji.em sobre divi-
dendos de sociedade, sobre lucros de casas ba ncarias, sobre .os r endimentos 
da: i·ndustria fabril e sobre o·s lucros liquidos dos comm erciantes. Tambem 
quanto ao imposto do sello foram adaptadas novas e profieuas a ltera ções. 

E' innegavel, no ponto de vista da receita futura da União, o grande 
alcance de se haver integrado no conjunto de suas rendas, com desenvol-
vimento cada vez maior, esse imposto sobre os rendimentos. Dada a ex-
pansão da despeza publica, nãc. haverá onde · ir buscar meios satlsfactorios 
senão nesse impos to, o qual , desdobrando-se em todas as cedulas de que 
pôde compor-se, e cómpletado pelas ta x as retificadoras, incidindo sobre a 
renda. global. será aquelle sobre que terão de apoiar-se, pelo tempo afóra . 
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as despezas se persistir, cada vez mais acce~tuada, a forte ascenção q1,1e a~ 

tem caracterizado. 
Nunca ê demais affirmar que só o cum).}rimento de um alto dever 

pa triotico determinou . a orientação por impostos novos. As demonstrações 
de . cora.gem fiscal affrontam sempre embates sufficientemente fortes par:.t 
que 11inguem as pratique si não ao serviço dos mais altos desígnios. 

Em comprovação, porém, de que tem s·ido moderada nossa política 
tributatia, basta considerat o quanto, em materia de encargos sobre o con-
tri-buinte, após e em consequencia da guerra, estamos distanciados de quan-
tfis nações nella intervieram. 

Proceda-se a averiguações tomando por base as receitas. anteriores 
á guerra, e se concluirá que, em rigor, a aggra.vação, no conjunto, não 
tocará a 30 o/o. Nações ha, no em tanto das q·ue alluclimos, cujas receitas, 
pela acção unica de novas imposições; triplicaram e até quadruplicaram. Em 
quasi todas .o recurso ao credito sobrepujou , por vezes, o recuros ao imposto; · 
r1as nenhuma, antes e após a guerra, deixou de para esse a.ppellar com 
inteira firmeza, fazendo-o, em muitos casos, nas · m ais largas proporções. A 
~ôa directriz fina.ncei·ra sempre procurou, a esse proposito, conciliar essas 
duas fontes ele meios, esforçando-se, porém, quanto aos emprestimos, pm: 
cbserva1· o acertado comoelho dos financistas, quando recommendam que cada 
emprestimo precisa repousar sobre uma base solida e que essa tem de ser 
a de impostos novos assegurando-lhe o serviço de amortização e de juros. 

Mas, por isso ~esmo que, em ·~lii9 e 1920, fomos buscar em impostos 
novos os precisos meios ~ara o equilíbrio dos orçamentos, mais acertado será 
que, para 19·2·2, o esforço por esse equilíbrio a lveje a reducção da despeza;, . 0 
que ê. inteiramente exequivel sem que se compromettam serviços esse·nciaes. 
Nesse . caso nos -limitariam os, em ma. teria t.~ibutaria, a adoptar disposições 
tendentes á melhor cobrapça dos já creados e fi.xar mais razoaveis taxas de 
consumo e de ci·rculação mediante ampliações e rectificações de algumas das 
actuaes, tal como se propõe em varias emendas . 

Não se perca <).e vis·,t·a, entretanto, que se da reducção ele despezas -
tarefa. sempre tão difficil - não vierem. os recursos para cobrir o deficit, 
forçoso será ainda ir atê , a creação ele mais impostqs. Cabe á Commissão, 
primacialme nte, vencer as difficuldades que embaracem a reducção de des-
pezas, a.g.indo com energia. e pertinacia, esf.orçando-se . em alcançar, por. 
esse meio, que o exercício futuro · seja um anno de ordem financeira, dei-
xanclo para segunda plana o lançamento de novos encargos sobre o contri-
buinte, mesmo porque se torna mistér ;egular·izar a cobrança de alguns dos 
ultimamente instituidQs, com o que se evitarão novas complicações e diffl-
culdades na arrecadação de toclO!;i. 

Estamos convencidos · de que gastará mediana energia para, pela só 
reducção de gastos, equilibrar os orçamentos para 1922. 
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A despeza publica tem crescido de anno para anno em proporções anor-
rr.aes. Não ha pa;ra observar contra esse crescimento sinão no ponto de 
vista rigorosamente financeiro; mas, instantes ha, e o actual é um delles, 
em •que esse ponto de vista financeiro · deve ser o primordial, dominando, 
ep1 .alta preponderanci-a, todos os demais. 

A despeza tem crescido em attenção aos justos anceios por novos me-
lhoramentos e serviços de ordem social e economica, por obras ·novas, 
objectivando a civilisação e o progresso m aterial do paiz. Em principio, 
nada ha para allegar contra a legitimidade e vantagens de taes inic ~ativas 

e emprehendimentos; a discordancia resrde - ria· ' t>pportunidade para a · reali-
zação delles e a ess-a corrente se filiam: todos aquelles pa ra os quaes a questã0 
financeira, qua ndo focalizada, como presentemente, por difficuldad-es de toda 
ordem, deve sobrepujar, na attenção e solicitude dos poderes publicos, todas 
as demais. 

Eis a partir de 1914, primeiro anno de guerra, os algarismos annuaes ·da 
despeza, sendo incompletos os dados de 1919 e 1920: 

1914 . 
1915. 
1916. 
1917 ... 
1918,. 

"19i9 , 
1920,: 

Ouro Papel 
80 :238:000$000 . 645 .485:000$000 
79 .022:000$000 . 
.84 .133:000$000 

105 4_54: 000$000 
80.002:000$000 

121.417:608$142 
104.357:000$000 

516 . 628:000$000 
496 .080:000$000 
571 .. 239; 000$0.00 . 
.692,602:000$000. 
616. 307.; 379$276 ._ 
480 .099:000$001) 

Discdminad;a por Ministerios essa despeza global , melhor sé observa-
rão quaes os serviços e obras por conta dos quaes tem corrido o a ugmento 
da -despeza . Eis, a partir de 1917; .a despeza por Ministerio: 

1917 (realizada ) . 
191·8 (realizada) . 
19Ül" (realiza da) . 
1920 (fixada). 
1921 (fixada). 

1917 (realizada) . 
1918 (realizada). 
1919 (realizáda) . 
1920 .. (fi:=da) . 
1921 (fixada). 

~ 

MINISTERIO DA JUSTIÇA 

01t1'0 

12:521$000 
31:947$000 
20:667$000 
23:788$000 

3.177:267$000 

MINISTERIO DO EXTERIOR 

Ourq 
2.535:000$000 
3.253:0.00$000 
3.260:000$000 
3.944:000$000 
4.576:000$000 

1~a1Jel 

50 .572:000$000 
58.816: Ó00$000' 
59.230:000$000 · 
59.712:000$000 
76.305:000$00 0 

Papd 
1 .082 :000$000 
1 .144:000$000 
1.375:000$000 
2.301:000$00() 
2.118:000$000 



1917 (realizada) . 
1918 (realizada) . 
1919 (realiza da ) . 
192.0 (fixa da ). 
1921 (fixa da ). 

1917 (realiza da) . 
1918 (realizada ). 
1919 (realiza da) . 
1920 (fixa da ). 
1921 (fixada ). 

1917 (rea lizada) . 
1918 (realizada ) . 
1919 (rea lizada) . 
f9:20 (fixa da ). 
1921 (fixada ) . 

1917 ( r ea lizada) . 
1.918 (rea lizada) . 
19~19 realizada) . 
1920 (fixa,dà ). 
1921 (fi:x:a da ) . 

19·17 (rea liza da) . 
1!).18 (realiza da ) . 
19.19 (realizacda). 
1920 (f ixada ). 
1921 •(fixada ) . 
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MJNISTERIO DA MARINHA 

Ü.U1'0 Papel 
. ..... . . . .. .. . . . . ... 896 : 0'00$000 46.100:00Q$00 D 
.... . ...... .. ..... . . 150:000$000 44 .736:000,$000 
. . .. . . . . .. .... . .. . .. 292 :000$000 53. 424:000$000 

. . . . .. . . . . · ; .. .. .. . .... 200:000$000 50 . 9.45: 000$000 

. . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . . 200:000$000 61 .057:000.$000 

MINISTERIO DA GUERRA 

OWI'O 

48 :000 $000 
9'7: 59 0$000 

100:000$000 
1 . 600:000$000 
1.700 :000$000 

PatJel 
67.147:000$.000 
97 . 483: 0.00$.001) 
98.351:000$000 

108. 140 :000,$000 
122.250:000$000 

M INISTERIO DA VIAÇÃO 

. .1. ••.. . . . . . . ... . . .. 

Ou1·o Papel 
30.199 :000$000 177 .717:000$000 
25.984:000$000 . 205.886:000$000 
68 .894:000$000 
118 .466:000$000 
14 .366 :000$000 

224.383:000$000 
208 .591:000$000 
251 .15.4:000..$000 

MIN ISTERI•O DA AGRICULTURA 

• T ' • • ., • . •. • •• • .• . .- . 

• Í ' • • . • . • .. . ••. • • • •• 

. r · • .. . . . ..•. . ... . . • 

Ü1M"O 

45 :000$000 
324 :000 $000 
781:7'76$000 

1 062 :000$000 
962:000$000 

Papel 
13 . 309 :000$000 
16 .326:QQ0$,000 
18. 862: 000$000· 
31. 667 :0.00$000 
39 .188:000$00Q 

M INISTERIO DA FAZElN DA 

.. . .. . . • •. •• . . .. . . . . . 

0 U 1' 0 

70.874 :000$000 
.49 . 390:000$000 
48. 068 :000$000 

Papel 
21 8. 941 :Q00$000 
221 .5,45 :OQ0$000 
160 . 680 : Q.00$,000 

48 ' 71 8 :000$000 ' 136.5 .76 : 0_() 0$.000 
48 . 867 :000$000 156. 824:000$000 
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o exame desses algarismol> mostrl!>. qut-, sem embargo das _peturbaçã(ls 
que a ,guerra impoz .ás finanç•as dos povos, e diante das quaes tudo recom-
menda prudencia e moderação, a despeza seguiu evolução cada ,;ez mai~ 
.ascendente; mas m~tra ainda que não se despencleu sinão em iniciativas e 
serviços uteis, que, entretanto, pocler'am ser adiados pa.ra épocas melhores . 
o criterio da utilidade da despeza não deve ser o preponderante em phase 
de aeticits, nas q1:1aes o pensamento dominador tem de ser o da reconstru-
cção financeira. Em taes momentos, o criterlo só póde e só ceve ser o ela 
necessildade_, si não o da indispensabilidacle da despeza. Embora o paradoxo 
apparente, é .certo que asstm se servirá melhor aos planos de despezas uteis: 
é que estas, conseguide o reparo nas finanças, terão realizaçã_o segura e sem 
repercussões matares na economia .publica; ao passo que, persistente ou ag-
gravada, pela soffreguidão d!'l executai-as, a crise financeira, ficarão em meio 
os serviços ou .obras .a q.ue se destinarem, adiadas, então, por tempo mais 
longo, .em virtude :da .penuria de recursos. 

Medite-se sobre os algarismos expostos, examine-se nas minucias cada 
uma das verbas, .cada .um dos serviços de que tratam os orçamentos e ver-
se-ha .que é _.possivel e é dever voltar a cifras mais rno_destas . 

Em o exercício de 1919 a deRpeza total realizada montou a ·121.417:000$, 
ouro, e 616 . 307:000$, papel, inc-luída no primeiro a lgarismo a quantia -de 
49.000:000$, encampa,ção dos serviços da "Compagnie du Port de Rio Grande 
do .Sul". 

,Esse anno foi .aquelle em que os preços do material e o custo da viela 
tocaram ao apice, -em conseCJ_uenci,a .da. grande conflagração, e, não obstante, 
pôde .o .Estadp manter -SE dentre ãa~ · cifra5 expúStas sem que nenhum s-erviço 
necessario se _prejudicasse . . Desça-se ás minudencias elas verbas, consigna-
ções e sub-consignaç0e8 e .se i·nferirâ que é exe_quivel, niVelada pelo orçamento 
do .anno a depeza - ouro- do Ministerio da Via ção, enquadrar dentro dos 
limites de lias as despezas para 1922. Bastará que o queiram os chefes de 
semdços, indicando com f~anqueza, e em -o nobre proposito de auxiliar a 
reparação financeiFa, onde o pessoal é excessivo e quaes as despezas de m a.-
teJ•ial .adiaveis. 

-.Foi nos · .Minis.terios da Viação e ela Guerra que se observou salto 
rnaicr .nas cifras ,dos gastos. Naquelle, .o excesso de 191'7 a 1921 foi de 
13,-337:000,$, .papel. Em o Ministerio da Guerra o augmento montou, dê 1917, 

· ao exercício actual, a 55 .10.3: OOQ$000 . 
A capaci-dade .financeira da Nação não poderá., . evidentemente, resistir a 

taes sal~os, sendo manifestamente incompatível com os gastos que sobem 
em progressão geometrica . 

Tudo indica que, na Viação, foi a neces-sidade de reparar as estradas 
<'le ·,ferro em o seu materia l fixo e rodant-e, estradas cujo trafego, pela de-
ficiencla desse material, .no _periodo da guerra, ficou desm;ganioo.do, a causa 
da .accentuada elevação; .mas. as .necessidades dessa natureza devem estar 
satisfeitas, o que, .ao demais, se conclue da normalização de transportes em 
todas .as .viru:-·ferreas custeadas pela União. 
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A par dessas necessidades da viação foi causa ta.mbem de grande accres-
cimo a construcção de estradas de ferro e de portos. Ninguem contesta que 
são serviços de utiJi.da de maxima, mas o paiz não perde com o seu a-diamento 
por dous ou tres annos, -e, ao contrario, lucra desde' que esse adiamento 
concorra, como é o caso,. para al!iviar . as a·perturas financeiras, diante das 
quaes, a.ttingido certo ponto, as soluções, a não virem do córte impiedoso 
(!.os ·gastos, envolvem · sempre os maiores desastres, de effeitos · talvez irre-' 
pa raveis. 

Em o orçamento para o exercício actual as despezas de construcção de 
novas estradas de ferro, correndo pela receita ordinaria e por apolices, e 
as relativas a ·obras novas na Central montaram a 77. 35:).: 000$, papel. Para 
o proximo exerci cio o projecto, como está, mantém a mesma orientação. 

Ora, não ha onde ir buscar recursos para taes constru cções . As circum-
stancias estão quasi a impõr, como lemma a que automaticamente temos 
de nos sujeitar, o nem mwis impostos, nem mais emp1·estitmos - porqu e a 
reali=ção de u ns e de outros vae sendo difficil. Essa despeza precisa cessar 
no exercício futuro, adaptado o ·criterio de parar o avançamento das con-
strucções, appare:hando-se os trechos já concluídos por fórma a começarem 
a servir ao trafego, e só para este ultimo fim, no orçamento, dando-se as 
precisas consignações. 

Assim, ·quanto ás obras de portos a cargo dos cofres publicas. 
· O augmento das despef as no orçamento da Guerra tem igualmente, ex-
plicação em serviços e obyas de utilidade . Do vulto desse augmento só se 
terá impressão exacta conf iderando-se que, além das verbas orçamentaria:s, 
ha na lei da despeza, ef11 verba propria, a partir · de 19·20, destinand.o-se 
á reorganização do Exercito, a importancia propria para o serviço de em-
prestimos que se autorizam, fixados no limite de 30.000:000$000, our'l, e 
30.000:000$, papel, emprestimos dos quaes tem sido utilizada a parte papel , 
por emi:lsão .de apolices , 

Parece, porém, que o aperfeiçoamento dos serviços que estão a cargo 
dos Mfrüsterios militares . (\eve, como os demais, ficar subordinado ás inju n-
cções da . situação financei ra, dexan~o-se para temp.os prosperas as medidas 
conducentes a esse aperfeiçoamento . A revisão das verbas respectivas·, com 
esse criterio, terá certamer1te, de justificar reducções . No ponto de vista ml-

. Jitar, a necessidade primeira está em o apparelhamento financeiro da Na-
ção. Sem finanças ordenadas e estaveis são irrealizaveis organizações per-
manentes de p·anos relatiyos á defesa militar. Os embaraços resultantes da 
carencia de recursos, inevitaveis mais dia; menos dia, terão de forçar, com 
prejuízo maior, o abandono de serviços e obras . 

Em os orçamentos dos demais . Ministerios a revi-são meticulosa ·de· ta-
bellas mostrará reducções possíveis sem prejuízo para o indispensaveZ i. 
machina administrativa e aos principaes deveres do Estado. No Ministerlo 
do .Interior as ver.bas de subvenção tomaram vulto excessivo. Na Agricul~· 
tura :estão organizados e em funccionamento varias serviços, todos ·de u ti-
lidade maxima, mas adiavtJiS alguns e attinentes outros, mais directamente, 



-31-

á economia dos Esta dos, do que á da União, sobretudo quando esta enfrenta 
condições financeiras difficeis. 

Em a reducção dos gastos, em a pr.atica de economias severas é que 
nos cumpre p-rocurar o equilibrio dos . orçamentos para 19212; não, porém, · 
na economia consistente em diminuir verbas e consignações, suppridas, mais 
tarde, pelos creditas supplementares, o que importaria em eoonom:ias de ta·-
cha.da; mas na simplificação real ou mesmo na suppressão de serviços, e na 
effectiva suspensão de obras ~ Convençamo-nos de que o principio dominante 
hoje na sociedade internacioal é o de que não pôde inspirar confiança o Go-
verno qu e não se empenha e não se a.dstringe resolutamente a seguir uma 
poli ti c a de fortes · restri·cções . 

O r ecurso consistente no credito publico costuma ser invocado como a\ -· 
vitre ·aconselhavel á conquista do equilíbrio financeiro, preferível, para mril ·· 
tos, ás medidas radicaes em que sem pre importa a política de economias . 
Essa diretriz que, em certos ·casos, é realmente a prefer.ivel, não o é em 
as nossas condições actuaes porque ha ind!ces per emptorios m ostrando que 
não devemos, de oravante, e por muito terrnpo, pensar em mais emprestimus . 

Nossa divida pub:ica .attinge já a lgarismos elevaúos. Seus juros, C1U 'm t o 
á externa. excedem de 50 o/o as 'rendas em ouro, estando suspensa a re~pe
ctiva amortizaç:Ío; e corr espondem, quanto á interna, a 10 o/o das receita.s 
m êdi.as . Despendemos, por a nno, a esse titulo, isto ê, ao de juros, a penas, e 
não de amortização, fóra o ultimo ernprestimo contrahido na Amer;c;t 
do Norte: 

O·w·o 
47 . 694:452$129 

Papel 
64.292:774$000 

O total ela divida ·externa. é actualmente de : f 103.035 . 534; fran~o5 

S22. 249.500 e dollars, 25. 000 . 000. 
O total da divida interna, em 31 de -Dezembro ultimo, attingia a . . ... . 

1.113.486:300$000. 
E' sobretudo nesta que, a datar de 1914, teem repercutido os de/io'its 

dos orçamentos e a ·execução . de planos conducentes a melhoramentos m'lte-
l'ia.es . . Nesta e em emissões de papel-moeda, a que nos forçou, como Gttusa 
})rincipal, a grande guerra. 

Em 31 de Dezembro de 1914, a divida interna, em apo!ices, era de 
7·26. 746:600$000. 

·COmparado esse algarismo com o actual, verifica-se o augmento, em seis 
annos, de 386. 7·39 :'700$000. 

Nesse augmento figura o quadrÚmnio da guerra, 1915-1918, com ...•.. . _ 
485.390:000$000 . 

Ao periodo iniciado em 1919 cabe o restante, na importancia de réis 
101.349:400$000. 
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São índices peremptorios ele que estamos no momento de intet~romper a 
em.issão dos emprestimos, externos e internos : 

A cotação dos nossos títulos no est~·angeit· o e no . pai~; o juro ele S '7o 
(que não m erece ·repat·o dado o alto al uguel. ele dinheiro no mercado Norte· 
Amet·.jcano) elo ultimo emprestimo exter no, celebrado ao typo ele D7 lj2; 
o juro ele 7 % que se annuncia devendo ser o elas novas _obrigações clq 'l'h e.-
souro; os nossos títulos externos cotam-se, neste momento, entre 64 e ·75, os 
de 5 % ; entre 48 l j2 e f;il os ele 4 'lo ; os nossos titulas internos (<l.pOJices ele 
5 o/. ) cotam.se, neste momento, entre 75 e 79. 

E' intuitivo que, nas condições actuaes dos mercados n1onetarios elo mundo, 
cada emprestimo diminue notavelmente as possibilidades ele nova.· opera-
ções clessa natureza. A observação:-em o nosso caso, procede quer quanto 
ao m ercado 'interno, quer aos externos. · .,.'\.s possibilidades clim.inuem a inda 
pelo que toca á capacida de para o serviço ele amortização e de juros . O em-
pl·estimo externo ele $ 50.000.000 e o interno de de 200 .000:000$ terão ele 
c;·escer a despeza .pa·ra aq uelle fim, annualmente, em 7. 350:000$, ouro, e J.;éis 
14.000:0000 , papel, seja um total de 36 .050:000$, feita a conver são elo ouro . 
Eil'- porque se diz com acerto que ·a politica elos emprestimos, como sys tema 
ele corrigir aeticits, opera no sentido cl.e novoR cleficits, mais aggravanclo · a 
~i tu ação. 

n:antc do exposto parecf que o prog.ramma para a elaboração' dos or -
ça mentos que viio reger o proximo exe1·cicio a todos os espir:itos se apre~ 

. ~ntrrrá com absoluta clarezrr. Não devemos co nta r com emprestimos nem 
externos; nem internos; devemos contnr pouco com o recurso decorrente el~ 

novos iinpostós, porque já creamos bastantes e não ê acer tado insistir,_ por 
anncs segundos ,. na politica de novas t1<butações; temos ele contar, em con-
sequencia, e preponderantemente, com a reducção de despezas . 

E' sabido que não se atpnge facilm ente ao objectivo elo cÓrte nos gastos 
publicos. O interesse pessop.l, o interesse das classes, e interesse regional, 
constituem fortes embaraços sobre os quaes só se triumpha á custa ele ener-
gia, pertinac'a e intrepi·clez. Mais difficil será, entretan to, ao Pod er Executivo. 
lançar e cobrar novos impqstos, quando para o lançamento e. cobrança elos 
já crea dos os obices não teem sido pequenos, estando a inda alguns delles na 
phase inicial ela regulamentqção . Votal-os não é clifficil ; mas arreca dai-os tenl 
ele importar em· obstaculos maiores elo que a contenção · da despeza dentro 
ele limites moderados. Mais elifficil será, ainda, alcança;r em.prestimos desde 
que esse_s, como ê certo, diante das circumsta.ncias expostas, passa m a se•-
quasi utopia . 

T emos, po1·tanto, de considerar que o m ais elementar patrlotismo nos 
impõe o dever ele resistir a despezas novas, e ele r eduzir as a ntigas, e qu e 
nos cumpre pô1· em pratica esse dever com fit·mew. e desassombro . 

Fiquemos ee1·tos 'de crur a comrÚem oração ·elo centenario da nossa Incle-
pendencia se apr esenta.rá ipgloria, e não terá mais que brilho apparente, se. 
precisamente no anno em que ella vae realizar-se, não houvermos la nçado, 
com o equilibrio elos orçamentos, as bases da nossa resta uração. financeira. 

~:; .:·_;~ : h~.\ ·1~:..: . ~~! . .a,- --~: ~.--1- )' . ::. ·_, ~ 
~v i:J~la i ~6..! iiObT ~ ~1 ~b c. f:.,)~, •'·!.:- ':· ·· ' 
~'!~~~:t~lfL~~:: ~i"~·-,#_;'._;,~a,~~._;~;:·;. 3: ·· ·~ 
I 
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PARECI!JH SOBRI!J O PROJECTO DE ORÇAMENTO DA FAZI!JND.<\.. PARA 
O EXERCJCIO DE 1922, RELATOR O SR. CARLOS PENAFIEL 

Não ha governo possível en1 n ação a lg uma, sem qu e tome p ot· base · do 
seu systemn governativo a organ:zação das fi na nças . 

D esenganemo-nos; não poder emos r egularizar as finanças ela Uniã:>, 
sem tomar uma. m edida ene•·gica e decisiva . 

Essa deliberada r esolução, em uma R epublica ele fó1·ma presiçlencia~. 

estará e m aba nclonarmos os vícios herdados do pa rlamentarismo em m a teria 
o•·çamentaria. A pratica desses vicias poderia ser corrigida por uma acção 
conjunta elo Congresso N acional e do Poder Executivo, competindo a . este 
no emtanto, mais elo que iiquei:e, pelo civismo e pruclencia que lhe impõe 

,, mais seve•·a econom'a elos dinhe:ros publicas, uma preponclerancia na tural 
na so:ução desse problema magno pP.ra o desenvolvimf'nto elo Bt·asil. :t:'fã(} 
ê possível descon h ecer que ha mais a esperat· ele unHI gestão financeira, 
fi l·me, ·segura e proveitosa. pot· parte ele quem executn. o orça mento do que 
daquelles que o elaboram. 

Cer tamente no conjunto ela· attrib u'ções do Cong1·es.·o este ê o poder 
particularmente capaz para crear todas as leis e regras (es tabeleci mento de 
imp ostos, fixação das despezas, autori,mções elo em pt·es timo, e t c .) que po-
d'e"l·ão ser convenientes para o exerci<;lo das funcç:ões financeil·as attribuida >. 
ao ramo Executiva do Governo nacional. :Mas, si já theoricamente, para nós 
que e~egemos po·r suf.fragio clirecto o Presidente. ela Republica, este é, tanto 
como o Co ng1·esso, representa nte d ir ecto ela soberania que a Constituiçã(} 

Teconhece no povo. - na p l-atica a ve rcla.cle elos fa.ctos é que aquillo que se 
clizia elos mo_narchas constitu cionaes, ê tambem exacto para o Congresso 
republicano: e ll e reina, mas não gover na. E' o Pocle·r Executivo q uem go-
verna, ele facto. O Congresso, ele clire'to, completa apenas a acção elo Exe-
cutivo, ora o precedendo, ora o segu indo, por me:o ele forma lidades inclis-
pensave;s para torna i-a juridica mente valida. E' muito ·•·aro que o Con-
gresso se afaste em mate tin. financeit·a, mesmo no caso part;culat· do exame 
e voto ela lei el e meios, ela clit·ecção or'gi na l que traz a proposta {lO Governo 
para o orçamento ela R e publica , ou qu e paralyse, ou ·!q uer crie embaraços 
>LO Podet• Exec utivo. A tê na Republi ca Argentina, m e nos ousada elo que 
nós no ·confe t·ir e reforçar a a u toridade e s upremacia elo poder pessoal elo 
primeiro mag:stt·ado ehL N ação, por·que importou, a seu turno, como a t·e-
vo~ução franceza, ela InglatetTa a instituição el os m inistros com alguma s mo-
d ' ficações de detalhe, alé na. Argentina a pratica elos governo. tem sido os 
JH'esiclentes portenhos assumirem geralmente e m mate•·ia financeira attitu-
cles desembaraçadas, como si fossem elles os unicos responsaveis pelo Poder 

.. Executivo e pela su a· acção politica naquella gestão administrativa. 
Sem restricta economia, todos os peocessos e ngenhaclos pelos governa n tes 

no novo regimen - desde o primei·ro orçamento votado pelo congresso repu-
·blicano em 1891 , pa t·a o a nno seguinte, até hoje - com o fim ele eq uilibrai' 

' o : drç:amento e extingui r a cllvicl>t legada pelo Imperio, teem clA.elo . en1 l·esul-
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tado a formação de n ovas divida s pela R epublica, o qu e tem equivali-do a 
deslocar apenas os nossos embaraços financeiros , sem ele modo n enhun1 
resolvei-os. 

J á . é tempo ·dos nossos costumes pol iticos, a ma durecidos por mais de 
trinta a nnos ele regimen republicano, imporem exigencias, não s upplemcn-
tares, mas indispensaveis , essenciaes, á vel'dade orçamentaria. 

Entre os vicias que o parla mentaTismo possue, e deixou entre nós, estil 
essa hypocris ia pa rlamen ta r que cons idet·a ao m esmo tempo a sinceridade 
uma virtude n as Telações pa r t iculares, mas uma fraqu eza, um inconveniente, 
uma prova de pouco tino em politica. 

E' portanto, com s inceridade qu e o Relator passa a fallar . E nisso não 
discrepa da attitucle h a longo tempo mantida, m~ Cmnmissão de Finanças, e 
no Con_gresso Nacional, desde os pr:imordios da Republica, pelos membros ela 
bancàda rio-g r a ndense, assim assigna lada pelo Presidente Borges de Medei-
ros, no seu memoravel discurso ele 19 ele Maio de 1916. 

"Por outro lado cumpre assignala r a attitude discreta e mode-
rada da bancada rio-gra ndense qua ndo intervem n a discussão e 
voto da lei de meios, que, por sua na tureza e complexidade, exige a 
m axima attenção dos l egisladores. 

A' lei financeira é t udo, porqu e sem ella o Governo terá de osci!-
lar fatalmente entre a r evolução e o despotismo. 

A ug usto Com te I não trepidou em affirmar que a cO?nJJOsição do 
o•·ça.mPnto e a v ot9>ção ao i?nposta envolvem. 1~ma questão caJJita.l 
JJa,·a a sac·iedade e ?nxLis irnporta.nte q1te a. prOJJ?'-ia cont•·ove•·sia solwc 
as tó•rmas ele gove•·n.o . 

.Esta cm1cepção parece que foi tamb em partilhada pelos con-
stituinte-s do E s tado quando insti tuimm a Assembléa dos Represen-
-tan tes com a funcção unica e privativa de vo tar e decre tar 6 orça-
mento publi-co. 

Os representa ntias -do p ovo, ads trictos então ao exame sómente 
do qu e interessar ao orçamento, podem com amplitude e m a dureza. 
resolver como m elhor convier a o bem publico. 

Na pra-tica se observa que o nosso orçamento é sempre uma obra 
relativamente perfeita, em que não entram ficções nem a rtifícios 
quaesqu er. 

Provêm {'!ahi a nossa invejavel situação financeira, sem deticit, 
nem emprestimo, c\l.racterizada aihda por uma tributação raéional 
e m edica. 

Taes são as foljtes subsidiarias da conducta de nossos represen-
tantes feçle raes, qua ndo. porfiam em reduzir despezas, minorar taxas 
e equi!Lbl'ar o orça111ento federal." 

E ssa longa pratica no Fj-io Grande tem por fecho o triumpho que se sabe. 
Em face de taes antecedentes, não pó.de o R ela tor esquecer a lição 
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acima, ao examinar o orçamento da Fazenda que esta Commissão lhe 
confiou. 

Por essas prova das provas, - o orçamento da F azenda que reflecte, 
não só a nossa restante obra ·orçamentaria de legisladores, mas, sobretudo, 
a interpretação e acção executiva do Governo como centro a dministrativo 
financeiro, - verificamos, com · palpavel flagrancia, tod<Ys os nossos erros· 
communs em materia de politica financeira e economica. 

Seria, com effei>to, impossível estabelecer actualmente para o Brasil, 
por entre tantas declamações e tantos expedientes politico-economicos, lem-
brados a cada passo, um seguro programma econo-mico e social sem examinar 
o problema financeiro. 

Ora,. o Ministerio da F a zenda, para cujos · serviços projectamos esta lei 
de m eios, sempre foi, ou devera ser até mesmo em .face de uma politica 
clP producção, -o r~ducto central ele toda a nossa organização nacional. Dis-
pondo, como dispõe, elle só de um exercito ele agentes que liquidam e arre-
cadam o imposto; dispondo, por meio d€ssa percepção das rendas fiscaes, 
de uma influencia c·entralizadora formicla vel, como nenhum dos outros Mi -
nisteriós; dispondo ele credito ·ela Nação, elas contas correntes do 'l'hesouro 
com o Banco do Brasil, ··das contas elo paiz nas praças . financeiras. do Ex-
tedor; pondo-se, em resumo, em todas· as parte~ á sua disposição os fun-
dos e· podendo exercer, por outro lado, um papel culminante no serviço ele 
dispenclios e por conseguinte na unidade da execução do orçamento, - póde;· 
por ahi, em these e de facto, o Chefe elo Poder Executivo da União, exclu-
sivam€nte, ou melhor, antes de tudo, e mais do que todos, concorrer com a 
sua responsabilidade para o máior bem ou para o maior mal da Republica. 

O Relator, nesse preambulo- elo parecer, sustentando, com boa e sã dou-
trina; que no regimen presidencial aquelle que exerce o primaciado da nossa 
organização politica é o mais apto, dentr·o das suas attribuções, para debel-
Jar os males que todos la mentamos, deseja, só e sómente, realçar que a 
cura do defici't está mais na execução da lei orçamentaria do que no arbí-
trio de fazel -a e no direito ele 'fiscalizai-a, tarefa elo Congresso . 

Annibal Freire, na sua obra Do Poder Executivo na Rep1tblíca Brasileira, 
1916, é do mesmo pensar: "A theoria, escreve elle, que a tantos apraz sus-
tentar, de ser o Executivo um mero agente do Legisla.tivo, pois o seu papel 
se limita ao ele executor elas leis, formuladas por aquelle, não encontra aco-
lhimento diante dos princípios do clireíto federal e assim só pócle ser valida-
ment€ discutida nos paizes em que constitucionalmente as legislaturas dll -
teem maior somma ele poderes e tornam o Executivo clellas dependente". 

Bastaria ao bom senso commum o facto do Executivo funccionar per-
manentemente emquanto os outros clous poderes exercem as suas funcções, •J 

Legislativo, periodicamente e o Jucliciario em casos concretos, circumscr:tptos 
pela Constituição, para não padecer duvidas que, em materia f!nanceil·a, 
como de um moclo geral, a acção elo Executivo sobreleva ás elos demai.:; 
poderes. 
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Com insis tencia dessa particularidade não ha o intuito, nem podia hav er,.. 
ãe fa zer recriminações a ninguem, n em aos passados Governos, nem , ainda 
menos, ao ac tual . Entende mesmo o Re~ator que uma g ra nde pai' te do" 
e t'ros commetticlos na Republica, como n ~ Imperio, isto é a causa pr i/.cipal 
da nossa c rise financeira chronica , e da in suff i ci~ncia das economias do Go ... 
ve~·no, reside a ntes na fatal anarchia moral e m ental dos tempos modernos. · 

E nem esse phenomeno, anorma lissimo, é puram en te doença bras ll eira. 
:ge!a ta n elo t res annos a fio , 1916,17 e 18, o orçamento do Estado elo R 'o 
Gntncle el o Sul, m:.. A.ssembléa elos Representantes, e descendo a confronto» 
expressivos entre o systema orçn.mentario r io-grandense. e o de outros pa !zes 
e E stados, afim de demonstrar a efficiencia pratica daquelle, já havia o re-
lator mos trado como o funesto regimen do cle{ici.t t em se tornado '' o tor-
mento dos financistas, a inquietação elas assembléas legislativas e a ·dev ·o-· 
r avel praga elos go_yernos nn grande ma'orja elos Estados constituc: ionaes 
m odernos '' . 

Sabe-se quão aggravada ficou nesses paizes, com as desorde ns trazida s 
pela Grande G uer ra ao orbe econom'co, ta l si tuação fi na nceira, j.á deficitaria 
a ntes elaquella cala mida de . Sct be-se como essa formidavel esph y nge passou 
a desafiar· os estadistas de ma!or fama , c1 evielo a novos e enorm es pesos nas 
clespezas pern1anentes elo orçam ento crcli-nario e a outras dividas morment., 
c'.o orçam ento extraordinario para :1s liqu idações -de guerra, e a r econs trucção 
<Ja apparelha gem econom!ca ele Cfeda um elos m esmos paizes . Na prop r i:l 
America dO. Norte, que (tuferiu , coino nação nenhuma, incalculave:s bene -
fi cios com a-quella universal ~esorÇlem econom' ca, e on-de o Cap itolio de Was-
hington jú havia chega.cJo a empregar, a ntes -da Guerra, a ·divisão dO cr:edilu 
votado ~m - c~oze O?'ÇOffl'l,entos tJa-?·cellwres,. afim de debellar os elef'icits, obri-
gando cada 1\i[in!stt·o ou 1Secretado a gas tar a penas u·m du.odeci?'!tO do c,-e_ 
clito po1· rnez, e não o poelenclo exercer sinão m edia nte forte justi.fi cação, --
acaba de trazer .o r ecente r Platorio tlo Secretaeio das ·Finanças,. corr espOJi-
dent.e a o ~~nno fina nceiro ele 1919-1 920, impressionantes declarações. Procla-
m a o Secretario Glass (Revu e de Science el: de Législation Ff.nanciéres, n. 1, 
Janeiro, F eveireiro e •MarQo de . 1920) , que c~m~s am.nos ilepois ela G1te1·ra, :1 

"Únerica do No1' te, continu.avct a gasta1· paq·a ??Wi.s ele s1Wt1·o vezes o· q ·1~e nlli 
se gastava antes . O prof. .Sel 'gman ; lJOr sua vez comm:entando o r elaforio 
daqu e'l e homem de iovei·.no ll mostrando-se afflicto a nte tal perspectiva ele 
df1rroca da fin a nceira , pondera·: "E' verda;de qu e o Secretario Glftsse previne 
da necessidade de se vo-ta r um orçamento com econom-ias muito . maióre~ 

J que as até ent[\o pratica,pas. Mas resta ver s i o Congresso será cap:u 
de ouvü· o aviso. Na hy pothese contraria será p1;eciso ii~augu rar um:·< 
g'rande campa nha popula r em fa vor de ·severas restricções •·. 

E' u ma questão, porta·nto, que a tormenta todos os P a rl a i11entos m o•-
clernos . 

Questão de que cl epenele todas as óutras questões , essa · qi.iestão· não : é . 
na ac tualidac1e política, um<~c questão da qual , possam se desinteressar.· o~ 
brasileiros preoccupados com o problema da successão ·presidencial. E' 
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~túestão, - a histot·ia nos ensina, - que já tem matado Constituições, que 
já tem esmagado muitos homens pubicos notaveis, e que já tem perdidc> 
IJaizes. 

Não é possível · contar somente com a iniciativa propria elo CÓngresso em 
assumptos orçamenta rios, como no que tóca a outros interesses gei·aes. Ao 
contrario, é facil imagi nat· os peccados que o orçamento já leva qua ndo sabe; 
propmto, do Congresso, pois o nosso tt·aba lho ele elaboração dessa lei annua 
faz-se sem regra, sem ordem, sem s inceridade e, qua,ntas vezes até, sem 
fiscalização parlamentar seria. Não h a exaggero nenhum em confessarmos 
que poucos congressistas, em qua tquer dos Parla-mento do mundo, saberu 
lêr ~ orçamenro . A maior parte nem mesmo ousaria decifra i-o. 

Na mensagem presidencial, al·nda ha pouco escrevia o Chefe da Nação : 
"Os esforços do Congresso e do Govern.o devem, portanto, convergir para ,_ 
obJeCtivo ele enquadrar na, receita tributaria todos os gastos ela Nação, ~ 

remover com energJa, clEJcisâo e patnotismo, os emba raços que lhe opp uze .. 
rE:m os interesses regionaes e de partidos ··. 

Mas é mtsu· convn· que, ·nessa resistencia energica, decidida e patrio-
tica ás pressões do egoísmo regional e partdario - só existe uma força 
capaz de resolver o problema, assim como foi acima posto dentm das fo r -
mulas do regimen presidencial. Essa força reside mais nos executores do 
orçamento do que em quem o elabora. Em uma federação de Estados repu-
blicanos em que o jugo do centra.Jismo imperial de outr'ora tende a ser 
substituído pot· uma parti iha de leão em fa vor das unidades mais fortes c 

r icas, o supremo governante da sociedade brasieira, o Presidente da R epu-
blica que é um verdacleit·o leacle1· da Nação, pôde com habilidade e tacto 
evitar confl ictos de regiões e m que os creditas publicas, recursos da P a -
tria jnteira, poderiam ser muito poupados, restringindo os grandes plano, , 
subordinando-os á hierarchia ·elas necessidades, . mediante a proporcionalidade 
elos valores representativos que constituem a nossa federação de Estado~ 

irmãos . 
Não ser~ por demais lembrar, a este proposito, como el emento de apre-

ciação relevante, o valor decisivo da vontade do Governo na resistencia aos 
estorvos que lhe oppõem cet·tos interesses . 

E' preciso render justiça á attitucle, altamente dignificadora, ainda 
~gora, ela actual presidencia, cuj os esforços conjugados a os do Congresso, 
oppuzeram-se, no caso dos creditas commerciaes, á abu siva intromissão de 
certas medidas e favores que quasi importariam, ela parte do Governo, em 
ca ucionar a debilidade financeira de seu s nacicma.es. Esquecem os que pen -
sa m ele modo contrario ao voto da Camara, a eleva da intuiçã-o patriotica que 
lhes devia levar a vêr não serem só os particulares que, no regimen actual 
de instabiidacle e grailde baixa cambial, encontram difficulclade~ insupera-
V!JiS ele cr edito . O credito é e~emento de progresso tão necessaro a o individuo 
como ao Estado . O proprio Brasil, com urgente necessidade do mesmo ct·e-
clito, si não está de ·todo cóndeffi.nado a um ostracismo nos mercados de 
Londres e Nova Yorl;:, - haja vista os ultimos emprestimos, o paulista, na 
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E uropa, e o Governo Federal, nos Estados Unidos - encontra, phenomeno 
universal para toda sas nações que esbarram de encontro á mesma diffi-
culdade, o dinheiro rarefeito, de aluguel caríssimo e 1nabordavei. 

O Governo actual, no ·domi,nio financeiro, já comprehendeu a necessidade 
de dar combate á inflação fiduciaria que nos está custando o encarecimento 
da viela e is avanços, as antecipações forçadas, pedidas pelo Thesouro ao 
credito publico, por meio -de emprestimos. 

A depreciação monetaria, assim crea.da, tem sido, por essa facto mesmo. 
aggravada por factores psychologicos que dão margem no Brasil, paiz de 
ca11itaes estrangeiros, a largas especulações. 

A multiplicação dos emprestimos, a que no Jogar competente o Relato!.' 
se refirirá quando tratat· da ·divida publica, acarretará o augmento· dos im-
postos. E'. eementar: o 'Estado . que pede um emprestimo, pedirá amanhã, 
sob a forma de impostos, os recursos necessarios ao serviço desse em-
prestimo. 

A baixa de cambio, no m emento, é resultante da ruptura de . equilíbr io 
da balança commercial e da dimi.nu 'ção do credito. Mesmo esperando que 
es!-'a crise do cambio seja passageira, limitar-lhe os effeitos por empt·esti-
mos constitue um erre, porque si o ma.I fôr duravel não se fará com tal re-
curso sinão aggrava-lo pela necessidade em que Jogo nos veremos de fazer 
face ao vencimento dos juros e amortização do capital. 

Sem ser pessimista, facil é verificar que quando um paiz se approxima 
demais do limite pratico {]as s uas possibilidades fiscaes e de _seu poder de 
emnrestimo no interior e no exterior, - para· nã,o abalar toda a estructur<L 
economica ela Nação, base material 1 de sua prosperidade e para não estancar-
as Con.tes ele proclucção ferindo a rjqueza do pai~ nas suas nascentes vivas, 
- a unica politica possível é a díl reducção ·das despezas. 

A amortização do papel-moed~ , para a qual o Governo solicita utp.a 
em e nela ao orçamento . da Fazenda, a utorizamdo-o a incinerar, quando julgat· 
opportuno, as sommas _de papel-mpeda de que puder dispõr, sem prejuízo 
das despebas publicas, - só poderá realizar-se com economias orçamentarlas. 

Por esta observação, o relator é levado, uma vez mais, a repetir que a 
-situação financeira do paiz exerce uma influencia directa ou indirecta sobre 
a circulação monetaria, e, que, entre as causas principaes da nossa má si-
tuação orçamentaria, ha a apontar, em resumo s seguintes: 

1°. Augmento das nece·ssi-dade>l administra,tivas determinados pelo ac-
crescimo ela população brasileira; 

2". Augmento da divida public(t, externa e interna; 

3". Depreciação do papel-moeda, com encarecimento da vida; 
4°. Despezas feitas com o estCLfZo de guerra, pagas e escripturadas até 

ess<t data em 147.158:774$312, unicos ·dados que a Camara possue pelos do-
cumentos officiaes (do relatorio do Ministro da Fazenda correspondente a 
1H9. Dahi por diante não sabe o p ongresso Nacional a quanto attingiram 
todas as clespezas do Brasil com a\Juelle "estado de guerra". 
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5". Intervenção do Governo da União como gerente ou promotci1• de 
custosos trabalhos publicas. 

De passagem, e a respeito desta colossal fonte de despezas da União, 
o relator confessa-se, de um modo geral, partidario decla rado de que toda 
a operação industl"ia que não puder ser executada pela iniciativa particular 
completamente livre, sem monopolios nem ptivilegios, e cuja utilidade social 

Pondo de parte as faltas e as fraquezas dos nossos homens pu1">1icos 
qut> têm tido a responsabilidade do Governo, quer no Imperio, queL' na 
H.epublica, por não ser possível esquecer que em t-odos os tempos a historia 
nos demonstra que os responsaveis pelos apertos do Thesouro sã-o as dasc 
ses governantes, - é\ fóra de duvida que o que nos falta na Republica ê 
uma tríplice e s-olida organização: administrativa, economica e financeira. 
Bem ordem nas finanças não ha prosperidade econolnica, e a ordem finan-
ceira só póde decorrer de uma boa administração dos n egocios .publicos, 
gestão que tem fJOr base a ·execução do ·orçamento. 

Ora, qua nto ás questões e m"ethodos . adlninistrativos, de passagem o 
que occorre ao Relator aconselhar ê a adopção .da divisão tripar-tida do 
orçamento, conforme a pratica franceza. E' tambem a pratica orça menta _ 
ria em voga n-o Rio Grande do Sul onde tem dado os melhores resultados . 
O ·or(!.amento tripartido e!m ordinariel>, :extraordinario te ~·pecial, 'aque~Je 

pérfeitamente equilibrado e cu steado peh receita or.dinaria e os· outros 
mantidos com as sobras orçamentarias, o extraordinz:rio e o especial, com 
operações financeiras limi tadas pelas possibilida des e bom uso do credito. 

A despeza extr&oL·dinaria foi no Rio Grande sempre custea da por conta 
!lo saldo do orçamento ordinar io e isso alli nunca impediu· o alargamento 
gradual dos serviços .:QUblicos. E a propria despeza especial, ~ Governo da-
c,ue1le Estado tem-na custeado com os deposites .particulares confiados â 
sua guarda, a juro modico, applicados ás obras e melhoramentos de car 
racter productivo, tendo com isso enfrentado o plano de viação geral 
do Estado. 

Bastaria á União guardar inabalavelmente esse criterio inflexível, pre-
ceito tão salutar á boa marcha e regularidade dos negocies publicos, que 
consiste em sujeitar as despezas ordinarias e extraordinarias á receita v e-
r ificada , para evitar o funesto regimen do ãeticit. 

-Para funccionar exacto, esse processo governamental exigiria de pr om-
pto, concommittantemente, uma reforma tributada, dentro das exigen-
cias constitucionaes, tendo por base os impostos de importação e de renda, 
com a r6<1u cção gradual dos impost-os de consumo . 

Ã politica r io-grandense, na sua collabqração directa, traduzida em 
tentativas diversas e important es de reformas e trabalhos de caracter le-
gislativo federal, sempre elnittiu, aqui no scenario nacional, conceitos, desde 
1891, no Congresso Constitu in te, sobre as inconveniencias do actual sys-
tema tributaria da União. Quando desdobrou o seu prog_rarnm:L definido, 
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conhecido hoje por toda a Nação, fez , já em 1~91, depois de votada a Consti -
tuição, referindo-se á magna questão das r·endas, esta prophecia: 

"A questão não está extincta. Subsiste como uma das bàses de fu-
tura agHação ·Í>olitica. Ainda ·esperamos ver opportunamente reformada 
a Constituição nessa parte, como em outras." 

E si não a queremos já, achando-a inopportunissima e perigos!t no 
momento, é que, ainda agora, podem·os repetir e sentir o que se continha 
no mesmo manifesto, a tal respeito, isto é , que "a corren te revisionista, 
proman,acla de fontes suspejtas e constituidas •POr elementos heterogeneos, 
assume o ca ractet· ele uma ameaça imminente á. prop·ria estabilidade do' 
reg~imen ·instítucional, <tue rpeousa sobre o presidencialismo e a federa-
ção. A tenelencia g eral é no sentido · de elesna turar essas idéas fundamen -
ta es, sem as quaes a Republica não passat•á de uma formula van . " 

Com aquellas diligencias maximas no estabelecer á cot-rela ção e á s u-
bordinação ·perfeita dos r ecursos globaes da receita as elesp 2zas averbadas 
nos orçamentos de cada mirústerio, ·enumeradas da maneira :m ais clara e 
Precisa, serl'. omissõe~ serr. nada d~ occulto, s em margem pa.n, o abuso 
.rljo<; ·condemnaveis ,excesso~;~ à •e·. crecl!ito, c1enúm·inadas swpP,:emeniares .ou 
aclclici·onaes, e, por outro lado, com a ct·eação de apparelhos internos e ap-
precisa, sem omissões, sem nada de occulto, sem margem para o abuso 
cloa Ministel'ios da Agricultura e do Exterior, terá a Republica, si souber 
manter com tão singela organização administrativa o rigoroso espirit·o ele 
continu ida de que deve sim1Jlificar os serviços publ.icos em benefici·o dft 
Nação, concorrido efficctzoment~ para a .solução elos problemas que inte-
ressam á noss[~ r·econstrucção econom ica e fina nceira. 

A Republica està politicamente feita. Urge organizai-a sob o seu 
a:<pe'"to economico e social. 

Em !'€'forço ~t doutrina ·orqamentar!a , aqui ·lembrada á margem elo or-
çamento da FazenÇJa, pede o Pfelator venia ~L CornmJssão de Finanças para 
1n ter calar ligeiras aprec.ições, ifeita s ha pouco por eJ.J e em torno elo orça-
mento estadual elo Rio Grand\l, por terem i.nteiro cabimento no caso pre-
sente e por conterem ·reconhpidas verdades quanto á a dmini stração dos 
dinheiros publicos: 

"Convém ainda accentuarmos, Srs. _ Representaptes, para mais se .sa-
lientar o valimento da administração estadual, a sua expel'iencia compro-
vada., a sua severa moralidade pratica, a exacta comprehensão de suas 
responsabilidades no trato do~ serviços de uti1idade e necessidade JJUbli-
·cas, que em todos os Estado!i modernos está. hoje reconhecido não l1aver 
fmanças prosperas sem orçam,ento e orçamento séri'o sem discussão e sem 
publicidade. 

O poder orçamentar!o d.a9 assemblêas é a garantia ~la discussão e da 
publicidad'e, em materia fina nceira. 

E' exercendo esse poder, ê na . observancia est.ricta -ele exactas attri-
buigões constit~cionaes •comprtindo nesse sentido, pl·ivativarnPnte a esta 
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Assembléa, que adeante passamos a relatar, para o exercício d<. 19"18, o 
programma das despezas a fazer e das receitas a recebe1·. 

Os proble,nws financeir·os no Rio Grandé elo Sul, como em toda. a parte, 
não são immutaveis, ruas essencialment e variaveis . Suas soluções sã.ú in-
fluenciadas por factores oociaes, economicos e políticos em eYol ução in-

cessante, · ma s isso nunca tirou ao systema financeiro ideal que adaptamos 
c estribar-se {:lescansaclamente, inabalavelmente. methodicamente, no equi-

liprio ot·çamentario, ·dentro sempre de um plano traçado em que se obed~

éem as tres idéas fundamentaes de um verdadeiro systema orçamenta!"io; 
1", a previsão; 2". a discussão ampla por esta ãssembléa, porquanto o 
principio sob o qual repousa a noção de orçamento nas assembléas mo-
dernas e que até lhes serviu de ponto cl3 partida, foi hist-oricamente, na 
I ngl alerra, em França e em todos iJS Estados civilisados, o principio ele 
que o Imposto deve ser consentido pelos representa.ntes claquellés qué o 
têm de pagar; 3", a publicidade, afim de que todas as previsões sejam 
levadas ao conhecimento do publico e dos interessados. E' essa a BOssa 
tuncção nnica e privativa nesta Casa. 

O eminente estadista Dr. Borges de Mecleiros1 proclamando no seu 
memoravel discurso ele 19 de Ma io de 1'916 , que a lei financeira, a discus-
Eão e voto ela lei de meios é tudo, porque sem ella o governo terá de 
cscillar fatalmente entre a revolução e o despotismo, substanciou esta 
idéa com a asserção doutrinaria de que "f!. . composição do orçamento e a 
votação do imposto envolvem uma qu estão capital para a sociedade e ma.is 
importante do que a propria controversia sobre as fôrmas de gove t·nó." 
E a:t'erescentou que "essa concepção parece que foi tamhem partilhada 
pelos constituintes do Estado quando instituíram a assembléa dos Repre-
sentantes ·com a funcçãú unica e privativa de votar e decretar o orça-
mento publico". 

O conhec1clo financista Necker levou o assumpto a m aior exaggero 
quanto álquellas tres condições orçamentarias, acima referidas - · "indis-
pensav.,is para que um. gover110 encontr·e ,fornece'd.ores. ho11estos, empres-
mdores não usurarios e contribuintes e ntregando facilmente ao Thesouro 
publico a qu•ota de seus impostos. São as condições cuja t·ealização torna 
quasi iPdifferentes á segura.nça da- divi•cla puhlka as quaJildades db Prín-
cipe, as qualtdades até tclo Ministro q ue maneja as finanças do Es tado'' . 
(NecWel', Dernien:s vnes de politiq1be e ele finances.) 

Engenhoso jogar esse ae palavras para 'destacar sem duvida a impor-
tancia desse dever s up·remo ctue tem raizes de ordem rociologica, segunlio 
o qual aos representantes elo povo cumpre, acima de tudo, como prescreve 

·a Constituição rio-grandense, se adstringirem ao exame ex0lusivamente do 
que interessar ao orçamento, tbas~ sem a qual não pôde hav•er poJ:itica 
administrativa •raciOI!lal e organica, descambando s~m ella os dirigentes para 
o poder clescrecionario, a vacillar entre a P'Olitica empirica e a polít ica de 
força·. 
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Nio faz mal ao nosso objecto reforçar esta série de consklerações em 
:,tbon o de um dos traços mais originaes da Carta de · 14 de J ulho tle 18(1.1, 
que fez da Assembléa dos Representa ntes do_ Rio Gra nde do Sul uma ca-
niara méramente orçámentaria, d'eixando a elaboração das leis outorgada 
á a utoricfitde do Presfdente •do E stado eom a san qção p opular qu e se m a -
-nifesta por intermedio dos conselhos mun:'Cipaes, com mais estes trechos 
daqu elle mesmo estadista rio-grandense : 

"Nas sociedades a questão financeira sobreleva sempre a outras quaes -
uuer éle natureza política e eis ·porque a funcção s oberana das assembléas 
e unica como aqui, é a discussã.o e o vot-o do orçamento publico. 

O imposto ·Póde se•· encarado de duas maneiras, ou em relação aos go-
vernados ou em relação aos governantes, 

E' a principal questão pa ra u n.'3 como pwra outros . Considerando a lei 
das finanças s ob o primeiro ponto de vista, nós temos reconhecido que 
e!la é, •dentre todas, a m ais importa.nte par<~o os governos, que o é mesmo 
maL<; que a lei que r egula a fórma do governo: -porque o que int!lr essa mais 
aos governados, e é mesmo a unica ·q uestão q u e interessa directamente á 
rnassa de uma na ção, é que o imp osto seja D menos oneroso ao povo e a 
despeza a m ais profícua possível. 

Examinando a. questão sob -o segu ndo po.nto (!(,: vista, vemos q ue o 
im-posto, sendo para os governantes um instrumento indispensavel ao menor 
exercício .de ~eu poder e m esmo uma condição de sua existencia; eUes estão 
por isso ma denenclencia immediata e i-ntima elos governados, de tal sot·te - I 
que nos paizes c omo em França e na Inglaterra, onde os D epu taJd.'os da 
nação estão invest'dos elo .cU.rei t o 'é/e vota:r a ]ei de finanças, esse dii•eito ~ 

para eEes a origem- do poder politico fundamenta.] e os colloca em posição 
de fazer acloptar pe\) Govet·no o f lano politíco que lhes parece ma is con-
veniente, h • 

. "Está, pois, no regimento i nsti ·,tudonal, remata o Dr . Borges de ~Iecl~i 
r os, a ordem e a gaTantía de n os

1
:sa_ estabilidade financeiTa, -resistente aos 

abalos e perturbações mais profu.nflas, como as que atravessa a nossa n!J--
cionalidade nos dias que -correm. " (•Mensagem presidencial d'o Dr. Borges 
de Medeiros, de 20 de Setembro de 1917). 

A pT>oposta de orçam ento para. 1918, que o iPrestd'ente do Estado suJJ- · 
mette ao nósso exam e e deliberação é um programma., é um plano de acção 
financeira, é um a cto de Governo. Não é uma estimação média, não é um 
balanço, não é uma conta, não ·é fió uma enumeração, uma avaliação, un1a 
compa•·ação periodica. 

Um GOverno que ao envez d~ um orçamento, eiaborasse apenas uma 
estimativa m é.dia,, embora exacta 1:a.nto ~1uanto possível, esqueceria sua 
missà.Q essencia l -·que é :prever para prover. 

Basüt u:nm. cuidadosa a.ttenção a o projecto e á mensagem de abe1·tura 
que o acom.panhou, como ás m en sagens subsequentes que 0 benemerito 

-Presidente do E s tadç nos enviou, r{ara a.,preciarmos que, longe de ser a es-
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umativa média que são as necessidades, as fontes, as forças vivas do pas-
sado - o orçamento, que vamos votar, são as necessidades, as fontes, as 
f<Jrças vivas do fu t uro e essas mecessidaXles e essas fontes e essas f orças 
vivas mudam, porque os aoontecimentos, como ttmtos visto desde 1914, 
cem a calamidade da guerra que estalou na Europa e, daqui por deante, 
com a nossa participação mais directa no conflicto, modificam a todo o ins-
tante as condições do problema polittco e social, e por conseguinte, os 
~;lementos da solução financeira que 'é o orçamento. 

Esse orçament-o é o futuro, o caminho que vamos segu:iT e trilhar, os 
aco.ntecimentos '·provaveis" e "possíveis". 

As receitas a percebet· e as àespezas a fazer que figuram .no projecto 
governamental da lei de meios :para o exercício vindouro .demonstram em 
suas partes, assim como no seu conjuncto, amplitude e madureza - "uma 
obra verdadeira e perfeita em que ·não entram ficções nem artifícios quaes-
quer, de onde provém a nossa invejavel situação financeira, sem cLeficit nem 
émprestimo, caracterizam ainda. por wna tributação raciona[ e modica''. 

E', oomo sempre, um orçamento bem equ!librado e dirigido á maneira 
de um mstrurnento de precisão, cheio de methodo e de bom senso, onde 
nada de inutil e de imprevisto se .Passa. Ao alcance de t0das as vistas pela 
discussão e publicidade que vae ter, swbe-se que em suas modificações, de 
anno em anno, não se trabalha no vago, pois aqui as necessidades do povo 
rio-grandense inspiram em perrnanencia a obra de seus governantes, perfei-
r.os conhecedores dessas mesmas necessi4ades. Pelo habito do trato diuturno 
dos negocios :publicos, oonhecem, portanto, onde acertam e onde mudam." 

Expostos já ficaram, no projecto n. 90, deste anno, os cotejos indis-
pensaveis entre a lei =çamentaria do exercício coiTen.te e a proposta go-
vernamental para 1922. 

P ara as ilespeza.s do Ministerio da Fazenda. no exercício vindouro, so-
licita o PC/der Executivo ao Congresso Nacional dotações orçamentarias no 
valor global de 48.487:485S377, ouro, e 166.418:055$604, papel. 

A lei orçamentaria em vigor fixa essas despezas em 48.867:5·70$923, ouro, e 
156.824 :225$376, papel. 

A oomparação entre ambas revela que o Governo propõe pat·a mais, na 
especie papel, 9 . 593:830$228, e, para menos, em ouro, 380:085$546. 

Conferindo, ulteriormente, no terceiro turno, quer pelo exame do que 
se propoz no plenario com as novas suggestões e emendas, quer por pat·te 
da Commissão de Finanças, com outros peclidos de credito trazidos ao Re-
lator com0 subsídios rectificativos daquella proposta governamental, poderá 

· resultar effectivamente uma ampliação desta. Será, porém, diminuta pois 
não alcança, por emquamto, cem contos de réis como passa o Relat.or a 
éXplicar, verba por verba, das tabellas explícatlva.<;. 
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DIVIDA l'JX'rE il)'; A 

~•<' I 'Vlç; o <lüHsa ' cl ívicl:~ •xll'(c ]l eia proposl:~L a. summ:~ de 43 . 637: 875$5 59, 
iJLil'O . ] C' lt mcHm<L 'elo ul•Li m o on;am cnto voLaclo pelo Congresso N aciona l. 

OI 'W m ••!I n da l tc ·plliJJ I<-: L ('stfL g ra.va<lo de clesp eza,; em ouro . Ne-
llli'uma , pot·én•, l11HA:.; n vul tt• o on em. a . ::omm u.n idade bm.sil eir<L do qu e .o 
qll ll' t •DII HUlllt) eum o s t' l:vl(;o de ;juros e a m ortização claqu ella div ida . 

.<\ >i I ' H[l<iii Hu lil lidH <l l'H <1:·1. ll11l1io p elos cmprestim os externos, como se 
v ]H'ltt V<!rhn. 11 . I tlrn; 1" h (' il rt~ expl ir:ativa.s qu e acompa·nbam o project•O 
Jl . !10 , tl -•s lo anno, en~Co JJ ll';im-so n o m om ento, na parle refe r ente á. amo t·-

' LI ~I \:Íto. ~ Li s i1 L' 'i "tts o t\tll:11 l:ts nlé :n de .Julh o de 1U27, em virtude elo co n-
t' l'll l•O t1 o f 1111 ri i 11 {! ÜC J U J ·I . 

l ~' cl~' t·ull' ll·ill l'-se a IJ ue H·ll'Llrus ele J.ns ol venc ia t e ria nws ·ca.h1cl'o , a 11 te 
11 · \IH<Jl'Ú l t' \~i'lll '<'• ' i:l<:>lo c:111111 i: li c·o1n cJU e te m OR lu c la clo no p resente anno s i 
11 í10 é:<ll l'i':'"CUlll:'\ nn qu <"ll l~ l'l'A"i•nw n ·cl' rn•:J r a lori a, min); ua.da como es tá a 
l'l't•e lltt- \1\Jl'l-' <h1::< I 'N'll l'" ',~ " ll':i ll'tlPgn l'ius. Ltu n ncl'o, :.;ú l J:tnt oc.correr á s cles-
\ ~<'l'l:.ll' .tu PXl•rciL·in :l' lnn n t'l'i l'll L\ u mll- n-o cx l ran,eil' O, en t1·e as quacs cul-
rnl.lm n tlil'ltltl t'<l'it'I'IW thL l l ilii\.\1 , l' iu -se o Go ve1·no ac tua l a r rastaüo a q ue -
bnu· u u·n•;:l :1.L(· <'1 \LU\l Sl\'-\' ll ldn. P toma r c·nminhos qu e desej·ára evitar, con-
ll:nhin 'o >O u ltinHJ •nq,ll'es ti tn n cxt>rnr,, n a Am(·rica elo Norte , parte elo qua l 
\h,'$tinni~o u ~fl'l•ctun• · o ">ll'\llll'inwnlo de f un c1 os necessarios a ·compromissos 
t'tl\1\ t'l'('thJI't.'" <'XI<el'nn" tla N<h;<it1. E :dn tla na. sc m n.na pas.·acla um ernpL"eS-
th"lM lut nw, tnm !!.', jurO$ d "I ~- <', de duze ntos mil cont os, · pra zo ele 
tlNt UH1t0:>. 

"i,- w~h> :>~u lat:lo miio. n m se f Pz, a g om., cont isso, mais do qu e pro-
""'.gnh' m~ p~Utktt u·fulidomtlmt:>nte i.m ·et ra cl'a elo Imper :o e ela H.e p ublica, 
isto ~, eon1U'3hh· ~npl'l?» im!'s ]Iam: .colWit· defic'it s< d o O'r ç;.a me nto e, em 
~"~id't ,.rnda. ~ntl':<'lb:'t· erupt·f'stirylos pa ra paga r-lhes os jurqs, s em s e 
ren!C'u..,u· ~\ se1io o di<l. ,el'{uinte. q u e se1·ã o cl ia d a qu estão· elo reembolso, el a 
illlllllllO~'ti:IZll;;:ão d~t dh'idn, o (h•~· rn tem a se u favo r, p elo Ja,clo sympathico, 
<111. bSPQitll.<-.se mais simples otfet·ecic]a p ei :Ls diffculcla cles excepcionaes do 
fi:i<1111lQ)l>ll~<tio e dn. llt'Odue.;iio indusi:l'ial na actu a !icl a cl e . Nes te instante co.ns-
ltiiltlm~!> aii.<ç;:iiíJO uni·•:e!·,.,ll, principio rec;·onhE'c·iclo ·elas •fin a n ças publicas, qu e a 
lf',l!::IIJIJJI11llil> m;k"S.l< de de:speza,, - deC<}l'r en t es el a. gra nde . g u e•rra , até par a os 
tr,;.~ii7.11l ' ll.li<l"Ullt ' e )}<U'a aquelles m esmo qu e clin;c ta ou · inclirectamente se 
rennWWJDW<eol!'<llm nelkl, - de,·e ser n epessa ri a m e nte coberta por emp·restin1os. 
à lJDI!'<'lllll'lC:UJPl'l~o, com effeit . ele todos os g·ove rnos , nos cJ.iffe·rentes "[Jaize~, 

i!' lllllL'Ullll1t~- QJJllll pelo meno não de ixa~· cahit· a ]J l'Oclucção. Não se pó'de tole ra r· 
mire Dlln<OXilllll; ::nllguDm <1ue !lOYa ' imposições venha m contraria r esse fim supremo. 
~'i4imm.. mllJ!iiito embora imponha m a fo rm ida v el clestruiçÜ·o de ca.pital -dura nte 
m. ~"11::a <e :llls eDOrmes nece-siclacles el e reêonstru cção n fL Europa; t a xa s ele 
.iiUmrllll$ ''<JillttliU!S j[l)12]1o :illlillguel iio d inh eiro, a.quella medida ~lo Governo actu a! é 

·• ;utfié ·tvent.«D noo»lllltr!Ol, por aquelle aspect -:j : 1lerfeita men te cl ef en savel, 
lillii:a'-..."'l!l.-llu;ru, ~e pe!a n>-liercus ão· do inipbsto, os juros ele uma divida ex-
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terna ou inter·na, recahelll, em ultima analyse sobre os contrib uinte. E m 
verdade é assim . Ha até ainda um out1>o m ·gum ento sempre poder oso 
con tra os emprestimos externos : é que seu s j u ros só apr·oveitam ao p.;:H·tà-
do r c!"e títulos do emprestimo, ao passo q u e, sendto a divida in erna óu 
tw ivacla, a commun iclade em ger·al não soffre tanH) . N este ultimo caso, 
Urlli'l cate&"OJ'ia ·de nacionaes perde e outra ganha . As de ·pezas com o pa-
gam ento ele jm·os e amortização, isto é, o reembolso da divida, passa a 
ser um pagamento feito pela mão dit·eita á mão esquerda. E' uma rrans-
fusãr.:> de . angu e . E ' s implesm.ente uma transfet·e n cia de riquezrL no proprio 
seio ela cornmunÍ'dade n a c'-opal. Si essa divida fõ1·, então. acompanhada de 
um ,.,ystema conveniente de receitas. taes clebi tos e creclitos r eciprocamente 
·,.e equilib1·am e redu ndam em uma com.tlensação satisfatol"ia sob 0 ponto 
de v ista elo interesse ge1·al . A economia publica n ã o soffrerá, e n tão . com 
o, p e t·sistencia {le um a divida p ubli ca dessa natu r eza tanto q uanto c•om a 
~xterna . 

J.VI a:•·, pet·guntrt o relatot· á douta Cotnmissüo ele F inanças, esse cr:tEJ i o 
que é log!co e exacto, ele u"m modo gerai, o s~•·fi. particularmente para n -~s. 

1:>r"síleiros, que niio estamos no easo ele u m paiz prosp 02ro <:omo a Ame1·ica 
c!0 Noete, a Inglaterra, a propria França, etc., onde os titul as dos empres-
timos publiccs ficam em um gra nde numero ele mãos e onde o :-;ystem'L tri -
butm<o ·é etl ifica cln de accôrclo com a capacidade de pagar dos conlr.buintes ? 

Ke~'"es p; J.i zes, de facto, a cl>ts~e detentora elos títulos te nde cadà V<e z 

mais a ser a cla~se que p aga os impostos . ele sorte lJUe, em remate, é •alia 
quem vem a pagar sob a fôrma ele impostos aquillo que ella recebe soh a 
forma ele ju ros . 

Ha, nisso, um systema fiscal socialmente eq u itati\·o . Uma di\· ida inter-
na, ass·m. tJ·ansmuda-se insensh·elmente em uma cli\·:c1a perpetua, com uma 
dis t ribu ição •·egular e hem eq u ilibracia elos clebitos e creditos: reduz-se, ?.m. 

definitiva, 'L u m simples jogo de escriptas . 

Não, assim, aqui, onde, em face âo n osso pess ·mo e injusto system a 
f isc:nl , todo o peso dessa <:ontrihu 'ção pende para o lado das classes pobres, 
e cada emissão de apolices, ou ele' n otas do Thesou ro rendendo j ut·os, pas~a 
a descarregar sobre taes classes novos sacrif ícios e nov os t r ibutos, a ponto 
de .f.e expl i'car a n ossa extrema tolerancia popular a tal respeito só pelo 
gran cla pa t r iotismo dos b1·asileiros que, cons:deranclo U JTI farelo mais grav~ 

para a communicl, ele a nossa clepenclenc·a _f inanceira. externa, prefere evita r , 
p or evic1€Jlte sentimento ele vivo nacion alismo e independencia industrial e 
f ina nc ü·a, os empresti m os extern os, sobretu do quando jft nos perlem para 

··g-ara n tias effec t iva. elos ' t ítulos desses emp rest im os a hypotheca clé r en d<•s 
subsid'ar ias c1a receita orçamentari8. já e m p enha da p or emprestim os an-
"ü:rioi·es . 

Em um pai 7. , com o o 110sso , em q ue o syst em a de r ecei tas compõe-se 
p r eponclerant emen te ele impostos indi r ectos que a tti ngem sob ret udo o con -
su mo dos pobref', favorece n do a fortu na elos r icos, a r ep ercussão ela cLvida 



-46 
é muito pouco larga, onerando, por isso, muito mais áquelles, quando interna. 
Uma divida exte rna, por paradoxa l que pareça a asserção, tem entre né>s 
r ep ercussão ma's equitativa sobre todos os membros da sociedade bra 
slleira. 

E sse commentario á margem dos novos augmentos · da nossa divida, ex -
t erna. e interna, ha poucÓ ve6ficados, não significa que o Relator consider e 
hoje tarde de mais para deplorar a amp!ídão da nossa d:vida e ache duvi-
doso que se a tivesse pod'do evitar. Todo o seu pensamento é, a o contrario, 
de que se não -deve mais r ecorr er a emprestimos publicos, a menos q u e c, 

Governo não queira a inda mais elevar o rüvel dos preços ac tuaes, contra 
cu:!o encarecimento todos os departa-mentos ministeriaes devem praticar a~; 

mais rigorosas economias. 

P ara isso, torna-se mistér novos methodos no nosso anarch ·zado sys-
tema orça menta.rio. E' imprescindivel um esforço vigoroso em prõl da re-
ducção das despezas, pelo menos até o nível das r eceitas actuaes , e, o mai<J 
depressa possível. até um nível bem infer ior. Emq uanto n ã o forem r estau--
r ados vigorosamente os fundos de garantia e de resgate, base a reatar-mos 
da amortização da n ossa divida externa, iremos, com os m aiores embaraços, 
tolerando, como até aqui, ne;;ses _ultimos trin ta annos d e Repubüca, que 
es~as despezas não estejam reduzidas abaixo do nível actua l das receita:; 
1\:fas, em 1927, para r etomarmos um comprom·sso de h onra da Nação, se não 
praticarmos desde já uma sã e ·~em orientada p olítica financeira n a quelle 
se níido, af'm de irmos a p romp taindo disposições relaíivas aos fun dos de 
amortização que eyjgem varias centenas de milhar de libras esterlinas, a 
~.:tuação pôde-se prog nosticar des<'fe já sombriamente ina tu ravel pela neces-
::;iclade de impostos onerosissimos. ins upporta veis talvez . 

Para essa patriot'ca preoccu~ação, para a imprescindível urgencia, de 
subordinar á receíta tributaria to~os 'os gastos da Nação, -convém attender. 
mv5 a esta;; judícios'ssizrtas pala vras da m ensagem presidencial , des te anno: 

'".rão a rdua tarefa deve come·çar pela r educção profunda da despeza, 
que será limitada ao estri.ctamenty indispen§;avel, com o cõrte _impiedoso de 
gastos ordinarios e extraordinario~, a clesofficialização -de serviços ou em-
prezas qu e sejam fontes per ennes d<J prejuízos aos cofres publicas, e o sa -
n eamento do meio circulante. 

O pa p el-moeda tem sido consiqeravel factor do clefiait nos ultimas exer-
cícios, e isto porque da · inflacção consequente ás exruggeradas emissões r ea-
lizadas de 1914 a 1918 promana a E)levadiss1ma alta de preços que tanto pesa 
sobre o povo. O Estã dó. por sua yez, é obrigado a pagar mu' to ma's car<:J, 
n§,o só o material quE! adquire, co\no os serviços que lhe são prestados. 

Impõe-se,, por conse,g uinte, a - queima da p a rte dessa moeda deprecia da 
e o reforço gradual do fundo em '?uro, garantia das emissões;. voltar-se-ha 
dest'arte. ao caminho traçado pelo Governo Campos Salles, infelizmente logo 
depois abandonado. 
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Coin estas duas medidas, a segunda das quaes já está sendo posta em 
:t;:ratica pelo meu Governo, com a pacien te accumulação · do ouro procedente . 
das minas nac:onaes, re-stabelecer-se-ha aquella sáb·a p.olitica financeira, 
,cujcs beneficios póde o paiz aguardar com a maxima confiança." 

P ara a primeira dessas medidas, de palpitante necessidade pela urgeneia 
.da {l.eflação, politica-financeira, a que e'Stão entregues nesta hora todas as 
.nações que abu saram, com a guerra, do papel-moeda, o Governo pede uma 
:autorização espec'al, que vem ad!ante justificada, na parte deste relatorio 
Teferente á "Applicação da renda esp ecial " . 

A Fnião deve aos seus nacionaes uma moe-da melhor d'o que a que temvs 
:Prc:sentemente, do contrario a administração . publica concorre para despo-
jai-os e se faz despojar pelo extrangeiro, sobretudo pelo extrangeiro que 
goza de uma moeda sã . E' o unico meio de evitarmos entre nós grav.;s 
:crises economicas e sociaes futuras, decorr entes fatalmente da deprec'ação 
-vertiginosa da nossa moeda, se não abandonarmos de vez a inflacção f idu-
.ciaria q ue nos está suffocando pela alta dos preços de producção e ·{!e trans-
:POrte, pela alta das despezas geraes da Nação, pela a l ta dos salar ios, a~::l.l: 

.retando a utomaticamente u ma alta nominal dos preços de venda, pela es-
JJeculação que campeia ~om a rarefacção dos productos, pela diminuição, em 
·!lumma, do poder acqu isitivo da nossa moeda . 

Em 31 de Dezembro ultimo, o c;pital circuÍante da ·nossa divida externa 
montava a ·f 103.035.534 e frs. 322.249.500, dim'nuida, portanto, em 19?0. 

>de f 356.500. 
Essa diminuição vem assim explicada pelo Governo: 

·Emissão - tunding de 1914 
.R<?Pgate - tunàíng de' 1898 . 
:Resgate - Rescisiorn. B onàs 
.Amortização liquida · . 

f 71 6.640 
f 107.760 
f 965.380 
f 336.500 

No total em cir.culação -da nossa divida externa. acima exposta, f 'gur'am 
.os t ítulos adquiridos pelo Governo, negociados por banqueiros extrangeiros, 
e cujos motivos de .com-pra já f oram expostos n a mensagem presidencial. 

Embora não resgatados, a importancia de seus juros -e títu los não têm 
-sido despendida, por isso ê levada ao credito do T hesouro. 

o total uessa divida exige no orçamento da Fazenda para 1922 o des-
T•®dio, registrado na verba 1•, das tabellas, de 43.637 : 875$552, ouro, e, na r 

\'erba 2•. de 4 .056:576$5 70. 
V·erba n . 2 - R egistra a proposta na v erba n. 2, onde ~e acham inscrt-

-ptas outras despezas com o serviço da divida externa, as attinentes ao pa-
'gamento de juros e am-ortização do e'mprest imo externo para o resgate de-
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ti tu los das estrada:!! de ferro encampadas . Ha ahi uma reducção de ré ,. .. 
370:085$546, ouro, ou E 41.634-11-9, comparada com a que foi fixada para. ~> 

exercício corrente. 
E' que o Governo effelctivou uma amortização daquelles titulas no valnr 

de i 1.030.560. 
Deduzida aquella quantia da ' verba 'para juros à e 4 o/o e commissão de-

1 'X· pela amortizaçã o jã referida dos mesmos títulos (Rescision Bonc~s ), 

fica t :xada em 4.056:576$570; ouro a dotação necessaria para esse serviço-
em 1922 . 

DIVIDA INTElRN A 

Reclama a pro']Josta, respectivamente, nas verbas n. 3 e n 4, quanr.er 
ã pri,meira, diz.endo respeito a os juros e amortização da dívida interna, c;r">-· 
dito igual ao votado para. 1921, isto é, 26 . 643:184$, papel ; e, quanto ã segu n . 
da, para juros de emprestímos inter.nos, _37. 649: 590$·, papel . 

Figura, assim, n esta u ltima dota ção a fixar-se para o exercício vindouro-
o regular accresctmo, em papei, de 2.876:500$000. 

Jã o· Relator, fez r eferencia Qppc;,rtuna a . essa verba no preambulo dest._. 
relatorio. S-om.rll~ as duas ver:bas 64 . 292 : 774;, que é quanto nos custarú, 
o servi~o da divida interna de i92Z. 

P. ' inflacção decorrente ' das 9xaggeradas emissões real'zadas de 1_914 
a 1918, addicione-se: . o fluxo continuo dos emprestímos internos, com !3-S' 

apolices em'ttidas em virtude elos qecretos ns. 14.199, 14.300, 14.453, 14. 80C,. 
1.4.824, 14.830 e 14.830, no .espaço fP~nas de1920 a 1931; a emissão de 20<1' 
mll contos de bilhetes elo T'hesouro, decretada este mez; e o externo, já , rea-
~izado assim co~o outras dividas ·e.xternas no;vas, off:cialmente annunciacl:J.S,. 
e terá o· Congresso Nacional idéa da voragem louca com Qae' estamos a.'bu-
sando, como nunca, do' -credito publico,_ multipÚcando ~ssustadoramente as-
fontes de dividas da Uniã:o. 

Se no. serviço do Ministerio da · Fazenda especialmente destinado ao n·--
gistr-o ou insCTipção de· verbas, fo1hrarmos paginas adiante, - idéa que tam-
bem poderemos forma r consultando a verba n. 5, das .tabella.s expli>cativas do-
orçamento ela Faz;enda, verba essa para os inactivos, pension'stas e benefi-
ciarias dos montejpios, - teríamos avaliado todo o ·,grosso volume, pejado de-
compromissos, todo _ o grande liv11o ' erh · •cujas p(llginas se inscreve nossa 
exorbitante divida publica nacional. · 

A essas proporções enormes, ·e immove's, da divida inscripta ou conso-
lidada, figuremos, por ·contraposiçã<·> a ella, outra porção, a parte essenc' al~ 
mente variavel dos empenhos do Thesouro,_ listo é'; o ar residual, o resí-duo 
r espiratorio, o a r supplementar, pqr ónde aquelle orgão essencial do orga-
:::tismo administrativo respira com. a ·chamada divida. fluotuante. 

Duas emissões têm a preencher entre nós ·essa divida fluctuante. Uma 
~>ecessaria, que é, por antecipação · ,ela receita, remover obstaculos e fornecer 
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fundos de circulação para os negocios córrente·s .. A outra, perigosíssima, 
que é de· pr-over por um emprestimo occulto aos defioits ofçamentarios. Não 
.~~rre. de '·certo. risco aquella antecipação, porque uma vez arrecadados os 
impos_tos. o Thesouro reembolsará facilnHmte as notas do dinhe:r-o emitt1d0. 
Ao contrario, as obrigações subscriptas para cobi"ir os deficits orçamenta-
rios, constituem -um verdaqeiro emp·rest·mo, a mais, a jupta r-se aos outros 
acima nomeados, e, a . m.enos que um excedente de receitas não venha for-
necer recursos inesperados. os administradores do erario publico têm ten-
d~ ncia a deixar na pratica accumular . taes obrigações a cuno prazo ou rr::c 
n~val-as. algum tempo depois. até o clia em que se decidem a consolidai· a 
divida fluctuante, isto é, a transforma:r os ·emprestimos de curto praz.o trl,l 
renda perpetua e o emprestimo occulto em divida · aberta. 

A divida interna consolidada era, a : .31 de Dezembro de 1920, de rél!; 
1.113. 486.:300$000. Seus juros e amort'zações ex:gem pela verba a• das ta-
beiJas 26.643:184$ . no exercício vindouro. Pela verba '4• os em.prestimos in-
'ternos requerem 37.649 :590~000. A circulação de ap-oJilces, só em 1920, teve 
o augmento de 71.135:700·$, a saber: ~stradas de ferro, 52.652:000$; compro-
missos do Thesouro, :)16:700$; despezas de d iversos ministerios, 18.167:000$000 . 

.Aqui, como em França, a julgar pelo relataria dos nossos Min·:stros da 
Fazenda, por extensão da noção ·de divida fluctuante, estão enquadrada" O\l 

equiparadas a essa divida as sommas que a União guarda sóme.nte. em de-
, ' l 

posito, notadamente a conta de bens de defuntos e ausentes, emprestimos do 
•..!ofre de Orphãos, Caixas Economicas, quando, na realidade, não deve existir 
para o Governo, com o serviço dessas sommas, nenhuma idéa de em -
prestimo. 

DIVIDAS DA UNIÃO, DIVERSAS DA DIVIDA PUBLICA 

Até aqpi o projecto do orçamento da Fazenda dá só idéa do desenvolvl-
rn~nto assombroso das nossas responsabilidades quanto á .pa rte do passiv'-' 
nacional, accrescida, nestes ultimas annos, pelos augmentos da divida x;u-
hlica propriam:ente, di~, a externa 'e a ·interna, isto é, as div'das provenien-
lt•s apenas de emprestimos, ou, mais ·exactamente, de um ap_pello iw creditO'. 

Só pOderiam-os ajuizar englobadamente de toda a massa dos debitas da 
F<)zenda: Nacional, se ao algarismo total d~quelles emprestimos, já por si 
assás im.pr·ess'onante, pudessemos sommar o estado real elos outros ele-
mentos d!fferentes da divida da União, taes -como: 

a) a divida fluctuante {}a qual uma parte, a o·cculta, os rela.torios. men-
sagens, orçamentos e pareceres sempre nos abstrahiram de quesquer infor-
mes seguros, e. outra- ás .claras, por exemplo, os bens de defuntos e a us-en-
tes. e outras. que ora têm sido assi.gnaladas· por pequenos . saldos , ora par 
defioits como se torna facil ~preciar pela longa relaçã,o, anno •POr anno, des.-
de 1830 até 1918, -contida no ultimo re·lator'o do Ministerio da Fazenda (vo-

j 
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!um e I, pag. 235 e seg.), -cujo vulto 'lla receita e despeza escr:.pturadas an-
dava em 1918 por 4.383:836$610; (*) 

b) -~mprestimos do Cofre dos Orphãos que, pela demonstração e:xtrahida 
tio!1 balanços geraes do Thesouro, deram a inda, em 1919, ultimo exercício fi-
nanceiro sobre o qual já. .temos da dos fornecidos pelo Governo, um àefioit de 
558 :301$848 e cujo serviço requer, na proposta para 1922, verba n. 24, a des-
;;Jeza de 300:000$000; 

c) depositas na s caixas da União, Ca'xa.s Econom.icas e Montes de Soe-
-corro, verba 25" {}as tabellas e:x;plkativas, para cujo serviço a tabella con-
i>igna 1,3. 000:000$ (em 1919, de 22. 39'3: 374$&14) e .cujos saldos, absorvidos 
-como têm sido a tê aqui I)a voragem das despezas ·publicas, passam desse 
ml')do, em vez de outros destinos que poderiam ser profícuos ao trabalho na-
dona!, a p esar como mais uma carga eSmagadora para a União . 

Circula ainda agora, na Camara, o projecto .n. 198, em que o Relator d<, 
urça mento da Fazenda foi voto vencido, facultando ás Caixas Economicas 
t;m novo ramo de actividade com o emprego dos fun-dos a~li depositados erra 
valores sobre o Estado ou garantidos por el!e em principio. Visa favorecer 
c funoci:onalismo publk o em suas aperturas e difficuldades sérias de vida. 
:9}mbora louvavel a a pplicação que assim ' facllita aos funccionarios publicas 
-creditas 11mltados paroelladam~nte amortizaveis - sem sacrifício e onus d" 
:pesados juros para essa classe, - não deixa de constituir a nova medida em 
projecto um perigo eventual "Para I o credito do Estado. 

Guardas das pequenas economias dos ·proJetarias e dos desfavorecidos 
da fortuna, as Caixas Economicas e Montes de •Soocorro - po:s o ponto im-
portante é que esses depositas stgrados devem ser restituídos ao pr"imeJl"D 
pedido aos seus donos - passam as responsabilidades dos funccionarios a 
serem assumidas, -de facto, pel-o I]roprio Estado. E como naquella emergen-
cia a União não póde exigir o reembolso immediato de taes devedores, todo 
esse passivo, na hypothesE! de uma retirada em massa da quelles deposito::~, 

passa a pesar qual outro motivo a m ais d e uma depreciação geTal dos fun-
dos publicas; 

d) juros dos bilhetes do Theso.uro, averbado só esse serviço com a dota-
ção de 3. 000:000$, verba 23" da ~roposta para {) exercício vindouro. Repre-
senta mais uma div!da . No final d as contas, vêm sempbe esses bilhetes im-
portar em um succedaneo, menos r ocivo, mas mal disfarçado, do papel-moedr.a.. 
d~ curso "forçado, por se constituinE!m de emissões -com a dupla appltcação já. 
referida. 

Só e sómente a progressão dE~ssa despeza, - para juros dos bilh etes do 
Thesouro emittido~ por antecipaçãp de relceita. comparada a verba respectiva 
votada para 1921 á. votada, jâ. demonstra um augmento significativo de ré1s 

(*) Não ha relatarias posterior es. 
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2.959:000$, em papel, e menos de 50:000~. em ouro . . E' outro augmento que 
traduz entumeciment.o de novas dividas, pois, na proposta ao Presidente da. 
Republica. o Ministro da Fazenda declara insufficiente a verba de so: OOIJ:j;. 
do exercício corrente e passa a pedir 2. 950: OOU$000; 

e) juros diversos (verba 26•), a f'xar-se em 50:000$ pelo projecto. 

Esse crescendo é bastante para o Relator tõmar a liberdade de con-
demnar o syste.ma de emprestimos, por v_ia de taes bllhetes, em·issões de obri-
gações a curto prazo. mais perigoso que u til em regimen normal e só pa;;-
sivel de merecer ainda o assentimento do nosso voto, este anno, clevidu ás 
impet·wsas difficulda-des do momento e sob a attenuante de. uma tentaLva 
necessarta para assim se disfarçar ou abandonar-st de vez a politica du. 
emissão de papel-moeda de curso forçado. E' um novo emprestimo inttirno 
a 6 % ao anno que a União passa a emittir e -cuja torneira de emissão tende 
a derramar-se além da quantia prec!sa a levantar-se para prover ás neces-
s i-dades do Thesouro. E' evidentíssimo que esse processo é igualmente um 
indicio de ruim gestão financeira, na opinião de muitos financistas a utori-
zados, entre elles a do Professor Marçal Moye, da Universidade de Mçmt-
pel!ier (Legislation Financier-e, 1921), porque traz, acima de tudo, o grande 
inconveniente de empenhar as finança~> do EstaJdo sem o assentimento do 
Parlamento; 

f) a essa massa consideravel de responsabilidades, é preciso accrescflt, 
não só o contingente volumoso representado .pelo papel-moeda em circulação, 
como a parte subsidiaria deste, representada pelos credites alargados a o 
corunercio, á lavoura e á industr:a, por intermedio do novo instituto da 
Ca rtt:ira de Emissão e Redesconto creado como annexo ao Banco do Bra s·!. 

g) finalmente, sob o ponto de v ista pra'tico, aqu i, no rói em separado dos 
e>::cargos que immediatamente se seguem á d:vida publica, e depois dos quE> 
estão engrossando sensivelmente as despezas do erario publico como obriga-
ções de re3mbolso de deposites. que a União aceitou sob a sua guarda ~ 

rest:onsabíUdade, vêm os credites pedidos para a verba s•, "Inactivos, apc.-
sentados e pensionistas". 

INACTIVOS, APOSENTADOS JiJ MONTEPIO 

Os inactivos, pens:onistas e> beneficiarias do montepio consum!am, no 
primeiro orçamento votado pelo Congresso republkano em 1891, par~ o 
exe>rcicio de 1892, a quantia -de 4. 916:516$195 

Figuram, agora, no orçamento para 1922, com a verba de 29.971:000$000 . 
Houve um augmento de 25.054:483$805 em trinta annos. 

Na proposta presente para o anno vindouro vem augmentada, em oom-
. paraçãc. com o exercício de 1921, d& 1.29& : 580$912 para attender ao paga-
rr.ento de novas pensões e aposentados. 
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T HESOURO NACIONAL 

O confronto entre a verba votada . para este anno e a da pt·oposta ac-
cusa a differença, para menos, em papel, de 32 :·600$000. 

Els-sa differença tem a seguinte explicação: foram su.pprimidos 50 : 000$ 
da contlignação para f J..scalização de bancos e 30:000$ para acq uisição de u m 
a.utomovel p a r a o Ministerl o. a ugmentando-se 1: 200$, alu guel de casa do por -
teiro d o Thesouro; 2 :400 ~, gratificação do ajudante de electicista, que fig u-
rava na verba 32•, "Obras"; 30:000$ para publicações e impressões; 7 :::wo$, 
g ratificação aos (3) encarregados dos elevadot·es do Thesouro, a 200$ men-
::<aes a cada um', e 6:000$ para assei o e" conserva ção dos a utomovei". 

Não se póde dizer que houve com a verba s•, "Tbesouro Nacional " , in-
dicada na proposta pelas quantias de 93:0-33$248; ouro, e 2.íl87:7•15$, papel, 
me,nor do que a votada para o corrente anno, que foi a de 2. 32 0:3.15$, em 
prupel, uma economia real representada ·por a·quella differença de 32:600$ , 
em pa~el. EJm compensação, a administração publica, s·e alli abate 50:000$ 
da consignação pa ra fiscalização de bancos, acaba de inau gura r , por eut<-o 
l ado, (!Om maiores dispendios , um novo ser viço de fi~calização bancaria, cuja s 
.nomeações são recentes, de accprdo com o decreto n. 14.72 8, de 1'6 de Marçu 
é! o corrente anno. 

A des.peza: total com a verba 6•, "Thesouro Nacional", não c resceu sen-
sivelmente em 1915 para o corrente exercício, pois j á era, ·então, f ixada em 
2.281:0.15$000. A . providencia nessa) é.poca mais r eclamada, conform e o pa-
recer do ·orçamento da F azenda, ·vara o éxercicio ·de 1915, o eminente finan -
cis ta Sr. Antonio Carlos, era, ness,

1
L parte, a necessida de f iscal da execuçil,• · 

do orçam en to. Quando relatava r quelle orçamento, confessava o !Ilustre 
Deputado mineiro -que, no moment9, 1914, ainda não era conhecido por não 
h aver balanço defítlitivo rrompo, -- elemento impresc~n d i ve l á tom ada. de 
contas, um dos nosso.:~ m s.is elem entares deveres constitucionaes, - senâu 

. de seis an nos passados, de 1907, o ultimo fechado ! ! ! 
•Essa g!'aV<? falha da admi nistra~ão das fi na nças . entre nós era a ttnbu:da 

á i·nsufficiencia de pessoal para a org·anização dos ba!la nços , a despeito de ter 
h avido de 1921 pa ra i915, no Thesouro N acionàl, como no -serviço das dele-
g acias fiscaes e alfan degas, no~aveJ augmento de ' pessoa l, causa principal do 
grande accrescimo, naquelle triennio verificado, nas verbas de c usteio de 
taes serviços publicos. 

Se de então para. hoJe em .nada cresceu relativamente a ctes peza com er-;se 
de)Xl.rtamento central -da dami ni~trnção fi.nan.ceira , o Thesouro, em contra-
'posição, t em se desdobrado, numa li escentralizacão sempre radiada , d1' a nnu 
para anno, de novos serviços e repartições, amplia das e dep.en.dentes todas 
do Ministel'io da Fa zenda . O proPfio instituto do .Tribuna:! de Contas, qu e 
era assig,na!ado na propost'l de 1911 por uma ver-ba d e 617:400$, está agora, 
depois da reforma de 1.2 de Noveml:iro de 1919 , custando á nação o dobro 
da·quella quantia, e sem que a inda s:rtisfaça um dos seus objectivos principae~. 
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a julgar pelo depoimento do proprio Presidente da Republica, na mensa-
gem de 1920 . 

TRlBU0lAL DEl CONTA8 

O depoimen to do Sr. t'resiaenle da Uepubl!ca , a que a·Jludio o relator 
deste parecer, é este: "I<'oi ·pena que esta disposição legal (decreto n. U. M6h, 

de .12 de <Novembro de 1919) não houvesse a utocizado o Executivo a desen-
volver o serviço de fiscalização a 1Josteriori, .de modo que ficasse o Tribunal 
.apparelhado pa ra pôr em d'e. as toma das de conta s dos responsaveis peranLe 
.a Fazenda Nacional. Considero esse ssumpto de m agna importa ncia, sob u 
ponto de vista fis cal, e êsper o que o .Congresso habili tará o Governo a ua r 
.ao T ribunal de Contas a efficiencia de •que elle carece, defin in do melhor a:; 
.a ttribuições do seu pessoal, ·augmentando ou diminuindo este nas classes 101u 
.que assim se fizer mis téT. " 

Adiante será tratada, á luz da propria exposição que acompa nha a vru-
JlOSta governamental do orçamento da f a zenda, es!:!a fiscalização com v ule-
mento convenic;ntissimo da vida financeit'a do paiz. 

Toma , comtudo, o re-lator, de passagem, a liberdade de p onderar ás pa la-
vras acima ·collúca da s entr aspas, -que aJi·a.s existe u ma maiot: def icie ncnt 
nesse importante serviço da fazenda publi·ca, ·a que a reforma de 1919. nes~., 

intuito t1iscal de execwção do orçamento, al!nda não veio cot·l'lgn· nelil 
r emediar. 

No a ppa r elho administrativo financeiro da Un1ão a engrená~;;em mal:~ 

.delicada da contabilidade publica não . está, a liás naquell~ mola "de fisc<J.li -
zação a poste·riori'', a que se refere a mensagem. Muito mai{S difficeis a d.is-
põr ·e a funcciona r num jGgo reg.ula r, um serviço pr oveitoso á execução e 
verdade orçamentaria, infinitament,e mais difficieis do que a quella fiscalização 
do orçamento depoii> de sua· execução, são as boas ·regras financeiras 

.que devem sempre antes visar a prevenção dos exageros e extravasões 
de craditos, e devem prmittir, a esse . r espeito, um1l! ·fiscalização incessante , 
do que actos acabados e executados. 

Aliás essa f isca liza ção, muito mais proveitosa pa ra o 'rhesouro e os in-
teresses dos contribuintes, ê uma. garantia para os ·proprios funccion a rios. 
A. a usencia de formalidades legaes rigorosas os expõe a suspeitas e· a medi-
das de vio!encia, como está demonstt·ado pelo fim tragico de num.,rosos tunc~ 
cionarios ·d"" administração financeira do antigo reglmen em Ji'ra nça, os agEm-

.-tes gemes de arrecadação fi scal (•Stourm. L e Buàget, ·cap. XXVII). 
Condens::;.ndo num golpe de :vista geral as disp osições que regem a exe-

cução do orçamento entre nós, assis timos, ·de um lado, o Ministro da Fa:>:en-
da, m éro -secretario de confiança, no regimen actual, do Pres idente da R epu-
l1l ica, o unico responsavel, encarregado exclusi va mente, na s ua ·pasta de 
centralizar a receita dos impostos feder a es e de assegura r e. a limentação em 
numeraria da thesouraria nacional, e, do outro lado, todos os demais Minis-
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tros com a mesma irresponsa'biUdade poJitica, vindo a seu turno· buscar n~ 
Thesouro publico meios de saldarem· M despezas empenhadas por ellcl!. 
Como em nenhum pálz do mundo as caixas publicas es tão livremen te abertas: 
rt quem ordena o vagamente de despezas e tem sempre que haver entre elle-
e a resister,cia possível dos contadores responsaveis, entre o ordenadL>r do pa-
gamento e o Thesouro uma autoridade inter posta, o Tribunal de Contas tern. 
por funcção magna o manejo do. "véto" impeditivo para os actos relativos av-
empenho da despeza, ·como, entre outros,' os contratos. 

Ee em França, onde existe a responsabilidade ministerial, pr()J}ria, politi-
camente do regimen parlamentar, na pratica, é illusoria, alli, essa responsa-
biUdad:e a:qui serã sem pelas a intervenção do Pode_r Executivo nos desper-
dícios se não se dér rigorosa effectividade ao processo pratico de submetter 
a uma fiscalização preventn,á os empenhos de despeza. Não ha maivr con-
demnação contra o· parlamentarism'o do que aquillo que escreveu Silveil','.t 
Martins em um dos seus relatorios e oride se veri·fica que a Reprlblica herdou: 
mãos habitos de execução orçamentaria do a ntigo regimen: 

".Aipezar de haver no '!'b esouro uma directoria gerai de tomada de cont:.ts, 
esta só serve para tornai-as aos agentes subalternos do fisco e seus respon-
saveis. O Ministro que ordena as despezas não tem correctivo nem pet-ante 
a s Camaras, porque, comquanto tenham as suas commissões de orça mento, 
esta,s nada ·podem fazer visto que, estando sempre no balanços a trazados, por 
dous e mais annos raramente o Ministro que autoriza a ' despeza é ainda Mi-
nistro. Al•ém disto ·eS<les balanços i~intell!giveis, exhibindo verbas engloba-
da s, os orçamentos ·não são instruidos com documentos, sendo feitos á "tesou-
ra " ao sabor ds Ministros. Os transp.ortes de verbas de umas para. outras· 
rubricas e os creditos slip.plementa rer dão os meios para esses arranjos e, 
por i9So, nestes ulUmos annos, foram .ãispeni'Udos 1:30 'TIVil contos se-m tUscus-
~_ão nern- approva9ão do . co1·po legislftivo ." 

- Em que temos mudado na Republica quanto a taes abusos? 
O ·Sr. Antonio Carlos, elogiando tu'Clo quanto já havia dado de u til, n<l! 

Republica o Tribu nal de Cor.tas, desd~! a sua installação, em Janeiro de 189·3, 
jâ expoz, de unia feita, num dos seu!

1
! preciosos e bri\hantes reiatorio~. tudo. 

quanto se evitou , desde a'queHa. data at:é hoje, com a recusa ·do m esmo tri-
bu nal ao registro de despezas, q u e artdavam, então, em 1914, na sua impor-
tancia, por mais de uma centena de milhar de contos de réis, ·em papel, e· 
alguma.s d·ezenas . de milhar, em ouro . 

Mas ·se o abalizado ex-Ministro da Fazenda do Governo Wencesláo Bt·az 
reconhece a ·somma de beneficios colhidos pela Nação com aque].]a funcção-. I 
fiscalíz·adora dos ga,stos -publicos, teve a coragem, por outro lado, quando plei-
teou, na Camara, com calor, a imprescindibi!idade · da approvação prévia. du. 
,Congresso, manifestada a .pr.oposito do registro sobre protesto, de Rustentar· 
que todos esses entraves eram preferíveis á situação opposta, o inteiro arb-ítrio. 
do Governo a pairar acima. de qualquef fiscalização, t·al aomo, dizia elle, não àe-
direito, 1]W8 de twcto, ·1Jresent-emente oocorre. 
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E' mistér que a,qui não perdure, o que tambem se dava ainda em Fran--
~r. no anno passado (IMarçal Moye, Legisla.tio~ Fitnanciére, 1~21), onde o:;; Mi-
uistros não quizeram consentir jámais, em se submetter, assim, á fiscalização-
preventiva do . T-ribunal de Contas, q·ue não j1tlga senão os factos rea.lizad08 

Ao papel de verificador de alcances. na tomaaa de contas, f lscallzação a . 
posterior-i, papel a .que está condemnado o lnstituto do Tribunal de Contas 
~m França, <é muito preferível a rele-vancia que a Italia tem emprestado ao. 
seu tribunal congenere, o qual deve visar pré'lJ>i,a/mente á sua execução, todos 
os decretos e resoluções governamentaes su sceptíveis de empenhar as finan-
ças ·publicas. Se o T ribunal italiano considera os contratos, ou qualquet· 
peça ou acto relativo ao empenho de despeza, a elle submettidos, não con -
formes ás prescripções orçamentarias, recusa seu viso. E se os Ministros. 
insistem, o Tribunal registra com reservas notificando, porém, prompta mente 
o incidente ·ao Palamento. 

Para evitar empenhos de despezaS" sem creditas, não devemos nos limi --
tar a palliativos. Forneçamos a tal apparel'ho, uma vez que ahi estli. c,ree.du, 
toda a sua efficiencia. 

Em rigor o remedio que de longa data reclama a situação brasileira 
quanto 'á efficiencia na fiscalização do orçamento_ da Republica, cinge-se a-
uma méra simplificação do methodo classico p ela sua singela divisão. muito. 
logico se fosse exactamente cumprido. Ha a distinguir tres especies de fis--
calização para um bem e sincero regimen dt> '\<crd<~.de orçamentaria: 

1•,. a fiscalização adminis t rativa exercida pelos superiores bierarchi"o"-
dos a.g~ntes; 

z•, a fiscalização judiciaria competindo a um orgão 'especial: o Tri-
bunal de -Contas; 

3", a fiscalização legislativa · exercida pelo Congresso Nacional sobre <>' 

Podér .Executivo e sobre o cunjunto da::; .:onta& dê cada orçamentu !"em pr e-
JUízo, aliás, do direito geral àe f iscalização inherente ás funcções privativa s dO-
Congresso. 

A t omada de , contas, zettra morta 

A a;puNlção definitiva das contas pelos representantes da nação deve ser-
a chove log-!ca dess-e systema de fiscalização num regimen republicano. AS-
<'perações r]e f iscalização orç;amentaria deveJ111 ser fechadas pelo voto de uma 
lei de contas. Na Assembléa dos Representantes . do Rio Grande do Sul sb 

dã tanta solemnidade a esse processo de tomada, verifica~-o e approvação-
de contas, que a maioria daqu-ella corporaçã.o política orçamentaria, perten-
cente a{J partido dominante, ao escolher, cada anno, os membros das com-
missões, destaca de proposito, pelo seu voto, para a Commissão de tomada& 
de conía.$, os seus adversarios, membros da minoria. Estes têm assi,m que ir 
pessoalmente ao. Thesouro examinar a seri-edade e rigor da ooptabilidade pu-
blica r.aque1Je Estado ·da federação brasHelra e assim ~qui-vale a u m recibo,_ 
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<õ>loqucmtemente 'Passado e firmado, o respectivo parecer daquella commissa" 
de veriflCação. 

Esse processo de fiscalização da execução do orçamento, que é o veraa-
deiramente republicano, é fertil em resul-tados por isso, e ao relator nã-o 
resta mais que dar a palavra ao au~tar de uma recente obra de finanças que 
corrobora aquelle m·odo de pensar, escrevendo: "JDm veJ·dade., tem acon-
tecido frequentemente quE\ o panlamento f·rancez tem tirado proveito da dis-
cussão da lei de contas para desapprovar .processos financei·ros irregulane,;, 

e, sob a restauração notadamente, a discussão dessas leis, as leis de contas, to-
mava uma grande amplitude pondo em jogo todas as questões orçamentarias Im-
portantes e a ordem que da•hi resultou permitU.u uma viva melhoria na situa-
ção financeira da França . 'l'empos depois, comtudo, a d iscussão da lei de 
contas perdeu muito de seu interesse em consequencia ãa época taTdia 
em que E'l!a era t-ntregue. Viram-se, em 1884, e 1885, orçamentos regu.Ia-
<las, como os de 1871, 1872, 1873, 1874.; cerca de doze ou tl'eze annos depoi·s 
do fechamE'ntc d~· exercício. 

Nessas condições, repetidas varias vezes mais ta·rd:e, a lei de .contas nãu 
tem mai!' sinão um interesse retrospectivo, historico, os ministros e -os ad-
minitradore~ jl\. não são mais os rrnesmos para dar explicações requeridas e o 
voto se dã no meio dE' uma indH'f.erença gerrul, a maioria das vezes sem de-
bate . Nãu ha então. m.ais oppot·tunldade para assignala.r e impedir abusos 
quiil poderiam ser emenda<los, e, por outro lado, os Hvros de contaJbilidad,; 
pl!blica iícarn por longo tempo sem I ser ' liquidados, com grande perigo de 
sua r~guJari.dade. A responsabilidade desses atrazos incumbe por uma parte 
ao:; mdni;o.tro::., que remettem muitas vezes tardiamente s uas contas, mas 
pr.inc:ipalmente á n egligencia das Carparas que não parecem estar persuadi-
<Ias da. importancia profunda da tarefa de fiscalização, a ellas confiada :pela 
soberan!a popular'!. 

A fl.scal·!zação administrativa, ·por meio de contas exte.ndida.s por paT-
tidas dobradas e uma melhor organização e distribuição dos funccionario~ 
encarregados do serviço de inspecção incessante sobre 'Os conta.aores, cul-
lectores, reoebedon~s. etc., reforomas ~ue têm sido ultimamente introduzidas. 
-assim CO!mO as persp·ectivas com que nos acE'na O· actual Ministro da F azen-
da, Sr. HomE-ro Baptista, na ~xposição em 'que apresentou ao Presidentt.. 
da RepubJoica a prnposta do Orçamento Geral para 1922, no tocante á a;d-
·Opção de um regi.men novo .para o preparo, sem delongas, a-o movimeuto tt<> 
receita e despeza do anno financeiro a encerrar-se, como base mais segura 
para a proposta da lei de meios, - são éle molde a orientar, em breve, de 
outr... rr.oct., aquP-i!e-.. qu1. tt'tt• uma pa.rte de res·ponsabilidade na direc9âo 
d::>~~ negocios do pa:iz. 

A tiscallzação confiada a-o ·Tribunal de Contas •Pam a efficacia juri-
dka e devida execução dos contractos, diante de cujos effeitos convém sem-
]l•re o Congresso se- proonunciar. todt a vez que os vêtos daquelle Tribun al 
n'tc. forem attendidos pelo Poder Executivo, - carece, sem o que toda a sua 
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:::;co;ão será vã, duma organização que não se limita a conferir á tal Côrte, 
-<-omc no modelo francez, apenas uma especie de mínimo de fiscalização . 
juwciria. 

Na verba destinada ao serviço desse orgão da administração fiscal!zaà.., ·· 
Ta figu-ra na propost:t uma redu cção de 12:000 , comparado ao que se votou 
:_p:t.rd. l ~~U.. ficando com l:liSEs abati.rnent<J reduz!éla a -dez contos d~ rt;l!:l a sub-
consignação- "Diversas d-espezas" - "Material", na verba 7• - "Tribunal 

.dr- i:::ontas". 
Essa verba reclama, em sua totalidade, para 1922, a quantia de rê1,., 

L 831:270$, em papel. Acontece, porém, qne uma representaçãu enviada au 
re;atcr e assigna da pelo dh·ectOT-secretario daquelle T ribunal , em nome do 
~r. M1:1istro Presidente da mesma corpomçãc.., veio <lemonstr>U", no que e"-
teve de accôrdo, omddo o Sr. Ministro da Fazenda, a necessidade, não de 
re-juzir aqueHa sub-eonsignação, mas de elevai -a da quantia de 22:920 , f i-
gurando no orçamento a fixar-se com a dotação de 32:920$, pa1·a attender o 
.scgulnte, consoante aquella justificação: "despezas m.iudas e ·de proínpto pa -
go:mento. as~.eio e conservação da Repartição e todas as dependencias, cO'ndu-
cção d r; pastas, pas!lagens de bonds, enceramento, substituições de oleados e 
pa sadeiras, carr-etos, lavagem -de to!llhas, lonas e capas; tran portes Cir• 
~f'rviço; acquis' ~ão. concerto e consevação de utensillos e appe.relhos diver-
sos Impressões, publições, telegramma s para o exterior, serviço telepho-
nico, de-~>pezas imprevistas e eventuaes" . 

Para não haver altet·ação no quo.ntum da proposta do Gover-
no, p()de ser feita uma reducção correspondente na consignação. " Gra-
tificaçõcE aos delegados do Tribunal dos Estados ou no Exter!or" -do 1.'itulo 
"Gratificações -regulamE-ntareos", a (]Ul' melhor pôde supportar a diminui-
ção st-m prejuízo do serviço. 

C()m a acceitação desta. emen-da da Commissão ficará .prejudicada a emen-
dd. n. 14, apr!"~entada, com o mesmo f-ito pelo .Sr. Deptitado Nogueira 

::Pcnido. 

RE<'EBEúORIA DO lliSTRICTO "FEDERAL 

A despeza r•roposta. é de 1.(}70:300 , papel. senda cortsJgna.da m eno, 
7: 800$ do que no oJrça.mento VIgentt:, drfter·ença. assim demonstrada: me-
na!: 30 :OOot·, com a suppres:;:ão da despeza com as novas installaçlles, e 
.mais 22:200~. nos termos da lei n. 4.268, de 17 de Janeiro do corrente anno, 
]lara pagamer. to das quebras aos thesoureiros e fie:is. 

CADt.A DE AMORTIZAÇAO 

Não ha dlfferença alguma entrt' a vP.rba proposta pel<> Poder Execm. ' 
;·o t: a vigente em 1921, conservada, como está, a mesma quantia de 100:000 , 
~u:·o, e 583:520$ . papel. Sem h<:~ver alteração no quantwm da proposta para 
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a verba 9• das tabellas explicativas, ha, no entanto, reducções e augmentos; 
no.s consignações e sub-consignações que assim se equivalem: mais 2:400$: 
pa>:a gratificação ao encarregado do elevador no edifício da Caixa de Amorti-
zação. á razão de 200$ mensaes, e menos igual lmportancia na despeza para.. 
material, senc!o 1:000$ da sub-consignação destinada a livros, papeis e ou -
tros a.rtigos c 1:400$ C!a sub-consjgnação - "Diversas despezas". C'om-
pet.sam-::e, assim, perfeitamente, na proposta o a ugmento e a reducção ope-
l"adas na V'erba 9' - Caixa de Amortização. 

- O Telator propõe. entretanto . uma emenda á verba "Caixa de Amor-
tl~ção", do orçamento da fazenda para 1922, sugger ida como um a cto-
de justiça pelo proprio Governo, formulando-a assim: 

Thesourelro 
5 Fi11is 

Ordenado 

' 12:000$000 
30:000$000 

G-ratificagã.o 

6:000$000 
15:000$000 

Queb1·as 

4:000$000 22:000$00lJ· 
45: 000$000> 

A justificação do augmento de vencimentos do thesoureiro do papel moe-
da da Cnixa de Amortização é, de facto um acto de inteira justiça. Esse 
funccionario tem hoj e sob s ua guarda não só o papel-moeda, cO!Illo tambem.. 
o ouro quE' constl1.up o fundo de garantia e ainda o dinhei.ro que se emitte-
e o que SI'! rpc~he pam incinerar, de accõrdo com o regulamento da Cartei•ra: 
de Recl~sconto~ . O augmento na àisposjção orçamentaria, referente nos fieis, . 
'>'b<=dece ás m esm as razões: 1wcresdmo de circulação com mais uma thesoura-

, I 
ria. a da Caixa de Conversão; idem ~o serviço e Tesponsabilidad·es com o, 
depo~ito ouro de que trata a lei n. 3.542, de 2 de Outubr o de 1018, meta+ 
amoe.-d~do e em barras, todo eUo recebiilo pelo thesourei11o da Caixa de Gon-
v~rsã<' e m f. nsalm-ente no Thesouro, mo-ntando o stocu em oito milhões e tan"-
to, t>u 300 e tantos mil contos a cambi9 <Ie 6 dinheiros; e , ainda, m ai or tra-
bq,lh o com o serviço da Cart-ei·ra de Red·erseontos na emissão e no resgate. 

F ic am, d-este modo, perante a Commssão de Finanças e perante o Con--
gresso Nacional justifica-damente esclarecidos os a ugmentos peéLidos na emen-
da a.c:.:na á verba 9". 

CASA DA MOEDA 

A verha to• para esta repartição fql majorada na proposta goverlltl.m>ea· 
tal em 213:600$ a mais do que no orçamento em execução. Provém esse <J.U .:. 

gmento do rpfor<}O a diversas sub -consjgnações de "'Material " e da gratifi-
caçk.o a d·ar a um auxiliar do chefe do laboratorio chimico. 

Porta,nto ê de 1. 842:173$70 0 a dotaçi,ío necessaria, proposta para 0 servlçv-
de despezas da Casa da Moeda. 

O Governo posteriormente soli.citou ao R elator da Fazenda um augmentu. 
n essa verba para melhor attendecr- ao desenvolvimento que vem tendo o mes-
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':!!11G :;;er7 iço, aug:mento assim submcttido á apreciação da Commissão de Fi -
:nanças, sob a fórma da seguinte emenda: 

"Augrnentar na verba 10• - Case. da Moeda - na despeza com o "Pe:. · 
soa!": um inspector de fabrko de papel-moeda, seno, estampi•lhas, fórmulas 
.ne consumo, etc., . com o ordenado .ele 6 :400$ e a gratificação de 3: 200$•; e, 
_na de:;;peoo. com o laboratorio ~hirnico da mesma repartição, em vez de tres 
. (3) ensaiadores, quatro ( 4), ordenado de 3: 600~ e gratif'Lcação de 1:800$000". 

Oom ecsses 15:000$ annuaes de augn-rento, des-r.1e que approva.cla a emen-
-da, subirá a 1. 857:173$700 a verba 10•, com o aug1rnento decorrente da 
:rPtorma determinada pelos arts. 120 e 121 da lei n. 4. 242, de 5 de Janeiro 
dó 1921, e mais 1 . 000 : 000$, para reforço da verba material, acquisição de 

. :.trtigcs de consumo, etc. 

IMPRENSA NACIONAL E "DIARIO OFFICIAL" 

Esse. é uma das verbas que mais se agiganta no orçamento da Fa:zet. 
-da, do,<lo o desenvolvimento que o paiz vai tomando e. sobretud~. no rno-
_·mento, devid-o ao exaggerado cust.o do material e da mão áe obra , uma vez 
que ef.se estabelectrnento .publico não pódc fugir ás consequencias de um ... 

, situação penosa p-elos trabalhos de sua producção, que importam em u ma. 
.-feição caracterizadamente industrial. Era de prever-se aqueUe accrescim<-
not<..vel CJUe tem tido n estes ultimas annos a dotação de verbas a fazer :liren-

··te á:s ·n ~e{)ssidadel! ela I mprensa Nac-ional e do Dia-rio Offioia.z. 

A despeza proposta é de 6.846 : 350$000. Revela, por consequencia, uma 
. ampli~tção, em confronto com -o exercício corrente, no respectivo cre.clito orça 
mentario, de 2. 693: llOt>, proveniente do seguinte: mais 1. 693 :110$ -para o 

·"Pessoal'', em virtude da reforma determinada pelos arts. 120 e 121 da le. 
-r,, 4.242, d e 5 de. J aneilro de 1921, e mais 1.000 :000$ para reforço da verb... 
material, a.oquisição de artigos de consumo, etc. 

I!efere ainda a proposta governamental que foi suppr-irnida dessa verb<--
··moter ial a quantia de 7 :800$, que era anteriormente destina.cla ao aluguel d., 
· ~n.sa pa:ra o director e para o porteiro daquelle estabelecime nto. 

Como emenda ao orçamento da Fazenda, •Par-a attender, ness... parte, 
· a vantag:ens que o Governo julga convenientes aos cofres publicas, o R e-
-1ator propõe o seguinte: 

" Todo e qualquer trabalho graphico do Estado serlí. obrigatoriament<> 
- execu tado na I mprensa Nacional, salvo o da srepartições que já tenham o 
seu serviço typo~raphico organizado, e, em virtude dos resptetivos regula-

. m.entoe, o possam executar directainente . 
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,\ <J importanc.ias totaes das verbas desti·na das a esse serviço, com exdu oãc.-' 
das verb8.s das repartições previstas no artigo anterior, serãoj app!icadas 
com o dotação da Imprensa Nacional". 

Justifica-se essa emenda peio privilegio concedido . 
A lei citarla n. 1.145, de 31 de Dezembro de 1903, já det.erminava que a 

importancia das verbas votacias nas leis de orçamento par a os trabaihú~ 
. gro phico·s e accessorios das· t'l3pa.rtições e .estab elecimentos f ederaes da Ca-
pital da Republica não sahis!'e do Thesou ro. 

A Imprensa Naóonal não poderá executar todos esses trabalhos sem t er 
, 5. sua di::;posição os meios necessarios; a r eq uisiçãp ás repartições de ma -

te-r-ia.! indispensavel ao .preparo de suas encommendas ou da qua ntia nece.ssa-:' 
ria á l!.Ua acqtüs.ição é de difficil e moroso expedien te, ·e, em geral, não at--
ten<lida pel~s m esmas que. prefer~, conf.ial-as aos• estabelecimentos .particula --
res, embora contrariando expressa dispo·sição da lei. 

A falta dessas quantias muito prejudica a renda da r epar-tição e ·desviG-
de s·ua,s officinas muitas ·en oommendas otficiaes em numero .sempre ascen · 
d·ente,. notando-se no ultimo exer cic: o uma differença para menos no totaL 
de 1.168 . 

I sso basta para justificar a vantagem para gs ·cofres publicos d<.:. ad 
!)pção da medida p·ropos.ta . 

Ainda corn re·fe,•encia a · exigeJ,cia~ na regulariõtl d<o dos creditas necessa 
r~os á. boa mareha do>.· trabalhos da Imprensa Nac:onal, medida que a ad· 
ministraçi'i.o pu.blio.'l. julga 'conveniente estender ás demais r<'l>partições e serviçoso 
somelhantes do M·inist.erio da Fazenda, o Relator propõe, aqui, a e menrui. a;bajxo-
qu Eo: depois pouerã ser coJl.oca.da s obt r as autorizações fiscae~. - additad.,.s ao 
projecto orça m entario ; 

"Aos dire<:>.tores e chefes de r epat·tições e serviços do Min)sterio da 
Fazenda poc1Prão ser ·feitos supprimE,mtos de fundos necessarios á compra 
de combusbvel, matcrias primas pa.ra · Olf'ficinas e artigos de consumo e · 
de .expediP nte tem assim o suppri\nento neces"Sa,rio ás des-pezas miudas 
e d~ prompto pagamento, devendo. se r fei<ta tri.mestralmente a comprovação· 
das respectivas t1 espe2las" . 

. AJlega a a jtR admi.nistração publica da Fazenda, em abono da utilidade· 
da medida ar.irna proposta, por i·nterme.dio d·o Relator, que :taes suppri-
mentos on adiantannentos serão f.eitqs' unicamente aos dlirectores-chefes de· 
serviço, emy>rPgados- de comfiança pessoal d·irecta, e e~ commissão, o ·que· 
bas·ta para •glarantir a acção do Governo. E . ainda a justilfica p ela notot,ia 
ei~vação ·dr.· preço d~s artigos com11rados ·sem pagamento· immedia to, de-
vido á dilffi culda de ·das liq uidações das contas, e TJelo f acto· em mut<t:os· ..,_ 
casos, da · ~.r'quis i ção do materÜLI pelos processos de concurrencia, contra-
ctoe, registros no Tribunal de Confas ' e outras formalidades demora r em· 
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muito o seu forr ecimento ás officinas da União, embaraçando-lhes o s eu 
regulf!r ftal r>c'on~mento. 

IkWORATORIO DE ANALYSES 

E' outrct. v0rl ·a que se avantaja extraordinariamente. Do exerc1c1o cor-
rcntQ paora o a lgàdsmo da' po:o·posta cresceu a sua m aporação .em 795:900$000, 
perfazendo a sua totaliC!ade no or9amento vindouro 993:9150$000. Aquella 
di.fftre nçc. para r. ·ais obedece á determinação legal <JUe manda installar nos 
ter·ros do .-".ecreto n .. 4. 050, de 13 de Janeiro de -1•9·20, l&boratDt.·ios de ana-
lyses em clivc-r~as Alfandegas do pa.iz. 

DIRECTORIA ·DA ESTATISTICA COMMERCIAL 

Com a sup.pnssão des Jogares d e sub"director e de um segundo e tres 
quartos escripturarios, b:'az a proposta uma economia de 218 : 80 0$000 nessa 
verba, cuja despeza a. fixar-se sei-á, assim, de ti•81: 000$000. 

I NSPECTORIA DE SEGUROS 

A reforma. reaHzada por folt'ça da lei n. 14.593, de 31 de Dezembro 
uitim.,, ·exie-e no orça.mento para 1922 um a u grnento, nessa verba, de réis 
185 :·ikü$000: O serviço de inspecção de seguro custará, pois, á Noção, no 
ref~(·ido. exerci cio 4'52: 800$000 . 

ADMINISTHAÇ:ÃO E CUSTEIO DOS PHOPHIOS NACIONAES 

E' de 470:2.80$000 a quantia pedida, r~presentando eJ.Ja, em compa-
taçii.o co•n o orçamento vigE:n:te, um au gmento de 26'1.:40·0$000. 

E' que "oi enq u adrado na tabella, . correspondente a ess-a ver:ba; Verba 15', 
todo o pe~qoal que figura na verba 32" - Obras :.._ e foi nO'Vamente refor-
çano, corno .iá o f õra assim para o anno 'corr ente, a . sub-cons~gnação· para . 
dia1·'ias e ?ratificações á commissão encarregada do cadastro dos proprios 
nacionaes . 

DE>LEGACIAS FISCAES 

A proposta ·eccresce a esse titu!() a quantia apenas d-e 960$000, desti-
na da a mai~ um a uxiliar do serviço de e.scripturação por parti-das dobradas, 
na Delegac·a Fi!s('a! do Rio Grande do Sul. Toda a despeza, com esse pe-
queno exce<so, contida. na Verba 1'6a, passa a ser de ·3. 010:19'4$000. 

ALFANDEGA 

Tel'á de 1'921 para 1922 · UJm a ugmento na sua dotação orçarnentaria de 
521i. 0·60$000, assim explicadb na proposta: 

101: &35$000, para p,essoal das ca:patazias em diversas a lfand'egas (Ma-
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_ranhã.o, Rio Grande do iNerte, Ceará, [paraná, Porto Alegre, Pelotas, Livra-
..mento e Uruguayan!l); 450:000$000, para' D reforço da verba, para mate-
rial ua Guarda-Moria da ·Alfandega da Capital Federal; 60:000$000, paca 
reforce da mesma verba, -na Alfandega de Santos e 31:200$000, para aluguel 

·de armazens no mesmo Pl>rto; 1:000$001., 1Jara. ex1JeÜita.too e 1:300$000, para 
. al~gúel de caSil na Alfandega de \Pelotas. Esses augmentos importam ' todos 
em {i95 : r835~000. Deduzi-dos 12.: 7T5$000, do credito votado a mais paJ;a tra-
'ba~hacores de ca!}atazias da !AJ,fandega do Ceará, chega -se áquelle au-
,·gmento, eff~ctivo, de 583:060$000. 

A pr.op .Jsta para o anno pnoximo é, na Verba 17" - de ·13 .. 786:-356$859. 

AGENCIAS ADUANEIRAS, MESAS DE RENDAS, POSTOS E REGISTRO FISCAES 

Não sa!'frf;)u alterações a Verba 18" . .E' a mesma· quantia, na impor-
--tannia, <1e 2. 035 :·192$<998, votada no ocçamento do exerci cio actual. 

COLLECTORIAS 

Apparece igualmente tal qual na lei orça;mentarii vigentE., com a do-
-.ta.,;ão de 60:010$000. 

Registra a proposta uma dif'ferl nça para menos de 35:622$·382, na 
"Verba 20• - "Empregados addidos". 

E ssa d;fff' renç;a vem, assim, demonstrada: empregados aproveitadas, 
-48 · 2'26$16~; fallecidos, 18:000$000; demittidos, 6 :'600$000; somma. 69: &3'6$160. 

T!rand.o-se ·dc10sa quantia a abater no orçamento, a de 34 :2113$778, que 
·é preciso addicionar para a àespeZa, com empregados incl1,Iidos na mesma 
·v-erba. reRtam 3r5:622$'328 de economia para os 'cofres publicas, no proximo 
exeroíclo lfi'lanceiro. 

Os emp.regados irrclU:idcs: tres f·ieis de armazem da Alfandega da 
'Bahia nomeados .segundos oflfüJiaes aduaneiros, -cujos actos ficaram. sem 
effcito, 19: f·88$77B; 'Um fiel de theso1m~iro da Caixa de Conversão, que dei-
xou de ser , inch,ido ·no orçamento em vigor, 10:000$000; um sargento-

.. -comma·ndante do< guardas da Mesa de Rendas de Porto Alegre; 4:225$000. 

Na verba 20• - Empregados aqraidos .- .por força da lei n. 3. 089, de 
·19.16, veriJ'i~am-s,. as seguinte"! rec1;ificações a fazer: nos ns. 45, 50; 51 

.. e 53, figura sómente, consignado re~pecüvamente ao~ encarregados d1; Pri-
l'!'leiro Pos.to F'iscal do Acre, Julio T~-rquinio da Fonseca, do Primeiro Posto 
F1sca! do Alto Purús, J .osé :P·edro <::joares -Bulcão e dos Primeiro e Quarto 
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Postos Fiscae'l dl' Alto Juruá, Joa'<iulm · Manoel Teix eirà de Moura F ·llhu e 
Godofredo C'aval~ante da Gunha Vasconcellos, o ordenado de 6:000$000, sem 
"" {baria !!e 1:825$00v, annuai que foi encor,porada l/.'OS :venc"imentos con· 
foMJ.e declara a mensagem do Governo publicada no avulso do ;prt.jecto da 
Camara do~ Deputados. n. ,194, de 1920, h oje convertido em . lei. 

E ssa rect!f~ca~ão visa corrigir um eqgano. O engano resalta da pro . 
pria .-.:a:b~lla e:x.plicativa - Verba 20•, que v.em da proposta do orçamento 
da !Fe:J.zenda para 19·22. IC'om eMeitJo, os escrivães respectivos estão. nella tn.-
cluidos com . 6: ,625$000 mais, portanto, do que aque1les encarregados. E (, 
1io propr.io Ministro da Fazenda essa explicação, c0nStal;lte da mensagem 
H~f()rida: "A.tê ·31 de Deze:mbro de 191•8, receberam . seus vencimento~ il!.· 
clusive as diaria.c: inherentes aos cargos. O anno pas~ado (1919,, porém. b-
veram .seu~. vencimentos diminui-dos da 1mponanma correspondent:-.. 4 essas 
diariaE, em v.ir t ude da tabella expliC8Jtiva, do Miinisterio da Fazenda não as 
conoignar . O Thesouro Naocional tem sempre entendi ao que é obriga.tO.r.io 
o abuso dt> taes diar:as, em face da lel, quanto mais quando yor decre.to 
n. l 3. 516, de 26 de Março do anno findo, taes diar.ias forMn incorporadas 
aos 'Vencimentos C:.os empregad-os daquella cátegoria. ú direit!J do~:~ funccio-
na.-ios em q_uestão ê, portanto, insopMsmavel, só não tendo sidc.. de prompto 
s~lis-feito o respectivo pagamento JUstamente porque faltava a necessar.ia 
dotação or<;amentaria. Rio de Janeiro, 9 de Julhc. ãc. 1920. - Homero 
Baptista". 

Para o Co-ngresso Nacional se prevenir contra novos pedidos de credito 
espeçial, in<evitavt>is, por se tratar de va-ntagens que, por lei, cabem áquelles 
funccionarios, esta Corrnmissão propõe á Camara dos iDeputados a inclusão, 
em cada um dos numeras citados 4'5, 50, 5.1 e 53, do a·ccrescimo de 1:825$000. 

Ha ain!!a na mesma tabella, -n . 59, outro engano, referente ao addido, 
O!ympio Coutinho, sargento-commandante dos gliardas das !Mesas de !Ren-
da.s de Porto Acre. O seu ordenado, conforme o decreto n: 13. 51!6, de Março 
dt> 1919, é de 250~000 m1!lnsaes, ou 3:000$000 per anno, que, sommados tam-

bem com 1:825$000, correspondentes- á diaria de 5$000, perfazem o total de 
4:<l25$000. No emtant o só está averbada, no n. 59, a quantia de 4:22·5$000, 
algaJ:i.smos estes que excedem o ordenado e não attingem á grat:ificação a 
incorporar 'lO mesmo. E' pa(pavel •o engano . O avuls·o do projécto ·n. 1:84, 
de 1921, j'i'i. approvado per esta Commissão numa das suas reu11iões do 
mez p:;~.ssado. justifica a "Providencia que, agora tomamos rectif~ndo pa-ra 
o .. exercicto vin.douro, de 4:22·5$000 para 4: 825$000 a verba ref~rida. 

Com todas essas alterações, ha ainda uma reducção, . ellfectiva, de réis 
2":722~82 na VE'r'ba d.os addidos do Minis·terio da Fazenda, compara da a 
cotação, a fixar-·w pará o exercício 'Vindouro, com a que fo'i votada para 
o · anno corrente. 
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FlilCALl.ZAÇÃü DOS IMPOSTOS DEl CONSUMO E DE TRANSPORTE 

. Não ha di-ilf<>rença al•guma a assignalar aqui entre a verba provosta, 
agon\, pelo Governo, para 1922, e a que este Cong-resso votou no anno pas-
s>l.do, .para occorrer :,. esse serviQo de fiscalização no corrente anno. Con-
serva-se em 6. 372:000$000. 

O relatror lembra a seguinte alteração nessa verba 21• das tabellas e;x-
plicativas, conder.l:'ando-a nesta emenda: 

Verba 21• - Fiscalização e mais despezas dos impostos de consumo e 
de tmnsporte - Espec1-fiquem-se as despezas com o material e pessoal in-
cumbido da fa:br::cação drus fórmulas do imposto de consUIIIlo na Casa da 
Moeda· pela seguinte fó•"ma: 

Pessoa.! . . . ... . ..... . .... . ...... . .... . ... . .... . . . . . ....... . 
Ma teria!. ......... . ............. .' .......... . · .... . . ......... . 

O m ais como na proposta. 

AJUDAS DE CUSTO 

550:000$000 
750:000$000 

Indiea a propost>t, sem a ugmento, nem din;linuição, para as ajudas de 
custo que possam ser concedicl.as no exercício f uturo, a mesma quant1a 
a ver.bada nas tahellas actuaes 230:000$000. . , I 

JUROS DEl BILHETES DO THESOURO 

Referiu- se j:1 o relator, linhas atraz, com os necessarios comme ntarios, 
ao grande augn1ento nessa parcella 1a despeza, que a proposta destina, no 
t>'aJor de 3 . 000:000$000, para pagamento de •juros dos bilhetes do Thesouro, • I 

que lforem "míttidos por antecipaçij.o da receita. 

JUROS DO EMPRESTIM·p DO COFRE DE ORPHÃOS 

De·cresoeu em 200: 000$ a verba, reservada na lp/l'Oposta, pa;ra pagamento 
de juros d:o emprestimo do cofre de ~1'P1hâos que .possam ser reclamaêo<>!>. e e. 
que tambmn o RelaJtor já se repovtou no I>IÚ'IlCipio deste pa recer, quando tra-
tou, por analogüa com as lf·ontes das '<,'tlvidas da Un1âo, dos •encrurgos que, po!' 
parte desta, pesam no orçamento· de. Fazenda · como · obrigação de um vossí -
vel reembolso oos d epositos 1po1· eUz. acce1•tos e .sob a sua responsabilidaxJ:& . 

0 servl:ço ae juros ·para aque'lla ·eventua'Lídade está fixado na proposta 
~m 300:000$000. -

JUROS. DOS DEPOSITOS DAS CAIXAS ECONOMICAS E MONTI!l DE SOCCORRú 

Está <JOnteJli!Plado com a. q-uantia de 13. 000·: 000$ o serviço para o paga-
·m~nto rdos .j•uros desses depositos, a ·jnesma votada para o corren te ann.o. Já 
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t,ambem mereceu -referencias especiaes do Relator qua.ndo, noutra. parte do 
relator~o, oharrnou a a.ttenção <:a Commissão de FinançB;s para o volume con-
.siooraN·el desses compromissos do Governo, no ·pas sivo do Thesourc.. 

JUROS DIVERSOS 

.Nesse ti:tulo incluem-s·e os j.uroo que 1tenham de ser pagos por depusitos 
e.e :D!namgas e d~ outras or ig-ens ou dootinações. Mantem-se como ulüm.os exel' -
cicios orgame ntarios fixada em M: 000$000. 

OOMliÜSSÕES E CORRETAGEN S 

Gom o f'im de sup.pri'r a d!nsuftici~n(:'1a, jS. ·r·evel~da pel11 ·J}ra.Li-c~t . dess« 
veDua, qual ílgura na l•ei corrente., o Governo pede .pa-ra -o anno proximo .m<t.fs 
4v :000$, ouro, e mais 80:000$, pa.pel. Serã. assim, dotado 0 serv.igo de c orre-
tagens, comrnissões e seguros de Jeemessas d·e •qu:a.Htias com "- imrJorta noia ce 
100 :000$, ouro, e 118: 000$, !IJapel. 

·DESPillZAS , l!lVENTUAES 

Calcula e pede <> Governo par ... o Cong·resso fixar -em 300:000$, ouro, v 

150 :000$, papel, as quantias que a Adminlstmção da Fazi.~da Publica. prcs u .. 
me necessarias pa-ra occorrer ã-s Olesp:eza,s a -eff.e0 tuar-se no r especti-vo exeF-
cicio. Consigna a sua ·P•r.op·osta as mesmBJs quantias, em ourv e em pa pel, 
votadas pa.ra o corrent:e a nn<t. 

REPOSIÇÕES El RESTITUIÇÕES 

O credit o a se desp ender, p elo alvi:tre da :p·r opos ta, é igua l a o da lei de 
m~ios d , 192::., isto é , 150: 001)$, ouro e 600 :000$, pap!: • . 

ElXERCICIOS FINDOS 

A ·bmportanda que a p-roposta reclama ·para as C.espezas com a liquida .. 
ção das dilvidas anteriores ao exercicto de 1·920, sendo MO :000$, prupel , :rxtTa as · 

des,pezas ode que trata a excepção Ido art. 4° da lei n . 313, de 16 . de outubro de - ., 
1886, - vem inscripta -com reducção de 1,.500:000$000. 

·Para a liquidação druquellas dlV'idas e para as despezas que trata á exce-
pção do art. 4• ·da ultima I~i ru.cima cirtailil.. - a lptropostn pede 50:000$, ouro, 
e 4 . 500: OOú$, papel. · 

. SUBSTITUIÇÕES 

Entende o Gove.rno Thdiera~ bastante o m·ec'dtó de l50: 000$ .pa ra occorrer 
ás despezas no corrente anno de que trata a lei n. 1.134, de 18 de dezembro 
de . 1907, igual ao. votaC:o .prura o .exerci cio actual. 
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OBRAS 

As mesmas verbaJS -votadas pa~·a o orçan:neruto vúgente, 600:000$, exe<l u~rva

mente dest-inada, .no eX!ercioio d:e 1-922, a desl}eza.s com obras. 

INSPEJCÇÕES DAS REPARTIÇÕES DA FAZENDA 

Destina a J.)'t"oposta a qua ntia c de "244: 000$, igual a dotação que f oi julgaqa 
tlec-ssana para esse serviço em 1921. 

PORCEU'!TAOEJNS SOBREJ· VEJNCIMjilNTOS 

A propsta corta 527:9·88$307 •no credito da vevba 34", .de modo que <> •pro-
j.e_cto em e~aboração, confrontado á i·ed orçamentaria vigente, prova, ~.om 
wquella reducção, a cesnecessidade c:e porcenta10en.s -sobre venc!mentós · â 
v-ista. da reforma àl algumas r-epwrt:içÕes, com a'l.lg;rr.en<tos d'e vencimen-tos ·pa.ra 
os r •,spoot:i<vos funccionarios. 

APPLICAÇÁO DA RNNDA ESPECI AL 

F1ina.lmente, nas v~ro&.s 1•, .z• 3", 4\ 5•, 6• e 7", os algarismos constltum-
tes é'.a applicação àa ~·enda ·es.pecial para fu"ndo rle resgate de pa pel-moeda, 
fundo de gamntia do papel-moeda, f•unco para a .cad:lra de resgate das àJpol.i-
ces da.s 'estradas de ferro encaiDJPadas, l 1\undo de a.moctdza.ção dos empréstimos 
1.nternos, funco lp·a.ra as obras de. m elhoramento elo& .p&r.tos, f unà'o pará. ab 

obms contra !!.5 seccas do nordeste brasileiro e d'undo para a prophylaxia ru-
ral , - o Governo apresenta-os, na proposta, em branco, a não serem, nas 
respe~ctivas tabellas, as excepções a bez,tas em faJVor das vei"\bas -6• e 7". 

N estas vêm aquelles algru:·ismos, Bf>Sim ·re.p'l·esentados : ouro - ·1.618 :8Hi$, 
~. ·prupel. 1<6 . 274 :480$, inclu si'Ve nes"Efl q.uantia prupel a i.mportancia de 
5 . 000:000$ a ser empreg~ada na consti tfição do ifunCLo <paJra custeio da •prophy· 
J:axia :ru.I"\al e obra de sanea.men•to ·d'O iqterior do Brasi1 (lei·s ns. 3 .•987, de 2 t:e 
jan ei-ro, e 4 .·2·30, de 31 de dezembro de 11l20). 

Confrontando esse & _çamento espepial da proposta com as verbas votadas 
para o. :mesmo· J:im na !e~ de mei-os ~m execução,_ .resu.l tam ú.ma dJd'ferença para 
menos, àe 8(}8: 850$, owr~. "e, parà IDaJ!s, .de .S .r6·8·3 :'660 , .papel. A . verba votaC:a 
para estoe a n.no foi de 1. 8_ü,9 :·9165$, ouro, e 1ó. 5·90 :1&20$, papel, e as dá proposta 
accusa.m, agora, l.Ú8:8'l5$, o~ro, e "Hl.M4:48Q$, :papel. . · · 

E sta despeza, em •papel, figura assim discrim!inada:· fundo para <ui obras 
do nordeste - 11.274: 4SO$; fundo part a p ro.phy.Iaxia rural 5. 000·: ooo;ooo. 

Os 1·ec'Ut!"sos do t eroeiro . orça?JWnto 
r . ~ 

Esses serviços e~;eciaés do Thes~rct, CYUsteaàos "pela appliodçáo rl e ,·en-
das especiaes d-everi-am con9tituLr •o ter.ooi~o tomo .. d.o 1dV't"o :das coespe~s num 
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orçaJIJ:'.e·n~.o geri!Jl dJa Re'publd-ca, "tri-pa'l1tido", ·id~a que, por . ·amor â. .ordem, 
ac mqthodo. á verdade. ao bom senso -e ã. si-nceridade orÇamentaría, o relat'ot· 
crefendeu na intToducção deste panecer. 

Constituídas •come se acham. :passam a ser ·UI•~ appendice sínão discutivel, 
mu! ~6 perigoso do orçMrrento geral. ,:Si outro argumento não0 J;Lvesss o .relator 
em seu favor, ahi estiá, nc orçamentc C:a fazenda, a prova eloquerute dos ela-

. ~~S· avêrba.gos em bralll)O, que OS nOSSOs leg'Í·Sladores nem os" nossos estadistas 
s~ · a.nimam 'a encher com as ~dotações destinadas á constituiçãó das varias 
caixas ou :l'undos es1p1eciaes abriga;CI:os debaixo C:wquel1e titulo ou epig.raphe. 

A i-dera 'Predominam:te ·é de . que o ThesouTo Nacional c-onstituindo a ·perso-
nifkação das ca ixas é:a União, o intendentE: .geral das f lr1anças·, .o detentor das 

' . . . ' . 
rt'lndas federa•es, o .banqueir.o do orçamento, é necessariamente bastante rico 
de <:Jjnhei.ro _liquido ~·oven'ilente das entradas de impostos ou .c:•os empre:;fbimos. 
EJssa ià~ia .é solYretudo Jiunestissima nos paizes de papel-moeda, . EJ' impossí-
vel. um tal pensamento {}onter -os gov6!1nantes sempre inclinaC:os . á sedu cçiio 
de aproveitar essas .dis•p<mibHd•dades, dm'Postos e emprestimos, .·para fazer 
adea.ntamentos âJquel.les serviços e.sp•eciaes com as rendas ordina rias d.o orça~ 
meruto, sob à promes:sa de .reemboJ.se:J-as ao 'l'hesouTo. 

Elss~s .sel'Viços especiaes !fóra, embora, c:o orçamento ordinado, são então, 
no fun.do,. em.prestimos tempora;rios •eff.ectuado.s (. custa· da,quellas dlsponlbi· 
!iC:ade.J :-crça!Ilentarla>r. 

A vuJ.ne·rabilidade das forças vitaes do orçamento órdlnario por esse cal-
·canhar d'kchH!es é tão '_palpav~l 1que nem a nomenclatura dos sei"Viços espe-
ci!ies da 'União tem si-do ·fixa, varian~o . nesses tl'i.nta annos de RepulJ!ica. s~
gundo as circmmsta.Jnci-a.Js e .os rea~Nsos, <::-e .govern-o PaJra governo, como ·se 
pod~rie, ·-~xempHficar com muitos casos·. 

ESB<"S serviçOS ~peciaes, comÓ ·O de prophylaxia :rural e saneamento >:: o 
in·te11ior, serV'ic)O este _que aliáS, num padz de organização poJi.tica fedei·ativa 
não d<;lvla pezaJr sobre .os cofres da União, t'Elndem a." crescer · de anno para 

.J. : ; ' • • '~ . • . • 

a nno e ·"' txansf·orma.r'-se em abtraatwos ,p,er.igos·os .de orçamentos extrg,ordina-
rios. · D!< eo mésmo ·que não e~stissem duvidas sobr~ a ··i-nconstituciona lidade 
do ser:viço ésvecial acima citaé:o, ha um forte aTi;umentõ contra · esse novo 
sangrado~r,o . <i~ e os .EJstado.s, em sua granQ.e madori~ a viv~rém · em saldo, 
abr~lll, .. nos :Nancos ·da · Un.ião · s'e;rnpre 'Elm _ãetioi·t ehroúico: E' s·empr.e <de boa 
_poh::ica ·~ etar<J,a:r toda medida destinada a a ugmenta.r ·o "capital .de protecçií,o .. " 
antes. Ce um a,ug.ment,o poreHmi·naT. da, " .prod:uicção de necessida de". Ao con-
tr~io du~ ·crlter.io qu~ por ahi a~'da mwto ge.IWra.JHza;dio, -~ reJ.ato1; pens~ que · ·. . . .. . ·, ' .. 
certas creações muito one rosas em ., materia de hyglene pulJ.lica, são em ·l'eg;r.;t 
ma:i13 .P : rigosas que uteis e não te~ão acçi~ se~ia. s.obr~. os .Jp.al•es ,a; que se pTe-
tenC:e. ,pílr um ~<~Jradeiro. El' e lementl!.r, ·na solução e~ toda parte; . do P~f>bl~
·ma·.!ia .população e da producção, que, .com a . IIJRSSfl; ;·POPU!ar ~er'n' nutrida. ,e 
bem vestida, e desde que as miíles possarrn ·ficar n.o. l rur, ·a tuberculose, o a1-
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coolismo e outras pragas assim não farão sinão v:ict1mas raras. Os .sanatorios 
e -os :prev~ntorios seriam inuteis. 

Recursos aleato?'ios para iLespezas certas 

De ce·rto outros serviços dessa ordem:, ca.taloga.dos sob a ~pigraphe 
"AppHr.-."'ç;ão d:e renda esp-ecial", não tr>a.Zoem inconv~ruent~s e ·redundam numa 
simples operação é:e · contabHidade em que as receita.s egualam a.s des:pezas . 
Para grané!e numero porém delles são consigna.das ·desp~zas certas empenha-
das sob recursos alea:torios. e a -conclusão f·requentissima é que ·essas cont.a.s 
veém a saldar-se por .um aeticit e, como o cliente dâ. conta especial, no ca.so, 
não ·é solvruvel, o Thesouro, •que ê o seu vel'dadeiro bamquei.ro, as·sw:ne as res-
ponsabiliéLades de tal detrlcit, o que aovoluma carregadamente :pa.ra a Nação o 
pes.o f e sua <divida fluctua.nte. 

E' inutil ~nslstirr sobre ceit"tos inconvenientes de p·revisão é!:os. orçamentos 
annuaes e serov.iç-os especiaés do Thesouro quando, â.s veslpieras d:o centenarió .ca 
nOI'·Sa Inde·pene.~neia, estamos preparamdo pa.ra o .proxi·mo -ex~roicio mais outro 
empe-l}hO <de despeZJa.s certas, consig.na.das á c usta de .reCFUrsos aleatorlos: ren-
da.s esp ·Jcà'aes de "bOn'US" loter1cos, ebc. Prom.etrtlem, e pod:erão talvez essesre-
6ursos aleaJtori.os deixar saldo ·compensruC.-or dos ga;stos com as festas da ·Expo-
sição Internaciona l projectada paJra. setembro de 1'!1.22. Mas o mais , possLve1 
é que e~:ses gastos te rminem CI'eand9 novos onu.s ao Thesouro Nruoional. 

Cm,.tra a novidade ·da nossa experi·e-nci-a, convocando nações estrangeiras 
para i.:'>Sas solemm·dades co rtrobalhp, ~j-hi está a observação dos ce·rtameru; 
in~ernacionaes jâ. realizados ·por :diverf os pa'izes civi.lizados, e onde a união en-
ke o l'uxo e as scienciaJS ap'J)licadas ffJI;haraan c omo expediente economi~ ·U:til. 
Si jul~ssemos do suocesso dessas E fP·Osições Universaes pelo numer.o de es-
trdas sem cess-ar em augmento, .as :qorovisões seria;m favoraveis. Com effeHo, 
a lista de todas ellas, a de 1851, .na Ingla;terra, e as óe 185.5, 1S6·7, 1889, 1900 e 

1910, em Pa;ris, TeVelam lq'Ue o ~umero dos freK:[Iuentadores tl1ip'l~cou . . Em 1910, ain-
da tivemos, com esse caracter tnternacional, tres exposíçõ·es ao mesmo tempo : 
uma em Br.uxeHas, uma em Vienna p outra em Buenos Aires. Pina;rdl refere 
uma •r,uarta,. tambem em 1910, effectyada em Nankim, na ·China. 

O balanço, porém, das contas, a~urade.s pelos economistas, foi a;sstm me-
diocre no tocante a toé:as essas festas pu.blica.s. •Si a receita total da exposi-
ção de 1900, em Paris, que alH está ljlO coração da Europa, -saturada de p-opu-
laçàt. , e ê o maiot· centro mund'ial de iforasteiros, foi de 127.318 .16.g f.rancos e 
a de:,pe-ZE'. de 11-9. Z:25. 70·9 francoS (A. IPinard, Pé-card e outros, a de 1878 custou 
a Fra.nça um defioit de 3'80 .•724,136 ~rancos•, d-o qual uma g.ran<!e :pa.rte 
31.5G8.277 francos, de oruus para C1 ~!lstado. 

;oi é verdade que ha · excepções, ~,L . de 1&89 tendo -deixado oito miJ.hões ·de 
benef1c~os, figuram em contrruposição, exposições que deixar~m i!Jefioi.ts impor-
antes. A de Chicago QUStou 24 milllÕfS {)e doU·aTs .e fechou, na l-iquidaÇão· de 
contas, com uma perda. de 20 mH'hõe.s. 
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E' preoiso accentuar que nesses algarismos não es<tão com·put:adas as som-
mas muito important-es, escreve A. Pma,rd (La Oonsommudion ~e bien être w 
l·uxe, 1918), que os negocia.ntes e os i:nüustriaes gastam com o arro.njo de lleus 
mostru,.r·ios e installações. São elles obrigados a consagrar muito tempo, 
viagens e ·dinheiro para a organização de suas expos.ições, preparo de artig•Oli 
es.peciaes imaginados . par.a attrahtr a attenção dos consumidores.. Si p·ara 
compensar isso c.onseguem cer·tam:ente um largo reclame, este é .pag,o muito 
car.o e, ainda em oi ma, crnuHas •vooes, de alcance .pratico bastan·be fraco. Justa-
mente pelo caracter synoptico l:mscado na e:x:h1bdção <!.e .tantas mercadorias a 
a:ttenção dos visitantes se vê dispe-rsada, suas impressões tornam-se fugitilvas. 
Depois pa,ra ser efdlkaz, a 'PUb1icidade .deV>e ser su.sbentarl:a d}l<rante tempo pso-
long~'Ldo, longamente mantida. A 6XJilOSição sendo antes um ponto de partida. 
o chamariz f·eito p·ed:irá. novos e continuados esforços por parte <tos comme-r-
ciantes e industriaes, afim de BJproveita.r ·efticazmente a .clientela estrangeira. 
os ·,Joroprios industriaes sentem os imionvenientles é:a facilidade, assim dBJda 
aos se-us concurr.entes, de copiarem seus m·eios de ·execução e de se ap.rop.ria-
rem de segredos que constdtuem su·a !l'~'tuna. Toeas essas razões juntas 
originam, entre os procluctores bem avisa;dos e instruidos pelo pas-sado, uma 
in&iffer1ença cBJd:a dia niais acoentua;da por ~sses grandes me1:1cados· inte·rna-
clonaes. Sua freq·uenoi·a fatiga os pro!!'llctores · e g.randie numero destes não 
ilissimtrla mai-s sua. hosti1id8Jde. 

Já 'i'stamos no Brasil em cris~J grave neste momento. A eXItyosição de 
1900 em Paris, teve por con;tra-,golpe, contra os capitalistas .-· operados, uma 
aggravação em 1·901 e 1-90.2, da ori·SB européa q,ue, •então, vinha a!H reinanC:•o 
des~e 1900. 

Quanto aos salarios, a eXJilosição de 1922 vae nos C'llstar uma muito activa 
procura na Capital Federal de mão de ·Obra; em detrimento da ··boa ordem co 
'trabalho agrícola nos Estado~ mais prmcimos: S. Paulo, Minas e Rio de Ja-
·neirr·, O proprlo ef!l'e-ito de tudo isso é uma alta formiday_el dos preços é:o tna-
bal:ho, elevação ·rehultanbe de uma pr-ocura 1)18.ssageira, de ourta dur!J,ção e .em 
grande .parte illusoria pam os proprios op.erari-os, que, uma vez execUJtauos 
taes trabalhos, chaJIDJaidOs de toãos OS lados, vão se encontrar reunidos sobre .. 
um me'lmo ponto, à!sputando entre si uma concurrencia grave pela falta de 
E-mpregos. Quanco enJflrarmos ·no quatrien.nio J:}resiuencial pro:x:imo, passado o 
peri-vC:o de f-olganças e enthusiasmos, que serão despertados pelo nosso pa -
triot1smo, de sebembro a nov-embro de 19.22, a Nação toda terá que restringir 
'forçcl.d.am.ente suas desp·ezas, procurand-o reconstitui.r _.os capitaes diss·Lpados 
naquelh cornmemoração mag.na e as inC.ustrias de consumo corrente . te,rão 
meJ;os necessidade de operarias do que agora. A iU.usão do augmento ce sa-
.Jario não poder'á comp·ensar é:'Bsde já, a alta dos generos alLmenbaJres e a do 
preço do aloj•amento, con.sequencia 1la:tal, em uma oidade oné:e j!i; não ha do-
micilios . do afdlmw considerav.ei de estrangeiros e .forasteiros naoionaes·, que 
vão· '!e çncontrrur no Rio, no mesm-o momento. A elevação do salario nominal 
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ní'i<J terá nenihum poder acquisitiv.o maior do <IUe o que possue agora e .s erá 
absoJTVido em grande parte por aquelle a ugmento ·inev.itaJVel do custo da ali -

m entaç;ão, e, quanto á al<t:a dos alugqreis de casa, ii'ejllel"cutirã. sobre todos os 
locata ·,· .• que não estejam garantidos por um largo arrendamento. Essas 
con;:J lcões reagirão .taJmbem sobre a condição · dos funccionarios publicas e dos 
pequenos rendeiros, cujas rendas não soff·rerão nenhum accrescimo. Os oom-
mercla,n~es e os !nduS'triaes dos Estados soffrerão tambem com esse estado de 
c::ousas, seus lucros miriguaéos em razão do exodo geral , embora momt>ntaneo, 
da sua melhor clientela. 

Emfnu, não só essas exhibições arrastam o publico a exageros de despe-
zas., cujo peso, pelas leis economicas desca rrega-se sobre os hombros da Na-
ção, sob a fórm a de faltas mvolumarias de trabalho (chomages), diminuição 
de rendas, alt&s de preço, mas tambem exasperam os apveti-tes e perVJel'tem a 
mora:lidade publica, jus tificando esta _P'hrase de Claucio Janet, em 1&&9: 

"Um economista sério, Fr.ederico Pas5fy. denu~cia ha longos annos ao 
Pazlamento e á Academia o abuso das festas ;forastei-ras. Tudo o que elle diz 
t:a fetra de especiarias e da feira de Neully póde, guai!'dadas as proporções, 
d'l2let·-se da grande celebração do Centenario. " 

J:!Jm razão é:e necessidades políticas, tpóde ser talvez justificavel o esple_n-
dor d:a commemoração pmjectada, no Brasi•l, para 1-9-22, pelo Governo da 
União, mas em -razão das necessidades odo commercio e da industi!'ia, no in-
tere:;se econonrico, e ante as apertura1 financeiras por que atravessa o pai~ 
teme o Relator, cujo vo,to .neslta matr-ia já ê conhecido -da. Oommissão de 
I<'lru:tnças, pela fatal .consequencia -duma if-onte a mais é:e dividas para o a·a-
rio pubJ!co. J tá, a.gom, ê tarde esta mani.festação isolada. Fica, entretanto, 
mais ,&§§e p_PPortu.no c.ommentario á margem <das int-eressantes a-preciações de 
orl!errl-.geral, sobre a vida ·financeira ·do ;páiz que offerece o exame dos encar-
gos decorrentes do passi·vo naC"i-onal éyue!l·es que sabem ler, e comoprehender 
comt ris·teza, a e~essão dos c'laros ab'et·tos na pantida final da proposta do 
orçamento da fazené\a. 

Resgate El garantia ão pape~-moeãa 

Sobl'eleva-se, en:tce esses .cla-r.os, o mutismo àas duas primeiras di-scrimi-
naçõe relaoiona~as- de .perto e visceratmente com 0 problema ·n;.onetario em 
:nosso tplaJz. Que1· o relator reiferir-se ao,s fundos es;p-eciaes pa.ra o Fesgate e ga-
rantia do ;papel-moeda. 

El' ;ponto da mai-or transcendencia. O Governo inifelizmente ai.nda não s e 
anima, dada a penosa crise actual, a enfrental-o com decisão solicitando-nos 
para o -reatamento tdefiruitiv·o à:e um plano s-eguro <!e restauração monetar-ia, 
conslgnacões taxwtivas na proxima lei annual . 

.Seria -da maior convenietnçia, não só p·elo lado material, mas pelo 
alento revJgorante ea sua rep·eroussão moral, que .o wojecrt:o ·pa.ra ·192-2 poudesse 
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conler iliSJ)osições positivas sobre a necessidade de restaurar-se· a. . execuc;.ão, 
ip.t;;rrompida, do sy.stema financeirQ iniciado Jlelo · g-oyer.no Ca;n-pos SaJ.les,· 
completado no de Mfonso .Pc:)nna, sem ·prejuízo, -agora, <:'as moôfica.çqes e wper: 
feiçoamento que a experiencia !houver suggerido . 

::Jesgraçada.rn.ente a a1ta administração do pa~z ainda não se sente com 
corag.em, nem põde no .momento ·cumprir ~sa obra· de saneamento, TeStauran-
do ·vigorosamente os f u ndos •de gaJTant:ia e os <le resgate com apparelhos• eof.fi -
cazes de .vaJonização do meio ck-culante e, síi·não de· .estabi1izaçã;o do cambirJ, 
pelo menos ·de sua Teg>uiarimção, é:~entr.o de hmiites CO'II:V'eni.entes aos -interes: 
ses da 'Producção nacional. 

4;penas •pede o Governo, ·para .completa~~: ·a tentattva que está empr-ehen-
denuo de .reforço gradual do :fundo em ouro, como ·medida. de palpitante ne-
ces,;idade nesse sentido, uma autorização de ;que elle só possa fazer uso si a 
situação financeira de. .paiz melhorar, a utoriZação que mais tarde poderá fi-
gu.r~:t·, •taxativamente, no •orçamento da. Fazenda como disposição .permanente . 

. A emenda que a Comm~ssão de Finanças poderá apresentar á Camara 
corr, tal proposito assim autorizati'VO, põde ser redi<gifu desta fôrma : 

"lPa.ra que se possa .conseguir o Iimite - ~xado .pelo artigo 1°, § 3°, do de-
creto n. 4.182, ·de 13 de novembro de 1920, fica o Governo autorizado a inci-
ne.rar, ,quando julgrur op;port·uno, as sommas ãi3 papel moeda • de que puder dfs-
pÔr sem ·prejuízo da;s déspezas puib1icas". 

E~Testimo interno 

Não quer o relator fechar es"te ca-piJtulo sem alluoilir ao emprestimo interno, 
typo 98·, j-uros de 7 o/o, prazo de dez annos, no valor de 200.000000~, que o Go-
verno, na semana p>assada, ôeoretou. 

Quem c.oi1Jhece a historia do àeficit no nosso paiz;, historia que não tem o 
relator intuito de repetir, .per.cebe l.ogo que o decreto da semana passada re: 
vela a vol<ta ao systema; de debellar o aeticit por meio de emissões de bilhetea 
do Thesouro. 

A preferen.câa de tal meio pa.ra fazer· frente ao des>eiquil1brio o.rçamentario, 
essa. e·missão de notas a juros ·de 7 ·o/o em vez ·é:le c6r.tes severos nM despezas, 
nã'l é t ranJquiliZa.dora ·pa ra o paiz .. Com a am.ortização de emprestimos exter-
nos suspenso, o .oonseguimento d:e novos .eni.prestinlos, (!JifficH a m'eação de 
novos impostos IÍnatu.ravel nó momento,' ru!lsim como o reCurso a o· augmento ·da 
tributaç:ão existente, a debellação do ·aeticlt 'item i-ncfinadÓ o Governo a; ern-
prestJmos externos·, âs emissões de · ~polices - e, agc.ra, a os bilhetes do Thesouró, 
para · evitar o recuhso Clo papel moeda. ·Em 38 exerc·)cios financiros, pelo me-
riós, recor-remos no Imperio, ao emprestirmo ou .á <emi·ssão, quan-do não a um 
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e a oullro simultaneamente. Na R &puolica., a não ser o governo Campos Sal1es. 
que poude recorrer ao cOrte das idespezas e á ct'eaçáo e á aggravação dos 
impostos, ·na receita 'P!U"a sa.n!U· dlftf.fculd.ades financeiTaS e supprjr àefiaits or-
çamentaa:dos, todos os govel'nos teem lançado mão do recurso aos emprestimo9, 
ao papel-moeda e as e mis ões de apolices. 

A sl•tuagão orçu.m nte.rla é , 1portanto, mui penosa. Aquella suocessão de 
m ecl!das esté. a mostra r que o Thesour.o não pOde, ·nem tem por onde .atinar 
na sua resisten cla a g randes louolll'as, :na decretação das despezas. Os orça-
mentos, preparados com a ·preoccupação, como sempre, de apt·esentaJrem um 
àeficit p()queno que a proposta govennrumenW prura 19122 reduz, no seu 1 op!t!i-
mlsmo, a 4 .>20·0 :0•97$>613, convertido o saldo, ouro, em papel, á taxa ·de 9 d. 
quando depois C:a sua a pl'esentação descemos á taxa menor, coneta;m de pro-
:posta!s referentes aos >dd:vel'Sos Jniilils tocios que não representam a ver.diade dos 
algsa1smos da despeza. Ao r>elrutor da .r eceita competirá melhor do que ao 
l'elator do orçamento da fazenda, a.pontar a g.ravidade ca situação, agora que 
a L·~nda al.fa ndegar ie. está a sof.f1·eT uma depreciação de 30 a 40 o/o. Assim o 
we.o, jã. d e si bem ficticio <talvez, ~m ouro, a ser convertido em papel , redun-
da~ é. in sufficientisstmo para a l ilvia.r o deficit em papel, da proposta., o,rçado em 

74 .390 :243$636 . 
O que havia · a l azer-se nã o era tira1: do Thesouro, jâ. exhausto de forças , 

um novo a'ppello ao •1'6Curso dos emprestimos internos. 
E ra c:esaggu:avar os orçamentos de1 despezas ad~e.vcis e de aru.torizaçõe.s 

caríssimas, ainda assoberba:dos, em um ~nno caro como vae, ser á NaÇão o :'fo 
aÍmiversario de sua Independencia , pelo d !que a berto dos oreditos supplemen-
tares e e..'à.ra.ordinarios. 

O cr escimento das des peZ8JS publdcas, ruprecáado pelos diversos orçamentos 
minlsteriaes. contintia desTIÍedldo. d'esord~nado, desc ompassado, nas suas des-
pro!)orções, sempre ~ sempre mais afastad-os do pt·ogreddmento lento · da 
reC'3.its.. 

P_.\RECER OBRE O PRiOJEOTO DE ORÇAMENTO DA RECEITA PARA 
O EXERCICIO DE 1922 .AiP(RE}SENTAIDO A' COMMISSÃO DE FINAN-

DO SENADO, PEDO SR. F1RA.NCISOO SA', RElLATOR 

VaJ restringindo progressivamente, qual se tendesse a desapparecer por 
completo, a collaboração do Senado pa -obra orçamentarla do Congresso. 
Se. alê agora, nenhuma mutilação s~ffreram, por acto expresso, suas .Jia-
c.~es con...c:titucionaes, estâ.-se ella realizando, praticamente e subtilmente, 
iPB'Ia :frmposs:iliilldade m aterial creada ao pleno exerciclo destas. . ' 

Nten a origem das duas Casas Legislativas, nascidas ambas do suffr.a-
imfr;;r=>...rsal, nem a extensão de seu ma,ndato, nem a . situação .que por su~s 
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funcções · cada uma occupa no mecanismo institucional, autorizaria a des-
.truição do poder financeiro de uma de!l'ls, o que mesmo na InglateJ-ra, onde 
a sobere'nia popular só tem o seu or~ão na Camara dos Communs·, se não 
con~ummou, senão por um combate franco e tenaz. 

A eliminar, pouco a pouco, o concurso do Senado na principal das tarefas 
parlamenta res tem bastado cercear-lhe o tempo indispensavel ao desempenho 
desta. Para ·o estudo,- a discussão e o voto da;s leis de despeza, jã não dis-
põe elle senão de um mez, ou pouco ma.is. O tempo que se lhe reserva á 
sua parte na elaboração da receita , qua.si não excede de uma semana, a se-
mana do Natal, ou nem a tantoi chega. 

Nos quatro ultimos annos, até . ao actual, o projecto dessa l ei nos tem 
sido remettido pelft Camara dos DepuLa do's nas segu intes datas: 1918, 20 
de Dezembro; 1919 . 19 de Dezembro; 1920, 26 de Dezembro; 192>1. 24 de 
Dezembro. 

Por 'maior que seja o esforço desenvolvido nesta Casa pela Commissão 
a quem toca, especialmente, esse -dever, para acompanhar, passo á passo, o 
trabalho da outra, s6mente á ultima ho~·a se lhe patenteiam os intuitos de-
finitivos desta e o espírito que tenha presidido ao conjuncto dé ·s uas de-
liberações 

Particularmente em relação á receita sõ no ultimo turno do debate 
se revela, de modo claro, · o pensamento da CamaTa . As primeiras discussões, 
alli travadas, já no plenario, já no .seio ·.~a Commissão de Finanças, são apeJ 
nas um reconhecimento do terreno parlamentar um aviso sobre as condições 
do paiz um esforço sempre vão, por não alterar profundamente as fontes 
dos recursos que tenham de fazer face ãs necessidades da a dri:'.inistração a 
ás solicitações, ou ·não raro, á incontinencia da iniciativa parlamentar. Vo-
tada a deS'peza, o programma financeiro, falho nesta, muda de rumo e se 
reduz a elevar ao nível della a somma dos recursos annuaes do Estado. Ma-
joram-se as estimativas de renda feitas pela proposta do Governo e pelo pri-·. . 
meiro voto da Camara, aggravam-se as taxas de impostos, novos impostos 
se criam. O orçame·nto geral resulta ~em differenté daquel!e a que haviam 
ehegado as primeiras phases do debate: um se encerrâ.ra com defioit, Quasi 

. ···sempre, avultado; com saldo se encerrá o outro. · 

E assim transformado, ·através de lenta ·elaboração na Camara inicia-
dora, o projecto da receita .chega ao conhecimento do Senado. 

A este . um grande .e intenso esforço se impõe para se não demittir da 
tarefa de intervir 'na construcção da ·lei na qual se envolvem interes~es 

.fundamentaes do paiz . . 

Certamente, bem limitada ê a !'!Ua missão, desde que lhe · não cabe a 
faculdade. creadora na decretação de tributos. LiCito lhe não ê, porém, 

. abster-se •. de eJmml·naq:, a lterar,. recusar o _ que, sobre esse assumpto, haja 
resolvido a 0utra Casa do Congresso. O direito de modificar as leis de im-
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postos não lhe (! contestado; e o uso del!e importa, substancialmente, á or-
dem e · á h armonia da legislação finaneeira. Por isso, o reivindicava , com 
gTa·nde firmeza e Iucida argu mentação, o R elator da Receita no Senado, 
Sr . Leopoldo de Bulhões, nas seguintes p.:Uavras de seu parecer de 1916 : 

"O Sena do não poderá ter a. iniciativa de uma lei. creando o 
imposto sobre o capital, sobr e a renda, sobre o consumo; mas, es~ 

t abelecidos estes impostos em leis especiaes, iniciadas na Camara, 
fixado o quantwm destes titulos de receita no orçamento, organi-
zado originariamente pela Cama ra, tem o direito de ampliai-os ou 
de restringil-os por meio de emendas e additivos; tendo em vista 
o equilíbrio da receita com a despeza do exercício que se trata de 
regular. 

Outra intelllgencia dada ao dispositivo constitu:cionail c.reaQá, 
como está creando, uma situação desvantajosa, sob todos os pontos 
de vista, ao credito do paiz, no m omento angustioso que ab·aves-
samos: o Senado restabelece despezas cortados pela Ca mara, vota 
novos gastos, reforça as dotações de algumas verbas dese<J.Uilibran-
do o orçamento, avolumando o deticit e, nestas condições, devolve a 
proposição á Camara, qu e já não póde tomar providencia alguma 
para elevar a receita. 

Assim, tornar-se-hão inevitaveis os malsinados orçamentos pa -
ra llelos dos creditos addicionaes. " 

Nas organizac.ões políticas do ty:qo a que a nossa pertence, póde o 
concurso do Senado nas IE\iS economic11s e financeiras tornar-se um instr u -
J1lento de preservação ·nácional. ]}' np que reflectia o professor da Cam-
brijige, Harold Temperley, quando observava que "é especialm~nte em re-
Jac!io ás financas, que cabe ãs Camaras Altas Federaes resguardar o prin-
cipio dos direitos .dos Estados contra a maioria numerica e a von tade .do 

.POVO e exercer assim uma funcção quF póde ser,, e é muitas veze~, exacta-
mente opposta á de uma Camara Alta em um Estado unitar!o .. Em uma 
Federação, os Estados menores pre,ciza:rp. de f!er protegidos contr'l. os maiore~, 
inclinados a explorar as finanças fed.erres· em seu ?roprio proveita. •: (fJena-
t e.9 anc:L Upper C:hann.bers, 1910). 

Em um paiz dividido em ·regiõe~ economicas muito diffBrentes cujos 
interesses nem sempre coincidem e no em que possa a ]j!>gislação influir não 
têm a amparai-os forças iguaes, ao S Ejna do deveria caber supprir 'Eissas ães-
igualdades e exercer u ma funcção de equilíbrio entre os diversos grupos de 
necéssidades e aspira ções . 

Mas essa missão moderadora lhe ~ veà.ada, desde que está ·sendo demit~ 

tido de toda intervenção .efficaz nas leis de meios pelo process o ' 1\doptado 
para :a formação destas, 
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As horas escassas que ·ao seu trabalho são · concedidas, mal lhe . chegam 
para · 0 rapido conhecer das reclamações que possa suscitar o voto da Ca -
rr;ar.a. E se, -como é dever seu, ousa prQpõr-lhe emendas, aquella por seli 
turno, que as recebe á ves·pera do ence/ r&mento -da sessão, nem é- dado· sub-
mettel-as a ligei·Po estudo ; e lhe parece .ficar bem com .a su;;~. consciencla, 
r epudia.'nüo-as quas i systematicamente e forçando a submissão uo Senado , 

Vai f ioando e,>te, assim. reduzido a simples commentador das resolu-
ções que .lhe são ma ndadas e a merecer a pplica r -se-lhe este · conceito do es-; 
criptor que aclm a citámos: . "Já n ã o é sôm ente uma segunda Camara; sim, 
uma CamaP<'l. secundaria ". 

Se a es.sa situação nã o oppuzer uma reacção salu tar o tacto dos hom,l)ns 
que dirigem os dous ramos legislativos, seja a dop tando methodos mais pr.om-. 
ptos no trabalho orçamenta rio, seja fixando-lhe as linhas geraes por um .en-
tendimento prévio entre as commissões da duas Casas, são de recear con-
sequencias deploraveis p ara o prestigio elo Congresso e pa ra a vitaiida.de ele 
principio::; cardeaes do r egimen. D eli.as , não será a menos poss ível ~ resis~ 
tencia do orgão .politLco ameaçado de _annullar-se se este não quizer ceder 
ao risco éie ficar privado o paiz da decretação opportuna das leis de meiós. 

lll o m ais perigoso dos effeitos a que. alludimos, é o que já se esboç:i -na 
tentativ:a de deferir, de . uma vez, a.o Pod er Executivo a .faculdade. perma,-
nente de prorogar os orçamentos, cuja fixação a nnua compete privativa -
mente ao Congresso N acional , como primeira razão de ser . da in sri ttiição 
parlamentar . 

Possa a sabedoria dos homens pol íticos deparar o meio de •·estabele-
cer, em. sua integJ'idade, as collaborações que a Lei Funda mental conside-
rou necessarias á preparação das· leis que asseguram a a dminis tração do 
Esta do. 

. \ 
li - O DEFIClT 

Nunca, m ais do que agora, as finanças brasileiras solicitaram os cuidados, 
a vigilancia e a energia dos homens de governo . 

A persist-encia e · o· crescLmento do desnivel -entre os encargos do The-
souro e os recursos de que este d-ispõe caraotm·izam uma desôrdem tanto 
mais grave, q u a nto a vontade -de resistir-lhe parece a,b'olida.: como se h ouves-
mcis perdido a conscie.ncla d:o mal, ou a esperança de ouraJl -o . 

O habito da pr-odigalidade, crea·do peías emissões· torrenciaes de papél-
moeLla., para as quaes a g u erra foi mais um pretexto, do que uma necessi<{a~ 
de, 'lançou a ad:ministração publica na vertigem das desp·ezas, sem medi~. 

Como se para a e tevaçião eX'pontano=a destas j'á não ·bastasse a influencia da -· 
qu e11a causa., determina ndo a alta de todos os preços·. 

Mas o ·pape'l que creava, ·-ou aggravava o cleficit, :llornecia -elle pioprio, 
o r ecur!'lo fall az c.om que este era resgatado; e gerava assim a ·· funestã: fran-· 
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quillW.ade que nos famj].ja,rizava com um mal que .parecia tiio f acll de ser 
elimi nado, quando apenas .era substituído ·por ·um mal maior. E assiní nos 
fomot; encerrando, . cada vez m ais, neste circulo vici.oso: o papel-moeda p.ro-
duzindo o rl !Jf ioit; o defioi t r eclamando o :papel-moeda. 

Sob a const.s.ncia <lesse phenomeno, foi-se foi·m a nõo nos meios politi-
cos uma mentalidade singula r , emanci.pada de todas as noções até hoje con-
sagradas pelo senso fina nceiro dos homen s de scie·nc!a e de Estado, dO<> 
parlamentos e dos povos; m entalida de tanto mais· perigosa, quanto prop"icl,. 
ao s uvto das mais ousadas tentações e r>ha ntasias . 

O desequ!Jilbrio do orça.m!o'nto deixou de SEllr uma fonte de apprehensõe.; 
sal l, tares, para se considerar um SYlffiiPtoma de crescimento e de progres!:IO, 
a consequencia fulgura nte de uma pollUca la rga de m~lhoramentos e de r~;~

fot·mas. 

Ou pela in!luenc!a dessas concepções dissolventes, ou pelo <.tesale11tO, 
p ala :nd!.ffer ença, pE>lo scepticismo, as resistencias amolleceJll! ·e a desordem 
instaUa-se defin:i tivamente nas fina nça s publicas . Esquecemo-nos de qu~:; . 

se as disponibiJ.idades ordina rias nâ;o bastam para occoNer aos gastos cres .. 
centes, d·e a lguma i!)arte hão de ser tirados os in·eios de ·pagar o ·excesso. 
Estes não podem ser outros, si.não: a divida, quasi. sempre sob a pei·or da~ 
suas fórmas, que é o papel de curso forçado ; e a crooção •. ou aggrav açao .à.o~ 

impostos. Essas solu ções, que aJ.i:â.s vêm sempre juntas, têm por effeito fa-
tai: IUJgmentar as difficuldades d a vida, t qrnar a riqueza ameaçada e ins tA. 
vel, fnzer mais ·miseravel a miseria, exao)!rbar o soffrimento, generalizar &. 

mel esta r, dJsseminar os germens do dese~pero e do odio. As boas finançru. 
s."i,:- alguma cousa .mais d o que 'Jhes attijibuia o cel-ebr~ Ministr.o de Ll.J.i~ 

À"VVII: s.'i.o uma das condições fundament::tes da ordem social. E mui ta ra 
zâs tinha o vice-presid·énte da · Conferencia Internacional ·de Bruxe!Jas, -o SL·. 
Brand, qua~1do dizia, em seu discurso de 27 de Setembro de 1920 : "Muita" 
são as rt>formas sociaes que estão esperanp.o sua ·realização ; mas a primeira. 
de t odas. a de que todas a s outras dependern, consiste em realizar 0 equüi.br!t, 
das :finanças e a estabilidade da situá ção monetaria". 

O àafi cit verif icado nos cinco ultimes .~xercicios se -exprime pelos segUlJi-
te;s n umeras : 

1916 . .. .... .. ... . ... . . . •.• .. : .. . . .. .. .. : .. . . . .. .. . . .. ... . . . 
1917 . .. .. . . . .. ..... . . . . .. .. . .... . ... ..... . ......... .. . . . 
1918 . ..... . ..... .. . . . .... . ... . . . ................. . . ... . . 
lJ 19 .. . .. .. . . . .. .. . . ...... . . . .. . . .. ... ... . . . .. . . .. .... . . 
1.9:a;l) .. . .... .. . 

208.341:350$10;~ 

275. 246 :462$9 3J. 
222 . 427 :915$2'/1 

.312. 974:018$174 
254.504 :098$044 

Est,e, algarismos res u1tam da seguinte demonstração do mov.imento finu.n-
cenrn no qu:!nquennio : 



iElxercic.io de B1·6: 

Recejta ouro 
Da•peza ouro 
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Deficit ouro ...... : ....... ... . . .... ... .. .. .. .. ...... . : . . 
Receita paJpe'l .. ........ . ............... . .. .. .... . . .... . 
Desp~za .papel 

DeftcU papel .. . . . . ... .. ....................... .. .. . ... . 
Detvcit ouro. donvertido em papel ao ca mbi·o de 12 . . .. . . . 

DCJic"l élo exercício 

Exerci:cio de 1917: 

Recelta ouro . . . . ...... . ... ... .. . ......... . .. ... . ... . . . . 
Despeza ouro . . . . . . ..••.... .•..•. . . . . . . .. . ... .•.•. ... . 

D eficit ouro . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ...... . 
Receita papel 
De.•pel"a pa,pel 

• • • • • • • • • • • • • • • • o o • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Deticit papel . .. .. . . . .. . . • ... . . .. ... .. ... ... . .... .. . 
D !fjicit · ouro, convertido em p a pel ao cambi-o de 12 3! 4 .... 

Dt</lcit do exerclcio .. .. .. .. ....... . .... _ .. ... . ... . . ... . 

Exercício ·de 1918· 

Receita Quro 
Despeza ouro 

Saldo ouro .. 
Receita papel 
Despem .pajJel 

IJ..:'ficit ·papel . 
S!l.ldo QUro, 

12 3116 
·convertido em papel , ao cambio rn~clio de 

De/i.<Ht elo exercício 

61. 2>72: 953 $243 
84 .133:335$989 

22.860:382$74!1 
339.174:760$2411 
496.0~0:249$.13 .. 

156.905:488$92'> 
·51. 43•5: 86:1$'1 n 

208.341:350$1.0 ~ 

69.303: l ó0$23 ·1 
116 . 418:559$918 

47 . lU :419$682 
395.769:307$104 
571. 239-:445$775 

175.470:138$671 
99.776 :324$260 

275 .246 :462 $931 

10'5. 724:7-5:1$770 
87 . 621: 807$021 

18.092:944$749 
430.093:548$381. 
692 .. 602 :'764·$1'58 

262.509:215$7n 

40.081:300$50~ 

222 '. 427: 915$27 ~ 
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Exerci cio de 19'19: 

Receita ouro 
Despeza ouro 

J)(JfiCit OUrL' 
Rccei.tn papel 
:Oespez.a pap c-;1 

DPf1cit pap.el 
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_1)cficit ouro, Cé>nvert!do em papel ao carnblo médiO de H. 

Defiicit elo exercício 

Exerci cio ele 1~~0. 

Reci,ita ouro 
Des'Peza ourc, 

D"lidt our0 ....... . ... • ..... · ......... . . ....... . . . . . . . . 
Rece<ta papel ... . . . .. .... . _ ... . . . . . ... _I_ •••.. • _ ••.• - • , 

Desp·eza r;Ét;pel 

Deticit ou ro, conV('rtJ.do em pt<pel ar., catmblG mê-

di o de 12 . . . ..... . ... · • • . ..... - .• - . .............. . . . 

Deticit do exeroicio 

86- 3'( 2 :569$73í: 
12~- 274 :990$9 2·3 

35.902:42.1$119\ 
444 .564.696$8'3!> 
676.768: 267$33~. 

~3~ .193: 570'$49.J 
·8ú .78D :447$67t 

312.9H:018$174 

120.547:284$371 
145.285:687$742 

24.738 :403$.371 
521.165:483$552 
720 .008:174$013 

19&.842:690$460 

55.661 :407$58-l 

254.504:098$044 

Ducrinli-nando, como convém, os claclos relanvos a receita a à c1espez& 
dos dou~ uHi-mos ·~xercicio, obtemos o sçguinte ·quadro: 



RECEI'I'A E DIDSPEZA IDM 1919 E 1920 

REJCEITA 

Ordinaria: · 
Impostos aduan:eiros . . . . . . ....... . .... .. . 
Idem de consumo . . . . .... · · . .. . . .. .......... . 
Idem sobre circulação .. . .... .. . . .... . . . ..... . 
Idem sobl"e a renda . . .. . . . . · · .. . .... .. . . .... . 
Iderr; sobre loterias .. , .. . ... , .. · .. · ..... .. .... . 
Diversas rendas. . . . . ........ · · ..... . ... ... . 
Rendas patrimoniaes. . . . . .. . .... . . . . . . .. .. . 
Idem industriaes·. . . . ....... . . · · ... .. . ..... . 

Total da receita geral. ; . .. · ..... . .. . . ... . 

Renda extraol'dinaria. . . . .. ... ... . ....... . . 
· Re'nda c:om appH:cação especial . .. . .... ·. · 

DESPEJZA 

Ministerios: 

~~l~~~i:' -: -: .· .. :. ::::::::::: ~ ~ : : : ·:::: ~ ~:::: ~ ::: 
Guerra . . ......... . ..... . ... . .. . .......... . 
Agricultura. . . . . .. .. · .. .................... . 
Viação .. .. .... · · · · · · · · · · · · · .·. · · · · · · · · · · : · · ' 1 
Fazenda . . .... . ......... ... . .. ·. · . · · ... . . . · · 
Despeza a class.ificar . . ..... . .. . ..... .. .... .. . . 

Comparadas receita; arrecadada, e despe-
za, do exerci-cio de 1919; temos: 

Receita. . ............. . .... . .... . 
Despeza .. . . . ............ ,' , . . ... . : . . 

Deficit . . .. . .............. . ....... . 

A média cambial , nos annos de 1919 e 
1920, foi, respectivamente, de 14 17 /3_2 e 
14 37/64. . 

Como se vê, porém, trata-se do . cambio 
S'obre Londres, o que, l'igor:osamente, não ex-
prime o agio do ouro. 

Sirva, .poif:i, ·de base á conversão a taxa de 
12 d. por mil réis. Feitos os cal.culos, o deticit 
ou'ro e(l.uival.e a 80 .780:447$679 , :o que eleva o 
clejicit·, papel a 312.974:018$174. -

Procedendo-se do mesmo moâo com os al-
garismos de 1920, resulta: 

Receita .. 
Despeza. 

Deficit. . . . . . ... . ..... . ...... : .... . 
Deticit - ouro - converti-do á taxa · de 12 d. 

1919 

0U1'0 

70 '787 : 604$39f 

19:919$653 

623 :374$693/ 
. I 

71.430:898$7371 

974 :3·58$'7941 
13 .9.67:312$201 

86.372: 56·9$73>2 

l 
·I 

20:669$796 
3.260:470$738 

292:167$531 
100:000$000 
781:776$271-

68.894:405$129 
48.068 :118$677 

857:382$7811 

122.274:990$923 

86.372: 569$~3J 
122.274:990$9231 

35 .•902 :421$191 

Papel 

65.1'35:641$862 
130.751:ô30$522 

55 . 7·35: 934$032 
11 .. 335:396$241, 

1.067:030$001J 
3 .476:501$188 
1 .188:928~823 

125.759:835$291 

394.450:897$959 

31.609:432$575 
18.504: 366$302· 

444.564:696$836 

59. 537': 044$167 
1.375:846$922 

53.424: 562$037 ' 
98.351 : 533~191 
18.862:006$287 

224.434 :·354$654 
160.621:132$995 

60.151:787$078 

67 6. 7'5 8: 267$331 

444 .564:696$836 
676.758:267$331 

' 

232.193:570$4951 

' 

I l 
I f 
I l 

I I 
.. ·' ........... .. / .. .. .. . ...... :. . ) ................ ! ..... .. ......... : 

::::: :::::::::::/::::: :::::: ::::: 
I '· I 'Dotal do dejicit papel . . . . . ·.. . . . . . . . . . . . . . i ... . _· ..... ,- . . . . . . .. .... · ..... .... · 

1920 

Ouro 

I 
99 :4~:814$81·51 

533$7591 

288:919$511 

99.695:268$0851 

. 511:206$3071 
' 20.340:809$979 

.] 20.547: 284$~71 

1. 580:028$864 
3.594: 105$565 

233:876$366 
253:220$29.1 
223:812$106 

I' 

32. 632_:491$376/ 
. 45 . 844: 824$759/ 
60.923 :328$424/ 
----~. 1 

145.285:687~7421 

I 
I 
I· 
I 

. 120 . 547 :284$371 
145.285:687$7421 

I 

- - ~~:~~~~~~~!~~~! 
........... . .... J 

, I, 

Papel 

90.658:100$746 
174.432:024$763 

74 . 673:836$727 
12.350:950$410 

988:050$000 
2.265:826$842 

. 1. 283:283$193 
126.789 :002$888 

483.441:075$569 

19 .323:986$644 
18.400 :421$340 

521.165 :483$553 

58.392:570$510 
1. 748: 5'55$656 

59.388:554$314 
117.394: 46·5$997 
29~562:615$376 

235.405:060$61~ 
96 .538:198$576 

121.578 :152$9t15 

720 .008:174$013 

521 .165:483$5.53 
720. 008:174$013 

198.842:690$460 
55.6~1 :407$584 

254 .>504: 098$044 





O a.spedo mnis iruquieta dor ·que nós · Of.i'erece esse exame de um período 
recente, .não ê o da persistencia do desequilíbrio veri.ficado no balanço do 

· Tlwsou ro; · rão ê o seu grande vulto annual, representado por uma média 
de 2·54 .. 698:7·68$904; ê, principalmente, o se-u cresc-imento de anno para anno, 
~igri~~ de. ~rÍJ..barar.os \~~mecliaveis, ou de deploravel fraqueza. A dirninúiçã.ó 
asslgnal-a:da .em o uii:Í~o anno, relativamente ao anterior, não ' bastarã.."'pafa 
çgp'l;ottar-nos; ·. já porque · ç}s algarismos de 1920 não são definitiVos e segu-
ra-mente serão elevados pelo .balanço, j á porqu e a redu cção desap.parece, se 
o c:onfronto remonta ·ao ·ann'o de 19[8. 

A cons€'(luen<'ia ·:mmedia~a, dessa insuffic:iencia de recursos tem sido o 
crc~c:ime~ to da .d ivida pelit~· ~i ores . t6rzrias ;·. ou o de eintprestimo forçado 
~~~ ~- a. ci;~ula!;ão . fid~ci~ri~ do .Estad6 ·~e~e~e'I.J.ta, ou a sóÜéiotação dair eco~ 
~o:ni~~- r;a;;icuiar~;, . ãe~iadas d~s · appli~idse~' capazes de. desenvolver' a 
riqueza publica e o progresso do paJiz. ·. ~ : 

Em seu rela~orio distribuído este .anno e referente a 1920, o Sr . Ministro 
da F azenda assim expõe ecommenta os meios extraordina.rios e perniciosos 
a .qu~ teve o Governe- de ·recqrrer !lar.~ . cobrir .a differen~a entre a receita 
e ,,a desl?eza, :· 

E,XIDIWICIO~ J:)~ 1917 A 191:9 

! '~ ; • 
. RECEl!TA . ., .. , 

•.:· 
. : . . :_l·~. .. 

]JlálisfJ~o, ~e · 1~~~.~ · . ~ bilhetes 
!':':" .-; 

The-
§,«";llll)> . . · •• , · •••• • : •• o • • •• • • : •• • · ~ · : • ~ •• 

Somma ..... . , 
~- :. ~-. : 

.) " ' 

DESPEZA 

. . , . ·::.;. . .. J' .. ,· . ;· -~ 

Resgate . de letri!s e 'bilhetes <lo The-

OfERAÇÕIDS DE CREDI'.ro · 

· Papel 

. 5.454:148$<133 ' 30 . 000:000$000 
~·9 ~:5l~:5~94~i_~-8~ .. ·· . : .:, .. : .·: .. > ... :: 
... · : . . ,. .. . . . : ; 607 . ooo:o~osaoo 

. . . . .. . .... . . . . ·162.900:00Ó$000 

. 34.968: 743$0'16 

.;• 
.Ouro Paf!el 

. S.9-ql'(l .. • .. L.·. , ... , .. . . .. .. ....... · ·.". · 12_.);50:13>6$.000 ·. 70 : 150.;4Q.Q$000 
~Qs.g_a;te ., de 'P.e~~e:fs~l'!':n! · Bo'I'J-.iJ,S· ., ..... . · .. , ... ·, .. ,· . · ~20: 63-ll.$:8:!10 ~ · .. .... · . .• , ; ·:·. , ... , 
litEl!'ll!l:a..-te :;U!l ~:m.~(1_a $Ubs:idi!!,ria , . . . · .. · .. •.; · ·· · .... . ; , _, . . . . .•.. c. • .• , ~;:-:),_QQ$0(\.Q 

D!ifferença de t;~•po em apolices eroit-
(ida« ,. ; .. .... ... .. . ........ ... . ...... . . 9.644 :797$000 

, ::,sorqlll:il- . ... . ...... . . .. .. . .. . .. . ... . 12.970:713,$000 (."'19. 8(}11 :29'1:$000 
, . . · -':!i ..\}':'. · ._: ' -,, I I 
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RECAP.ITl.J l.iAÇÃO 

~eee1,tl\L, .,, ._,. . . _. : . : '.' . . .. : . ·:,.: . ·:.; . . . ··.: 
_:r:>e~>pe,z;a,. ,. : . . ; . ·: .,. : ··: ; :·· ':., . . . . . ·.: .. :; . . 

. OÚro 

34.969:743$016 
i z. 970:,773$006 . 

.Papei 

12·0 .'9 00~: ooo$~oo 
79. 801:297$QOO 

r 9 9~ ; 9 70$010 ·. 720 ·: <il.i 9: ~97$00? 
. -~ 

Salde .. . . . . 

. ' .. 
',' E' o ind.ice, a,ccr.e;scenta,' de como ' te~ sido a ~ação, nos . ultlmos .tem-

vos,. força;da lt 'soccorre.r-se d~ se~ .. :.oc~ditq, par.a fÇtzer fà ce ao desmesurado 
a í..g-'mento de . de~pezas, q{,e n~o·' puder a m; pelo -seu volumê, ser co~ta.S com 
~ rocüti prot>ri·amen:te' dita< . . . . 

.. .. ·. ·; 
< .J 

III - A . DIVIDA 

Um· 'reg·Jm en orçamentario 6orno o . que resulta · .. druS demonstrações. feii,a~. 
ha;~ia de ter necessaria mente por consequencia o desenvolvimento da di ~ 

vida fluctll·'l.nte. 
Esse é um ·dos sym})'toinas mais ·evidentes e rrüi:is graves da desordem 

fh1a.nr.eira ; porque mostra o E s tado, a ~ançar mã o de expedientes para 
sa-tisfazec á,s suas nece5sidades ordinM:lru/. urgido pelas exigencias de 
prompto. pagamento t}. f()fçado a d'issemina1i em torno de s! os embaraços 
<.lUft s obre eHe proprio pesam . E' uma divida essa que aba la o credito pu-
?.lico, eri~ . t!ma s\tuaç~o de. incerteZas, eli!~~ 'a 'taxa dÔs j'u~b~; a:,;u~~a',':iú!r
m a nen·te1nf:nte a actiyidade . industrial do Pll-i~ cÇ>rri. .um concuh·ent.e .impor-
l:;mo n~ solicitação ao . capit<Ú aécumulado Pf las eciono~Íii~, p~rtlcul~~~ ·. : 

Ora, a divida fluctua nte, nos ultimos a nno's, ·sobre : órs qua~s · :nos f 01 
:Pàssivel encont.-ar infot:mações nos documl:entos . of1'ícia~s. ·a:úi!Ígiu'·'ã,; · s e-
guint es importa.ncias: 

19il4. ; . . .. . . ..... . . . ...... . ··· . .. • . .. . . . . . . ... . .. . . .. . ...... 
19J t•. . . . . . . . . . ... . .. . · ... . . . . . . . . .. ... . .. . .... ...... .. . : .. 
1Sl6 .. .. .. . .. . . .. . . . . .. . .. . .. .. . · · · . · · · ··. ···r ···· · · · · ····. 
) .017 .. . ... .. ... . ; ... . . . . .. . .. . .. .. . . .... ... • . .. . . .. .. . .. .. 
1918 .. .. ::·. : ·~ .. .' .. .... .': .. . ~ . : . . .. ... . .. . . . ... .. ..... ..... . 

253 .444:836$2 22 
241> . 4139: 8•57$403 
258 .. 327:049$317 
274.·6-39: 840$470 
356.232:376$259 

;. :<\. ' dividá coniolida dà 'externa teve a sua ultima e elevada · ascensão com 
-o., e,nprestimo d~~ h'dJ1'solidaÇão <tundiing) ~e 19<14 . Desde : ã.quelle -. anno a'té 
'à"ô' in"'áis re-:'ente o seu movimento se r epresenta · nos' 'seg'Ü1hl:eà 'il.lgáiismõs': 

-":!'•·._ '. ,, ·'• ~} I :. r:~ i • ,: ,..:,~ ) H : • ..,, 

- ':'!• 

":u de .De21einhro · C.e -19Ú 
~1. ' -iir i)~~~~bro ã;·''19~t( :· : · : :::: ::: ::::: :: ;:: :::: ::: ::::: 

LibrâS'' ~· ,~ · · ~ ' 

104 .4·8-1. 728-14-0 
1Õs' . ~:t9;~·438 - 2-0 
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31 de Dezembro de 1916 ... ...... ....... . .. .... . .. . . ... . 112. 332.961 -11-3 
31 de Dezembro de 1917 . .... ... ... ... . . ..... . . . ..... . .. H 5 :·448·.1'98- z:5 
31 de Deze'llbro de· 1918 • • • • • • •• . .. .... .. . . .... . .. . . .. ... o 1'16 . 4>82 . 274- 0-0 
.'ll de :DezeTUbro de · 1919 . . . . . ... . ... . . ... .. . .. .. . .. . .. .. 103.392 - . ~34 - 0-0 
31 de 'Dezembro de 1920 ........ .. . .. . .. .. . . . • . .. ···· ·· . 103- 035 .534 - . 0-0 

F1·ancos 

31 de Dez;embro .de ;1919 . . .. . . . . .. ..... . .. . .. . ....... . . .. . 322 .24.9 . 500 
~1 de Dezemoco de 1.920 . . . . ... . . ·,· : ... · .... .. .... ·-· ··-·· .... 322.2'49.600 

Não b asta ria o crescimento dessa divida como ind·ice de má s ituação 
fi nan ceira, ~ e h ouvesse elle r esulta do, como a té cer.ta época acontecera , d >L 
Jrnportação de rE-cu rsos reclamados p elas exigencia s do· progresso de um 
pai :. r.-ov o; ~m r•api taes accumula dos . Esse, pm·ém, nã.o !!'oi o motivo qu e 
de-lerminou o a ug>mento de qua si 12 m ilhões de n oSS;a dívida exter ioc, n o 
curto· pra.zo de '4 annos, entre 19·15 e 191 8 . Creá mos uma divida para pagae 
e L!tra , slegl!,ndo o h abito dos .p r.odigos, dos 'V'iciosos, dos imprevidentes. 
E nuttimos um emprestimo pa ra occorre r a o s er viço de emprestLmps a nte-
l'iores; POIYIUe nã o tính a mos sabido poupa r a nossa fo r tuna para h om:•a t· 
os nossos compromissos . 

. Era a s egun(la vez que o m esmo processo se. nos impun h a , oomo uma 
infelicida de inevitavel e uma cl oloo:osa expiação . O prim eiro j 1mai ng, o de 
1898 fôra d e H bras 8 . 613. 7'1'7 -9-9 ; o s egundo, o de 1914, j á attingi~ a libras 
13.785 .%:6-10-3 . Progredimos . . . E maior S€ r'á o a vanço, s'e a inda nos' hou -
vermos de encontrar n a dura contingencia de emittir titulos pa ra pagar r.. 

sen!'iç;o de nma <"ivida. q ue cada vez os exigirá em maior somma . 

Depoi·s do accrescimo indica do, a nossa divda no extra n geir.o p&·m a-
nreeu:, n os ultimos annos, quasi estaciona ria, e rnqua:nto nos es tava m f e-
cl}ndos os merca dos de dinheiro . J'á. ·este a nno, porém, .nos foi p.oss ivel obter 
uo:t emprestimo america no de cincoenta mHhões· de d:oH'a r s . E ainda que 
venha a s er benefica a sua a.pplicação, o compromis so creado e os que 
as :facilicla (l.es de credito poderã.o a-inda crear nos impõem o. dev·er ·da maior 
cautela nos. gast os ocdina ri·os. 

P eior, pot'êm, ·do que t eria s ido .para a econom ia naciona l o desenvolvi-
mento da; div ida exterior, é o cr escente ap.pe!Io. a o, ca pital existente no· pai~, 
de~iado assim das appltcações ma is uteis ao prog.resso deste . Na.da ·r evela 
melhor o máo· effeito das conti,nuas emissões de apolkes, muitas dellas des-
tinadas a <>UIJi)rir a insuf'ficiencia dos meios ordina rios para gastos. admi-
nistrativo~ ' demasia dos, na da mais clara mente define a fa diga do creditv 
interno, do que <'. depreciação de nossos títulos e o i nsu ; cesso de operaçã o 
reL·ente, a pezar das vantagens offerecidas . 
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O pr!l!\"fE'SI!9 da divida interna consolidada, no quin,qu,ennio · de. L914-Hl18, 
:toL o s,egu\nte: 

3l de Det~Elltl·hro de 1914 .......................... . . .... 72'~. H6: 6UO~OO~ 
3.1 dQ ~21~ml,Jro de 1915 . .... . . . . ... . . . ........ . .... . .. .. 78~. 90t:3(l(l~OQO 

31 de Dezembro de ]916 ... ..... . ..... . .. . .... . . ...... .. 864.436:400$000 
31 de Deze-mbro de 1917 ..... · .. · ... . ...... . . ....... . ..... 9·37 . 724 :õ00$000 
31 de Dêzembro de 1918 •• ••••••• • • • •••••• • ••••••••••• • o 1.012 .137:900$000 

No.s dous ultimos annos, de 1919 e 1920, o estado _daquella divida ~ 

d emonstrad">, analyticament!l, no quadro junto . 



QUADRO DAS APOLICES IDMITTIDAS EM 1919 El ·1920, COM DíSORt.MXNÀ{;ilAO DOS 
DECRETOS DE AUTORIZAÇÃO E l.l'INS A QUE SE -DESTIN{t~ . ~ · 

DISCRIMINAÇÃO 

Decretos que a u torizam a emisHão de a po-
lices para os se~u.intes fins: 

Construcção de E stradas de Ferro: 

Decr eto ~. 12. 771, de 27 de Dezembro de 1917. 
Idem n . 12.877. ele 30 ele J ime:•ro ele 1918 . .. . 

Idem n. 14 .. 199 ·de· 2 de Jwnho ele 1920 .. . . . . . 
Idem n . 14. 2oo; de 12 de Junho de 1920 . . .... . 

Pagamento de ·f1Pntenças 1arbi traes: 

Decreto n. 12.682, ele 17 de Outubro ele 19:t7 .. 
Idem n. 13.328, de 18 de Dezembro de 19-1'8 .. 
I 

Auxilio á Companh ia I'fa.cional de Nave-
gação Costeira (consfrucção ele uma 
-carreira par a vapores): , . . r~ : Cj ·· ·: • 1,2 1 

Lei n. 3. 738, ele 28 de Maio de· 19l9 . : .. . :· . . · . . ! 

P a.gamento de sentenças jtÚliciarias : 

Decreto n. 11.516, de 4 de Março de 1915 .... 

Pagamento ele compromissos do Thesouro: 

Decretos ns. 11.794 e 11.699, 'de 28 de Agosto 
e 15· de Setembro de 1915. . .. .... . .... . 

EncampaÇão da Estrada de Ferro T·he-
rezopolis: 

Dee:reto .n. 13.699_ de 20 de Junho de 1919 ... 

P agamento de despezas de diversps Minis-
terias·: 

Decreto n. 14.011, de 20 de Janeiro de 1920,.. 

T otal 

Total nos clous exercidos: 

Construcç;.ão de Estradas de Ferro . . . .... . 
Sentenças ar.bitraes . . . . ...... ' ..... · · . ... . 
Construcção de uma carreira (a uxilio á Com-

panhia de Navegação Costeira) .... . . . . 
se'ntenças judic'arias . . . . ... ·.· .. . ........ . 
Compromissos do Thesou ro . . . . . .. ..... . . . 
Encampação da E. F. de Ther~zopolis . . .. 
Despezas de diVersos Minist erlos . . ... . .. · · 

T otal . 

1919 

I 
I 
I 

I 
I 

3.736:000$000 1 
16 . 000:000$0001 

I 
' I 

I 
I 
I 
I 

400:000$0001 
663:000$0001 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
f 
I 
'I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I - I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

72. ·388:000$0001 
1. 063: ooo $ooo I 

I 
6 .172:000$0001 

2:000$000] 
17.361:400$0001 

2.100:000$0001 
16. 0·35: ooo$ooo I 

I 
115 .121:400$0001 

I 

·!: .. , 
J , ~ •c'f'· -·~ :',,;_ .. 

1920 

I 
I 
I 
I 
I 

~ I 

I 
19.736:000$000 4.789 :000$0001 

I 
40.000:000$0001 
7 .8 63:~00$0001 

·---'--1 
· I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

!-I 
I 
I' 
I 
I 
.I 
I 
·I 
I 
I 
i 

~6. 035: 000~0001 
, . I 

, .69. oo.a: 706$000 I ,.. ·i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.I 
I 
I 
! 
I 

i 
{ 

-"' 

l ·' ;·' 

52 .652: 000$000 

316:700$000 
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IV ~· ·r'ESTEMUNHOS 

·.;-

Serã,o justifica das as apprehen~õés que subré a s1tuação trá<;)acla vimos 
manifestando? Não falta rá quem o . duvide e elos dados expostos i·nfira con-
c lusi'íes · divergel'ltes , · Muitos ha'iét-á pài'á. q't.lerri· os algal'lsmos · q ué tiémohstra m 
<lrl'fkiJs e dividas, ·sê}àfh a ntes sig'r'laes de lJt'osp'eridatlé e dé ptbiréssó do 
.qUe pretlllnélos de rulna. Tanto !! certo qi.re ao contrario ·ao qUe à frirr'navn. 
o phHosopho, jã, os ntitnéros ·n:ãó govêrn.at'ri o mu!ltlo; totlo o lnUfidó ós 
_govêrna , os maneja ao agra do ele suas ·doutrinas ou preconcéitl.J§ é os t'!!'dilz 

.a acolytos de seus postulados . 
··Não é ·differentê dá nossa á irril)tessãu daqu elies ·que em contacto m a's 

~lil'ecto ·com as :flnã.nças do paiz, m:eihtir podém jülgàl-as . 
0 ·Sr. Prêsldente ela Rep'U'blica, qUe logo ao ·assumir o govern o, já. hav ia 

.rrta,h ii'estaclo, em documento m en1oravel, a inquietação que o e·stado elo T he-
souro lhe cáusava, tle n ovo, na Ménsf(gem com qu e ab'eiu a s·essão deste 
a nno ·do Congresso, ·depois de ·se refe.rii· ao m ovimento fina nceitô elo quiri-
.quehnio de ·1916 a 1'921>, accrescento.u ·o seguilHe: 

"'Certo, estes a lgar.i'smos ·não sãó clêfiiiitivos; más ll.s recÜfic:-t -
ções q_ue ulteríorir.ent-e suf·fi'él'em, não a l-teral'ão a ·situaÇão peno~a · 
do 'I'hesourõ, que à ti:àvessa ácti.talrnente crise das mais g raves, a 
braços com ·i!inum·el·as dlfficuida cles, oriundas ·quasi todas tlo clese-
qtiilibr!io orgã.In:êntário segulilaliwonte verJfi'cadà éhi múitos éx et' -
dcibs. 

•1'óS esforÇos \lu Congresso é d o Góveh10 ·lÍ.'\'lvem, 'portanto, CIJU-

vergir para o objectivo de enquadrar na 1-e·ceita ttibutai:J·a todos os 
gastos da Nação, e r emover com energia, decisão e pa t riotismo, os 
embaraços que lhe oppuzet-erfi os ihteresses r egionaes e de pa rtidos. 

"Tão a rdua ta refa deve começar pela reducção profunda c1:t 
·d.espeZâ., q ué se~á iimHadfi. ~ao est f'it)tà.ínefité Í·iicHspéí:í.savel, com o 
·córte irfiperuosó dôS g>astos ot'dinál'ios e extt'a'órtifí:í.ariôs, á desoff'-
claiiMçaÔ .tle - sel:''Vi\)os ··oú eml)rezas . qUe sejafii. Í ôi'iteS péi"Elhnes de 
prejuízos a os coti-es i.'il.\blichs; · ê o saneamento 'do melo circúlante". 

Em seu r ela torio de 192'o, p\1bllcatlo éi3tê a.nno, o Sr . Homero Baptista, 
~lepois de se referir aos fundings de 1898 e 1914, ·diz: 

"Fôra !Jérdida a d.utli J,lçân. :Oesflzet'â-sé f ilmlmêhte 6. a'i'na.I"-
gura dos grandes . transes. Rap!do pa;~tsara-nos o tra vo de tinia e 
otih'a ~rôvanq~ . b~ ~~rio p~ra anho, ·v!io-se accumula rtclo, os tieiioi.ts, 
e'fh ásstistadi:\t<es mort•t:.l!titell qUé pllss!ll:tl tle Ulll. pâra oütro exercici <f: 
como 'SObl:'êcárgoa ql.!e ti.tdo desarticula e esmaga. I!: a dividâ irtt'érri1L 
tofuóu · grahdês proporções com o rep·etitlo deSdol:it·a r de il.póilces ·e 
foi'thJ:davêis jactós dê pa t>el•m oedtt degà.j\.l'da clo dê la&tro m'êtá.lli·eo éin 
conveniente éól'r!!laJ;Jão . 
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"Como, pois, em situação de constante deficit orçamentario, de 
crescente divida e moeda desvalorizada, toma r e consolidar posição 
vantajosa entre as demais nações?" 

Em outro pa ·::;o do .mesmo r elatorio, o Ministro, depois de narra r a..<o 
difficuldades financeiras -que encontrou o actual governo, desde o seu pri-
m c:ro .dia, a 29 de Julho de 1919, e os embaraços com que teve de lutar 
pat·a occorrer ás despczas ordinarias impre teríveis da aclmim:istração, expõe 
ass im a situação tal qua l se lhe deparou e se tem zna,ntido: 

'·Só restava. então, na torturante emergencia, recorrer, o The-
s ouro a cred-itos quaesquer, porventura existentes a seu favor; fol 
o que fez . O , J?o~v~r~o, segundo o dita vam exigiam ás · circum-
s tancias, foi fP,)3!~!JRP . taes <;:reditos na solução dos mais urgentes 
pagamentos, - ~~ú U't q9,\),.· q tre co.ntinuasse inal terada a sua acção no. 
d esempenho dos, 'e:r:tca t;gos da fazenda publica.· 

' ' Vencido esse empecilho inicial, seguiu-se a afanosa doba do!ra .. 
em que todas as forças se esgota m e os melhores planos definham, 
neste Ministerio, para que possa o Thesout·o acudir, como lhe cumpr" 
e tem feito, ã s despe~s ~onsideradas normaes da admi·nistração. 
Todo mal prov.em, - sabem-no todos seguramente mas nem por isso. 
se deve .deixat· de r epetii·, pertinaz e intencionalmente, como vivaz. 
appello ao bom senso e a o pa tt-iotismo dos poderes publicos, - tod0o 
mal provem de que os <>rçamentos, sobre não estipularem dotações. 
suff.lci-entes para a maior parte dos serviços, sãe votados com ex-

. tt~orçlinario desequilíbrio". 

" Na clesot·dem . Ol'ça menta ria e sob o effeito constrang-edor cl a-
àeficit pet·manente, diffic-il, sinão impossível, . se torna exercer :1! 

func ção_ administt·ativa com efficjencia bastante para fazer o benr. 
publico e attender ás necessidades na cionaes. " 

V- EXPANSÃO DA DEJSPE2A 

... .. 
Aquelles avisos da prudencia e do pa triotismo, não alcançaram, a pezm· 

da sua grande autori!lade impedir o crescimento vertiginoso ela despeZ''-
pt.hlica. 

O quadro junto. dos orçamentos da despeza nos annos successivos de 191 fl. 
à 192'2, segundo, para este ultimo, o projectp que depende do. voto do Sena do, 
revel~~o um atendencia que só se explicaria em um período de folga e de abso-
luta confiança nas possibili'da des do Thesouro . . Algumas das differenças qu~ 
delle .resultam, merecem especial destaqujl, . para que sobre ellas repouse-
mais detida m ente a attenção do Govemo e do P a rlamento. 



O orçamento ' elo Ministerio·· da ·· Justiça;· considerando sóm,ente ' quanto t.4: 
este e aos àutrós, a parte · da>de:Spe~a em papel, · que .. é ·a ' mát~ 1mpol'ta.n1:e; 
éxcede, o de 1922,-ao de 1918,: em 34 mil contos. O da· Viação·· a:presé'nta 'entr& 
os dous annos extremos do ciuiriquemilo uma differença para roaüi; de 1·21 
in.i.l contos . . o da Ma rinha eres:ceu de ' 34 mil contos ·.· -o da · Guerrii. . tevê uin 
a uginento de 49 mii" contos·. 

Os saltos são espantosamente . bruscos,· nos· tres ultiinos · annos aprec 
ciados, de 1920 ·a 192·2. Dir-se-hia ciue ai-rastad6s pelo impulso· da velocidade 
aôquirida, perdemos a sensação da . mlucha e a "Visão dos . tropeços; : e' si riã.~ 
forem a pertados viole-ntamente· os ·freios,' é angustioso prever aonde' nos le'J 
vai·.Í essa precipitação peio · resvaladoui·o. 

Mesmo quando ·se trá te· de âespezas necessaria:s·, 'ou pelo -merio·s jusUfi~ 
éaveis, as as~ensões derrtasiadani·ente rapida:s, ·fazem perder, aos Governos: 
como aos ' int:ividtios, o sentknento ·da· in€dida:. Ésse · phe-ri"omeno explica · bdr~ 
ciue ·já agora não nos . inquietam; nem nos. repugnam a realização'. de meiho~
t-arrientos · ~l'la.gnifiéos, as despezas sumptu-arias, os gastos festivos '; · 

Sem duvi<la, muito da elevação · que assignalámos nos ultiinos orçament'os 
é devido ás necessidades, algumas irrecusaveis, outras mais ·ou menos im- · 
periosas. A. alta geral dos preços trouxe a carestia da vida e impoz ao Es-
tado o dever de abrigar da miseria." os seus servidores, _melhorando-lhes os 
.vencimentos e concedêndo-lhes gratificações provisorias. .A. mesma causa 
tornou mais onerosos os fornecimentos de material de que não poclem pr~scin
clir os serviços publicos. 

Mas, ao lado disso, reorganizações porventura necessarias J)oderia m set· 
feitas mais lentam-ente, sem exaggerar os encargos da Nação, com risco ele 
lhe deprimir o credito. Reformas outras oJ:>edeceram menos ao intuito de 
melhorar os serviÇos, do que a-o de tornai-os mais apparatosos, . desenvolc 
vendo o burocrat-ismo, creando repartições, a ugmentando-lhes o estado-
maior. 

No M1nisterio da Viação, só um serviço, o dos Gorreios, teve a sua des-
peza augmenta.da de um anno p-ara ..outro, de cerca de ' dez mil contos. ou 
sejam 37 o/o sobre o exercício anterior. 

Para esse fim se fez um~;~. reforma que, em vez de melho:ar a situação 
d·os p-eque·nos funccionarios, o que fôra a razão inicial della, tanto a .penu-
ria destes era .prejudicial ao serviço, alargou os quadros superiores e creon 
repartições desnecessarias. O num-ero das administrações postaes_ foi elevado 
de 20 a 30, das quaes quatro pela, transformação de antigas sub-adminis-
trações e seis inteiramente novas. Ao mesmo tempo, aquellas de que se 
desligava· o serviço .i-ncumbido ás recem-creadas, tinham, apezar dessa di-
minuição cl~ ltrabal'ho, o seu pessoal e a sua despe_za consid-etfp.velmen.te 
a.ugmentados . 

Um dos factos que maior sobrecarga teem trazido ao orçamento federa l, 
é a progressiva dilatação do domínio do Estado pelo campo da actividade 
particular, principal-mente pelo que era occupado por emprezas de vlação-
ferrea. A mã situação destas, concessionarias, ou arrendatarias claquelles ser-
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vlç;os, forneceu apoio, ou pretexto ás tendencias intervencionistas para con-
seguirem se fosse adoptandq como regra entre · n_ós, aquillo que. em ou tros 
palzes, fõra necessidade transl,totia creada pela guerra. A politica . de 1898 
foi completam'ente abandonada. Em vez da "desofficilializaçãq" sabiamente 
recommendada pelo Sr . Presid~nte da R~p ublica, em sua .mensagerr, des.!e 
a nno, o que se pratica, o que se amplia, o que se perpetúa é a administração 
offlclal de quasl toda a industria de transportes terrestres. 

E, como para afflrme.r ess.e programma e consoUdar sua execução, re-
ror~a ha poucos d ias Qecretada, acaba de a-ccentuar o caraçter definitivo 
a.o o,rgão central da gestão do Estado, em que se transformou a I!lspectoria 
Federal de Estradas, que não fôra creada sinão para a tarefa de fiscali-
zação. Ao mesmo tempo, o Mlnisterio da Viação exonera-se elo .serviço 
de viação; e, como si não precisasse . mais exi!!tir, s ubstitue-s.e pelo novo de-
par~amento administrativo, para o qual terão de P<!-Ssar as admini.strarçõ~'l 
de -estradas de ferro da .União. E' o espirito .burocratico, exigente e . tenaz, 
a !nterpôt· o emooraço de mais uma complicação hierarchica em serviço cuja 
efflcacia depende da ra pidez e da a u tonomia. 



QUADRO DA PROGRESSÃO DA DE&PEZA ORÇA:AIIENTARIA 

1 1918 
I 
!-----
11 
I 

Ouro Papel 

1-------------
1 

Jn.stiça . . . I 
j 

Exteriol." .. I 
I 

Marinha ' ... I 
I 

Guerra ... I 
- I 

Agricultura . I 
1 

Viação. . . I 
! 

Fazenda . .1 

Justiça 

Exterior 

"Marinha 

-Guerra 

AgrlcultUI"'.l 

Viação 

Fazenda 

I 

! 
12:394$400 1 48.692 :596$862 

I 
2.696:736$000 1 1.107: 2~0$000 

I 
200 : 000$000 1 44 . 312: 851$638 . I 
100 : 000$000 1 74.49 8: 353~520 

i 
616: 680$3512! 18.592: 81 8$610 

I 
30 . 002:644$920 1 148 . 307;167$431 

50.827:628$77'2! 166.087: 962$898 \ 
I 
' 

~~-·-

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

1919 J 920 

Papel Ou.ro Papel 

I I 18-: 341$600 I 51.188 :738$526 23:788$800 1 59 . 712:462$-135' 
I I .3 .351:757$111 1 1. 428:320$000 3 . 944:857$.111 1 2. 3o.1: a20$ooo 
I I 4,00:000$000 1 49. 682 : 590~928 200 :000, 000 1 50 .945: 8]5$398 
I I 

100:000$000 1 80.219:64 $143 1. ffOO: 000$000 j 108 .140:592$704 I I 
806:680$352 ! 26.818: 153·$545 1. 062: 680$-3fi2 i 31. 667:259$106 

I I 27 .448:491$980 1 169.305:32,8$931 1?. A66:506!365I 208 .lí91: 058'$,945 
I I 4R.828 : 667$<220 ! 125.840:464'$393 43.718:031$0401 136 .lí76 :449$196 
I I 

19.21 19.22 . (votado pela Camara) 

Ouro Papel Our o Papel 

I 
3. 177:267$787 1 76.305: 381~1 0 2 

i 
4 .576:770$655 1 - 2 .118:392$000 f 

I 
200 :ooo$ooo 1 61. o 57: 09~$42 5 

I 
l.!ZDO: 000$000 I 122.256: 75'1 '921 . . I 

962: G 80~352 f 39 .188$939.$545 

I 

3.201:0·20$317 f 82.483:137$09~ 
I 

5 .407:053$5451 2. 496:2.20$006 
I 

2.600:000$0001 78.385:268$332 
i 

1.700:000$0001 123 :51~$108$580 
I 

~6·2 : 680$35.2 i 46.308:829$845 
I I 

H. 366:585$7121 251.154: 0•96$771 10 .42.8: 74!2$7421 269.220 :303$766 
I I 

4S. 867:570$923 1 156 . 824:225$376 4H.487:485$377] 167 .020:875$604 
I I 
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VI .- A . LIÇ:Ã.O DOS POVOS 

I~r eq uent~1'nente , · pro<iliramo-·Ii:ó'S · exc'ulpar da 'de'Sordem .d>Ü> " f!fiailças .bra " 
:Sileiras com o lembrar a generalida-de <lo m al e pôr em parallelo a nossa 
.situação com a dos outros paizes -do mundo·. 

E' certo que as .nõsas despeza s não a-lcançar a m o vulto das dos grande~ 

Estados, o noss-o orç.amento ficou bem longe do .desequilíbrio a:· que os delles 
c hega ra.m, muito inferi-or a nossa divida e · bem _ menoi· a quota Individua l 
-desta. • · 

Mas sobre nós não pesou a mesma calamida-de qué soffreram,, não dis-
pomos de iguaes reserva s de energia recuperacloi·a, nfw temos ''desenvolvido o 
mesmo esforço par~ a resta uração fina nceira, em que '·.se mostra m ' resoluta-
mente empenhados. 

Vejamos um e outro a specto .el e noss-a. situação, em confronto com a da s 
principaes -entre as outra s nações . E verificando que _não é a q_'trella tão 
grave como es ta, tenhamos confia nça na efficacia dos m ethodos a<toptados 
coin exito pelos paizes que soffrera m incomparavelmente mais. 

Na Conferencia Financeira Internacional qué se reuniu em Bruxellas em 
1920, do . estudo cuidados? da s finanças publicas . dos . grandes Estádos, resul-
tou a convi-cção de que, si. a situação presente e ra de franco . pessimismo, o 
futuro autori7..ava uma robus-ta confia m;:a. 

O seguinte quadro extrahido do tomo IV dos Docum.entos da Oonte1·enoja, 
como accrescimo dos dados .sobre o BraSil ba sea dos na s leis orçamentaria.e, 
aã ·a impressãú -nftida do desenvolvimentÕ. da despeza --io-tal de aiguns paizes 
prinoí]ilaes .e de sua relação com o serviço da_ divida publica·: • 

: Não é menc;>s ·interessante o estu'do compat•ativo d·a prog-ressão · dã divida 
-e do seu _o nus pe-t· ca,_pUa: 
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DIVIDA PUBLICA (IDM MILHÕ•ES DE DOLLARS) 

---El-,M-·1_9_1_4--~-1 ~ •~ ' • 

,g -_I 

:~ 

'.I.! ·.' "'· ~ . 

'l::l 

I I I I f 
E. Unidos.! 1.027

1
1 _- 23j __ D.63 l 0.22 i 

_ I I I 
Ingla terra. ! 3.4_58

1 
_ 1191 7il:03 1 2.58 

I -- i 1· I-
França ._ - ~ - 6._598 1· 252 1

1 
js6.20II 6.35 

Italia: · .. I 3 .(}31 - 103 1 82:55 1 2.81 
I I I I· 

Argentina . ! 516 J 35 1 62.291 4.23 

--· I I' I I :Brasn: . ·. 1
1 

754 __ .· 371 28.411 1.39 
I · I 

t:l 
- 'l::l 

'1> _ 
q 

-I 
24.2991--- I 
38 . 129 1 

I 
46 . 0261 

I 
18 .102 1 

I 
9271 

I 
1 . 553 1 

I 

EM 1920 

+.08 

1.680 

1. 960 

629 

50 

49 

i 
227 . 83 1 

I 
827 .2fJI - I 

1. 107.951 
I 

493 . 01 1 
I 

111.90! 
. I 

58 : 511 
I 

36.45: 

47.14' 

16': 9! 

6.04' 

1. 85 

NOTA -O qtiadro é extrahido 'd'a R evue de Scie1ice te de légis~atioir 
'fi'TWII)ciére,-de .Dez·ernbro de 1920 -_ Os dad-os sdbre ·o Brasil se baseam na ·Men-
cagem de 1920 , no Statesm.an's CsGirbook, são calculados ao juro de - 5 o/o· e 
comprehtm'dem o papel moeda. A po!}ulação é apenas calculada em 26 mi -
lhões. 

RIDCEIT.A E DESIPEZA (EM MIL1'IÕES DE DOLLARS) 

--- - }---

JilM 1914 DURANTE A GUERRA EM 1!J20 

I I I 
Receita I Des1>eza R eceita, I Despeza Receita I Despeza1 

I I I 

I I I 
Estados Unidos 735 1 700 9 .;184 1' 32 . 428 6.695 1 6.766 

I I I 
Inglaterra. ... . 965 ! 960 13.0671 46 . 385 6.5181 8.106 

I I I 
Fra n ça 1.007 1 978 4.~05 1 26.846 2.2801 7. 77?: 

I I I 
H alia 487 1 519 5.4921 17.595 1.0•201 2. 057 

I I I 
Allema nha .. 7961 630 4.p46 1 36 .795 2 . 1211 ' 17 .731 

I I I 
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Não é o Jogar que, ·por nossa fortuna, nesses quadros occúpamos, o que 
nos deve causar ·mais viva e mais .fecunda impressão·; s im a comparação' 
do que temos feito com ·O que teem praticado os outros povos, m al coriva~ . 

Jescantes , da tenivel catastrophe que os abateu .. 
Jâ vimos quanto a n-damos despreoccupados do crescimento /desmeclid:y. 

da despeza publica e_ de encaminhar-nos na direcção da. economia . Desta nos. 
declaramos incapqzes e a outra solução não sabemos . recon:er sinão ,á eleva-· 
ção e CI-eação de impostos. 

Todos os ~nnos, ao findar da sessão legislativa, verif icada ~.l: situação· 
orçamentaria, afana-se a imaginação fisca l em descobrir noyas . fontes de 
renda; a bre-se um concurso entre os inventores de engenhosos. !t,pparelhos .. 
tribÚtarios; surgem ele todos . os pontos. os espfj!rt-tànE;ÇJS salvadores .. do 'J'he-
souro. . . . .. . ) ~ .. 

Façamos justiça ao esforço intelligente, tenaz e coeajoso , do i~J=rti:;;-a:vel 

Helator da Receita na Camara dos · Srs. Deputaclos, Sr. Antonio Carlos. 
Anna a a nno t em elle con segu ido a larga.r o campo ·das rendas public~~...-~em. . ,, ' . . . . .. -~ 

sempee com o resultado esperado, na . exilcução da lei. Mais teeia, alca~çado · 

si a sua voz não se erguesse, solitaeia e sem 'éco, qmundo proclama, jnces.-
sante, a n ecessidade indeclinavel ele comprimir os gastos e conter as inicia-

.... j • • 

t ivas do Governo e dq Parla mento, nessa direcção_. 
De sorte que, limitada a solu ções unilateraes de um problema multifqrme,. 

o termo ·a que chegainos é sempre o mesmo: augmentó da de!!Peza , auig\e11t~
da divida , a ugmento dos impostos. .. " .: 

Eis aqui a expressão clo que as g1·andes nações teem feito , já no ·sentido. 
de a ugi:nentar suas receitas, já· no dedimi·nui i· suas despezas :· -- ' . 

-DESPEJZA ('IDM MIILHÕEJS E NA . MOEDA .DE. CADA PAifZ) , 

Esta dos Unidos .. 
F ra nça ..... . 
Italia ...... . 
Ing!atena 
Hollanda 
Argentina 
Beasil 

.... 
,.; 

"' ,.; .. 
õ 

«> 
,.; 

"" ,.... 

I 
735.11 

4.501.91 
2.607 1 
172.V I 
211.31 
381'. 71 
fi96 .81 

I 

7. 588,5 
43.382,6 
22.548 
1. 365 ,3. 

724.2 
402,2 
762,4 

·I + 932 1 
+ 8641 
+ 765 1 
+ 689 1 + 243 1 
+ 51 
+ 28 1 

I 

22 ,9 
966,2 
611, 

19,3 
~2.1 I 
81,1 1-

134 

' • -:. 
·-----'---~ 

I 
1.020.31 
V.535.3l 
4 . 294 I 

345. . 0! 
104 . 6./ 
125 . 81 
173.61 

I 

13 . 4' 
22.0· 
19 .0 ' 
25 . 3 
14.4 
·aLa 
22 

Segundo as informações de Ross Gottlieb, 'Directór do Subsc1·i7Jer's 'Re-
search· Department, de ·Nova York, _:.. :as despezas no m;çan~ento am-et·icat't~ 
encerrado em 30 de .Junho de 1920, a ccusaram uma diminuição .ele '63;5 o/.; ~ 
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Na Inglaterra, .essa diminu-ição cheg-ou . a. 33,4 o/o ·no mesmo a nno, e f1. 

··estimativa de 1921-192>2, com!}arada com a de 1920-1921 r epresenta t.uria l"e-
·~!JCI)ão de maia de 144 milhões esterlinos. Da ndo conta do esfo'rç·ó reá:lfzâdo, 
.A. Chambet·lain, no seu b1ulget speech de 25 dê Abl'll deste anho. pôde ·têt" r• 
·orgulho de decla rar: 

"Deixam os de --recol·rer aós e mprestimos . Começa mos a amorti -
zar as· nossas · dividas. -o deticit conve rteu-se em saldo e lan_çámÓs aa 
.bases da v olta progt·essiva á ·vida. normal. Restabelécem os o nosso 
credito internacitma1 ·e provámos aos que descriam da nossa força 
e · da nóssa vóntad·e, que podíamos r econquista r e reconquistaríamos, 
para este pa iz e para esta cidade de Londres, a s ituação · gloriosa do 
prlmili ro centro f inancei ro do m·undo." ' · 

P a ra realizar essa im·mensa ta refa, elle ha via declarado, dous annos 
; ahtés, que não conseguiria o equilíbrio das fina.nças quem se não dispuz_esse 
~a desafiar :' propria impopula r idade. Enganava-se o estadista de raça, p~s 
. soube deixar o Governo, a pplaudido pelo Parlamento e por todo ·o paiz. 

A França r eduziu as clespezas, de 1918-1919 para 1919-1920, na, proporção 
~de 67 o/o , o que permittiu :t P a-ul Doumer, relator da cormnissão de orçª -
.niento do Senado, profet·ir pala vras de e nthusiasmo e de fé no futuro de 
-seu paiz. 

Na I talia , as· élespezas cah.ira m ele 32.500 mil liras em 1919, a .19. 700 
-e m 1'920 e a 9. 5!!0 nas estimativa s para 1921. 

Como s~ vê, é extraordina rio g esforço r f aljzado. 
Ao passo que assim procedem os pa izes que mal resurgem dos def!!istres 

•-da guerra, nós proseguimos insensatamente na política de prodigalida de ·orça-
mentaria, cu:lo desenlace ninguem ousará preve1· .. Nenhuma. força, a não ser 
~'1, enêt'gla consciente dos nómens de :Estado, poder-se-ha oppõr á progressão 
·desmedida da despeza publica, tão característica da.s democracias jovens; 
cao PB.flBO que a receita, ·esta tem limite j.ntrapsponivel na capacidade de sa-
-crl.ficio dos povos, que não perdoam jámais C!s desvarios tle seus dirigentes. 

A materia não colnpol'ta. descobertas da fantasia; o remedio é um só, 
-.ConheCido ·de todos os ' pà lzés, em todos os te111pos: o equilibrio orçamentario . 
. Nelle se contém a base de todas . as renovaçõElS financeiras ; por elle teremos 
de começar a obra do s~neamento mónetari9, o maior de todos os serviços 

-.que a politica possa prestar á nação . 

VII - O FlSFóRÇO FISCAL 

Antes da g uert·a, a nossa receita buscàva os seus maiores recursoS no 
imposto .de importação. Constituía este a ma ior porcéntagem da renda 
j;rlb'ut~_ria . . 

. E já. vinha de longe essa. politic:a fiscal, CjJ ja explicação dada pot· ·Straten-
-:Fonthoz, em 1846 (Le B1ulget d1t Brésil), veiu, depois repetida pelo Barão 
•de Parana piaca.ba, no inquet·ito de 1879, relativo á creação dos impó'stoe so-
tbre a renda : 
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"A indl,l&tria. mercanti~ pudia, só fo.rne.ce.r a aUmentação. do novo -. 
im.perlo. O luxo dil,- Colol!l,ia P'():r\ugueza nas cidades do· AtlánHeci e ~ 

nas povoações vis-inha,s tinha d~<'> ao oommercio uma prosperidade 
CJ,Ue antecipava rr,mitos seou.Ios o grão de bem~s-tar elo interi or do·,. 
Bras~!. -Pela m.ais na tm;-a,l_ elas eonsequ encias, o· Imperio-, que nas-
cera sobre o littoral, foi buscar o seu imp.osto · na prosperidade de 
qpe estava, r-odeado.. A iBsuft~eJe.lw~a ela riqueza elo inte~·ior tinha . 
~orçado, o o~·çament9 a nutrir-se do UttoJlal." 

E, prevendo a necessida de proxima de se re.correr a novas contribuiçõe:> . 
incidentaes sobre a r-enda, mais expressivas das conquistas do trabalho e do .• 
aclüJ.ntame,nto socia,l ,_ a,ccrescenta va que deixaria então de " avultar no orça-
mento, o l'emUm.ento elas Alfandegas, sujeito ma.is que nenhum á defrauda- . 
ção e qu_e u_m sitn.J?I'I;ls ~bloqueio pôde interromper, com grave prejuízo para _ 
o Est~do". 

Reali~va-se 35 · a nnos m a is tarde a previsão de Cardoso de Menezes, . 
sem qqe, pqrêm, a,.ind_a · se I ivessem adaptado os seus sabias conselhos em . 
favor da ereação dos impostos directos. 

·o de_sf~Ue,cim~nto ({o intercambio marítimo em consequencia da guerra_, . 
perturbQu pro.fund:amente, como era fatal , o equilíbrio de nosso orçamento, 
cuja cé1umna me~tra <Jon_stituia rn os imposto a<du aneiros . Logo no primeiro--
an:pe, .o :(\finistro Ca1Qgeras calculou em 100.000 contos o aeticit das rendas 
de· importação. 

Foi Precis.o_ :p.rocw:ar outras; e nada parece'!i mais comrnodo do que -
a aggravação dos imposto!' dP. consumo. 

:Não se pôde negar que, até certa m edida, era. · j-usta a providencia a·do--
ptacla,. Benefi{)iaQ.a, . po.~; longos annos, pela prote~ção de tarifas d'as mais · 
altas do mundo, a hul.Ústria nacional vinha tornan_Q..Q g.r;ande. s.urto ; . . e> .. em 
muitos, Ç-o.$.· $euS, r amos, j~ tinha adquirido a necessaria solidez ·para viver · 
por !l-i-, em expansão naturàl . 

Não era den).;~Ús que, no deliquio das, r.e~eÚts a!Úmdegarias, a E:lltá cou--
be_!>s.e amlQa.ra~· -·e fo-rtalecer a receita publica, que tanto já h avia favorecido. 

'Fói assim qué o~ impostos de consumo, cuja arrecadação em 1914 somrna 
apen,as . 52_ _:m~l cqntos., S.e elevaram em 1919 á renda de 131 mil contos. No . 
mesmm ·ve:riodo, as ~~pecies de productos tributa,dos passara m de 19 a 28, -
redüzidos a 27 no regulamento que se decretou. 

Corno se vê, os impostos ele consumo interno vão tomando, rapidamente, .. 
pelo· seu· ·volume, o: lôgar j;!Ue os impostos de importação occupavam na re- -
cei ta fede.ral . 

Mas ha a,inda um phenorneno mais . _curio~o no nosso recente desenvol- -
vimento fiscal: é i:(~e . p(!)uco a pouco se vão insinuando no orçamento sob a . 
fór-naa. . eed.ular·, . varras modalidades do imposto sobre a renda , que, com a . 
torça }rresistiv·el ela verd.a deira justiça fiscal, têm conseguido vencer as 
opt~osi-ç.Qe.ll 4a. il;®trirw. e Q.~ i,nt'eli"El.S..&es. Antes- clat guer-va; · :í>.od&run contar-se -
6 espe~ies desse tr.i1buto, com a receita calculada em eérca'"de 18 fnil" éentos .. _ 
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:Pou.co . depois foi supprimido o imposto sobre vencimentos e subsídios que 
j!i- :vinha di!sde a lei d.e 1867, e. a r enda daquelle tributo soffreu grande dimi -
nuição .. Em 1918 a arrecadação foi 'de 15 mil contos e baixou a 11 m!l 

-~m ~919, m a ntendocse em 12 mil no a nno seguinte. No orçamento vigente 
.são 10 as especies. ele impostos sobre a. renda,. com a receita estimada em 
.ppuco, . mais de 65 m~l contos . 

. ,Na phase e.(!tual. de nossa legislação fiscal, . os impostos · sobre rendimen-
tos se distribuem pelas especies constantes do schema seguinte; organizado 

-'Segundo a classif.icação adopta da nos · paizes em que melho1· se tem. syste-
·rvatize.elo a quella fôrma tributa 1·ia: 

·' 

I r 
! 

'lo 

; I, sobre · dividendos e 
outros productos de . 
a.cções de sociedades 
anonymas e corruna n-

'\ ditarias; 5 o/o; 6 ·o/o e-
.7 o/o . . 

U, sobre juros de obrl-
g.ações e deben.tu?·es: · 

. ·t z · 5 o/o, 6 o/o e 7 o/o • 
ca1n a · · · · · · · · · · · • · · U1 sobre juros de cre-. I dito ou e mprestimos 

· hypothece.rios: 5 o/o . • 
rv, sobre premios de 

seguros maritmos e 
terrestres : 5 o/o ; · e ·de 

;, V'ida: 2 o/o. 
:. V, .sobre lucros fortui-

tos sorteados : 1 O o/o . 

. ! I , sobre o lucro liqui-
' do das sociedades por 

. 7 .o/o. . .. 
Jmpostos· r:-oed1.t./.o.1·es ifO- ;rrr, sobre o lucro U-

quido das casas ba n-

\

. q-uotas: 5 o/o , 6 o/o e 

. bre ra 1:end.a . .. ...... . 
'(Decreto n. 14 . 7·29, de 

16 de ~arço de 
][121.) . 

. · carias € de penhores~ 
nix ta do ca1Jital e do 5 %, 6 o/o e 7 .o/o . 
·· t ·1•aba-Z.hO· . ... . ....... VIII, sobre o ·lucro li-

1 
quido de in'dustvia; f a-
bril; 3. · o/.o, .. 4 o/o ,. >5 o/o 
e 7 o/o. · 

iX , sobre o lucro liqui-
do do commercio: 

, 3 o/o, 4 o/o, 5 o/o e 
I 1 o/o • 

. \ . . j' X:, sobre . bonificações, ou gratificações aos 
directores ele socieda---
des anonyma.S: 5 o/o, 

ito trabalho ... . .. , . ..... 

1 
fi o/o e· 1 o/o . 

'G, sobre o lucro das 
p!'ofissões Uberaes : 

. · 3 o/o , 4 · o/~ e 5 o/ó . . 

·.Nota . A classe XI e . as varias · taxas· co!1stam do projecto, afnda em 
<l!scussão.,: .da . receita . ele· 1922. , 
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:pode-se assim observat· que a nossa _recen!e. eyoluçãq fiscal s.e distribuu 
IJOl' tres phases distinctas, conforme o- predomil;io . da especie. tributai,ia: 1", 
JJhase, a dos impostos aciuaneiros; 2~. a dos impostos de c~msumo; 3\ . ~ dos 
.impostos dir~ctos sobre a renda. 

Parece que já sahi_mos do prirp.eir:o desse~ períodos, e ._ esta.lllos na ;phase 
dos impost~s de consumo, .orientados na d_irecçi\-(). dos _impostos d!J _ r:enda .. H :l 

ln~licios . promissores dessa. : ultima e.voluÇão, que representará, sem .. duvida, 
uma er;t nova _na nossa ~istoria ~ribJltaria .. 

VIII- OS FUNDOS ESPECIAES 

Infelizmente, um elemento extranho jlntra . a pert)lrbar. a organização do 
.quadro - da~;; _ rendas _publicas. Em vez_ de ~e. limitarem a creação .e . q desen-
volvimento, destas á totalidade das .exigencias :dos serviços da Nação, algumas 
.são decr~tadas para const~tuirern fundos . €SP.eciaes, com, que se. proc,ur:a fa-
cilitar a inserção ·de novos . capítulos de· despeza .. Cria-se ~ssi ll!- a perigosa 
illusão de_ que_ os serviços por aqu_ellas .caixas custeados nã().pesarão _sobre 
a massa · ger;tl da,s rendas; qu~ndo, ~ffectivarnente, ou 11ão parcel!Çts dt;d·uzi-
das. destas, . -ou ·.as ·debilita·lll· reduzindo-lhes o campo dt) posslbil!daqe~ .• -. 

Além disso, esses-fundo!? são ereados antes . da_ organização . dos .serviço_s 
.a que Sf'l destinam _ e. naturalmente , <!ota;d()s .. c.om as largue_ZÇts que _as neces ~ 

s id!\o(les eventuaes .possam reclarn:ar;- -de-.. sorte ,que, na- _creação de taes 
s erviços, se prO<:!].Ir~t:"ão · elevar ,·_,ao nível c:to subsidio q_)le _lh,es é dest)na!lo, . Ll 

q_u e excita o desperdici() e s.upprime a,s cautelas ·q}le o exall)e do._co:njunto dos 
J'ecursos do Estado imporia . (. ···c; .. 

E algumas ·vezes, ·:O -legitimo desejo qe . attender a necessidade!;! reajls do 
paiz pôde levaJ," a abrir· fontes de· renda mais · perniciot:>?-S do q~e ,,l,l_te}~ . 

E' ess.a perversão do senso :fiscal que nos levou . a crear um imr10sto 
<tue está revoltando a consciençia do paiz · e·· p_ara o, qual d·e§eja o , ~elator 
s olicitar ~jvamente a attenção da C()mmissão· de. ~inanç::J.!l. e ._do Sen.a(lo, 

·. IX - ·o IMPOSTO' SOBRE O JOGO 

A necessi·dade de crear novas f.ontes. de· receita destinadas ao custeio dos 
s erviços da Saude Publica lev.()u: Q· Congresso em --1919". a {l,e~retar · o i!1lP0!3to 
de 15 o/o sobre o product-o liq·]lido dos jogos de azar. · cuja-: licença-füljse P,::J.da 
"aos clubs e casinos das estações ·· balnearias , · therrnaes _!;l c!imaterlcas-'~ me-
diante .condições· d e tern:linajlas. (art. 1!!- do deçreto, :legislativo p.. 3. 89'7 ,. de 
2 · d~ Janeiro ; de 1920). ·Antes _ me_smo de . . ser_ posta em- execu,ção, :-a l!Jl foi 
a ltera da pelo -orçamento da receita _de 1921; na -p_art€ relativa á fórma do 
imposto, que p_assou ~ ser de 2 o/o sobre . as .. quanti~s,_. em gyro nos jqgos per-
mittidos·; (~rts. ·1•, n · .. 48, e . 46 da !e~ n • . 4.2-30, de 31 de D ezembro -, de .1920). 

Flna!ment_e, a _regulamentação _do jo_go : foi~ levada a e..ffelto ·pelo decreto 
executivo· n: 1,4.-808/ de 17 de 1daio ultimo. 

· Esse regu!a,mento, além :de .. perrnittir a çonc.essã_q de licenças provisorias 
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arites . de ··serem . satisfeitas as condições . legaes (arf. 47) veiú: taii1btl'nl.: au-
torizaJ~as : -~nas . 'cidades . cuja população exceda de . 400 .'o ao habitantes} aos 
grandes ~ clubs fechados" (art. 13) ·. A a:pplicaÇão por · de_maúi ·liberai desses. 
dispositivos tem motivado os maiores abusos; cuja e;x:temião está causan-dó a 
mais justa· ' tilsteza e inquietação â.s almas honetas 'de todo ó palz. · 

Na 'Cá.p1tal ·-da RepubJ.ica, · as concessões a elubs de toda espeeié €' sób. 
as màis bizarras· de'rióm.inações,· sitÚacJos nas principaes ru'as do ·centro. 
commer.cial, já attingiram a. 31 casas, 'ou m elhor, a ftindós de lojas e sobra-
dos, onde se joga a toda hora do dia e da noite, por onde passa, segundOo 
calculu de um parecer recente da Commissão de Con:.stituição e Justiça da 
Cama ra dos Srs. Deputados, um capital annual de cerca de 120 mil contos. 

Em S . . Paulo; com ·menor num.et·ó de estabelecimentos licenciados, o 
jogo im1 pouco tempo· ten1 dado ·tão traglca: · n].Ostra de suas corisequenoias, em 
crimes; su-i~idios e· d esfalques; que o seu 'patriotico governo, zeloso da·· m.orà-
llda de ·publica;· tem feito mais de um · caforoso · appeuo· ao fui União, · no ' s'en-
tfdo ·de . sér })(isto cobro a esse estado·· de c ousas. 

E' . claro qúe a vontade ·legisiativa estã sehdo desvii·tuada. A . exi;>loniçau 
dos' jogos' de azar vinha sendo t!Jlerada ém larga· escala, 'nas estações . de 
verão, ·especialmente · nas de aguas mineraes. IDncóntrando·-se em ·fa.ce·· de5sa 
!;ituação de fa:eto e procurando novas fontes de receita, o legislador--houve· 
por· bem fàzEir a: reg.ulamentação do jogo naquella.S estações ' tão : sóiinént!l e 
ãe ' fó!"Ína ' que, ·reprimindo abusos, · ptiilesse dahi colher lima certa 1;enda 
destinada a fins 'hÚrriànitarios . SegÚiÚ assim o exemplo da Frariça e do Uril-. I 
guay, "os · ·aous uilioos gt>andes ·paii!ses, se:rp Tal! ar em Monaco, que se anima-
ram a fazer essa regulamentação . . · · 

A ·Fra nça · só a fez depóis de uma lut\1 secular, quando, tendo C'lêrnea-
ceau abóliffo toda espeeie de tol-erancia', ém uma eele]jra circular, ·- as mu-
nlcipálidadei! d'as estaçees hyd'ro-mlneraes :se ag<itaram de·· tal .. fórma q:Ue os. 
seus· -i-'epresentantes :FJ.o Parl!i-Úiento tivera1m de apresentar . o· projeeto q'ue 
se convertEm :ná lei de l!)O?. 0 ·imp!JSto --·qpe era dé 15 o/ó sobre · 'o · prodúotG 
bruto dos jogos foi elevado_ a 25 o/o com a prohibiçã de se jogar em um 
circulo de 100 kilometros -em torno de Par is. E ainda na lei de orçament <> 
de 1920 a taxa foi substituída por uma progressão que vae de 25 o/o a 60 o/o .. 
' · No '·Brugilay, ·a ·necessidade de· estimular a '?õnstrucÇão . de gra-bàes bo-
teis --balnearf!ls' ·r e vou ó governo a pedir ao Congresso a ·app·rovaçã& das · me-
didâs ·que ' se con-substanêiàrarn ' na -lei de. l91i. 

Jtm· ·um e· ·outro caso, a . permissãci- rlo jogo resultou · õu da ·co:nvenienciar 
de amparar . in téresses vi·taes q:ue se prendijtm âs' 'estações de agiuis' frariéeza8, 
com . s_uas eari'Ssi.inas .. installaÇões, ou' do desejo de dotar as pmias ·. ul:-uguayas 
de ruxilosos estabelécirriefutos' balheáriÇ>s. 

Déixa·nd0 ·de_ ·fado o seu aspeéto · ínopii, : a régulárrie·nta:ção: -- ~vitáva o.> 
incohverile:hfes' economicfis ·ao · j·ogo: iim pr·Ímeiro· !oga1', :só o pÉm1'i·ittlndD< 
nas· rocaÜdadés ·' qu~ reâimente· :tossem ·éopstderaàas estações dê . ban-hos, de 
aguas_ ou de verão; _ e~ se_gundo logar; ·irle~t>ri6 aJ:il, exigindo q·u~· ellEí s6 se: pra-
ticasse em eStabelecimentos de luxo; Peta· ·sua ·locálizaÇão;. nãt:>: . viTia abso.r·-



-107-

ver actividades uteis, e pela installação, só seria pernicioso aos que possuis-
se,m em excesso, para gastar, o que poderia ser mesmo considerado social-
mente util. 

Pois bem; a lei brasileira é uma cópia dft l ei franceza, já imitada -pela 
uruguaya. Entretanto aqui já se exorbitou na regulamenW.ção, e ainéla. se 
estâ indo além na sua pra tica liberalissima. Dir-se-ia que é proprio do 
vicio tornar vi·cioso tudo o que lhe diz respeito. A lei visava apenas u,ma re-
gulamentação· pa rcial do jogo, perrnlttindo-o tão sómerüe e mediante rigo-
rosas condições, nas localida des do paiz conhecidas e consagradas como est6.-
ções ;balnearias, thermaes e clim aticas, para onde, em certa época dó ·anno, 
a tfluem numerosos forasteiros, em geral abastados. 

O regulamento, porém, veiu permittir, tanto o func'Cionamento do jogo 
nos grandes centros de população, como o Rio e ,S. P a ulo n as s uas princi-
paea ruas de commerdo e ·actividade, ·onde não consta se possa• descobrir 
uma estação balnearia ou climatica, como ainda a concessão de licenças 
provisorias que suspendem a execução das exigencias legaes . Esse .o regu·-
lamento; a pra tica tem ido m a is longe ainda. Bastará dizer que já se creou 
uma .figura nova de direito, qual a concessão a titulo precariq, por 12 me-
zes; e já se foi até a.o ponto de consentir o ingresso de menores nas salas 
de ·jogo, como v.endedores de fichas, o que é de revoltar as · consciencias 
mais insensíveis. 

E' a corrupção das populações activas do paiz, é o incitamento á pro-
digaliâ.ade e a o vicio, · é o estimulo á ociosidade e ao crime. P aiz novo, cheio 
de energias vivas mas desordel_ladas, raça em difficil formação, dirigida para 
gran-des destinos, o Brasil precisa m ais do que nenhum outro, que os seu~ 

dirigentes se desvelem pela sua construcção moral. Não ·é possível assim 
tolerar que na sua adolescencia, seja envenenado pelo vírus do peior de 
todos os v i cios . O Congresso não deverá prestar a ilUa responsabilidade q 

essa ignomínia. Aos erros de que poderemos ser accusados pelas gerações 
futm·as, não precisamos ~ccrescentar m ais esse, prenhe das peiores conse-
quimclas. 

Diante de uma situação como esta, não nos . é licito fica r indifferentes. 
E si não foi possível conter a regulamentação nos limi tes que lhe tra-

çou o pensamento legislativ·o, melhor serâ. revogai-a . definitivamente. 
Fazel-o, ou quando muito manter sómente o que foi o pensamento ini-

cial da lei, é dever indeclinavel dos que pensam que ao Estado não é licito 
crear rendas ou manter serviços á custa da perversão dos costumes e da 
disseminação das peiores enfermidades moraes . 

Nesse sentido o Relator submetterá, opportuna mente, á Commissão de 
Flinanç·as a providencia que lhe parece neeessaria. 

X- O PROJECl'O DA Rl!lCEliTA PARA 1922 

Labor-iosa foi a evolução. do projecto da receita na Camara dos i!lrs. 
Deputados. Adoptada, ·na 2• discussão, a proposta do Governo, pa.ra base de 



108-

estud-os, v~rificou-se que do confronto entre a receita e a despeza nella cal-
culadas, resultaria um àeffcit de 4.200:097$613, r eduzido todo a moeda-papel. 
No c urso da discussão, já adiantados os orçamentos da despeza e elevadas 
as verbas respectivas, o excesso desta se elevou a 74 . 262:626$061. Começou, 
desde log·o, o labor da Commissão de Finanças para emparelhar as rendas 
com as crescentes ·a utorizações de gastos. Elevaram-se diversos impostos de 
consmno (obra:s para a dorno, moveis, leques, perfumarias, etc.), de trans-
porte, de sello; alteraram-se alguns direit-os de importação; adapta ram-se 
Clisposições de f iscalização; augmentaram-se algumas estimativa:s . O projecto 
entrou na a• discussão com o annuncio de um deficit, j á então erguido á 
a ltura de 77 . 3012:556$731. Redobrou-se ·O esforço energico por estabelecer o 
equilíbrio, o que constitue o primeiro dever de um Relator da R eceita . A' 
Camara já não era dado reduzir a despeza. Tinha que elevar aquella; era · 
inevitavel crear e a u gmentar impostos . 

Conseguiu-se assim r emetter os orçamentos para o Senado com um saldo 
de 2 . 379 :434S269. 

Esta ê a situação diante da qual nos en contramos neste momento . 
As principa:es a ltera ções propostas no orçamento para 1922 são as que 

passamos a analysar .. 
Impostos de i'Yfi/[J'm·tação '-- Varias são as a lterações fe itas pela Ca:rria ra 

ao votar as emendas na 3" discussão, e põde dizer-se que, em geral, houv"l 
reducçã_o de direitos, com tendencia para a adopção do projecto d e T a rifas. 
que ora dorme no Senad-o. 

Assim, quanto ao papel para jorna:es, jJ.s m achinas motrizes, os oleos 
mi·neraes, as ' capsulas, para garrafas, os carvões pa·ra . electricidade, o car-
bureto de caJ.c!o, os boeiros meta llicos, a ~ita , o canbono, a a niagem e o 
a ra me farpado. Ha alterações relativas á c;erveja Stout ingleza, e aos di -
reitos sobre isoladores, que são aggr;;Lva:llos. 

Com respeito ao carvão de pedra estrangeiro, é abandonada a tributação 
ad valorem , de 'diffici! fiscalização, e adoptado o imposto f ixo de 3$ por~ to -
nelada, razão de 5 %. 

Os emolumentos consulares são objectô de uma a mpla a utoriza ção para 
reforma, com a qua·l se espera um a ugmento de renda. 

Flnal·m ente, parece que se volta ao regimen das isenções e redu cções de 
direitos. Umas ou outras vão aproveitar ~· constl'ucção de monumentos e 
Igrejas; ã pratica dos sports, ás rnachlnas agrícolas e outras, ás obras esta -
duaes e municipaes, a certos medicamentos anti-específicos, á construcção de 
estradas de ferro , a artigos de produ.cção bjllga e á Empreza de Navegação 
e P esca. 

Impostos de consumo - Em, 1920 fora,m aggrava:das as taxa·s sobre ,J 

fum-o, bebi·das e tecidos, e creadas sete noyas classes: as de a rtefactos de 
tecidos, desdobradas destes; assucar refina~ o, obras de ourives, obras para 
adol'Ilo, moveis, a rmas de fogo e lampadas electricas. Para essas seis ultl-
niás · especies foi calculada uma renda de Sjlls mil contos. Acontece, porém, 

'· que se passou . t-odo o a nno de 1920' sem qur se desse regulamento ás novas 
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taxas, que, ass·im, deixaram de ser arrecadadas: Em 1921, o orçamento quasi 
não fez alterações, sinão pequenas no fumo e bebidas, e desdobrou dó de, 
especialidades pharmaceuticas, o sello sa-nitario destinado á Saude Publica ., 

Na proposição .da Camara para a receita de 1922 varias são as altera-. 
ções nos ·im·postos de consumo. Na classe do fumo, reduz-se a taxa ç.os 
charutos nacionaes que de $01 5 e $030 vae incidir não mais sobr e os de 
preço maior . ou meno·r de 100$ o milheiro, porém sobre os que custam majs_ 
ou menos de 150$; supprime-se o imposto de 100$ sobre os charutos de marcas 
especiaes; diminue-se a taxa. sobre o fumo desfiado, picado, etc., de $060 
para $050; e aggrava-se o imposto sobre os cigarros e cigarrilhas naciona~, 
que em vez de pagarem $020 até o preço de $120 a vintena e $050 de mais 
de $120, passarão a pagar a taxa unica de $060. 

Crêa-se tambem a isenção de emolumentos de registro para. os nego-. 
ciantes de fumo que venderem mais de 1. 000 kilos por anno. 

Na classe .das bebidas, ha varias aggravações: a.s sodas e gazozas pagél. .. 
rão o dobro; o vinho nacional, $020 em vez de $015 a garrafa; os licores 
são equiparados aos vermouths; os cognacs, absinthos, etc ., mais 25 o/o e !l. 

aguardente e o alcool não beneficiarão de menor . gráó alcoolico; os vinhos es-
trangeiros são augmenta:dos em 50 o/o ; são ainda reduzidas as taxas sobre 
as agua.s m ·ineraes naturaes; ·finllilmente mandam-se destamLr- ·30 o/o da renda 
das aguardentes para a constituição de m à is ·um fundo especial destinado a. 
estabelecimento de leprosarios. 

As Ilerfumaria·s . teem o seu imposto aggravado, e.m globo, de 50 o/o, ao 
passo que as ta xas sobre as 'cartas de joga r são eleva das do dobro. 

O impoto sobre a s joias, creado, como se· viu, em 1920, mas cuja cobrança 
adiada e depois suspensa, até ·hoje está por fazer, é objecto de pormeno-
rizada discrim·inação ao mesrrio tempo que a arrecadação é mandada fazer 
por meio do estampilhamento das etiquetas . Com taes providencias a Camar:t 
julga que a cobrança poderá. agora vir a ser feita. 

Da mesma fórma , as obras de adorno são es·pecificadas para o effeito da 
tributação. que passa a. ter -em vista o preço dos objectos ·. 

Quanto a.o imposto sobre os arte.factos de tecido, a cobrança também ser{l 
feita mediante o sello a.dhesivo. 

Para a classe ·dos moveis, é estabelecida uma nova tabella de taxas ez:n 
que se aggra.vam as que incidem sobre os mais baratos e se desdobra a 
que pesa sobre os mais caros. 

O imposto sobre o assucar foi supprimido sobre o fundam·ento de que o 
preço por kilogram,ma ser·ft, nas safras futuras, como na presente, sempre 
inferior ao fixado na lei como limite •para a tributação. 

Estas são as principaes modificações referentes á tributação do consumo; · 
_quanto á sua fiscalização e cobrança, varias outras providencias foram ado-
pta.das pela Camara, notadamente no que diz respeito á sonegação, que é 
objecto de definação, ás multas, ora aggravllidas , ora attenua.d::'l,S, e a outra~ 

fôrmas de reprei:!são fiscal . 
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· !?'npostos sobre a 1·enda - E' interessante. observar que o maior numero 
de novas suggestões a presentadas á Camara no correr da discussão da re-· 
ceita, se referem aos impostos sobre a renda . Indicio é este da convicção de 
que só neste rumo deverá ser feita a reforma de nosso systema tributaria. 
Infelizmente, ao Senado, na restricção das suas faculda des constitucionaes e 
na angustia ·do tempo que lhe tem sido dado para collaborar na tarefa orça-
m entaria, pouco seria permittido fazer no sentido de orientar para os im-
postos clirectos, a evolução de nosso reglmen tributarlo. 

Distribuidos, como vão sendo elles por um grande numero de classes 
ou cedulas, em que a sua discriminação não obedece a nenhum cl-itei:io 
uniforme, impõe-se cada vez mais a necessidade de unifica r ou systematizar 
os imposto directos, sobrepondo a ·todos elles o impos to complementar ou 
global sobre a renda, que, corrigindo-lhes a incidencia, venha rea lizar uma 
obra mais perfeita de equidade, fiscal, sinão mesmo de justiça social. 

O programrma a seguir, e que tão bellos resultados tem dado na Italia, 
seria· o traçado pelo seu ex-Ministro das finanças Felippo Meda: 

1° - reduzir a um corpo unico de normas bem ordenadas a massa hete-
rogenea de disposições numerosas e por vezes discordantes; 

2° - facilitar ao contr1buinte o conhecimento das leis tributarias; 
3°, - tornar mais efficaz e prompta a a-dministração dos impostos; 
4°-rejuvenescer certas normas que o progresso economico e juri·cido teem 

demonstrado a ntiquadas ·e inconvenientes ao interesse collectiv-o; 
5° - modificar o processo contencioso; 
6° - simplificar e fazer a perequação das 'tarifas dos ·1mpostos, de fórm' 

a que certas fontes de renda não sejam ma.i.s sobrecanegadas, sem razão 
plausivel, do que outras de similhante origeF; · · 

7° - fin almente, sobrepôr aos vigentes, ljm novo 1mpo-sto sobre a renda . 
global, dando ao contribuinte uma · impressão de m ais jusüça na repartição 
dos tributos. E, nessa conformidade, adoptar o critbrio da proporcionalidade 
das -cedulas e da progressividade do imp.osto global. (La ?·ifonria gener ale 
delle i1npos-te dirette sui redditi, 1920) . 

A's classes já existentes, o orçamento de 19~0 accrescentou a tributação 
dos lu cros liquidos das sociedades por quotas, lucros líquidos d·as casa.S ban-
cárias· e de penhores, bonificação e gratificaç,ão a-os directores das sociedades 
anonymas, e, em rubrica á parte, dos lucros liquidas da industria fabril. O 
decreto n . 14.263, de 15 -de Julho de 1920 r~gulamentou esses impostos . 

No orçamento vigente, mantidas as me~mas cedulas, foram aggravadas 
as taxas sobre dividendos, juros e aebentures, bem como as relativas aos· lu-
cros liquidos da inclustria fabril e as outras creadas em lei a n terior. Foi 
ainda · creado o imp~sto sobre o l.ucro liquiqo q_o commercio. E, ainda ao 
mesmo capitulo se accrescentaram, embora de facto impostos esp·eciaes sobre 
o capital, as rubricas de impostos sobre o jo~o e sobre as op·erações a ter mo, 
aquelle regul!!menta do pelo decreto n. 14 . 808, de 17 de Maio e este ultimo 
pelo decreto n. 14.737, de 123 de Março de 19~1. 
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Conhecidas são as vicisss itu.des porque passou no corrente anno, a regu-
lamentação do.s im-postos sobre a r enda, aos quaes fôra addicionada a tri-
buta ção dos lucros commerdaes . Publicado o projecto com grande antece-
dencia, para aguardar reclamações, só após demoradas discussões travadas 
na imprensa e nas associações . de commercio, pôde ser prom-ulgado o r egu-
lamento que baixou com o decreto n. 14.729, de 16 de Março. Fora m atten· 
didos, quanto· possível, os protestos dos inte ressa dos, notadamente no que 

· diz respeito ãs ch a madas porcentagens ou retira das dos socios. Substituiu 
porém, a -opposição do ·commercio, que se concentro u desta vez, em torno do 
a rgume nto da inconstitucionalidade do imposto, pela allegação de su a retro-
activiclade . O Governo, então, houve por bem su spencler a arrecadaç_ão do 
impo·sto sobre os lucros commerciaes e submetter . o caso a_ novo estu do e 
deliberação -elo Congresso. A ntes, porém, que esse deliberasse, como o fez, 
o a r chiva m ento da me nsagem elo Executivo, ba ix ou este o clec;r eto numero 
15.084, de 2·8 de Outubro, alterando o regulamento anterior m andando que 
a arrecadação dr, imposto sobre os lucros commerciaes se baseasse apenas 
r..a declaração elo contribuinte e só subs id iariamente na verif: cação do ba-
lanço, em caso extremo confronta do cem a escripta geral. Providenciou, ou-
trosim, para que, quando as declarações se f un dassem em ba la nço de 1920 
e o contribuinte provasse, a té Março de 19·2·2, que os lucros de 1921 foram 
inferiores a os daqu elle anno, t ivesse elle direito ã r es tituição da importa ncia 
correspondente ã differença verificada. Para esse fim, as importa n cias arre-
cada das figura r ão em deposito, a té liquidar-se a oper ação indicada . Com taes 
providencias, julgou-se normalizada a questão elo imposto sobre lucros . 

Na proposição ela Camara, não h a alteração notavel sobre este ponto. Ape-
nas, t·epete-se que a base çla cobrança seJa a declaração elo contribuinte e se 
delega ao Executivo ~ faculdade ele estabelecer as "preétsas providencías" no 
caso ela inexa;ctidão das declarações. 

Além dessa, 'ha, no pt·ojecto, outras disposições r elativas aos rmpostos 
<la renda: a que altera para mais a progressão elas taxas s obre dividendos; 
<~. que r egula o modo de cobrança do im-posto sobre os juros elos cr editas 
hypothecarios; a que diminue a taxa relativa ãs operaçõeg a termo, sobre 
o algodão ; e ainda a que a u gmenta a p orcentag-em sobre os premios de 
seguros. 

A ·novidade, porém , do projecto da R eceita é a creação de uma ·nova 
cedula de imposto directo: a que alcança o lucro das profissões !iberaes . A' 
similha nça do que existe em todas as legislações adia:ntadas, vamos· a gora , 
incorpora r ã nossa Receita essa fÔrma tão _justa de tributaçã o. 

Outros im,postos - No exame ra];JidO que vimos fazendo do projecto da 
Receita para 1922, não poderiamos d eixar de m encionar alterações Introdu-
zidas em va rias outras modalida des tributarias. 

A angustia do t empo, porém, s6 nos permitte indicai -as por alto. 
No ·imposto do seno, f.oi creado o de livros brancos, casas de penhores, 

, l(:l •• o d e reconh ecimento ele firmas, o ·de cada via ele reciboe por conta 
terceiros; e se tornou facultativo o u so de pa pel sellado no a nno de 1922. 
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Accrescente-se a inda o titulo relativo a emolumentos por attestaclos e cer-
tif-icados de sanidade de animaes, firmados pelo Serviço de Industria P as-
toril e já constante de autori~ção legal. O ·imposto de transporte teve tam-
bem a sua tabell:l, alterada, no intuito de obter-se um a u grnento de rendas. 

De accôrdo com o contracto de 8 de Outubro deste anno, foram substl· 
tu idos os titulos do impos to sobre loterias . 

A taxas d e sorteados não incorporados ao serviço do Exercito, que já 
vem do orçamento vigente, m as que só este anno pôde ser regulada por l ei 
especial, figura agora com estimativa propria. 

Nas rendas industriaes houve sensível aggra vação n as taxas e portes 
de cartas, do que se espera grande a ugmento de renda . 

· Finalmente, não foram esquecidas varias outras m edidas de ordem geral, 
mais ou menos relacionadas com a m ateria da receita . 

Muitas das aggravações de impostos constantes do proj ecto da Camar a 
teem sido -objecto de r eclamações, trazidas ao R elator deste parecer . 

OpportunMnente serão ella s submettidas a o exame da Com.rnissão de Finança~ 
assim como as em endas que o estudo do orqamento possa suggerir, a lgumas 
elas quaes traduzirão as· idéas no curso deste trabalho expostas. 

Por agora, para apressar a deliberação do Senado, de accôrdo com a 
urgencia do tempo, limitamo-nos a offerecer ao seu exa.me a proposição da 
Caanara dos Srs. Deputados. I 

Sala das Commissões, 23 de Dezembro de 1921. - Alfredo Ellis, Presi· 
dente . - Frwncisco Sá, R elator. - Sam~paA.o p orrêa. - J oão Lyra. - Justo 
Chermont. - l?'·ineu Machado. - Momz Soél.ré. - Felippe Schmidt. - José 
Euzebio. - B ernardo Monteiro. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 22 PE JUNHO DE 1921 

O Sr. Mamicio de Medeiros: - Sr. Presidente, p eço l icença a V. Ex . 
e á CaJTiat:a para roubar-lhes um pouco ele attenção; fazendo, sobre o pro-
jecto em debate, certas considerações, que eu sei segu ramente clesautoriza-
õas (não apoi·ados), mas que ouso fazer, apezar disso, na esperança ele _que, 
mesmo pou co plaus íveis, el:as creem opportuniclacle para m elhores reflexões 
sobre o assumpto. 

Não ignoro, Sr. Presidente, que o momento actual revela ele nossa 
~rte uma grande intens·iclacle sobretudo no ·domínio da actividade propria-
mente políti ca. Acredito, porém, que sem descurar dessa actividade que 
considero sadia e util á ordem mora l da R epublica ... 

0 SR . LINDOLPH·O PIDSSoA: - Muito bem. 
O SR. MAURICIO DID MEDEIRos : - ... devem os n ossos olhos voltar-se e 

distribuir-se a nossa a ttenção, igu alment.e para a quelles factos, que por se 
prenderem os inter esses m a t eriaes da Naçâo, de n ós exigem u'ma concur-
rencia de esforços em uma obra commum pela grandeza do . Brasil. 

Examinando a questão sobre que versa este projecto, como exa m(nando 
qualquer outro que ponha em causa taes interesses tão respeitaveis, parto de 
um p onto de vi s ta inicial qu e aqui quero deixa r bem assignalado : :- o ele 
um perfeito e completo a poio ao Governo nas medidas que, com efficiencia, 
eJJe -tenha tomado n a salvaguarda da vida m ateria l do paiz. 

E' pois , com o intuito manifesto de collabora r que f aço o presente es-
tudo. Por isso m esmo é que p eço permissão á . Cam a ra para divergir sobre 
os pontos essenciaes ·deste projecto, muito em•bora o subscr~vam nomes, cuja 
alta a utoridade sou o primeiro a acatar. 

De duas naturezas são as objecções que a o m eu espí r ito acodem á sua 
leitura : objecções quanto á fôrma, objecções qua nto ao fundo. 

Parece-me por exemplo que este·. projecto está muito laconicamente re -
digido podendo da hi resultarem defeitos na bôa h armonía da legislação . Diz 
elle tão só mente : Fica prorogado por 60 dias o prazo para a dispensa elas 
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taxas de armazenagem pertencentes á Un'ão, cobradas nas Alfa!1degas da 
Republica. " 

A que dispensa se r efere? Em que condições foi dada? Quem a deu? . 
Nada disso se menciona. Nós sabemos - porque nos informamos a respe{to 
- que devido a solicitações do commercio por suas associações, o Poder 
Executivo concedeu em 5 de Janeiro do corrente a nno a dispensa de paga-
rnent6 das taxas de a-rmazenagem, por um a c to ea;-1J!"OiJ?"·ia-autOritates", 
sem fundamento nenhum em lei . Os precedentes na ma teria, m ais do que 
isso, a urgencia com que lhe era solicitada a medida poderiam até certo 
ponto, justificar o Governo de ter tomado uma tal resojução. 

A prova, porém, de que não se sentia autorizado para isso, é, que, agora. 
tendo de mais uma vez prorogal-a, confessa a sua incompetencia para deci-
dir, e .r ecorre ao Congresso, mantendo um regimen provisorio que acautela 
o erario publico para qualquer eventualida de a pós a nossa m.anifesiftção . 
T endo de dizer sobre o assumpto, parece pois , que o primeiro dos nossos 
cuida dos, para legalizar os actos an teriores do Poder Executivo, deveria ser 
o de r a tificai-os por m enção expressa da circular do Ministerio que pri-
meir-o instituiu a disp-ensa, que agora, _ mais uma vez se proroga. 

Varias vantagens r esulta riam dessa menção, entre as quaes não seria 
menor a de se precisar em termos exactos o da concessão da futura l ei, 
que estamos vota ndo, reportando-nos aos da propria circular, ass·im taxati-
vamente a pprovada. A importancia dessa precisão resalta diante dos termos, 
da circular. 

'.ra lvez se compare essa a pprovação posterior de actos, que se não fun-
dava m em lei, a um verdadeíro bill . àe indemmWaae, incompatível com o 
regimen. 

Larga porta já foi, entretanto, aberta pelps precedentes. Ainda na lei 
de receita do anno ulti·mo havia uma approv11ção semelhante de actos do 
Executivo, dispensando e diminuindo imp·ostos, sem apoio em lei prévia. 

Em qualquer caso, mais vale peccar por excesso, do que · por omissã:o, 
deixando que a nova prorogação de prazo de dispensa, creada por lei, se 
fuça -nos termos por demais laconicos do proj ,ecto. 

Esse laconismo, arrasta a outra consequ encia, e essa a meu ver mais 
grave, porque é do domínio dos factos. · 

Confor:me eu já aqui recordei, a dispensa que agora se vae prorogar, 
partiu inicia lmente do Poder Executivo, por :;-cto de 5 de Janeiro de 1921. 
A (!1 de Março, expirado o primeiro prazo, u ,m novo, este de 60 dias, foi 
concedido. A 31 de Maio - já aberto o Congresso - novo prazo de 60 dias, 
d[l)dos • sob condição do r eterencium d.o Congre!,;so. - E' que estamos exa-
minando. Mas, pergunto, - acredita o Congrli'sso que nestes 60 dias a si-
tuação melhore e possam os commerciantes r etirar, durante esse novo prazo 
as merca dorias re·Hdas? 

Pelas informações que procurei nos meios commerciaes, os 60 di'as que 
se vão seguir, não bastam para. que os comm-erciantes retirem as suas mer-
cadorias das Alfandegas. Logo - passado es;;e prazo, ficaremos diante do 
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mesmo dilema: adiar de novo, ou assistir a factos desagradaveis na vida 
commerci.al do paiz. 

Não seri·a ma;is prudente que desde já fossemos prevendo a rne,neira-
de sahirmos · todos dessa situação de protelações? 

A proposito deste ultimo prazo, o Inspector da Alfandega do Rio de Ja-
neiro, tendo de informar a respeito, opinou contra o adiamento . Mas sug-
geria ·em sua informação um alvitre muito intelligente para a suavisação 
das retiradas das mercadorias : O Inspector propunha que, além do .prazo !e-
gal em que cahem as mercadorias em com.misso (seis mezes) se concedesse 
uma dilação de 30 dias antes de realizar-se o respectivo leilão. Assim, · a 
retirada obrigatoria ir-se-hia fazendo, parcelladamente, de mez em mez para 
as mercadorias entradas sete mezes antes. 

E ' um excellente alvitre, que cumpre aceitar, não, é claro, para re-
cusar este adiamento - (seria já agÕra eleshumano) -mas para preparar 
após a sua expiração a v-olta ao regimen normal. Tanto mais util seria a 
adopção desse s~stema de fragmentação das retiradas, quanto penso que se 
poderia considerar -com receio uma retirada brusca de t-odas· a s mercadorias 
em armazenagem actual. Sem ser -um especialista no assumpto, vejo com 
temor a possibilidade de uma rapida procura de ·c~mbiaes para a liquidação 
dos debitos coxres.pondentes a taes mercadorias, cuja retirada tivesse de ser 
feita em curto lapso ele tempo. 

Por esses motivos, é que proponho que se conceda a prorogação pedida, 
mas peço que; no proprio projecto se determine desde Já a maneira de 
voltarmos ao regimen anormal, sem abalos para as taxas cambi·a es, nem com-
pressão sobre os commercian tes. 

Taes são as objecções que ao meu espirito acodem, decorrentes ela fórma 
do projecto. 

Quanto ao fundo, devo confessar que não vejo com sympathias, em ma-
teria de crise, as medidas que importam em protelação. Ellas dão em geral 
uma iHusão ·de felicidade, que não faz sinão preparar um desengano muito 
mais amargo . . . A situação creada por taes medi·das é um pouco a que · 
se estabelece para éom um doente portador de cabellos com uma injecção 
de morphina. Sabe-se que alli está engasgado o ·calculo cau sando a terrí-
vel coHca. 

O que mais atorrrtenta o doente é a dor. Pa;ra ella pede elle a mor-
phina ... Vence-se o dncommodo mas passando o effeito do medicamento, como 
não se removeu a causa do mal, este volta mostrando que a necessidade se 
impõe de recorrer á medição de effeitos mais duradouros. 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - Mas, m uitas vezes, qu ebra o espasmo, o 
calculo pass-a, e evita-se uma intervenção perigosa·, intervenção que é sem-
pre uma aventura. 

O SR. MAURICIO DE MEIDEJIRos: - Precisamente. Sua observação vem 
a inda melhor ajustar os termos da minha com paração, pois que no caso 
vertente, largo tempo já tivemos {t.e verificar si a medicação sedativa logrou 
os resultados bene1'icos a que se refere o nobre Deputado, La.cilitando essa 
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victoria sobre o espasmo. Ora, pelo exam e de como as cousas se p·assaram 
de J aneiro para cá, verifica-se qu e as injecções de morphina consistindo 
em dispensa do pa gamento de taxas de armazenagem, não tiveram o menor 
effeito sobre a passagem do calculo - a crise de commercio - que a hi está 
cada vez mais avo~umada, pela estagnação, e ameaçando de dia pa ra dia 
coli cas muito mais doloross. . . (Risos.) 

O SR. JoAQUIM MoREIRA: - O m eu aparte foi contra o argumento es-
pasmodico. Agora guardo- o argumento anti-espasm odico . .. (Risos.) 

O SR. MAURrCio DE MEDEIRos: - Eu m e servi do aparte precisam ente 
porque elle rea lçava a exactidão do meu argumento comparativo ... 

Lamentava eu que houvesse ta nta facilidade em recorrer ás m edidas de 
protelação, toda vez que se tem de encarar uma difficuldade. P a r ecia-me 
muito m elhor enfrentai-a, do qu e adia i-a . Em certos casos o adiamento -é até 
nocivo. Tal acr edito ser o das dispensas de pagam ento de taxas de a rma-
zenagem. E stas taxas não teem por ·objectivo representa r um beneficio para 
o Estado, que procure por meio dellas a uferir um rendimento lucrativo pa ra 
o Thesouro. 

Seu papel parece ser o de um estimulante, pa ra que o commercio active 
af:' suas trocas e dê rapida cir culação ás mercadorias . A. t axa é, por isso 
progressiva . O commerciante t em oito dias, após a entrada das m ercadorias 
na A.l fan clega, para retiral-as, sem pagar a rmazena gem. A. partir desse 
prazo, começada a ser-lh e · cobrada uma taxa, progressiva, taxa crescente o;om 
o decorrer dos tempos de armazenagem . Logo) a sua funcção é de obrigar o 
commerciante a retirar sua mercadoria o mais cedo possivel, para que adve-
nha.m para a vida commercial ·da praça tod~s as· favoraveis consequenciaa 
de um.a. prompta circulação das m ercadorias i r enovação do stock a novos 
pr eços, assegurando um nivel equilibra do na cotação dos a r t ig os dados a 
consumo ; pagamento constante e repetido d~ saques e, portanto, fragmen -
tação da tomada de cambiaes, com a consequ ente acção estabilizadora da 
t axa ele cambio; parcellação e normalização no arfluxo_ de rendas das A.l-
fa ndegas, r egularizando a contribuição do cornmercio por essa fo nte de re-
ceita, para o abastecimento elo Thesou ro pubpco. 

Si, porém, se su spende a taxa d e armazepagem , com o fim de perrnittir 
aos commerciantes a retenção de grandes qpantidades de m er cadorias nas 
A.lfandegas, facilmente se_ podem deduzir, pela reciproca das vantagens ela 
ta:Jra, a s desvantagens da sua suspensão: iftocks, sem r.enovação, gra nde 
d ispari.clade de preços doS' artigos dados ·a coru,sumo, irnigula ridade na tomacl't 
de cambiaes para pa gamento de saques, baixa sensivel nas rendas a dua n ei-
ras. O confronto entre a renda das A.lfandegp.s no anno corrente e no anno 
proximo passado, permitte verificar uma diminuição para o a nno corren te 
de cerca ele 33 %. Dir-se-ha que., a · todo o tempo qu e o commer cia n te retire 
a. S l:Ja m ercadoria, paga os direitos e compen&fl o que fa lta. nas rendas adua-
neil'as. Mas resta saber até onde e até qua n1do a m ercadoria retida na. A.l-
f andega póde interessar ao commerciante. E' sabido que muitas dellas 
env-elb.ecem, perclem· as qualidades earacteri~tieas da época, ficarrn por um 
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custo muito superior ao das novas partidas posteriormente · importados, por-
que, posteriormente fabricados .. 

A maior parte dos lotes de me rcadorias armazenadas nas Alfandegas é de 
artigos fabricados no p~·imeiro per iodo que se segui o á guerra. Hoje as 
mesmas fabricas estão fabricando por preços muito menores . Nestas con-
dições o commerciante póde preferir abandonar as mercadorias, m u ito em-
bora pague os respectivos saques, do que ir retirar da Alfandegas aqui!lo -
que já nã,o é mais aC'ceitavel ·nos mercados consumidores. 

Por todos esses motivos, reputo, sob o ponto de vista theorico, absolu-
tamente condemnavel o methodo de dispensar pagamento d·as taxas de ar-
mazenagens. Isto em theoria. 

Agora, na pratica o que devemos indagar é si V(\leu a pena a dispensa 
concedida de Janeiro até aqui . . 

. Quando o commercio a pediu, fel-o sob a impressão apavorante de uma 
taxa cambial que baixava sensivelmênte. Isto foi em Dezembro do a nno 
passa do. Confrontada a situação cambial daquella éiJoca eom a actual, 
penso que muito me.iorefi. são agora as razões de um pavor cambial. A si-
tuação é muitas vezes peior. Na esperança musulmanica e beatica. do dia 
que h a de vir, mais feliz e venturoso, tem o comm ercio perdido c_onsidera-
veis som mas de dinheiro na s;mples differença de cambio. Logo, nem mesmo 
.considerada pelo aspecto que dictou o .Pedido, - o da espera de um dia de 
melhor cambio - nem mesmo assim a dispensa de taxas de a rmazenagem 
em·viu de nada. 

b SR. ARMANDO BURLAMAQUI ·: Não se attenuou o quantum de dis -
pendio do commercio? 

0 SR. MAURICIO DE MElDEIROS : - 0 noo.re Deputado pergunta si a dis -
pensa desse onus não teria dimin'uido as despezas totaes do commercio, f 

portanto assegurado a este um certo beneficio. A attenuação, quando houve 
foi· i!lusoria . . Ella só se fez sentir para aquelles que já retiraram as suas 
mercadorias. Esses pagaram, ert tretan to, segundo a ·circular de, Ministro, 
60 dias de armazenagem. Por outro lado, não tendo retirado as suas mer-
cadorias antes ela d ;spensa em questão. quando pois a taxa cambial era 
melhor visto que foi accentuadamente baixando - pagan~m elles em diffe-
rença de cambio, já nos saques, .como nos direitos ouro, mais do que po-
deriam ter lu.crado na dispensa ela taxa de armazenagÇJm. 

Admittido, pcrém, que toda a taxa de armazenagem fosse de . fa cto lu-
crada pelo ·commercio P!lla sua dispensa - o favor seria insignificante . 

O que nos permitte assim affirmar é o proprio - orçamento da Receta 
Geral da Republica, pela estimação que· dá . a renda total do paiz pelos 
serviços -de armazenagem de mercadorias: 
660 :000$000! Ta l seria em verdade o total do beneficio de .que fru iria o com-
mercio, com · a dispensa total ·das taxas de armazenagem devidas á União. 

O SR. BENTo DE MIRANDA: - · Accresce que nem ao poder publico é dado 
dispensar a totaUdade dessa taxa. 

O 'SR. MAURICIO DE MEIDEIROS: - De facto, h a a.inda essê aspecto cúrioso 
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A quota ouro, . resta b elecida por Joaquim Murtinho na lei de Receita de 
1899, tinha por funcção fornecer ao Governo, em · doses quotidianas o ouro 
de que elle carecia pa ra constituição do fundo de resgate. E-xplicando o 
m ecanismo da quota, dizia Murtinho com gra.nde prop1iedade de comparação, 
que O · que se restabelecia era um apparelho extractor de ouro, que permit-
tisse essa extracção quotidiana, sem intervenção de Governo no mercado 
de cambio prura acquisições bruscas e importantes. ·E accrescentava qu e 
assim se evitava esse elemento tão nocivo das grandes acquisições, que sem-
pre repercutiam maleficamente sobre a "sensibilidade doentia" do cambio. 

Ab-andonada, porém, mais tarde a politica Murtinho, nem por isso se 
extinguiu a quota ouro, que, foi ao contrario, a ugmentada, tendo passado 
de 10 o/o em 1899 a 55 o/o actualmente . Os orçamentos da receita já não m ais 
escondem que aquino que se procu·ra com essa quota ouro é, principalmente 
majorar as rendas do Thesouro, tanto que a utorizam sempre a conversâo 
dos saldos dessa renda ouro pa ra papel-moeda, afim de ser applicado nas 
despeZ?-s ordinarias papel do pa iz. 

Assim sendo, pode-se ou não considerwr de deshuma no o procedimento 
do Governo tomando uma medida que eleva a inda mais essa renda, em um 
momento em que a depressão c~unbial mais onera o commer-cio, que a tem 
ele · pagar? 

Nem -só deshumana se pôde considerar essa medida como até illegal, e 
technicamente errada. 

!Ilegal , porque não · encontra fundamento 
1 
a lgum em ll!i. Quando Joa-

quim Murtinho restabeleceu a quota ouro, fez baixal' uma portaria - com 
fundamento em lei, a lei ela Receita que tin~a creado a quota - dizendo 
como ella devia ser cobrada . A portaria determinava que a quota ouro podia 
ser paga por meio de ch equ es de ba nco, de vales, ou m·e&mo ouro em especie 
(em libras), tomando-se sempre como base do ealculo a correspondencia entre 
o nosso mil réis ouro e 27 dinheiros inglez.es. Mps tarde, conferiu-se ao Banco 
do Brasll o ·monopolio da emissão de vales ·ouro para taes pagamentos, m as 
sem se mod-ifi<iar a base do calculo que tinha ~tssehto erh leis tradicl~naes dt' 
Brasil jámais revogadas (1846 a 1875). 

Uma dessas leis - a de 1846 - tinha estlLbelecido o novo padrão 'ltl.one-
t a rio dd Brasil, fixando não só.tnente a correspondéhcia erh ouro do fiosso 
dinheiro, como o titulo dessê mii·o. O titulo, ou éomd mais commilmmertté . se 
diz, o toqüe seria de 22 1-24 sejam 0.916·6 ou 6,917 millesimós de ouro ptlro 
para 83 mdllesimos de liga. O valór :Séria ciEf quàtro thil réis pôr ditava 
,3,586) desse ouro, -nesse titulo . Cohsequéntemrnte o mil réis seria 6,8965 d.e 
ouro nesse titulo. 'Corh.d o ou ro da rrioeda iíi!flêza tem o mes·rhó 'titúlo, não 
foi difficil estâibélécet-se a corréspondenéia de valói'ês, entre as ciuas tnoedas 
p·eso a peso, dé. tài fórtná que t eti:do 2'1 dihlieir os irt~ieí!es exáétàirlente 6;89 65 
ci·e otlro nô t ifUló do ouf-o l5rãsilêir0, e va.iendo tal quâhtiiiade d~ssê inêfal 
i$ ~ pa-ssôtJ.-sEi à l:ér Õôttló asséi'ltàdo que o ~âdrã:cr i'rlónetàrio do 'ei"ã:sil eta 
cie ütl rriódo estabelééido que séti mii i'éis cj)r l"êSpondià à 21 d.inhéirôll ln-
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glezes . Mais tarde, a lei de 1875 (sobre sys tema decimal), refere-se de novo 
a. tal correspondencia. 

Todas as leis de m eios do Bra.~il se teem feito, depois disso, tomando a 
mesma correspondencia ·como ba se. Nunca se procurou nenhuma correspon-
dencia com o dolla r americano, e iss-o pela ra zão es.sencial, de que o ouro 
amBricano é de titulo inferior ao brasileiro e ·inglez. Lá o toque é de 900 
p~r 100 - emqua n to o nosso e o inglez tem o titulo, já referdo, de 917 por 
83. Peso a peso, pois, ha mais ouro fino em nossa ·moeda e na ingleza ·do que 
na americana .. 

Nenhum motivo levari•a pois o Brasil a legisla r dif.ferentBm ente, buscando 
para seu ouro um termo de comparação inferior. Nem o Governo a ctual o 
teria tomado, si não fôra sua supervaloriza ção a ctual, toda ella ca usada po>' 
motivos estra nhos a o seu v.alor intrinseco. Os E -stados Unidos são credores 
mundiaes . O dolla t· se valorisa, pois, pela procura que delle ha no mundo in-
teiro, afim de satisfazer os compromissos assumidos com a America do Norte. 
Niio é justo que o Governo _do Brasil se utilize dessa supervalorização para 
effeitos de ordem interna - qual o el e augn1entar as suas rendas, · com sa-
crificio do com·mercio . 

0 SR . ARMANDO BURLAMAQUI: - Si V. Ex. levar ouro aos Estados Uni-
dos, seja elle de que ·nacionalidade fôr, a relação entre o dollar e a moeda 
apresenta da_ se conservará constante. O que agora está variavel é a troca 
do dolla r ouro pela libra c1ue não é mais ouro. Aliás, a libra meta l conserv>1. 
o seu valor acquisitivo de outrora em face do dollar. 

O SR. MAURICIO DEl MElDEliRos: - Não é difficil m-ostrar que assim não é. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Tenho O exempl·O pratico disso. 
0 SR. BIDNTO DEl MIRANDA (para o Sr . .A.rm:ando Burl(lfff/,aqui): - Mas si 

V. Ex . calcular a quantidade ouro de um dolla r e o preço do mesmo dollar, 
ha. de v erificar que o orador tem razão. 

O SR . ARMAN<Do BURJAMAQUI: Fallo na equivalencia de moeda B não 
na suá mate ria. 

··o SR . MAURICio DEl MElDEliRos: - Foi nessa mesmo sentido qu e eu com- · 
p'rehendi o seu aparte. Ha duas respostas, qu e penso ·eu, podBm esclarecer 
o novo assumpto que o nobre Deputado traz a debate. 

0 SR. AHMANDO BURLAMAQUI: Dei ó aparte para qiie V. Ex : me es-
clarecesse . 

O SR . MAURICIO DEl MEDEIRos : - O assumpto ê que se esclarecerá coin 
o proseguimento dos debates e · com a collaboração de V . Ex . 

Os dous fa ctos que pens-o, podem elucidar · o assumpto são os · seguinte'S: 
Pfirrieiro: ·si sé abrir a: tabella de cotaÇões no mercado de ·cambio, ver-se-ha 
qu~ hontem, üor exemplo, o soberano inglez (libra ouro) estava cotado 0: 
'J.O$ e o dollar a 9$141. Em um soberano ha $4,86 ·mais ou ·menos. F -eito · o 
calculo, verificar-se-ha que em uma libra ouro, o ouro a-mericano tinha um 
agio que valia himtBm mais ou menos 4$141. E'· esse agio que o . co:mmer:cio 
está _pagando. E: claro que esse agio não somos .nós _qu e , o creamos .AQ 
<1 e>nt~ario, elle não é .si não un-1 reflexo do agio que . o ourp americano ·tem na · 
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bolsa de Londres e da depreciação que o ouro inglez soffre na America. Logo, 
ouro a ouro, moeda a moeda, não se pôde verificar essa r elação consta nte 
a que se r efere o collega. Segundo: si assim é para a moeda o exame, en-
tretanto, ele suas condições in tr·insecas mostra rá que mesmo que a relação 
fosse constante, já ell <'7 resultaria de uma superva:orização artificial da 
moeda a m ericana, que não tem, para peso igual a mesma quantidade de 
ouro fino que a moeda ingleza e que a nacional brasileira. . 

· Nunsa se deu maior attenção ao facto, porque a va lorização preenche as 
differenças de valor real. Mas, quando se trata de estabelecer· em bases que 
assentem sobre este va1or real, qualquer relação entre as varias moedas 
ouro, não se pôde deixa r de tomar consideração o m enor valor intrínseco do 
ouro am erk•ano. P-or t er esquecido ta l consi deração o nosso Thesouro já teve, 
por occasião da Ca:ixa de Conversão, um prejuízo de 400 contos de réis. E' 
o Dr. Nu no de Andra de, ex-director daquelle estabelecimento quem o na rra 
em um de seu s ·adm iraveis a r tig-os sobre este assumpto. 

Foi o D!. Cla udio, um p erito conta bilis ta, quem atinou com o erro e; 
quem fez escr.ipturar o prej uizo. 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Não sei como poderia haver esse pre-
juízo. 

O SR. MAURICio DEl MElOEIROS: - O prejuízo é evidente: é quem leva 110tas 
da Caixa de Conversão, troca -as por ouro .. . 

O SR. ARMANDo B URLAM AQUI: - R ecebe ouro ou moeda equivalente. Nfw 
pôde h a ver prejuízo. 

O SR. MAURICio DE MElJ?EliROS: - H a prej u ízo, par que quem leva doll a r 
para deposito, leva uma moeda em que ha menps ouro fino do que nas outras 
e recebe em troca um bilhete papel conversível em qualquer ou tra moeda, en> 
que ha ja m ais ouro fino . 

A correcção poderia ter sido feita na ta bella da correspondencia do nos~·J 

mil réis com as demais moedas, da ndo-se o ~evido desconto pa ra o menor 
valor intrínseco da a mericana:. Mas a tabella. official nossa não tomou essa 
differença em consideração, de modo que p:,l.ra uma dada quantidade de 
moeda americana se entregava ao cambio de 16 d . - q u e era o da Caixa 
-'- bilhete ·conversível -correspondente a o seu Pr so, como si elle fosse de ou ro 
do mesmo titulo que o ·nosso e que o inglez. lfoi assim que o Thesouro . t eve 
prejuízo de 400 contos, resultante do menor valor do dollar como moeda. 
ou ro, na s condições normaes. O que se está passando ne.ste momento é um a. 
ai ta de valor por motivos transitorios de commercio. 

O beneficio, pois, que o Governo est~. auj'erihdo da su pervalorização do 
dolla r, quando o toma para base de seus calculos na cobrança de direitos 
ouro, si não é illicto, é p<Jlo menos injusto . 

· Outra circumstancia ainda occorre. Si todos sentem qu e é o camb:o q uem 
estã lesando o_ commerc;.io, porque tomar m edidas qu e ainda aggravam os 
effeitos dessa depressão .do -cambio? Não se·ria este pr ecisa mente o momento 
para procura r medidas . qu>- minorassem . a a_cçp,o malefica da baixa cambial? 
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E' neste sentido <'1ue se · m e afigura, até como de toda opportunidacltl , 
acc·eitar os alvitres p e:os quaes não se fi zesse da quota ouro, uma 'quota fixa 
e immuta vel, mas antes se lhe desse uma certa variabilidade, de >tccôrdo com 
as oscillaç,ôes do camb.io, d<:> modo a fixar nos seus resultadus pra ticas , ap-
proximativamente, .a contribuição a duaneira elo commercio . 

Si a re nda ouro elas ' Alfandegas tivesse a appl·icação cautelosa que Mur-
tlnho lhe dava , isto é, si de facto a quota ouro continuasse a ser o apparelho 
pelo ·qual o Governo se assegurasse de um forn ecimento quotidiano de oure> 
pa N.t suas n ecessidades ouro estricta e rigorosamente . calcula·clas - mu ito 
bem. Mas desde que applicámos parte dessas renclas em despezas communs 
papel ele tal fórmu. que a utoriza mos o Poder Execut ivo a fazer a conversão 
ela renda ouro em papel, a primeira pergunta que occorre é a ele sa.ber a 
que cambio foram calculadas as r endas na confecção elo orçamento, de moào 
a estab8lecer-se o equilíbrio orçan'lentario. Si foi a camb:o melhor, a quota d(! 

5;; % é muito superior ás necessidades r eaes do paiz nas suas despezas in-
ternas. Por outro lado, em um momento em que se confessa que ha grandes 
aperturas, não é digno que o Governo a ufíra. lucros de uma d 'ffere nça de 
cambio, prejudi c.-'lnclo tão gravemente o commercio . Ahi está porque penso 
que a opportuniclade agora é de se es tabelecer, de accôrdo com o commer cio, 
por seus orgãos a utorizados, . uma quota mov e! de mane 'r a a climinuir a pro-
porção de ouro nos dir e itos aduaneiros á. medida que o cambio ba ixasse 
varia ndO a t~LbeJ:a entre OS limites - · pa ra O m aximo ele cambiO de 15 d. 
para cima 55 o/o, e para o minÍmo de cambio a 7 d. pa ra baixo, 25 o/o. 

'l'al m eclicla é urgente e t eria um caracter de perm a n encia que muito con -
tribuhia paro a estabi'ida·de das causas de commercio. Dir-se-ha talvez que 
a situação camb;al ac tua l é transitaria, e qu e muito breve a exportação .cJ o 
café, valoriZ>.tdo, equilibrará as <:ousas. 

Não sei até que ponto poderemos confiar nessa valorização. Por ora, 
sua primeira phase, na tura l e por certo ind!spensavel, é ele uma retracçã.o 
na. exportação . 

Ü SH. AR;MANDO BUHLAMAQUI: - Qu e não tem havido. 
0 SR. MAURICIO DE MEDEIROS~ - P enso que tem ha vido. 
0 SH. ARMANDO BURLAMAQUI: - Em Santos exportou-Ee m aiS café no 

mez passado elo q]le anteriormente. Nos ultimas m ezes a exportação não 
tem sido infer!or A dos mesmos m ezes elo a nno a nterior. 

O. SR . · MAURICio DE ··MEDEI!\OS: - Não es tou sufficientemente documentado 
~obre este caso especial para responder de prompto ao nobre Deputado. Por 
informações que m e chegam de competentes no assumpto, pa rece que a actual 
va~ orização afast.ou os grandes importadores ameri<:anos ela combinaçã:o, de 
modo q1:1e , 'estes , que se desinteressam pelo typo que queremos valorizar, estãC> 
aclquiri·nclo em nosso · paiz, tYPo inferior - que esse sim é que Ú~m sido o 
~xportado. Emquanto iSso, o Governo está armazenando o café que está 
a dquirindo para valorJzai'. Não sei se a informaçã.o é segura. Nãu estou 
documentado sobre o ··àasúmpto. 
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, .. 0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI ,: . - Sai]Ja V. Ex. que o maior numero de 
pedidos v em da Europa. Os a mericanos r esis tem, mas como nãG dispõew d e 
stock para o consumo de 700.000 saccas por mez, serão .ob-rigados a intervir 
no 'mercado para adquirjl -as. 

O SR. MAURICIO DE MEDIDIROS: - Por .ora, porém, não se sente influencü•. 
qa valorização sobre o cambio, si não para baixai-o. Poderíamos acreditar 
na acção do ultim·o emp-restimo feito na Ame rica do Norte. Neste assumpto, 
porém, são concordes todas as informações que tenho obtido nos meios com-
)?etentes: desse em•prestimo não veio para o Brasil nem um dollar. Delle 
não virá nem um centes.imo, porq~e todo o seu producto ficará nos Estados 
UnidÓs para fazer face a compromissos -do Brasil . no extel'ior_. 

.....,~sa é a convicção em que se acham os que lidam nas praças JJr~> . 

si! eiras. 
O effeito, do empTestimo só foi por· or~. contraproducente, _ quanto a be-

neficios a·o commerdo, pcis que parte deste na espel'ança de uma elevação 
de taxa cambial, fez encommendas novas. 

Resumindo; pois, a s con-s!.deraçõe~ que aqui tenho feito, p enso que o 
projecto sobre armazenagem deveria soffr~r um exame mais _meticuloso e 
tres ordens de medidas poderiam_ ser a elle articuladas. 

A_ primeira dellàs seria prever a volta ao regimen ·. normal do p:J,gamento 
das taxas - de armazenagem, fazendo cessar, ao cabo do actue:l .adiamento, 
toda e qualquer. concessão, e ·i-r parcellando os leilões ele rr;~dG a nã~ fGrÇa·,· 
o commercio a uma retirada total ·e . brusoo flas :rriercadori'\s e)TI . deposito 
actual . ... . . 

. . Depois, poderíamos ir em a uxmo· 4? corp.mefcio, para minorar os effllÍtos 
maleficos do cam'bio, não quando elle paga qs seus .. saques, visto que pe-
rig~sa s'eria· sem d~vida a int~rvenção ·d~ GoveTn.o no me;r~,d'O d,e . car~bio, 
mas quando o commercio paga os direitos adu aneiros . . Neste 'óroposito as 
duas medidas · que se .impõem são: · 

1•, resta;belecer no calculú ·do mil· 'r êi:s. oúrq a sua correspon·denéia legal 
e tradicional com a moeda ingleza; · · 

2•, crear ~ma tabella movel para as quotas ouro -·dos direitos ~.duaneiros, 
variando entr-e os limites de 5·5· o/o com a taxa · <,!àmb!al "de 15 d : para ' ~ini.a e 
25 %' ·com as taxas cambiaes · de ··7 · -d :- para baixo. 

T,alvez se affirme q u e as medidas · de redúcÇão dos 'direitos aduaneil'bs nó 
actua l momento traga m para: os aofÍ:'es pubÍicos '· prêjuizo. ' ·' 

. :t'l'ii.o ê o que. concluirá. quem ;quer que sinwque ·dos .factos- junto ao com-
IlJercio .. ''>. ,' ·,,;-, .• 

. Posso c ass~v~ra·r que, s i- .nehhuma ·•concessã-p fôi .. 'faita ·· nesse seh.tido, ·à-s 
re,nda& das. AJfandegas tal·v.ez se . re-duzarw -no;··pr.esent e exer cido á ··metade 
da-. receita, ~-o exerdcio .passado ;··.As cifras , ahi. e~tão:. -c·S6 •·na·. Alfandega Çlo Rio. 
de ;ranei!'o, .nos ·permittem._e)las .. conchrir -sóbre ·.q- que ,ge pa:ssará:•.pai-'à:· o7 r-esto 
<'\lJ.· ,Repl,J.hlica,.. O comme-reio; -retra:hi!io~ ·não : :-56 .. , centimiav{l; · co,m' as ''.act'i:Iaes·· 
mer,oadoria,s armazenadas/ ·-sem:-:o-.pol-.as --em.,•· cii:;~::Ulaçã0; · :como :t•r'estr{ngit>â<(' a:s· 
suas importações. Basta comparar a quantida}J.e , d'e ';,factÍira;s) - qÜe •· :BX)ompâ~ 
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nham os manifestos elos navios que chegam do estra:ngeiro: 5 o/o das quan-· 
tiàades habituaes no ·armo ultimo. 

A compressão dos direitos alfandega·rios trará . a paralyzação elas rendas 
elas Alfandegas. A dispensa de taxas por si só não a dianta nada. Adia üma 
c1ifticulc1ade, com - prejuízo para o ·proprio com~ercio. 

·.Eram estas · as ·considerações que eu tinha a fazer sobre este projecto 
e ·mais · uma• .. vez peço desculpas á Cama ra de ter-lhe roubado i nu til mente 
momentos · preciosos de ' sua attenção .. (não UJJOiaàos.) 

·Com ·ellas não pretendo ' aggredir a administração actual, nem empana r 
o zelo das suas ·autoridades. Cada qual - pód-e ter o seu ponto de yjsta - e 
dentro d~Je· agir :.coni .sinceridade, embora mal. O zelo se -revela ·nas boa3 
como nas · más ·medidas, .Classificando-as ele boas ou de más, não se desc 
olassi!NM :o zelo qné as di<;'ta . .Aielho mesm-o que o · momento é tão arduo que 
muito · mal escolhido serm elle para qualquer estudo menõs lea l no estudo 
dessas difficuldades . 

. A agrura; des(e transe exige . que todos nós - uns, sem intuito delibe-
ra-do .de combater -: ,mas outros tambem sem intransigencias emperradas e 
perig_osas, collaboremo~ com a lma sincera, e lea), nesta obra ele verdadeir.a 
reconst!t.uiçã;o do P.a~z. (M·!fitp bem,· muito bem. O omàm· é t elvc:itado Vi-
'Vament'e por todos os se1~s collegas. ) 

SESSÃO- DE . 2 DE JU.LHO 

O S1·. Luiz Guat·aná: - Sr. Presidente, a Associação Gommercial, or-
gão por excellencia representatlvo das nossas classes conservadoras, bate, 
neste' momen't~, ás portas da Camara .Federal exigindo do nosso pa triotism.o e 
cle. nos~:a c'ompetencia., o amparo ~ue . <iebelle o .perigo de rui na ele que se sen-
tem ameaçados ;_quelies ·que trabalham e produzem, . em virtude da ~aio~ 
crise que já abalou os a li cerces (lo n.osso edifício economi-co . 

'Prelimina rmente, . é preciso q~e nos compenetremos e sem rebuços ~on
fessemo~ que · a cr'ise. é uma verdade; não sob o feitio ele crise meramente 
cúmmercial, que se lhe quer emprescr·ar, mas sim como uma ç~ise profunda, 
viscemLmerlte ~·acionai, pois que attingidas foram toda!> as ~l~s~~ viv~s do pa,iz:· 

O SR. JUVEINAL LAMARTINE: - Crise economica . . . . . 
· ô ·sR·. Lui'z. 0-uruNÁ : ·_ ' ·Com effeito, ·sr. -Presidente ~mquanto o nos~o· 

commercio importador procura, no fundo à e suá.s gavetas o resto do~ ~:· 
cur~os que entrega á guaTda dos estibelecimentos panca:rios, para aguardar 
uma: problerriatica' inélhOTia cambial que lhe permitta resgatar uma pà.'rte dos 
vultósós comprorrt·issos que ássumiu no exterior; ou,' o que ainda ê peiór; 
abandona ao silencio -dos nossos armaZe.ns a lfanclegarios os materi!tes e me1: ~ 
cádori.a$ que tão grandes sa<:rificios lhes custaram e que pa ra ali!' ·a:podre-
cc:imo ou se i:mférrujam;· assim aúestando a nossa inepcia ou ' ::{ 
nossa morosidade ria adopção ele medidas urgentes, üidispensaveis e acàu-
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teladoras dos nossos ma-iores interesses; emquapto ó ·nosso commer•oio 
em geral vive sob o regimen lastimavel de uma morat.oria tacjta, com· todos 
os perigos decorrentes da desigualdade comm ercial originada na maior o!l 
m enor condescendencia dos credores para com os seus respectivos devedores; 
emquanto as nossas fabri.cas, como as .de tecido, por exemplo, fecham as 
suas portas durante alguns dias da semana para evitar o accrescimo aslJUSta-
.dor dos seus já' formidaveis stoclcs, sobre os quaes, a liás, nenhum recurso . de 
credito obtem neste m·omento, que lhes a uxilie o custeio ; - emqu anto, como 
consequencia dessa dim•inuição de trabalho, os humildes, os .operarias v eem 
escassear o pão ·elos proprios fi.lhos, Bmquanto tudo· isso .aqui succede, Sr. 
}>residente, q interior assiste a progr essiva d~minução de su a producção com 
grave prejuízo para a r iqueza con ectiva, pela ca:rencia !!-!li quasi absoluta de 
recursos para o custeio de su.as lavo~tras e de suas industrias. agricol.as. 

E' esta a verdacleü·a situação actu a l no Brasil , attestado exuberante de 
q u e a crise é de facto nacional. 

A solidariedade commercial é uma ve r dade, Sr. Presidente, é um phe-
llomeno de r epf:)rcussão bem mais intensa e m ais ra pida do que · poderá pa-
recer a um leigo no assumpto. U ma casa relativamente -fraca~ pó de . em su a 
quéda, a rrasta r ou attingir estabelecimentos realmente ·p oderosos, taes sejam 
as suas ligações intermediarias . 

Que não dir emos, .Sr . Presid·ente, das ligaçÕes do commercio carioca 
com a producção do interior? 

Nós, os producto t·es do interior, bandeirantrs do progresso e da pros-
pel'idade nacionaes, precisamos desse commercio que a hi v<Jmos espesinhado, 
desa.mpara.do, de rastros, pot· falta das migalhas desses r ecursos immensos que 
e!.le tem dado á Nação. 

Que seria de todos nós, productores, si es~e commercio dos geandes· e 
.Populosos centros consw nidores, a que ~ntl'egalljos os nossos productos, obe-
diente ás n ecessarias leis da divisão e distribpiçã;o do trabalho, não pro-
gredisse e prosperasse? 

<Esta belecida as pi·eHminares da exis.tencia da cr ise e' crise nacional, res-
k'l -nos atacai-a nos seus pontos mais vulneraveis, nas su as manifestações mais 
in ten sas e agudas. 

Ora, Sr. Presidente, de todas as manifestações de crise, aqu ella que m ais 
nos impressiona e, a-liás, com toda ·a justiça, é a baixa ·excessiva das nossas 
cotações cambiaeR. Mas s i é essa, entre todal;J. a mais aguda e mais pe-
ri.e:osa .. . 

O SR. JUVlllNAL LÚ'lAR'l'INE : - A m ais visivel . 
O SR ._ L urz GUARANÁ: - ... a m ais v isiv\)l como bem pondera o meu 

distinctQ collega pelo Rio Grande do Norte, urg~'e que comecemos o ataque á 
crise, defendendo aS' nossas taxas cam•biaes. 

Cr.ise de cam ]:}io quer dizer cr ise de out·o e, . por isso, teremos. de Rppellar 
Dara todos os recur sos ouro que ago-ra possuamos ou venhamol;! a conseguh· 
num período pr•oximo . 
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São, a m eu ver, os dous primeiros alvitres, dos que a Associação Com-
mercial nos offe r eceu , que se impõem, a menõs que com rapidez, encontrao 
mos outros que os substituam , com alguma vantagem . 

Não bas ta, S·r. Presidente, combater essas medidas apresentadas . p ela 
nossa Associação Commercial: ê preciso a presenta r outras que sem desva n-
ta gem as substituam, :p orque, não se illuda a Camara, o paiz não pôde cou~ 
tinuar a viver sob essa ·eterna espectativa üo cumprime nto das pÍ;omessas 
que nôs, politicos, lhe fazemos, ele dias mais amenos em um f uturo que não 
chega jámais. Imitams, infelizmente, fo rçoso ê ·confessai-o, a lguns vende-
dores de proprie da des do interior que, antes ela venda, conseguem habilidosa -
mente a ttribuir ás suas fazendas e s itias uma · productivklade exaggerada. 

E o desgraçado que confiantemente enterrou os seu s capitaes , ouve, de 
seus algozes, o eterno ·e enervante estribilho em relação a o lucro que jámais 
deixa de ser um ponto de interrogação la nçado sobre o futuro: "E' para o 
anno; é para o anno! " 

Ora , Sr . Presidente, eu que não encontro n enhum outro r ecurso melhor 
q ue os que não foram offerecidos p ela Associação Commercial, por isso que 
temos fechada, estou convench'lo, a porta facil dos emprestimos externos: eu , 
Sr. Presidente, que concordo plenamente com o que affirmou o meu emi-
nen te a migo, o honrado e illustre Senador Sa mpaio Cori'êa, sobre a inepcia 
que rept·esenta ria a ferrolha r um punhado de ouro, fransformando-o em um 
verdadeiro fetiche; não desejando, por outro lado, concorrer para que fique 
sem resposta o brado · de _ soccorro que nos vem daquelles que trabalham e 
produzem, decla ro qué acceito sem restricçõ-es as duas primeiras suggestões, 
elas seis que nos enviou a Associação Commercia l desta cidade. 

A tercei ra s uggestão, Sr. Presidente, refere-se si m e não enga no, ás 
obràs a dia v eis. Tem-se feito, por a h i grande cejeuma em torno ela interpre-
tação ele.ssas obras "adiaveis" , parecendo á s vezes a meaçados os alvitres ela 
Associação por causa de malfa da interpretação. I sto parece denotar um 
desej o injusto ele protelação. 

Está cla ro, Sr . Preside-nte, que a a.ssociação nã.o se refeeiu, qua ndo tallou 
em ob·ras adiaveis, áqueHas 9-ue r ealmente não o seja m , ou em virtude ele 
C'Ontra ctos ou por qualquer outro motivo. 

Por qu e, pois, condemnar o a lvitre, quando ha, realmente obras adiaveis 
e de grande vulto? As obras que se referem aos festejos com que pretende~ 
mos assistir á passagem elo n osso centenario, po-r exemplo, são obras adia-
veis. Não as c ondemno . São justas, ê razoavel que se as leve avante , com 
a condição de q u e não se suffoque a· lavoura, o commercio e a vida do palz 
in teiro, pa ra a ttendel-as. Seria uma in conscien cia colloca r os nossos m a is 
vitaes in teresses aba ixo desses f estejos. 

O SR. ANDRADE BEZERRA: - 9ue podem a té nem ter assistentes. 
O SR. Lurz GUARANA: - Como muito bem diz o nobre Deputado por 

Pernambuco, podeJ;nos chegar a não ter gente pa ra assis tir ás festas do 
Ce.ntenario, porque a verdade é que estamos em u ma s ituação gravisslma, 
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em que esse Interior, essa lavoura que, a Jneu ver, é por si só, quasi q.ue o 
Brasil, estrebucha ás portas da ruína. 

O SR. AUSTRECElSILO: - V. Ex. é muito pessimista. 
O SR. Luiz GUARANÁ : - Não sou pessimista. Quem falla á Cama·r[t, Sr. 

Presidente, é um homem que abandonou as possibilidades de exito do· seu 
pergaminho, trocando-o pelo rude contacto - com esse interior a que tem . de-
dicado toda a sua energia e mocidade, sem que até hoje deixasse de se sentir 
esmagado pelo optimismo das cidades. 

O SR. AUSTRI!.'GESILO: - Como todo bom cidadão. Soffre pela Nação : e 
.pelo seu- trabalho .. 

O SR. Luiz GUARANÁ: - Soffro, em virtude elo esquecimento da clvil1-
zação pelo interior. 

Não nos illudamos, Sr. Presidente. Isso que süccede a Jjli:rh succede '' 
a todos os meus distantes companhei-ros, a todos aquelles · que 
vejo, no interior, buscandó um bem estar que, si viesse, promoveria o bem 

· estar geral. · 
E' preciso que a .Camara de uma vez por to.das se convença de , que o 

Br~sil é a produc\:ão. Não vale a · affirmativa não provada, em opposição ... 
essa asserção. Realmente, s i os procluctores constituem cerca de 90· o/o de 
nossa população, como affirmar que somos uma pequena classe? 

To.dos os ma.les que cahirem sobre a lavoura ·e sobre a industria, refle-
cür-se-hão sobre .o . Brasil. 

Apoiando os ires primeiros alvitres da nossa Associação, en caremos os 
I demais. 

O quarto e quinto, Sr. ·Presjdente, referem--se 
ás classes productoras a que pertenço: 

prop1'iamente á protecçfto 

CorrÍ.o procluctor, Sr. Presidente, devo declarar a esta Ca sa que o apoio 
que com enthu siasmo daqui offereço aos clous primeiros alvitres, que mais 
se refere:m ao commercio importador, depende pa acceitação e aclopção con-
comitante {las suggestões qua rta e quinta, que clirecta mente se referem a os 
nossos procluctores. 

O outro erro en~ que tem laborado 
0 SR. ELIZIDU GUILHERME: - Deve 
0 SR. LUIZ GUARANÁ: -:- 0 Brasil, 

rnara que '' v,otou o Co~mi;saria'Clo ~l a. · 

o Brasil ... 
dizer aptes - os . goveTnos. 
Q.igo e9-, porque foi esta mesma Ca -
Aiiment.ação, por ex~mpl q, _ tendo a 

maior confiança no regimen político elo meu paiz, acredito · que a. Ca mm·a 
represente a . opinião· publica e a maior.ia da :rjfação. Fomos, pois, nós, bra-
silei,ros, que votamos esse flagello. 

O SR. AUSTREJGESILo·: - Nisto estou ao lado ele "Y, . Ex : 
O SR. Luiz GUARANA: - Agradeço V. Ex., não em meu nome, rp.as em 

nome do Paiz essa demonstração. O Brasil precisa de que todos os seus 
homens do valor de V. Ex. defendam a. sua producção, para. que ella possa 
crescer e desenvolver-se. 

J á que faleli em Commissariaclo, lembrarei que os paizes que a doptaram 
o preço ma.ximo fo-ram a França, a Italia e Bortugal. A França e -a Italia 
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reconheceram o proprio erro e a tempo recuaram, substituindo o preço m a.-
ximo pelo mínimo, pois perceberam que estavam apunhalando as suas clas -
ses productoras e cavando a propria ruina. Só Portugal persistiu, e o Brâsil, 
infelizmente. quiz imitai-o . 

O resultado a hi está, na crise que nos assoberba, consequencia logica dos 
nossos erros . 

Neste momento, a crise m ais se avoluma com a desvalorização constante 
de nossos produ c tos exportaveis. 

Hoje, Sr. Presidente, o valor, por u nidade tonelada, dos nossos productos 
de exportação', ê inferior ao valor da tonelada dos productos que importa-
mos. E! a lei da offerta e de procura que, no estr-a ngeiro, ameaça os nossos 
productos, urgindo a mpa-rar a quelles que aqui trabalham. 

Mas, Sr. Presidente , voltando ao que acima ia dizendo, outro erro em 
que· temos laborado, tem sido a convicção de que a a lta ou a ba ixa do n osso 
cambio influe sobre a a lta ou a baixa dos productos no estrangeiro . 

O nosso cambio, Sr. Presidente, nada tem que vêr com as cotações da 
quasi totalida de dos nossos productos fóra do paiz. 

Na realidade, Sr. Presidente, os preços no exterior desses produ c tos ·de-
correm ·de uma . lei muito conhecida e .na tura l e da· offerta e da procura . 

,Si, porêm, esse preço no estrangei ro decorre da offerta e da procura e 
nada tem que ver com o nosso cambio, o m esmo não · acontece com aqu elles 
qu e produzem , em r elação á sua situação .inte'rna e que veem os seus prf)-
du ctos desvalorizados á m edida que se accentua a alta camhial. 

Vou explicai-o . L embro a V . Ex., Sr . Presidente, que desde os tempos 
coloniaes , . a nossa política economica tem se limita.do ·a effectuar empres timos 
no estra ngeiro, a;rebanhar para aqui todo o ouro desses emprestimos e, n" 
illusão de riqueza origi·nada na posse desse ouro que, por ser alheio, poderia 
ter · mais razoavelmente a s ignificação de. pobreza .. . 

. 0 SR. AUSTREGESILO: - E' O mal da · Arrlerica do Sul. 
O SR. L u iz GUARANÁ: - ... do que de riqueza, eis-nos a eleva r o sup-

posto poder acqui.sitivo de nossa moeda . 
Após essas altas de cambio, 8-r . Presi·dente, toda gente atira -se ao ouro, 

eX})Orta-o, expulsaco, sob a influencia da lei de Gresham e muito tranquil -
lam ente voltamos á desvalorização anterior, empobrecidos pelos onus de um 
emprestimo, cujo ouro se evap orou inutilmente. 

Durante a elevação provocada pelo ·ouro do emprestimo, os nossos pro · 
duetos exportaveis, enc-ontrando elevado o supposto poder acquisftivo de 
nossa moeda , pouco consegu iram obter nessa mesma moeda fi·ducia ria, se'tn-
pre tão m alsinada, m as que é a unica que possuímos e de que podemos 
clispôr para occorrer ás nossas desp ezas . R esultado: prejuízo para os pro-
ductores . 

Para m elhor demonsb·ar o erro dessa convicção de que a nossa a lta 
ou baixa cambial influe nos preços externos dos nossos productos; p~diria 
permissão ã. Camara para lêr uma pequenina esta tística publicada pelo Co-
mité de Producção Nacional, composto, a liás por homens dos ma is emin en tes 
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do paiz, comité que infelizmente e a contra gosto desses homens, transfor-
mou-se em uma verdadeira cilada contra os nossos productores que, depoi~ 
de annuirem aos seus conselhos e de haverem realmente i-ntensificado as res-
pectivas producções, viram-se na emergencia de entregar os seus productos 
pelos preços vis que o Governo estabeleceu sem indagar dos prejuízos que 
dahi lhes adviriam. 

Segundo essa estatistica, Sr. Presidente, em 1890, com o cambio a 24, o 
preço no H avre, obtido pelo ·nosso café, era de 100 francos; em 1894, cana 
o cambio a 11, o café alcançava 100 francos .. . 

o SR. ARISTIDES RoCHA: - Agora mesmo, quando o cambio está a 6, ~ 
borracha mantém o seu preço de 2$300, que tinha coin o camb!o a "16 . 

0 SR. LUIZ GUARANÁ: - Eis ahi. 
Em 1-886, entretanto, com o cambio a 20, muito superior ao de 1894, o 

café só conseguiu o preço de 47 francos; em 1895, com o cambio a 11, (• 
café attingia, entreta;nto no Havre, 94 .francos; e em 1900, com o cambio a 1(1, 

quer dizer, quasi o mes-mo que o a nterior o preço cahia a 39 francos. 
O SR. AUSTREG~SILO: - A ultima votação cita:da por V : Ex. ele que 

data é? 
O SR. Lurz GuARANA: - De 1900, mas a ela ta não tem maior importancia 

porque o que desejo é apenas mostrar que o cambio não exerce influenc!~ 

sobre a alta ou a baixa dos nossos productos no estrangeiro. 
O SR. Aus•.rREJGESILo: - Estou a companhando o raci"ocinio de V. Ex. 
O SR. Lurz GUARANÁ: - Já não acontece 

1
o mesmo comnosco, inter-

namente. 
Neste momento, por exemplo, em que estamos com o cambio ba)xo, po-

deríamos exportar os nossos produ c tos. 
Ora, Sr . Presidente, si as· taxas se elevarerp. como tudo o indica, des-de 

que sejam adaptados os alvitres da nossa Associação Commerdal, ou devida-
mente substituidos por outros equivalentes (e digo isso por que não com-
prehendo a attitude de demoEção sem construcyão corresponde_nte attribuidôt 
p€·la imprensa á nossa Commissão ele Finanças), si essas taxas subirem, 
Sr. Presidente, os nossos productos não mais conseguirão ser expor tados, 
uma vez que as aduMs cotações no estrangeirp são tão baixas que clifficil-
mente cobririam o proprio custo de producção. 

E' por isso que sujeito os primeiros alvitres ela Associação, referente;; 
ao commercio importador, é por isso, repito, ~ue os sujeito ás suggestões 
destinadas ao a mparo das classes produetoras a que pertenço e que estariam 
i~Temediavelmente garroteadas si nós promovessemos simplesmente a a lta 
ca.mbial, sem nenhuma precaução acauteladora das classe que produ?,em. 

UM SR. DEPUTADO: - E' a verdade: quanto ma is baixo o cambio, me-
lhor para o exportador. 

O SR. Lurz GUARANÁ: - Perfeitamente. Acho, todavia, que o ideal não 
seria esse e sim o de fixar o nosso cambio, o flUe se faria dentro de nossas 
possibilidades reaes, depois de escolhida a taxa conveniente, que deveria t'e-
pr-esentar a média das taxas nesses ultimas çinco, seis ou oito annos. Mal! 
isso seria materia para um novo e longo discttrso . 
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Resta-me, Sr . Pr·esidente, a bordar a ultim a das m edida s ou . suggestões 
proposta pe!R Ass ociação .commercial desta cidade, e que consis te em um 
nccôrdo entre o Governo e os importa dores, no sentido de assumir a quel!e, 
com as devidas garantias, a responsabilidade destes. perante os credores es-
trangeiros , aos quaes pagaria em titu\os ouro, ·venciveis a longo prazo, me-
dia nte a entrega immedia ta, pelo importador, da importancia da s re.(eridas 
facturas, em moeda estrangeira .. no Thesouro Pub!Íco, a uma taxa cambia l 
não excedente de 5$ por dolla r, ouro, americano. 

:ffissa m edida já foi brilhantemente ·propugnada pelo Dr. Augusto Ra-
mos, pelas columnas do Jo1·nal do ComTnen::io. 

Não vejo como ó Governo, principal responsavel, vamos confessai-o, pela 
ncmsa situação actua l de difficuldades, já p elas prohibições ele exportação, já 
por quasi não ouvir o clamor publico e já pelo n enhum amparo que tem 
dispensado ás classes productoras deste paiz, possa agora, recusar-se a esse 
<~ uxi lio ao commercio, quando apertado por n ecessidad es inadiaveis junto 
,a credores estrangeiros. 

O SR. MARIO BRANT : - E onde iria. o Governo. bus·car dinheiro pa ra isso? 
O SR. r,uiz GUARANÁ: - Peço permiss,ão para pondet·ar qu e considero 

<lu tro erro e grave, esse de compa ra r o Governo a um particular, a um. 
a giota , que viva a abarrotar os cofres de dinhei·ro , sem a ttender ás n ecessi-
dades publicas, ou a quaesquer elevados emprehendimentos. 

Os recursos a que a llude o nobre Deputado, o Governo os iria buscar no 
proprio enriquecimento do pa iz, na p·rosperidade da lavoura, do commercio o 
da industpia. 

Nem ao Thesouro é licito t ornar-se opulento, pondo-nos. a faca aos peito~ 
ou apertando-nos a corda ao pescoço . (Apoiados.) 

O Governo irá buscar recur;sos onde os tem sempre encontrado; desde 
que não queira atira i-o ás encampações de estradas de fe rro e outras obras 
inuteis, a que j á se referiu o eminente Senador .Sampaio Corrêa , saberá sem-
pre onde está o di·nheiro, onde os r ecursos de que venha a precisar . 

O SR. MARio BRAN1' : - Nos emprestimos que V. Ex. ·acaba de con -
<lemnar? 

O SR. L Uiz GUARANÁ: - Não condemnei· os emprestimos : o que con-
demnei foi o serem elles levantados· para prejudicar a nossa producção. 
Como? .Já o disse: trazendo para aqui o seu producto e, com a a lta do cambio, 
desvaloriza r esse ouro que fomos' buscar em casa a lheia e, em seguida ... 

0 SR. ·JOÃO CABRAL: - V. Ex . é baixista, não? 
O. SR. L Uiz GUARANÁ: - Não sou baixista, sou ele preferenC'ia f'ixista., 

quero a gara·ntia elos que traJbaJ:h am e não especulam ·. 
O SR . JoÃo CABRAL: - E' a in!'fa mais difficil ser fixist(t que baixista. 
O SR. L uiz GUARANÁ: -Ainda não sei porque. Mas, por minha vez in -

dago: por que ha de V. Ex. ser altista? 
O RR . .To..io CABRAL: - Não sou a ltista, pelo menos como V . Ex . quer . 
O SR. Luiz GUARANÁ: - O qlJ.e acho, Sr . Presidente , é que seria des-

eabido e absurdo · querermos decretar a noss·a riqueza, a qual ha de vir 
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do nosso labor, do ouro em que esse labor se converter, ouro de que o 
cambio ~ a.pen!J..S a medida. 

Porque motivo -havemos nós de ir tomaT .ouro emprestado para, · so-
Jnente, elevar o cambio desvalorizando esse ouro em troca de uma valori-
zação ephemera e t ransitaria dó papel-moeda que, a final, faz com que o 
ouro fuja , pers~gu.ido pela má -moeda a que se refere a lei de Gre§ha n e 
volta, cabisbaixo á sua situação de moeda fi duelaria desvalorizada ? 

O SR. MoREIRA DA RoCHA: - A elevacão sempre valoriza a riqueza 
publica. 

O SR. Lmz GUARANÁ : - E' um outro erro: não podemos .em·iquece1· 
por decreto ; jã. tentamol-o e custou-nos cerca de 19.000 ou 20 . 000 conto;; 
em uma só sema na . 

·E' contra tudo isso que m e insurjo. Quero, a o contra rio, que o pa iz 
enrique<;:a com segura nça, guarde sua s sobras ou a pplique os seus t'ecut:-
sos, mas não sacrificando a s classes productoras com essa politica enonomica 
a dquirida nos gabinetes, longe do contacto dos que tra,baJham. 

Depois do que :ficou 'dito, Sr. Presidente, desde que sejam mantidos os 
alvitres 4 e 5. que mll..is directamente garantem os nossos productores, ·não 
tenho nenhum· motivo pa ra recusar o meu apoio a todrus as suggeatões d.u 
Associação Commercial. 

F aço esta decla ração porque infelizmente já v·ejo no horizont-e eco-
nolll!Íco do meu paiz s e desenhar, cada v ez m(1iS nítido, o. fantasma da 
moratoria geral que para nós caminha a pas~os accelerados e <m~a · Nl.al~cha 
a credito que ninguem poderã. mais deter, IJeceiando ·a penas que, S.i fó r 
combatida, já ch egue quando não houver rnais o que defender. 

~ - I - -
Concluindo, Sr. Pres!denté, repetirei: o inter.io: do. Brasil precisa do 

Rmpa ro dectdtdo do Governo aos seus productps; o mter10r· -começa· a ver a . 
necessida de que tem, para não morrer; de q"e seja decretada a ínoràtoi-!a. 
não já a moratoria restricta que o honrado e ipustre Senador Paulo de Fron-
tin já teve occasião de apresentar ao· Senado F'ederal, m as · de uma moratoria 
ampla , completa, absoluta, pois· que, com decr~,lscim.ento das rendas . das pro-
priedades e industrias agrícolas, mais se avolprrna ram e accumulam as fór -
midaveis olJrigações ·que asphyxiam os que trabalha m no nos.So interior, des -
amparados :los poderes publicas. (Muito b\~m ; 1n1Li·ta bem. O orador r' 
r:wrnprimentad o. ) 

SESSÃO DÉ 5 DE JULHO 

O Sr . J'oão Cabral: - · Sr. Presidente, o parecer, ora em discussão, 
ma ndando archiva r um requerinle nto · feitó 4 Ca mara sobre a questão ~a 

construcção ele casas -. baratas, abre-me uma opportunidade, que ainda não 
tive nestes ultimas dias, apezar de Jnscripto préviamente, de occupar a at-
tt•n ção du Cam a ra ácerca dos problemas financei-ros e economicos que neste 
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momento prendem a attenção de todos, por isso que trazem embaraçados os 
poderes da Republica, as classes conservadoras e o povo em geral. Um dos 
oradores, qub esgota ra m a hora do expediente desta sessão, referindo-se a os 
problemas de política social de ·que nós·, os brasileiros, nos temos occupado, 
mencionou esse mesmo · da construcção de casas para prole ta ríos. Mas não é 
s6mente, com·o notou S. Ex. , sobre ós · preblemas da politica social pro-
priamente dita, que as soluções apresentadas teem sido ou insufficien tE!s 
ou inefficien tes, por falta de execução systematica no Brasi.J . Todos os 
problemas de ·orcl>em financeira e economica entre nós soffrem elo m esmo 
mal. Actua Jm.en te, quando atravessamos uma crise que a todos parece a 
mais assoberbante dos ultimes tempos, nós di scutimos, não h a m ezes, m a.<J 
Jm annos, este problema, e as soluções apresentadas so'ffrem do mesmo m al: 
ou são, a meu vêr, in sufficientes, ou por m al ela bora das as leis q u e -,sta-
belecem, oú por m;á execu ção destas nunca se tornam assás efficientes as 
medidas decr etadas. No presente mome nto, permitta -me a C'amara que eu 
o cliga, de toda discussão que se tem aberto no Parlamento e f6ra del{e, ain da 
não resultou UJma convicção segura para q u e se possa delinear um ca-
minho certo a seg1Jir, vjsando o po·Íito co limado, qu e . deve ser a salvação 
da R epublica. Discute-se em tóda parte s i a crise é simplesmente com-
mercial ou economica, ou s i . é de ordem po!itica ou financeir a . _Não me 
fJUero envolver nesta questão prelimi nar; contento-me com es tabelecer que 
E'll a póde ser ..de toda ordem, que ella é tudo isto: uma crise comunerc!FJ.\, 
~ conomica e financeira; é principalm~mte financeira, porque n este caracter 
é mais constante ·e constitue o g rande mal d'O paiz, gerador de outros me-
nores, como sejan. a crise commercial e a economica , a crise dos · preçoa 
e dos cam bios. 

P arecerá, ã prim eir:a vista, uma invers'ão de ordem riatu ral das cousas 
por isso que uma crise ·commercial e econom:ica cleveriit ·gerar a crise fi-
na nceira; ;mas, s i observamos c omo disse, que a cdse fi·na nceira é que é 
o mal permannte do nosso organismo nacional, t emos de estuda r em pri-
m·eiro Jogar esta - não sei se pnderei chamar assim - dia these do mesmo 
organismo para · depois apreciarmos os diversos males de que elle soffre, 
~ ggravados sempre pela preexistencia desta diathese: 

Alguns clamam contra o cambi'o; acham que a crise é principalmente 
cambial , e pedem remeclios violentos contra esse mal. 

Senhores, aqui ainda menos ra zão vejo, porqu e pens·o q ue o C~J..mbio não 
é mais do ·que um inclice, tal como num· organismo doen te, uma febre, ·um 
~~'rnptoma . Ni·nguem ha · de convir em que, pa ra ·livrar-se da febre, ou irad•l 
contra esta o enfermo, sua famil ia e o medico se insurjam contra o · tper-
mometro, cpmo taml:)em .. não posso · a dmittir . que .se occupem Irledicos e en-
fe rmeiros ele curar s implesmente a febre , e · não a molestia carnpl exa ou · ~ 
rliathese . .;, 

.. Do .- c.ontraci.o seria . faci!. fazer ·uma -ref·orma· do thermometro, çonverter-. 
llte . .. ~- escala . dos : grãos :e• fazel-o· marr;ar outros numericamente .i·nferiores, 
com a mesma t emperafura. O capacete·· de gel o;. ou, a antipyrina fazem bai-



- 136 

xar a tempera tura , ma s é loucura espera r do seu uso exdusivo a comp:eu. 
cura ·do enfermo. 

A crise. disse eu. -é principalmente financeira. E rn.."lis, esta é a d;athes" 
polit ico-economica de que soffre a Nação. 

As causas ·desta crise te em s ido ·indicadas por diversos, e podemos e!u. 
um ra pido rela n ce de vis ta indica i-as o qui tambem. 

'l em os, em primeiro Jogar, que o pa iz es tá sem.pre e senopr<: s ob o 
peso de uma divida colossal, divida externa fundada, divida i•nter na canso. 
I:dada em apol ices, -d ivida aos -diversos cofres de deposito, como a en orme " 
illcomn,ensu ravel mvicla do The,souro ás caixas econ omicas , e f inalrramte a 
d1v.i.da tambem colossa l do papel-moeda. E' um grande rnnl deixar o povo. 
:< uppor que não deve a divida colossal ·do pa pel-m-oeda em circulação . 

Sé1bemos qu e o serviço da divida publica orça a nnualmente em mai ~ 

cie 40. 000 contos ouro e em ma;is de 80. 000 contos papel, o qu e 1·epn,senta 
a. exigencia a e mais ele 25 o/o ela receita ger a l da Republica ·para o paga-
mento a nnual desse serviço-juros e amortização. Como póde um 01;garismo. 
político levantar-se e .rna1·cbar sob o peso de uma divida como essa? Dir--
s~- ha, por estatisÚcas . e caJculos, que a divida publica do Brasil ainda é· 
leve em r elação a cada um dos seu s habita ntes, comparada com a de outros 
t-air.es . 

. :;\lão pretendo -entrar na apr eciação -da justeza desse conceito; apeno s· 
m a ni.fpr,to muita desconfiança con tra elle, POij isso que conheço .as c•m cli-
•.<Õ{)s economicas do nos~.o paiz e posso a ffirrpar que elle estâ economica-
mente em situação m1,1ito inferio-r a quasi todo,s os demais paizes, dos quaes-
temos es tatís ticas exactas a respeito. 

Nestas circumstan cias, um índice da responsabilidadE> p ela divida pu-
blica, para o brasileiro, ·deve ser muito meno~, do que a que recahe · sobrP· 
f) subdito brita nnico, ou sobre o cidadão franc~z ou america no , 

Além desse peso immenso que tolhe os passos do orga-nismo politico, 
temos ainda o . desequilíbrio consta nte dos orçamentos, a permanencia do 
aeticit, isto é, a impossibi·!ida de actua l, em cada exercício, ·ele con correr, de 
qualquer m aneira, sinão para a lliyiar ~sse Prso, pelo menos para conser-
vai- o tal como é, sem aggraval-o de anno Pjira am;,o, como fazemos . Em 
outras palavras, temos, pelos deficit s constantes, de espera r q ue esse peso 
vá sempre crescendo; e, por consequencia, cada vez ma is offendendo o-
organismo, impedindo -assim a sua marcha I)Volutiva. 

P a ra fazer -d{)sapparecer esse segundo mal da constancia elo deficit, te-
riamos de- diminuir a des-peza,- ein primeiro lo~r ; mas, na · pra t ica. o que ve-
mos: é que a despeza oresce; não s irriplesmepte, como já. tive occe.sião de-
clizer, em ·relação a o 'natural ·,desenvolvimento do paiz, sendo certo que ha 
uma lei não só em physiologia, corno em economia politica, que diz que , 
qua nto m a ior e _ mais ·complexo é o organismo, ·ma ior a despeza exigida para, 
a sua sustentação e ·para o seu progresso; -a nossa ?-espeza cresce despro-
porcionadamente ás neces·sidades organ!cas. 
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Assim sendo, em vez de marchai· para a dimi·nuição, m archamos, ao 
contrario, para a aggravação do cleficnt. Depoi s, tería mos de a ppellar pa ra o 
incremento da receita, promovendo o augmento das rendas publicas afim 
ele occorrer aos cljspendios. 

E' verdade que temos, por m eio ele successivas ·elevações ele impostos, 
quer ido . colher este resultado; porém, como já tive occasião de mostrar 
fi Camara, em discursos proferidos nas sessões anteriores, o nosso systema 
ele impostos é um m ão systema, ou m elh or, não temos U!m systema de !m-
po!'tos, e a arrecadação dos que · estabelecemos é sempre fal ha, necessita 
uma r eform a urgente, que eu mesmo já tenho proposto c que m.e eonsta 
está o Governo empenh a do em realizar, por a utorização do Congresso . 

Creio que ·muitos poucos são os que teem lido as m inhas observações a 
es te respeito, mas estão publica das e por ellas penso ter demonstrado que, 
por defeito elo system a fisca'l, por defeito pri ncipa lmente clã arrecadação ~ 

por defeito da constancia elo con trabando de toda ordem, as nossas 1·eceitas 
Hão sem;>re diminuídas -elE. cerca d&. quarta parte. 

Agora mesmo, na continuição ele meu discurso, terei de encarar uma 
elas font es de receita votadas para o exercíCio corrente, que ainda não foi 
posta em ·execução pelas diffic uldades que ella comsigo traz, tornando-a 
quáJSi inexcquivel, difoficulda<des geTa;das pela sua má concepção e peüor ex-
pressão no orçamento ~ vigor . 

Por fim, Sr. Presidente, como causa da crise financeira temos o des-
apparelha mento commercial, is to é, a fa lta dos elementos necessarios para 
o a ugmento da producção do paiz e, principalmente, da circulação dos pro-
duetos, sendo ele nptar, sobretudo, a falta do appa~·elhamento do credito. 

Um illustre orador que occupou hoje a attenção da Camara já apre--
seJJtou observações muito ponderosas a r espeito do ultimo decreto regu-
I!.Lmenta ndo a. fiscalização dos Bancos, fazendo ver que esse decreto entrava 
o incip 'ente desenvolvimento do credito popular cooperativo, e que, por 
t·onsequencia, é nesta parte conÚaproducente. 

Neste campo tería mos m argem para. muita observação curiosa não ~é' 

a respeito .do que se p ensa no Brasil , nest.a· rnáteri.a, mas do qu e realmente 
se execu ta. 

~asta lembrar que, em assumpto de credito popular, o que o B rasil 
tem feito constantemente é dar concessões, ?U licenças para o estabelee:.-
mento de casas de penhores, isto é, casas para em.prestimos populares com 
gara ntias reaes, eom ·a margem escandalosa de 4 o/o ao m ez, quer · dizP.r , 
48 o/o ao anho! 

0 SR. MANOEL FULGEJNCIO: - Cobram muito mais ainda . 
O SR. JoÃo CABRAL: - A não ser isto, o Que se vê, ta lvez é Que os un-

ê.e res publicas do Bra sil ainda não tiveram coragem de cohibir um dns 
liMiares vicias da nossa · população, e que concorre pa ra aggravar as cl'ises 
uommf>rciaes e economicas, periodicas, resultantes da falta gerai do credito, 
<!e espírito de economia e de cooperativismo do que soffre o nosso povo. R e-
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firo-me á concessão dos jOJ?OS prohi]:>idos, generalizados e, popularizados, 
como as loterias, pelos proprios poderes publicos . 

Não posso compreh ender como, em um pa iz civilizado, neste !~tomento 

de progresso huma no, ainda se concedam licenças pa ra as extracções quo-
tidianas de loterias , como se faz no BrasH, concessões f eitas pela Unjã.O, 
aggravando a inda o m a l pelas concessões esta doaes. Deven10s nos enver-
g onhar disto, que é objecto do achincalhe de quantos e:;;trangeiros nos vi ·· 
sitam. 

Mas si as causRs ·da crise f inanceira são es tas que a pontei em resumo. 
qu~es a~ da orise propriamente econamicR a qu e querem r eduzir o m 'l! qu e. 
nos afflige actualmente? 

J>t. fora m a pC\nta das diversas, eomo a balança commer cial em àe!icit, a 
encampação pelo Governo da União das estradas de ferro, da ndo Jogar á sah L 
da. do ouro; , as encommendas do material pa r a as mesma s estradas de f erro, 
o empate de fundos nos emprestimos á Ita lia para a compra de generos na-
cionaes: e, finalmente, o resgate ·a nteci:pado de titules brasileiros externos 
por meios de co.inpras. sendo que esse capitulo tem sido , como muitos ou tros, 
motivo para accusações acrunoniosas ao ac tua! Governo. 

R ef iro apenas essas causas para most r a r que são, como as de crise tinan -
ceira, conhecidas e que poderiam ser previs tas. 

Nã o entro em debate sobre a acção do Governo, n este particular . 
. Ella tem sido exp!Jcada sobejamente nos d~cumentos officiaes. 

·. UM BR. DEPUTADo: - A causa prin cipal da baixa do cambio e da crise 
fina nceira _está no seguinte - na desvalorizaçã.o, da ndo em resultado o des.-
equilibrio da balança commercial. Qual o reme;d-io para isso? A defesa per-
manente da nossa producção . 

. o 'SR. JoÃo CABilAL: !-- Foi o que apontei em primeiro Jogar, dizendo que 
a primeirõ. causa era o clefioi:t da -balança commeroial. 

Mas, -Sr . Presidente, em -todas as exposiçõ·es · que teruho lido e ouvido a 
r espeito, não encontr ei ainda· apontada uma d<ys ca usi!Ls extra ordinar.ias, ·tal-
vez a que m a is t enha contribuido para esse br u sco desequil ibr;o da balança 
co.mnierciai, e pela qual , ·a ·nào ser por leve Ol)'lissão, não póde ser absoluta -
mente responsabilizado o Governo, n em o Parlamento, nem mesmo o com-
mercio e o povo, porqu e é o r esultado h eroico· de insopitavel sent imento de so-
!'dal·ieàade humana . Refiro-me á enorme, á ~xtraordimiria sahida de ouro, 
{)U de recursos ouro, que tivemos de effectuar COf11 os a uxiíios ás nações estran. 
geiras. ·A principio .por meio de soccorros rJara os diverso~ exerci tos , para 
us mutilados da guerra, pa ra as f amilias destes

1 
etc., e depois pa~·a consolida r 

em titules de emprestimos, principalmente ·da Italia e da França, com o mes-
mo fim. 

Ora, sabemos que o Bras!! nunca foi emp.nestador de ouro . Sómente ·. por 
<::ondições excepcionaes da g uerra e por um a pp ello a os nossos sen timentos 
de ·solidariedade. humana, que muito nos honra, t ivemos de um momento _para 
outro, de abrir essa- porta de sah.Jda dos: rec~rsos ouro. que· acredi to poder 
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.avaliar em mais áe 400 milhõe.s de francos (só do emprestimo italiano foram 

.subscriptos no Brasil mais de 280 milhões de liras, recursos proprios, os re-

.cursoso do nosso commercip e, por consequencia , dar em resultado o clesequili-
ibrio· da ·balan.ça commeJ;cial. 

Referi em ultii:no . ·iogar esse item dos emprestimos estrangei-ros, para 
mostrar que não devemos entra r em arguições mais ou menos acrimoniosas 
·contra quem quer que seja, attribuindo-lhe a r esponsabilida de pela depressão 
·cambia l da nossa moeda. 

Poderia o Governo prohibir esses aux ílios e emprestimos? 
Deveria faz el-o naquelle momento do "após a guerra t err-ível para os . 

nossos alliados? 
Rão questões muito delicadas que não· convém discutir post factum. Vol-

temos, pois, á crjse. 
T enho procurado estudar tambem as sug.gestões apontadas para obviai-a. 
A este pro'posito, ouvimos <tambem aqui a cres c-en suras a~ Govet·no, ou 

·~elhor a o Ministro, por isso que· a criti.ca ao Governo é mais g rave e talvez 
ma i!' prejudicia l aos interesses dos atacantes. 

Temos ouv.ido, por exemplo, arguir-se ao Ministro da F azenda, o grande 
·crime de enviar n este momento ás Camaras os m esmos .orçamentos vota!'Jos 
r>ara o .exercício corrente, com a estimativa dos mesmos impostos ac tualmen-
te em vigor, inclusive, aquelle imposto da viação, contra o qual, até eu m e 
·insurgi, quando · esses críticos; t a lvez, o. apoiassem: imposto que, f oi affirmado 
•no Parlam ento, não seria talvez repetido no8 exercícios ·seguintes. 

Mostra rei, dentro em pouco, a r azão de ser des te procedimento elo Minis--
tro ela F azenda . Adeanta rei. vorém .C:esde 'logo, q1:1e esses - críticos nacla pro-

:põem pa r a remediar a crise, ou qu e simplesmente aconselh am, reduzem m es -
mo a projectos mancos e imp.reciosos, uedidas de em ergencia mas de a-lcance 
"1u lto r estricto, como seja a su spe)'lsão .das obras publicas. 

Sr. Presidente, -q u em ler com imparcialidade a ·p•rop osta governamental el os 
.orçamentos para 1922,. verá que o Sr. Ministro da F azenda a enviou. á Ca -
mara, si bem {!Ue um ta lllt o em a trazo com rel~tiva ·presteza, em comparação 
.eom al-guns dos seus antecess·o.res . 

E porque a mandõu, calçada nos orçamentos vigentes, quasi sem altera-
·ção alguma? A r azão a lli está pa tente: O Sr . Ministro ela F azenda encontrou-
se na impossibilidade de · receber dos outros Ministerios a proposta elos r es -
·pectivos orçam entos ela Desp eza, ele m à neira que_ el! e defensot' da unidade .dOs 
orçam entos e obrigado por ' lei a mandar as propostas reunidas em um ocçamen-

·to coordena do , t eve · de se l imLtar a fazer alterações ao [lropr.io orp~mento · ela 
Fazenda. 

'Mas, é S. Ex . , mesmo quem sugge·re, nas observações que acompanham 
a proposta, medi-das pa ra evita r -os m ales que produzem· esse effeito, isto ê, . 
medidas para evita r 0 retardamcmto das propostas .. S. Ex. ]embra a· n eceRsÍ-
cacle .de fazer cada ;vez mais uma <'e·alidade a unidade do orçamento, ,por um 
~ado, a separação, em cada orçamento, -C:a rpárte consolidada · e .da parte variave.J.. 



- 140 

Ora, não é isto comquanto apenas u m appell o, uma solicitação ou urrra. 
s uggestão, um modo de ver muito sensato, mu ito profícuo, e que muito hon-
ra ·S .. Ex. 

Como já disse. obr igado a inscrever na proposta geral . as mesmas verbas-
de despezas consignadas no vigente orçamento em relação aos outros Minis-
teri.:;s, ·POl'qUe ainda não havia recebido até então as. propostas dos seus colle-
gas, S. Ex. limitou-se a fazer a lterações n0 orçamento da Fazenda, e bem 
pon,1eraveis, como se póde verificar das cif•ras e na exposição que as acom-
paJ~ha. 

Pó de ser S ~ Ex . argui.do c1e t er remettido uma proposta de orçamento 
con1 àeficit ? O cleficit provavel C:a pi·oposta anda por 4. 200 contos. E' u m 
àeficit ~nsignificante, que S . Ex . talvez esperasse que a Camara pudesse 
corrigir com o exà me das propostas na realidade mandadas depo's pelos ou-
tros Ministerios para as respectivas despezas, e. por outro lado, é preciso no-
tar que o Sr . Ministro da Fazenda calculo u a conversão em papel, da parte· 
ouro do orçamento da Receita, R.o cambio de 9, muito acima do cambio clestC>· 
momento, e qu e, portanto, podemos espera!· que, si a elevação do cambio não se 
dér vertiginosamente, teremos no exercício futuro uma taxa ta lvez mais baix:1 
do qu e essa, e, sendo assim, teremos, JOgo na conversão um a u gmento da vel' -· 
ba papel com que cobrir esse àefici.t de 4.200 contos. 

E ' p reciso, tambem lembrar a esses criticas ela obra do Sr. Ministro elas· 
Fin anças que, nessa proposta, o Sr. Homer? :n,.ptista não deixa de pugnar, 
como em todos os seus trabalhos anteriores, entre os quaes o seu relatorio a 
r espeito do xercicio de 1919, pela redu cção das despezas, pela reclu cção elo· 
fu nccionalismo, nos serviços, de obras desnecessarias, etc. , e, mais que S. Ex·. 
não se limita a mandar a proposta da Receit;:~. em relação a impostos, tal qu :11 
fo i votada pelo Congresso, S . Ex., ainda neste particular, faz apenas sugges-
iões, e tem razão para não proceder de outra ma.ne'ra . 

. A primeira r azão .é que, na opinião ele S. Ex., todo o homem publico 
não deixará de o apoiar, os impostos elevem ser sem pre votados em leis espe-
eiaes, e os orçamentos só devem colher a el)timativa ·elo producto desses im-
postos. para ·seus calculas de Receita - e comparação com a Despeza . E' isso 
·m esmo que S. Ex. diz nas observações que acompanham essa proposta sug-
gerinclo então, de sua parte, medidas conducentes á systematização de a l9uns· 
impostos, que elle julga devem ser funda mentaes no nosso systema tr!but:l r io, 
mas que ainda estão longe de o ser, · como o imposto so·bre as rendas . S. Ex . 
. é um convicto de que. com a generalização El systematização do imposto sobre 
as rendas, teremos base ma,is estavel e mais garantidora para o saneamento· 
das nossas fin anças. 

0 SR. BENTO DEl MIRANDA: - Sem a refqrma .da Constitu ição, não se póde 
emprehender o estabelecimento effectivo e real desse imposto . 

O SR. JoÃo CABRAL: - ·S. Ex. pede a g~meralJZação elos impostos sobre as 
rendas, isto é, o lançamento de um impostq normal, e, ,ao que parece, geral, 
sobre a ·renda, e suggere ao mesmo tempo-qpe em consequencia dos resultado!:< 
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da systematização do imposto sobre as rendas, pod eremos reduzir · alguns im-
postos indirectos, prmcipalmente de consumo, sobre generos n ecessarios (L 

subsi.stencia. 

Ora, tendo s ido S. Ex. cen surado n es ta Casa, por ter m a ndado a pr opos. 
ta orçamentaria cont~não ~ queiJ& m esmo imposte votado por lei qu e s. Ex . 
não podia declarar revogada - o imposto subre transportes - vemos que, 
aqui mesmo, nas observações do Sr. Ministro das F inanças, está a sua defes[t 
vor i sso qu e, s i elle diz que .com u ma systemat' zação elo impost o sobre as 
rendas poderemos reduzir ou extingui r certos imposto~ mdirectos , ahi temos 
m argem para a extit,cç;ão, n o Con,.resso assim JUl;g·ar · con veniente, do imposto 
sobr e tra~sporte~. Logo, r epito, S. Ex., não se limitou a mandar as propostas 
·de orçamento sem suggerir medida alguma salvadora ou amenisadora das nos_ 
sas condiçõEls finance iras . 

Têm-se a lvitrado tambem, n ão só na outra Casa do Parla mento, como 
nos m eios cornmerciaes desta praça e de outras dos centros mais importantes 
do Bt·asil, diversas medidas para a rrancar o paiz e o commercio dessa crise 
assombrosa qu e atravessamos. A primeira dellas é o r ecurso immediato ao 
ouro depositado nos cofres da Ca ixa de Amortização, isto é, ao fundo de res-
gate ou de gara ntia do . papel-moeda. 

Appella-s·e para esse r ecurso como meio de fazer . subir o cambio. Con -
cita-se o Governo a que entre francamente na offer ta ele cambiaes, obtendo 
fundos para isto, natura lmente por meio de venda ou de operação com ga-
rantia dos mesmos fundos. 

Isto .quer dizer retll:ocesso a u ma politica asarosa de intervenção n os mer-
cados e suspensã-o, mais u ma vez, da politica saudavel e progressista de ca-
ptação paulatina da ma.nutençã o inflexível de um fund o ouro pai·a garan tia 
do papel-moeda. Admittindo a prirneira, só para a rgumentação, teríamos 
de pr·eferir que o Governo, a ntes de la nçar mão daquelles fundos sagrados, fie 
zesse u so dos meios commerciaes q ue j1á estão ao seu alcance. 

P or ou tras pa·lavras, a minha observação é no sentido de que, se ao Go-
verno cabe intervir na que?tão de cambio, isto é, offerecendo ao publico cam: 
biaes a preço cada vez mais ba rato elo que o fizerem . os ba ncos em ge-
ral, eleve fazel-o primeiro com os proprios recur·sos ele que dispõe neste· mo-
mento, como interventor na valorização do café, como auxil iador elas compras 
de paizes extra ngeiros, como a Ita lia, ·e qu e só em ultimo caso teria de i·e-
correr• ao fundo de garantia do pa pel-moeda, que o Congresso tornou sa-
gr ado. 

Mas a gravidade desta m edida é de tal ordem que eu julgo tet~ ella sido. 
afastada das considerações dos responsa v eis pela direcção do pa iz. Não se 
pense, p-orém, como poderá. parecer e como muita gente tem sustentado, 
que esse ouro deva ser absolutamente intangível. Se elle ·alli está depositado 
e deve ser au gm!mtado dia a dia, q·ua nto pudermos, não ·é para outro fim 
que não o. da propria rubrica sob que elle é adquirido e custodiado, isto é, 
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I ·para garantia do papel-moeda, o que quer dizet·, valorização do mesmo pape! 

pela possibilidade do seu resga te. 
0 SR. BENTO DE MIRANDA: ·- q papel-moeda está cada vez mais ba.ixo. 
O SR. JoÃo. CABRAL: - V. Ex. tenha a bondade de escutar o resto de 

_minha argumentação. Se uma garantia é dada com a condição de nella não 
se tocar, não existe essa garantia-. 

O SR. BENTO DE MIRANDA: - Não garante cousa alguma. TivemOs carne 
.bio a 20, a gora temos a 6. 

O SR . .ToÃo CABRAL: - Isto é apenas -um incidente na enumeração que 
venho fazendo das medidas que teem sido propostas para combater a crise, 
antes de. entrar na parte principal do meu discurso, que é a pat·te tributaria . 

Parece que, se é garantia de um titulo, o ouro depositado d-eve estar á 
disposição do paiz, quando delle precize para effectividade dessa garantia . 

. Por consequencia esse out·o não é intangível em absoluto; m a s, da dos 
oa no~~os costumes, dados os abusos que se teem verificado, depois da insti-
.t uiçãq gos fundos de garantia pelo Ministro Murtinho, o que nós fizemos foi 

-.tornar esses f u ndos vir~ualmente intangíveis por uma · lei ordinaria . Sómen-
.te em um caso muito extraordinario de salvação publica devemos votar uma 
lei revogando aquella. 

Tem · sido lembrado que na lei Murtinho havia a possibilidade de se re-
<:orrer a parte destes fundos para sustentar o -camb.io .;de uma ,certa ma-
neira ... 

0 SR. BENTO DE MIRANDA: - Até para auxiliar a producção . 
O SR. JoÃo CABRAL: - ... e auxiliar a. p'r~ducção. Com-o disse, e re-

pito, não ·sou qos que entendem que aquelle ~undo é absolutamente intangível, 
€, portanto, inutil. 

Pens6 que deve ' er gua rdado e resguardado com o maior cuidado, e 
que neste momento, podend-o o Governo, co1,no póde,, continuar a dispôr das 
letras do café que tem comprado, concorrendo talvez com . essa compra para 
a diminuição das . offertas de cambiaes df m ercado e, portanto, para a 
baixa do n osso cambio, poderá diS;Pôr dessa, letras para neu tralizar de certo 
.modo o mal que ca,usou , por ;bem dos productores, e podendo ainda commer-
cialmente .girar sobre os titulos ita lianos q ue possue, só . em terceiro lugar, 
q u ando a crise se ap-resentar de tal maneira assoberbante e mortal, o Gover-
no pedirá ao P a rlamento, e este o .concede~·á; um t·ecurso de emergencia ao. 
fundo de garantia . 

Aponta-se tambem como medida de ellfer gencia, no momento, para sol-
·ver a crise, a f ranca ·e decisiva p·rotecção qo Governo á producção nacional, 
>reduzindo-se quanto p.ossivel o c u sto da produ cção por meio do credito e do 
transporte bar3.to e por mf.'ic da instituição de p~emics a exportação, por isso 
'que muitos dos nossos productos hoje só ppdem ser vendidos no extrangeiro 
por preços inferiores ao {!o custo da p;rod-qcção, como acontece, s·egundo di-
zem, com o assucar, com oa couros, com a .porracha, cereaes, etc . 
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Propõe-se finalmente que o. Governo faça um accôrdo com os impor~ 

tad·ot·es no sentido de assumir, ell e Governo, a responsabilidade perante os 
exportadores extrangeiros, medida qu e a todos tem parecido de tal gravidade · 
que não merece ser mais tomada em consideração . Assim acontece com a 
moratoria .. 

Não estou aqui, senhores, Pa·ra discutk, nes te momento, essas m edidas, 
E s ta pa,rte preliminar do m eu discurso, que já vai longe, é apenas prepara-
toria e justifica tiva da exposição que vou fazer de medidas u rgentes já poe 
mim propostas e que têm sido negligenciadas, apezar dos resultados obtidos 
com as outras preferidas terem sido tão cleploraveis que justificam· por com-
pleto o meu procedimento a:nterior. 

Merece ainda r eferencia, entre as medidas alvitradas, a pro,hibição da 
importação de ·certos artigos, como propoz pela imprensa · o Sr. Mario Brant. 

Não é facilitando essa importação, por uma diminuição a;rtificial elo va-. 
lor -do mil réis .ouro, que concorreremos para o equilibrio da balança elas con-
tas internacionaes . · 

\ 

A Camara vê · que ha, ·ás vezes, contradicção nas suggestões propostas . 
Se é ·COnveniente proh ibü· certa importação, não se pôde propor, ao m es-

mo tempo, ·a cÜminuição dos encargos dessa · importaÇão, com p rejuízo certo 
ou provável do ei'ario. 

Dir-se-·ha que essa medida da diminuição dos encarg.os do imposto ourQ 
é em favor de mercadorias já importadas. Mas, ahi perguntaremos se é r a, 
zDavel qu e o Goverr.wintervenha , offerecendo u ma vantagem de cerca de 
50 °1° em uma taxa a que está suj eito o commercio de importação, para 
beneficiar sómente aquelles que tenham a m&·cadoria. irÍ1portada e não• 
cumpriram ainda os se us deveres para com o erario, e em prej uízo elos de-
mais que já pagaram o mesmo imposto integral, mas · ainda não puderam 
d.isp?r das . suas mercadÓrias . . 

Não, senhores, não devemos desfalcar ·as i.·endas 'da União, commettendo 
ur;na iniquidade. 

Devemos, ·sim, e penso eu, proh'ibir a importação cl~ certos artigos . Em . 
um momento de crise como este, já deveríamos tel-o feito. 

0 SR. AFRANIO DEl MElLLO FRANCO: -Apoiado. 
O SR. JoÃo CABRAL: - Durante a guerra não precizariamos fazel -o,_ por·-. 

que a importação era quasi nulla . . Mas, depois do armistício tivemos a baixa. 
dos preços e a propllganda inte.nsa dos paizes exportadores, donde certos a r-
tigos procuraram o n osso paiz como um dos ma is vastos consumidores do. 
universo. . 11 

Temos sentido ago,ra os effeitos desse augmento de importação, justa-
_mente, na baixa do cambio. 

Porque razão não podemos a inda hoje, se necessru:io fõr ... 
0 SR. AFRA NIO DEl MJilT.LO . FRANCO: - Já é um pouco tarde . 
O SR. J oÃo CABRAL: - .. . prohibir, marca ndo um prazo mínimo de 30. 

dias para entrar em vigor . essa prohibição, a importação de certos a •·tigos 
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como os de modas, confecções, roupas feitas, joias, Óbj ectos . de a rte, tecidos de 
seda lavrados, bebidas alcooliças, condimentos, licores, molh os, aguas mi-
neraes . .. 

O SR. BENTO DEl MIRANDA: - E se a França, em represaHa, prohibisse a 
importação do nosso café ? 

o SR. JOÃO CABRAL: . . . perfumarias, t abacos, brinquedos , gramopho-
nes, bonbons, chocolate, cara mellos, compotas , doces de conserva . e m esmo 
automoveis de passeio, ex;oeptua ndo as "ca rrosseries ", e artigos para se-
·rem arm ados aqui os a utomoveis de luxo ... e, emfim, todos os dema is al·-
tigos de que o pai:;;: não precize, ou tenha no interi01.· ri1eios de os produzir. 

O SR. MElLLO FRANCo : - O relator já declarou' que não é precizo essa me-
. dida, porque o ·proprio valor da moeda serve c1e Iei prohibitiva. 

O SR. Jo.~o CABRAL: - E' verdade que essas importações já est ão, por 
sua natureza , prohibida s ou diminu ídas pela elevação do preço do ouro e pela 
elevação de nossas tributações a lfandegarias. por esse mesmo motivo, pois 
urna parte dellas é paga em ouro, e a inda j)elas elevações continuas que va -
mos fazendo, de anno para anno, dos impostos de consumo. 

Quizera poder apréciar aqui a suggestão do nobre D eputa do, cujo nome 
p eço permissão pa ra declinar, o Sr. Bento de Miranda, da formação de um 
castello de orga nização correspectiva no Brasil e nos paizes exportadores 
para o Brasil, destinado a0 am]}aro dos importa dores e exportadores; )Tias 
não o posso fazer neste momento, ,e a p enas noto que a suggestão de S. Ex .-

• Gl é de natureza essencialmente cornrnercral. O I overno ahi s(> entrará como 
auxilia dor -ou mesmo garantidor, se o quizerem . Louvo a argucia de S. Ex. 
que o levou a propor para urna et•ise comrner cia l 
cornmercial, como é o planll Ter Meulen. 

uma m edida de caracter 

Teremos de apre.ciar agora, senhores, a a.cção do P a rlamento, como se 
vem ella e:;bo.;:ando, por isso que, a lém daqueHas criticas feitas ·da tribuna . 
só temos conhecimento da op-inião 'do Relator <ta Receita, que é, actualmente, 
o Rela tor do ·.projecto vindo do Senado. Depois de excluir diversas dessas me-
did';!·S, muitas vezes com sobradas r azões, pa..-ecEl a-cquiescer S. Ex. a penas ·em 
quê o Governo conceda um prazo pa ra pagamento dos direitos em ouro, até 
o fim do exercício, o ,que poderá ser muito raz9ave1, pois satisfaz aquelles que 
clama m cantra a elevação da. taxa- ouro a pag~r. e, ao mesmo tempo, garante 
o Governo, primeiro com 9 paga m ent_o effectivo da importa ncia correspon-
dente a o imposto, em · ouro, e, em segundo 11gar, com o pagamento dentro 
do exet·cicio de modo a não dese quilibra r o orçamento . 

Mas todos senteJ)l que não pôde fica r nisto só a suggestão dos encar-
regados de estuda r essa questão na Carnara . Cer tamente hão de pro pôr ou-
tras, poTque essa, na opiniã o geral, é insufl,'iciente . 

N a minha humilde opinião, o problema, como já disse, é essencialmente 
fina n ceiro . O pa pel do Governo deve ser o d~ defender as fina nças publicas, 
fav orecendo, embora, concommitantemente, -~ara o effeito da r epercussão 
n as m esm as finanças, a p.ro-ducção e a export11ção, assim como a dimJnuição, 
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.quanto em si couber, das despezas orçamenta rias. Na da, pot•êm, se poJerá 
fazer de seguro e estav.el , neste caminho, se não operarmos ·sem demora a 
reorganização do novo systema fiscal, lbasea;do nestes t r es pontos capitaes: 

1•, uma exacta arre·cqdação dos impostos actu aes; 2", uma elevação dos 
Jmpostos de consumo, .. incidindo sobre o t abaco, o a lcool e ou tt·os generos 
nocivos ou de nen·huma utilidade; 3•, e, !)rincipa jmente o estabelecimento de 
um novo e idea l imposto, quE> s irva de ba,se ·dessa remodelação do nosso syste-
ma fiscal, visando a substituição de a lguns imposto,s de consumo sobre generos 
indispensa v eis á nossa subsistencia, e tam.bem a os impostos ~obre os tra ns-

' portes, e os lucros commerciaes . 

E ' es ta a ultima pa r te que me faz voltar mais uma vez ã tribuna, e que 
pt·ocurarei desenvolver na ·proxima sessão, v isto que a hora e.stá a f indar . 

A Camara sabe que alguns impostos novos foram votados o anno pas-
.sado e eontra elles eu me insurgi, desde .o começo; impostos cuja cobrança 
tem s ido. pro.telada,' demonstra ndo este f acto• que eu estava com a razão. R e-
fi<ro-me ao imposto sobre os lucros comm erciaes e ao imposto sobre os trans-
pol'tes . Contra ambos houve, desde o começo a arguição de inconstitucio-
nalidade. 

Isto sómente deveria pôr de sobreaviso os legisla.dores para que pro-
curassem U:m outro meio de receita, ou corrigissem aquelles, 'de m aneira que 
não soffressem a imputação de inconstltu cionaes. 

Assim não se fez. Corre mundo o pa recer de pessoas competentissimas, 
opinando pela inconstitucionalidade dos impostos sobre lucros, consignados 
no actual orçrunento, quando mandados cobrar eo.mo se exige ~o- regulamento 
scibre operações realizadas no anterior exercício. · 

I sso mesmo disse eu o anno passado, mas .não fui ouvido. Entendo 
ainda h oje, Sr. Presidente, qu·e a incidencia de u m imposto pôde procurar 
objectos que, então, j á estejam creados, e uma relação que já se tenha effe-
tuado no período anterior, por isso que a incidencia não é o imposto. 

Este é, como sabemos. a contribuição dos indivíduos ];}ara as despezas 
publicas, por meio de un~ processo r egulador, pois já. nã o estamos nos tempos 
da edade .média em qu e o barão f euda l dizia: Precizi:> de t a n to desta classe e· 
de tanto daquella outra, dos rrieus subditos ou vassalos . H oje, temos necessi-
dade de vot~ leis r egula res e observar princípios constitucionaes. Poderia-
mos lançar uma contribuição - e . mq;d_jts havemos lançadq desta natureza -
declarando que todos os cidadãos brasileiros terão de paga,r certa quantia 
.calcula da sobre objectos ou bens já existentes em poder do contribuinte, 
mesmo h a 20 ou ma is annos, e não haveria nisso inconstitucionalidade 
palpavel . 

O SR. MElLI.O FRANCO: - O proprio Tribunal já entendeu de maneira 
c ontraria . 

O SR. JoÃo CABRAL: - Citarei exemplos de impos tos qu e vão fer ir fados 
e operações já. realizadas . 

0 SR. MELLO FRANCO : - 0 imposto sobre O cap ital. 
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· O . SR. JoÃo CABRAL : - ·O· imposto sobre a terra, o imposto ·sobre o gado, 
para tocar em um. ponto da nossa economia interna e dos mais importan-
tes; · .Si · crearmos . u ma taxa sobre o gado pagavel qua-ndo as rezes tenham. 
um anno, como em ·alguns E stados do norte, essa tributação ha de abran-
ger · rezes que já t enham nascido, na época da lei; e da mesma maneit·a 
.::i o votarm·os so-bre rezes de · dous, tres, quatro e cinco annos. Mas, é-
precis, que a · lei o diga claramente e não attinja o contribuinte que pos-· 
suiu, mas já nã·o possue o hem taxado, na'. é-poca da lei. 

E não foi o que fez o Congresso em relação aos lucros do commercio ?' 
Recorde-se a Camara que, busca ndo receita para aliviat· o dejicit,. 

e n egligenciando a · solução por mim proposta, a Commissão de Finanças . 
opinou por uma taxa sobre QS lucros do comm·ercio. Verificou-se mais 
tarde, que es10a ~axa não poderia dar renda slnão no fim . do exercício, por 
isso que seria col:iravel p el-os ba lanços . que annualmente se fecham em 
:Yl de ··:Dezembro. Uma emenda de ult ima hora mandou cobrar o impostCI 
sobre os balanços encerrados d-epois de 30 de Dezembro ant~rior "embüra 
r 'elativos a operações realizadas no decurso de 1920". 

Por este modo, votada assim a lei, q ue tem um intuito s-ocia!istico,. 
aÍém do fiscal, que visa ferir o cornmerciante nos lucros por elle colhidos 
na su a Jegitima profissão, é que podemos ver que é ella inconstitucional. 
por pretender lançar jmpostos sobre operações já realizadas no a nno an-
terior, sobre lucros, talvez já desa ppareódos na data do regulamento ex-
pedido :para a cob.rança do· referido imposto . 1

. 

Nestas condições, dou razão aos que impugnam por incons;titucionai 
t~ cobra~ça ; . mas, . ponho de parte essa qiestão e apanho del!a apenas . a 
;possibilidade de se contest:;tr e de se leva r a os tribunaes a leg itimidade, a 
in_constitucion alidade dessa -colleeta, com base na prohi'bição absoluta, Im-
posta pela nos~a l!;i maxima, . á União, c~mo a:os Estados, de vota r leis· 
retroactivas. 

Isto para. o finan cista é de grande imp9rtancia, mormente em aperturas: 
como a actual. 

Demonstrei tambem, préviamente, em discurs·c que .proferi 0 anno pas~ 
sado, que .esse espírito socialistico que induziu a preferirmos o imposto sobre-
lucros, jâ não estava muito em v·oga: tinha. sido u,na f lor esplendorosa que 
nascera em um momento e depress& ern:rrrurch f>r·era.. 

Adernais, :;; maneira por que foram tafados o~ . lucros commerciaes. no 
orçament·o a.ctu al, é obnoxia , é incongruent.e, além de inconstitu cional . · Tive· 
OCCasião de, ligeiramente, a preciando a enrenda t a+ qual tinha de S8r VO -
t~da pela Camara, provar que nunca, em . palz a lgl.j.m, se taxaram os lucros. 
dessa maneira, isto é, em uma taxa pro9ressiva, sem relação ·dos lucros: 
com o capital. P ara combater essa arguição, qu e suppunha de u.ma plausibi-
lidade obvia, não se levantou uma voz IJO Parlamento. O ·orçamento vi-. 
gente manda cobrar o imposto progressivo de 3 a 7% , confor.me a q,uantia 
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do lucro liquido. sem relação · alguma ao capital. Assim; tive ensejo . de-
demonstrar que uma empreza com dous mil contos de ·capital, si tivess' 
de ' lucros cem contos, pagaria a m·esma cousa que uma .empresa sem ca.-
pital algirm ou com dez ou vinte contos de capita\, que tivesse,· por um 
bamburrio, a f elicidade_ de ganhar 'OS mesmos cem .contos. 

O BR. MELLO FRANco: - ' Desde que o imposto era soqre lucros, nada. 
tinha com o capital. 

O SR. JoÃo CABRAL·: - O nobre ·Deputado que me · honra c•om a sua 
atten.ção não apanhou bem o meti argumento . Digo que o mesmo im;post<Y· 
qua.ndo se trata de associações, taxa os lucros, .mas em r elação a o . capital. 

Assim, emquanto as sociedades, as commanditas por acções, e socie-
dades limita:das; são pela mesrpa lei tributad:l!s nos seus lucros com. a taxa. 
de 3 o/o, quando esses lucros .:.__ ve:ja-se· bem - quando esses lucros não ex-
cedam a 12o/o dO capital e COm a taxa de 6o/o Sobre O que ·accr escer, OS lU-
·CrOS do commercio . e da industria fabril, em geral, siio taxados, conforme·· 
o se u valor; sem attenção alguma a sua relação com o capital empregado,. 
cobrando-se 3% até 100:000$, ·4 o/o sobre o que accrescer até 300:000$, .. 
5o/o sobre o que accrescer até 500:000$, e dahi em deante 7'% . 

Desta maneira, h avemos de ver 'casas commerciaes · e fabriec'l.s, dando· 
lucr o ele 500$'o sobré o ·càpital, pagar de imposto apenas 3%, e outras que · 
applicaram a sua a.ctiviclad-e eiP industria1o m·en'Os remunerdoras, cloncle 

. tira ram· u m. lucre mlnimo, de 1 o/o, por exemplo, pag<J,rem o m esmo que. 
à'qu'eliàs de menór c..9.pital, desde que o valor, em .dinheiro, desses luc~os., 

seja J.denticd. 
Clamei o anno passado contra esse absurdo, contra essa iniquiclade; 

e ningu em me quiz ouvir. 
Mas, senhores, essa idéa do imposto sobre o lucro, mesmo sem a ,ini-· 

quidade a.pontada, deve ceder 'Joga r ao iinvosto unico sobre o commercio,. 
que é o imposto por que .pugnei e que tem sido advogado nos centros · civi-
lizados m a is importantes do··· mundÓ '-- é o imposto geral sobr e as vendas. 

Apresentei esta ~ idéa o arrno passado, sob a fórmà de emenda, man-
dando cobrar 1 o/o sóbre todas as · vendas eommerciaes, •para ·sups.tituir não-· 
sómente o imposto sobre os ' lucros, más tambeJ;n, o imposto ·sot,í'E; O!:> t r a n s-
portes, o qual, a meu 'v er; " é t ambem ine-onstitu'Ciona:.I -e inconvenie.nte , e' 
'ainda para diminuir os impos toS' · sobre o ~onsumo de .. certos gener~s · màis 
I necessarios á subsiste~cia. 

O imposto sohrf' os transportes é 1na is uma peova · de que nos t emos: 
desgarrado comp1et~mente d'as noi:Thas constitucionll'es, a res·peito de t a -· 
xação. 

Concluir ei ··o meu discurso · d·e hbje di2lendo que, ·por fatalidade, a. ex e-·· 
cução que 'temos dado aos preceitos coristitucionaes, a respeito de tributa-. 
·ções, é a mais absurda poss'ivêL 

Si temos na Constituição a lg.Üma cousa que esteja· bem delineada . bem 
traçada, é a cliscrimin_açã0 entre· impostos sobre importação e impostos sO-· 
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bre exportação, estes · sendo da exclu siva competencia dos Estados e aqu e1-
1es da. Federação.-

Pois bem: o que vemos na pratica é que os Estados; quasi todos, 
cobram impostos de consumo ria •occasião da entrada dos generos e procu-
ram todos os artifícios para mascarar .esse verdadeiro crime contra a 
Constituição. V em por sua vez a Uniã-o, que devia procurar corrigir esse 
-defeito pela preeminencia em que se acha no paiz, e decreta um imposto 
sobr.e o transito pelos , .Estados, imposto pr'ohibido eXJpresoomente JPella 
Constituição, impos to que será tambem de exportação, pois que é c-obrado, 
muita.s vezes, na occasião do genero ser exportado. 

T emvs, p.or consequencia, que. por uma inversão constitucional, os Es-
tados passam a cobrar impostos sobre importação e a União está. c-o-
brando, por seu lado, · impostos sobre a exportação. 

Ora, a medida que pro.ponho como base fundamental para ·uma refor-
ma do · nosso sys-tema tributaria não .soffre desses males: ao contrario, 
-é o remedio para todos elles . 

Occuparei , ainda, o tempo da Camara, noutra sessão, clesenvolvendo 
-esse •plano da r·eforma tributaria. 

Termino, por hoje, agradecendo .a todos os que se dignaram de ouvir, 
com attençã:o que muito me honra .estas de.siprett:n1ciosas c_onsiderações; 
-com que supponho concorrer para o estudo dos meios de obviar os effeitos 
.alarmantes, n ão só da crise extraordinaria que atrav.essamos, como da-
·q:uella diathese, daquelle estado de molestia 1 permanente do. nosso systema 
.financeit·o. (Mu·ito bem; muito bem. O oraclOr é cumprinwntado). 

SESSÃO ·DE 6 DE J U LHO 

<:? Sr. João Of.tbral: -Sr. Presidente, o 'lfrojeéto ora em 3" discussão, a u-
toriza n.Jvas rlespezas e, deante elo clamor que r'e levanta, a proposito ela actua] 
-crise econom.ica e financetra, contra as obras q ue o Governo tem emprehendi -
do, seria natural que a lg uns dos Srs. represeptantes da Nação v,iessem com-
bater. estes novos gastos, como adiaveis , ou àefemdel -os; como imprescindiveis. 

Desde, porém, que n.inguem toma a pal~vra. peço á Camara permissão 
-para continuar as ·considerações interrompida~ na sessão de hontem e tenden-
·tes a estabelecer clara e positivamente , qual ~ meu ver o problema mais pre-
mente quaes as medidas que mais se impõem actualmente ao Governo. 

Para todos quantos m e deram hontem, a honra de' ouvir-me, deve ter 
·ficado claro. Sr. Presidente, que a minha ·th\'!se a thes-e que defendo é a se-
·guinte: a crise _pôde ser commereial economi<:a e financeira m as é princlpal-
·mente fin anceira, porque n este caracter é mais constante e constitue o gran-
·de mal do paiz mal gerador de outros J:nenones como sejam as . crises passa-
;gei r a.s, economicas e · commerciaes. 
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Alguns clamam as ta:x;as cambiaes mas o camboio não é m ais elo que um 
J ndice, uma febre, um symptoma. Aos poderes publicas, ao Governo compe_ 
-tentemente autoriz,1d0 pelo Congresso Nacion al, cumprtol dentro das norma $ 
:1egaes e constitucionaes, pelo caminho que indica a sciencia economica, atten_ . 
-der a os justos reclamos do commercio e óas classes productoras, mas cuida r 
·dos deveres secundarias, embora solicitados por clamorosas queix:~ s dessas res-
peitaveis classes , esquecendc, ou descurandn o object0 principa l elo governo 

.. que é condição necessaria da existencia elo proprio organismo l>Olitico, isto é 
·as finanças publicas, seria o mesm0 que occupar-se .o individuo em marcha 
pa ra a tuberculose mais com as questões indumentarias do que com a fog)lei-
.ra interna da propria consumpçoã. Tratemos, pois , da questão financeira. que 
·é 'o m al dos males , e, embóra aitendendo ás questões economicas e commerciaes 
·.façamol-o sempre sob o ponto ele vista finance'ro, isto é. sem perder de vis ta 
o interesse geral 'da Republica. 

Para combater o def'icit, para encà minhar o pa,iz ao .regim en elos saldo" 
.cJo sa n eamento das finanças publicas além ·cJa parcimonia nas clespezas é nece>ll-
.saria uma boa systematlzação das tontes óe receita. 

Ex«.minado já por mim mesmo o "dos systemas" do nosso reg1meu tribu-
-taria, os defeitos da a rrecadação ela. receita federal, postos em fóco tambem 
·ultimas impostos creaclos isto é. os impostos sobre os lucros corrimerciaes e o~ 
transportes, este ultimo já começado a cobra r e aquelle ainda dependendo · da 

•execução elo respectivo regulamento a proposíto do qual foram apresenfãdas 
-varias reclamações qup deram '10gar á remessa da q,l,Hlstáo pa r a o Congresso 
Na cional, entend1 e continuo a pensar que é o momerito opportuno de d·iscutir 
esta questão na sua complexidade, e é por isto que flagello a Camara (não 

·apoiadOs) ainda hoje com as minhas considerações, hontem iniciadas e inter-
rompidas p elo ad iantado da hora , e que ora vou continuar a expressar da m a -
neira mais chã e ra'[)ida J)ossivel. (Sussun·o). 

O SR. AUGUSTO DE LIMA: - E' de lamentar que o assumpto ele que V. Ex. 
-está tratando não prenda a a t tenção da Camara. Si V. Ex. es t ivesse fazen-
·do politicagem, o a uditoria estaria · attento . (Apoiados). 

O SR. JoÃo CABRAL: - A minha these, a these que vou desenvolver hoje 
·é· que em vez de impostos obnoxios, incongruentes, pessimamente lançados 
-e· ·suspeitos de inconstitucionalidade que se pretende cobrar sobre os lucros 
commerciaes ·e já se acham em cobrança, sobrecarrega.ndo os tl'ansportes, 

•devfmos preferir um imposto unico, geral, sobre todas as vendas effectua.das. 
];]' esta· a materia de que vou tratar hoje. 
0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - Unico, mas proporcional. 
O SR. JoÃo CABRAL: - V. Ex-.. que me honra com sua attenç:ãJO verá, 

no desenvolvimento do meu discurso, que tocarei em todos os pontos e 
exhibirei com lealdade os prós e contras em . relaç:ão ao imposto que ot·a. 
])rc·ponho. 

Desde O· anno passado, Sr, Presidente, que ouço, ás vezes em dichotes 
<de incorn·petentes, que me não preoccupa·m, mas por vezes tambem em 
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ponderações de pess-oas re•speitaveis, perguntar-se-me se é iste que eu pro-
ponho --' -um imposto geral sobre o gyro, comprehendenào toda e qualquer 
operação comme.rcial. 

Conimeçarei, portanto, precizand-o a. designação e o objecto desse in1po,;;to. 
A di<fficuldad-e em traduzi-rmos bem a expressão ingleza " ·tax on tur---

nover". ou "turnover tax·" e a versão ·mais facil do francez - "impôt sut·~ 

l c chiffre des affaires" tem· levado alguns espí-ritos á essa confusão do im--
posto, q-~e a.dvogo com o gyro commercial, isto é, com um imposto sobre u-
toúi.l ·das operações commerciaes, de quaLquer negocio, quaesquer que eJ.las·' 
sejam; ]]'---por isto que pr~ferimos designal-o "imposto sobre as vendas" ~ 
seg·~indo neste ·particular a corrente nor-te -americana, que o denomina.. 
"sales tax". 

o SR. MARI-O BRANT: ··- · Ha um grande movimento ' rios Estados Unidos 
favoravel ao imposto sobre as vendas. 

O SR. JoÃo CABRAL: - ó impos-to sobre as vendas não quer dizer um. 
_imposto sobre toda a massa .das opet"ações de qualquer negoci-o. Ao con-
trario, é uma taxa sobre a;; depezas, regulada J:lela somma dos desembolso:;. 
e sem levar- em conta o lucro ordinario do negocio. Parecerá, á primeira 
vista, urila• contrariedade ao princi-pio fi-scal de que não se deve taxar qu(jm.. 
c1espende, mas quem recebe, e no acto de receb'er. 

· Mas a · sciencia economica ainda não estabe1eceu como um dogma que. 
ass·,m seja sempre; e já temos, sem fallar no seno das lettras, vari<ts trans--
ac(;ões sujeitas a tribu~aç"ão, taes como a 1ransmissão de prÓpriedade im--
movel, de competencia excluf>iva dos Esta(\o~, a transferencia de titulas em 
bolsas; esse mesmo hediondo imposto sobrr os ,transportes de pessoas e· 
cousas, ·sendo uma taxa que recahe sobre uma opet·ação commercial, se-
.;undo o seu valor . E - o que é mai-s cut"j-oso - no ·proprio regulamento, 
recem-expedido pelo Governo, Nl estão sob a -rubri·ca de "impostos sob a .. 
r<;!nda" os que já vêm sendo cobrados ha V<,uios exercidos, recahindo ,sobre· 
premios de seguros ma1ritimos e telTestres, p:t;emios de segut"os de vida, . 
:;Jensões, peculios, etc. I sto, se não ê taxa sobre renda bruta, impostô ê,. 
incontestavelmente, sobre operações commierciaes, e· p fllg·o por q_uem des-· 
pende . Da. mesma sorte ê o ' imposto sobre o valor das entradas para as. 
e~pectaculos publicas. 

São exemp.Jos de impostos recahindo sobre des·pezas, ou próporcíonaea. 
ao desenib~lso, pagos todos por · quem despende, e qu·e . ninguem s6 por isso· 
repelle, ou julga oneroso. 

ü que propomos, consequerítemenfe, é que de um modo geral, cada. 
p·~sEoa que adqui'ri.r ' p~ ·c'ompra· um genero ou· mercadoria em c-ada estagio· 
d'~1 sua evolução: desde a materia' prima até áo 'producto acabado, pa.gU'é· 
uin' 1iií.illcional de um por cerito sobr,e . o .rireQo por que effecttia a sua compra . 

Tomemos como exemplo os objectos de couros crús pagariam um por· 
tento com-o taxa addiciónàJ. ao ' preÇo . exigtd_q pelo vendedor; o ·rrubt'icante Oàn 

:nanufactor compraria pelos preços ' do ' curtidor mâis um addicfonal de um. 
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lP''r cento, e assLm a ope.ração continuaria, de grão -um gráo, até a compr<... 
·eve?Jtu8.1 de calçados pelo fr eguez do varejista . 

E' a qui oc.cas'ião de questionar sobre. o effeito de um tal imposto en. 
Telaçfto ao p·reço finaldas cousas. T emos qoas razeõs para suppôr que o 
ccon~umidor não pagaria mais do que actuaJm ente, sob o systema fiscal, qu~o 

·nof; wrrui.na . Desembolsaria com certeza multo m enos, se como . propomos, 
em c.c;.nsequ encia dos resultados esperados do novo impos~o , extinguíssemo! 

,o~ chamados de consumo sobre obj~ctos · de utilidade, CO!llO o sal, os cal-
ça,::las , cha péos, assucar, mante-iga, etc. 

UM SR. <DEPUTADO: . - Qual a maneira de fiscaliza r a arrecadação? 
O SR. MARIO BRANT: - H a uma difficuldade a vencer nesse imposto: ê 

.a arrecadação . Me'smo nos paizes de população densa, como os Estadol!l 
·u nidos, essa difficuldade existe . 

O SR. JoÃo ' CABRAL: - Tomare.! em consiq,eraçã o, dentro em breve, est::. 
•face d~ questão , 

Imaginemos que, presentemente, o custo de certa m a teria prima seja 
100$, e o preço fin'a l ·dos objectos acaobados, que della der ivam, depois de pa.s-

·s arem por cin co mãos, seja 300$, sem diminuir cousa a lguma p ela incide n-
-cia pesada, m as ooculta, àa tributação ora existent e. 

O imposto sobre as vendas O'Peraria da seguinte maneira: 
o primeir o vendedor ex.pedle a sua factu ra 'por 100$, m ais 1$ do imposto. 
O comprador que paga 101$ póde, incluindo as s uas despezas de f a.bri-

<!ação e o seu lucro, facturar as suas m ercadorias, como vendedor, a 150$, 
mais 1$50 0 (1 o/o ) do imposto. 

- . 
O segun'do comprador, que compra por 151$500, pôde, .da ndo ·m argem para 

a s suas despezas e o seu lucro, vender por 2.00$, mais 2$ do im'!Josto. 

O t erceiro comprador que compra por 202.$, v en<1e por_ 250$, m a is 2$500 
do imposto. 

O qua rto, que compra por 252$500, vende o obj.ecto ac&bado ao · consu-
mido-r P?r .300$, mais- 3$ do imposto. 

Aqui figuramos um casto natturalmente um t a nto a rbitrario qua nto aos 
preços em cada tra nsacção e ao nu·m ero de mãos a través das quaes a. mer-
cador ia póde passar desde <> começo a té ao _ fim do seu gyro; mas serve par.a 
dar uma icléa da incidenda do imposto sobre as ven'<1as . 

Por elle se vê q u e o consumidor, em ul-tima ins ta n cia, é quem paga, tal 
·como acontece em q ua lquer s-orte de im'Posto, que se possa imaginar; mas 
neste caso elle paga precisfllmlente a -somma que entra para o Thesouro, n em 
um r eal mais do que aquillo que o E sta do l-he pede para o custeio da cousa 
·publica; emqu a nto que, presentem-ente, eHe paga ma<is, su jeito c-omo está 
a um systema, de taxação, que co'IThpelle os f ab::-ica ntes e mercadores a co-

--brirem-se -de acoordo cor11. as exigencias do fisco, passandb sempre adiante, 
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sobrEI os hombros do consumidor, com grande margem, a carga ·e a sobr e-
carga dos. varios impostos, a que estão sujeitos, princ~palmeute essoe, que se-
pretende crear, dos lucros e excessos de lucros, cujo monta nte exacto n'ão-
póde ser calculado, me~es antes. 

O .consumidor seria beneficiado. No caso figurado a somma total da 
tributação, ' da primeira â ultima das operações, é 10$, que, sobre meecado-
ria cujo preço de venda final é 300$, representa uma. exacção total. de 3 1J3 
por cento na ult(ma transacção . Isto é certamente muito menos do que O· 
onus que os commerciantes adclicionarão aos preços pa t·a cobrirem-se contra 
o imposto sobre os lucros das socieda!des e firmas commerciaes. 

O ·SR. COLLARES MioREIRA: - v. Ex. ap.pJi.ca esse imposto a mercadorias 
l'endidas dentro do pai~? E as de exportação que ·passam por duas mãos? 
V. Ex. sabe 4ue h~ mercadorias que com:portam 2 o/o de luct·os, no maximo, 
como o cafê e o algodão. 

0 SR. NAPOLEÃO GOMES: O imposto é quasi incobravel. O couro, 'POr 
exemplo, .é vendido como màteria prima, n'ão se faz escripturação. Nun;:a 
poderá ser feita a f.iscalização. 

O SR. JoÃo CABRAL: - Si me fosse permittido solicita r dos nobres D epu-
tados a sua esclarecida atterição e à sua meditação sobre o que digo e serâ 
publicado no meu discurso, estou certo de que SS. EEx. acabariam concor-
dando commigo. 

0 •SR- NAPOLEÃO GoMElS: - Com mui.to waz'3r. 
O SR. JoÃo CABRAL: - Senhores, aqu'i e~t·re nós, não ha estati.stica per .. 

:l:eita. Mas nos paizes mais adiantados onde se tem dLscutido, da maneira 
mais exha.ustiva, nos ultimos sete annos, lf · questão fiscal, a;s estati:sticas 
teem ,demonstrado que ê justíssima a ponderflção que acabo de fazer, de que 
a sobrecarga de um imposto sobre as rendas â taxa mínima die 1 o/o sobre 
carga que o commercio exigirã ao consumidor - addicionando-se ao preço 
commum da mer{)ador-ia , é ·muitíssimo men'o;; do que a que eUe, por motivo 
de outros impostos, usualmente faz !'ecair spbre o mesmo ·objecto. 

Na Ingla terra e nos Estados Unàdos se tem chegado á conclusão defi-
l.itivamentoC, de que a pr.inctpal causa da inflação do:!! preços ê o imposto· 
sobre o excesso de lucros; e a •fôrma da taxação votada em nosso vigente 
orçamento part!dpa da ·n'atureza '<lo_ imposto sobre ex-cesso de lucros, pois ê 
um imposto progressivo. 

Peritos do Governo, nos Estados Unidos, teem adrnittido que o methodo 
alli existente de tributação leva o commerciante a cobr.jr-se com um a ddi-
cional .de, pelo rr_e·nos, 25 por cento nos preços - uma grande parte do 
qual nã;o chega ao '!'besouro. 

Haverâ quem n'egue que outro tanto nto acontece aqui? 
Por outro laão alli se cal-cula que, si l)m imposto de 1 ;por cento fosse 

cobrado sobre tod'llS as vendas, até que unta mer.cadoria chegasse ás mãos-
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do consumidor, a carga desse tr1buto seria muitíssimo reduzida, e toda ella 
redundar.ia em beneficio do Governo, o qual, erri troca, estaria menos in-
ter~ssado na inflação do preço e mais interessado na estimulação das ven'das. 

CaJ.culos ·.semelhantes t eem sido fei·tos na Inglatena por contr~bandistas 
em conta,cto d-iario com os effeitos da incidench do systema tr.ibutario alli 
presen:temente em vigor. Na op-inião de taes peritos, uma média de 20 por 
cento é actualmente addicionada aos preços para cobrir. as despezas de im-
postos, ~mqua.nto que uma taxa sobre as vendas não exigiria ma1s de cinco 
por cento. 

O ISR. MARIO BRANT: - Esta é a opinião do orador, aliás mui·to ccn-· 
te·stavel. 

O SR. JoÃo CABRAL: - Não é opinião do hurr..ilde ora,dor. Estou mo;,-
trando que é opin'ião dos peritos commerciaes e offiC'ia es da Inglaterra e dos 
Esta·dos Unidos . 

O SR. CoLLARES MioREIR..,: - O 1mposto, n a Am-er1<;a <lu Norte, foi lan-
çado sobre a renda, em geral. 

O SR. JoÃo CABRAL: - ·Os !peritos officiaes calcular·am, nos ·Estados Uni-
dos, que a inflação sobre os preços, produztda pelo lançamento do imposto 
sobre ·excesso de lucros, podia ser fixada em 25 o/o. 

E' mais do que n a. Inglá.terra-, porque o systema do lucro na America 
do Norte é mais lato -do que na velha Albion. 

Não são palavras vãs do humilde orador, repito, são palavras de esta-
tísticas, e a tê officiaes. 

E, o que é mais inter·essante, o que se tem constatado nos Estados Uni-
dos, como em toda a parte, é que essa inflação, de cerca de )lma quar•ta 
parte dos preços, não chega toda ao T·hesour•ú. E' 'ésta 'uma questão muito 
importaB'te para a qual peço a attenção da Camara. 

Tem-se demonstrado, na America do Norte " na . Inglaterra, que O· com-
rnercio, victima de uma ·nesad'a ·taxação sobre os lucros e excessos de lu-
cros, para se premunir contra essa despe21a. annua, b'xtraordinaria, lança so-
bre cada preço uma sobrecarga, q u e vae de 20 a 25 o/o, excedente em muito 
da exacta ex!igencia do era·rio; e, por corrseguinü:, em vez ele ir para os co-
fres da. nação, fica em mãos do commercio prevíd·e·nte . 

Os ·exemplos que figurei poderão ser apontados como recahindo ·sobre 
oJ;ljectos que sof·frem um diminuto numero de transferencias até alcançar o 
consumid·or e que naquelles objectos que soffrem commummente mais nume-
rosas transferencias dar-se-hia uma inflação de percentagem muito ma.ior. 

Eis como se expressou, a este proposito em notavel conferencia perante 
a · New-York Wholesale Grocers, Association, em Fevereiro ultimo, Mr. Leb-
beus R. Wilfley, notavel ad-vogado americano e ex-procurador geral das 
Philipp.inaS: "Geralmente se pensa que, em muita class'e ele industria, as 
transacções são tão numerosas que o imposto sobre as vendas ·se multipli-
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.-caria e accumularia até se tornar uma somma bem consideravel. I sto não é 
verdade . Tem-se -demonstrado po1: calculos mathematicos que nas industrias 
.-onde as transacções são mais numerosas, o imposto nunca subirá a mais de 
2 114 o/o" . E baseando-se ~m dados fornecidos por pessoas competentes, fh 

..gurou · dous exemplos, cujos calculos eu procurarei exhibir aqui, substituindo 
pela nossa a moeda americana, pela taxa. média · de 5$ o dollar. O primeiro 

-diz respeito á manufactura de um terno de roupa para homem, e o segu ndo 
refere-se â fabricação de uma rnda de borracha para automovel. Ver-se-ha 

-que na preparação de um terno de roupa ha norma lmente sete transacções e 
,que o montante total do imposto não pàssa de 2 112 o/o . No caso da fa-
bricação de uma roda de borracha ha 11 transacções, que accumillam um im-

,posto apenas de 3 113 o/o . 
Vejamos o calculo do imposto pago por um terno de roupa; desses qu'.l 

-se vendem a retalho por 300$, sendo o imposto cobrado á razão de 1 o/o sobre 
·cada uma das vendas: 

l'Yit1JOStO 

de 1 % 

.1 . L ã em bruto, avaliada em cerca de· 32$500. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $325 
,2, o negociante de lã faz limpar a lã comprada e vende-a, diga-se, . . 

por 40$000. . . . . . . .. . .. . . .. .... . . . . ·1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $400 
fiação converte-a em fio e vende-a ao fabricante de tecidos ..3. A 

por, diga-se, 50$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $500 
4. o fabricante -de tecidos converte es~e fio em panno, que vende 

a cerca de 20$ a jarda, 3 112 .. .... .................. .... . ·. $660 
. 5 . Guarnições, forros, etc., teem. um valor approximado de 50 o/o 

do valor do panno e terão passado Pf'llO mesmo processo de 
-conversão que a lã até a final preparação do panno. A taxa 
sobre esse material, portanto seria de 50 o/o da somma total 
das taxas antecedentes, ou ... . .. . . .. .. . . .. .. . ... . . : .... . ... . . 

· 6 . Estes materiaes são convertidos no terno de roupas, pelo manu-
factor, que o vende por 200$ ...... .. . . ................ .... . . 

7. O terno, que é vendido a retalho por 300~. pagaria .......... .' .. . 

·Imposto total sobre o preço para consumo ... .. ... . .. . .. .. . . . . ..... . 

Ou · 2,61 o/o do preço para o consumidor. 

2$000 
3$000 

7S835 

Este cal-culo foi feito sobre os saldos fornecidos por Mr. William Gol-
dman, de New-York. Semelhantes podem StJr feitos a respeito de outras 
'lllercadorias, igualmente de primeira n ecessidf!-de. 

Exemplificaremos, agora, com uma roda ~e borracha para a utomovel , por 
·ser daquellas mercadorias que maior numero de transacções originam . 
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Sobt·e uma roda de borracha de 30 x 3 1j2, que se vende a retalho por 
175$500, tPremos: 

1. Borracha bruta usada, 26$750 ............................. . ..... . 
2. Algodão bruto usado como importada, 15$000 ...... .... ...... . .. . 
3. Di to nacional, 2$000. . . . .................... . ...... .. .. . .... . . 
4. Algodão importado em fios, 21$000 . . ... . .. . ............... . .... . 
5 . .Algodão nacional em fios, 4$000 ........ . ... . ... . ..... .•.. ...... 
6. Fios na fabrica, 5$000. . . . . . ....... ... ....... . .. .. . . ....•. .. ... . 
7 . l!,ios na fabrica, 27$500 . . ......... · ................... : . .. .... . . 
8. Pigmentos diversos, 3$500 .. . ................................ . . 

Imposto 
de 1 o/c 

$267 
$150 
$020 

·$210 
$04Q 
$050 
$27~ 

$035 
9. Os materiaes acima convertidos em rodas pelo fabricante, que as 

vende ao expedidor por 142$250. . ...... . .............. . . 
10 . O expedidor vende-as ao commerciante por 149$500 ............. . 
11. O commerciante vende-a ao consumidor por 175$500 ......... . .. . 

Imposto total sobre o preço para consumo .... . .... .. ...... . ....... . 

Ou seja 3,259 o/o do preço para o consumidor . 

1$423 
1$495 
1$755 

5$720 

Este calculo foi forneci do por Mr. H orace De L isser, Presidente da Ajax 
Rubbe rCo.; e Mr. Wilfley accrescenta a estas eloquentes cifras que a ob-
jecção de que, no curso da producção, o imposto sobre as vendas crescerá. c 
augmentarâ. continuamente como fazem em relação ao imposto sobre o ex-
cesso de lucros (e jâ. o fazem aqui no Brasil com os chamados impostos de 
consumo), essa objecção, depois de maduro exame, se verificou ser int<•lra-
mente infundada. E isto por duas razões: primeiramente porque a quantia é 
pequena, e depois porque ella é fixa, de maneira que o pretexto pare. au-
gmento de preços não existe como no caso do imposto sobre excesso de lu-
cros, onde a quantia em questão é desconhecida e incerta. Neste ultimo caso 
o negociante tem não s6mente um bom pretexto mas uma explendida oppor-
tunidade para augmentar o preço de venda até a uma extensão muito alén:> 
da proporção que os factos permittem. No caso do imposto que advogamus, 
o negociante não teria interesse em a ugmentar o preço das mercadorias a um 
ponto sensivel. O publico não toreraria e a vantagem não seria grande para 
aquella. 

Ainda nos Estados Unidos, jâ. tivemos occasião de referir, tem sido cal-
culado por peritos officlaes, e por numerosos homens de negocios dos maiores 
armazens e casas retalhlstas, que as diversas taxas lançadas sobre os ex-
cessos de lucros dão causa a uma inflação n os preços de, approximadamente, 
23,2 %, por onde se p6de v er que o a ug mento occasionado por u ma taxa• de 
1 o/o sobre todas as vendas, como figu ramos, isto é, 3. 25 %, na peior h ypo-
tbese, é quasi imperceptivel, em comparação com o que alil está. pagando o 
consumidor. 
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Entre nós, si admittirmos que não será tão pesado como nos Estados 
Unidos o imposto que se · la,nça sobre os excessos de lucros, resta-nos ponde-
derar a enorm~ carga que as mercadorias já supportam com os tmpostos de 
c'on~wno e alfandegarios. 

E, por fallar em impostos aduaneiros, occorre-nos lembrar que o imposto 
sob.i·e as vendas opera sobre os preços de ' m~neira semelhante á daquellel!l 
em nossas · tarifas proteccionistas. O consumidor que, em ultima analyse, ê 
q~em paga , todo imposto ·indirecto, supportará insensi~elmente a ·pequena 
carga do que propomos, incomparavelmente ma;is leve do que tudo quanto se 
tem querido pôr em pratica para reforçar os recursos do Thesouro. 

A nossa convicção é que, nas aperturas em que estamos, nada se farfi 
d,e seguro e reparador neste assumpto senão adoptármos este novo tributo : 
Só elle nos dará os recurs-os de que preci~amos urgentemente para o equili-
brio orçamentario e !nicio do regimen dos saldos, conveniente ao saneamento 
do meio circulante. Só elle · permittirâ que, sem abandonarmos completamente 
o pro.teccionismo creador e aviventador de n ogsa.s industrias possamos, e,ntre-
ta!)to, redu zir a lgumas elas tarifas que mais concorrerem para a carestia da 
vida, e tambem, em casos excepcionaes, prohibir certas importaÇões, como 
medida de salvação ante a quêda extraordinaria das taxas cambiaes. Só elle. 
com a sua facilida de em ser dinl!inuido .e elevado, conf-orme o's resulta dos que 
des~jarmos obter iliante das estatist~cas, e com a sua seguran ça em, produzir 
esses mesmos resuJ.taodos .calctÚa-se que nunca, mesmo em ~omentos de 
crise: a sua variabÚidad~· attingi·rá a 10 o/o das estimativas) só · elle, repeti-.. . I 
mos, n_os permittirá reduzir e extinguir certos impostos de consumo, que temos 
sido obriga:dos a la 11çar sobre objecfos de primeira necessidade, como o sal, 
o assucar, a manteiga, etc. 

O imposto sobre as vend~s nã-o é uma cousa insolita, nunca experimen-
tada. 

I 
Muita · gente, mesmo nas regiões offloiaes, e no Parlamento, nãt> tem que-

rido prestar attenção a esta materia, supponclo-a uma innovação ·perigosa, ou 
co!ltrari;:t a velhos p.receitos classicos, e ás condições do nosso . meio envene-
n:ap_o, enlangueciclo por uma tributação sem methoclo ou systema. E' por isso 
que vamos demon strar que o impos to sobre as venda~ não é uma cousa in-
solita, nunca experiment ada: de resjlltados inteira mente desconhecidos. Não, 
e!Je t~m sido pos to em pratica em algun s· paizes, e o seu s!}ccesso, assim 
como a sua equidad e tem sido ple1,1amente demonstrado. 

:t:'fa Amerca do Nqrte, onde ellEj é agora lembrado. cç:>mo remeçlio uni'co 
(A, Sales Tarc, the only rem~à.Y, a . d~nmpinação dada pelp ~utqr citad~ ao .seu 
pamphleto), qu!!-ndo o .paiz,, como act:ualmente quasi todos os povos do mundo 
civilizado, soffria as , consequencias_ de . uma exhausti~a guerra: - a gu~rra 
da seccesEão - urgindo faz,er . cr~sper ·as receitas, foi .lançado U:m imp~sto 

. s~Rl'fl as vendas, e o ' S!lU ~uc~!lSso.· fot 'tão gra,nde, que elle ~o~tin~ou em: vi,gqr 
até, que a crescente prosperid~d~ <l~~~ E,stados Unido~ tornou sup~rflua a sua 
perma nencia. E, o que é mais inter·

1
essante, elle conduziu o paiz á reparação 

dos estragos produzidos pela guerra, fez concentrarem-se as energias, fomen-
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tou o · desenvolvimento da prdducção e distribuição das riquezas, de modo 
a passar a Norte AJmerica, de um paiz Simplesmente agrícola, â. posição do 
maíor ·productor industrial do mundo. 

Em nosso discurso do anno passado, na Carnara dOs Deputados, dei'irámos 
esboçados os prop_ectos deste imposto, como estava comeÇado a ser executiLdo 
na França e no Ganadá . .A:gõra diante de novas informações que nos cõ:e~ 

gam ã:s mãos, podemos accrescentar que nesses dous paizes os resulta'dos 
colhidos excedém a toda expectativa . 

A Allemanh a tambem recorreu a o mesmo imposto, mas ahi á sua . inci-
dencia e colle<:fta são defeituosas. 

ô producto dá sua arrecadação em França pron'lette alcançar as cii'rás 
orçadas, emquanto que no Canad:à é' elle o gra;nde factor do quê se pode cha-
mar um reoord dê receita arínua:l. 

N ós Estados Unidos, já vim'<Ys aqui mesmo, e demo'nstrâ.mos no citado 
discurso do a nnq passado, appella -se agora · co'm fervor· para d impo's'to s·ob're 
as vendas - como um substitutivo dà intoleravel tributação que alli sÕffrem, 
iniquamente todas as <llasses. 

•0s impostos sobre os excessos de J.ucro, os .. impo·stos ohruna dos de guerra, 
assoberbaram alli de tal maneira o commercio, attingindo :í.s vezes 1i. peré'en-
tagem de 75 114 ' o/o· •.• 

O SR . FIDELls REIS: - Chegaram mesmo a 77 o/o . 
O SR. JoÃo CABRAL: - ... cau'sa:ram ta('!s emba'raços a esse coinrríerclo, ~ • 

. por· co:hseguinté, forçosrunente, ás fin a:n'Ças p'ubl'icas americàna.S, que os ho• 
me·ns das industrias, das finanÇas e estadistas procuraram, com -esforço 
hercuelô, fôr em jogo todas as suas fácul'dadés ' inventivas, que . são agudas, 
como sabemos, e sempre fervorosas, afim · d'é' encontrarem rernedio~ssa 
afflictiva s,Jtuação. 

E a g r ande corrente vae sé formando ' a: · fa'vor db' imposto sobre as ven-
das, qu e eJ.J'es chamam sales tá:X. 

Á proposta americana, sustentada p'elós· ma is importantes· banqueiros, 
fabr icantes e commêrcia nte, é a mesma advoga da peJó ' jornal The Financier 
para a Tnglatérra·, isto é, que uma taxa de 1 o/o' seja impos ta sobre todlis ' a·!!l 
operações de venda desde a materia prima até ao produytÓ manufacfurado, 
de modó que o imposto, em cada caso, possa · ser · adtlicioiiadd·· ás d·espezas 
intermediarias e assim passe a ser su ppbrta do pelo consumidor eventual.. 

·Es'tamos informados d\' que nci E s tado de M1nas já se tentou· o Iança -
~ntõ de um Imposto sêmelhante, não tendo a l ei votada. pelo Congressó 
chegado a ser posta em execução, em virtude de um retrocesso produz;idó 
pela grita que se levantou contra ella . 

UM SR. DEPUTADO: - 0 imposto dê Minas Geraes era uma taxa gerál 
sobre as operações ' commerciaes. . 

O SR. JoÃo CABRAl.: - Perfeitamente . E acre;dita.mo~ que rt repulsá teve 
Jogar por isso mesmo, p()r falhas 'dá propria lei e fa'It'a de uma própaganda 
em · regra. Para· iiiUstras esta parte dó · meu discurso, · julgo · aproposltado 
trasladar· para aqui 0 testemunho do j:í. ciui:do · Mr . L ebbims R. Willey: 
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"Os segu intes factos, disse elle na conferencia a gue já a lludi - pos,so ~ 

:vos affirma r com segurança pela razão do conhecimento pessoa l que tenho 
do resultado pratico do imposto . sobre as vendas em uma das nossas depen-
dencias, as Ilhas Philipp inas. Eu tJra procura dor geral das Philippina s sob 
a presiden cia Ta ft, qua ndo o Governo ü ;ve de enfrentar uma crise e m ma-
teria de i1mpostos e finanças. Foi proposta uma taxa sóbre as vencla;s e 
contra isso se levantou entã o fo r temen te uma gril11cle parte do povo das 
Philippinas, e os a rgumentos oppostos emm identicos aos argumentos ·que 
ora se levantam nos Estados ,Unidos contra o mesmo. imposto. Preciso asse-
gurar-vos que foi com grande difficulcla des que, o Gove rno conseguiu fazer 

·passar a l ei crea ndo tal imposto. A noSS?- experiencia, entretanto, poz termo 
a todas as objecçõés que se havia~ levantado contra elle . A lei tem estada 
a lli em vigor durante dezesei.s annos e te<m tido bom exito em todos os 
respeitos. Actualn1ente é ·O imposto cobrado praticamente sem . um murmu-
rio da . parte do contribuinte .. A . taxa, originariamente, era um terço de um 
por cento. Foi pepoi·s levantada para 1 o/o e estpu informado de que o 
Governo das Ilhas projecta levan tai-a pa ra 2 o/o . A lei foi redigida: por 
John ·S. Hord, e éxecutada por elle como collector das rendas internas du-
l 'ante. um per íodo dE)· seis annos .. 

Estou segura mente infoi1!11aclo tambem de que, ha tempos, o Seér etario 
H onston pediu . informações ao Governo das Philippinas a respeito do sue-. I . . . 
cesso · do i·mp osto wbr:e as vendas nas Ilhas, e que a sua resposta foi que 
'l·o:· imposto sol;>re. a s vendas é o. imposto mais satisfactorio , correcto, eco-

··-nmnico ·IJroducto - e . equitativo do nosso systema" . 
. E' o. seguinte o testemunho Cio Sr. I sauro Ga.baldon, 'actual commissa-

rio elas Ilhas das B.hHippinas devid~mente acreditado junto ao Gover~o de 
W a shington : 

, '.' Em re,sposta , ao . voss.o ·pedido. de informações, tenho o prazer de asse-
v erar . que o imposto sobre as vendas la n çado em 1905 nas Ilhas Philippinas 
contirÍüa até á presente data a produzir uma receita substancial. Depoi·s da 
opposição i-nicial a este imposto, que durou apenas poucos mezes, ·não. m ais 
tenho ouyido objeçção contra seu pafam·ento, e por conseguinte a credito qu·a 
elle está sendo coll.ectado sem opposição por parte dos contribuintes.". 

"A lei do ·imposto das Phi!ippin!j-s foi tomada do Mexico onde fôra posta 
em . execu ção pelo Pr·esidente Porfirio . Di:;tz e o seu celebrado Ministro das 
_Fina nças, .. Josê I,.. Limonueur, e coptribuiu poderosarp.ente para a rehabil.i-
tação daquelle paiz e para· collocal-p em solidas bases economicas e finan-
ceiras . . Quando Porfirio Diaz foi de rrubado, os titulos mexicanos eram v en-
didos. em uma base de 4 112 o/o em todos os mercados do mundo. Eu more! 
no MElXÍCO durante o . r egimen de Pof firio Diaz e tenhp conhecimento pessoal 
destes factos", accrescenta Mr. W~lfley . 

O S:R. FIDELTS ,Rrnrs : . - Está ain~a em vigor, no ]14:exico.? 
O SR. JoÃo CAB~: - Dev:e estar em vigor., 
O S. R. RAUL ALVE: - A arrecadação clesse imposto, como V . Ex . pro .. 

põe, se faz pelo. sel!o proporcional? 
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0 Sn. J DÃO CABRAL: Por diversas maneiras, que indicarei adiante. 
Por ora 'occupar-me-hei da extensão da sua inciden cia . 

. O SR. RAUL ALVEJS: - A Associação Commercial da Bahia dirigiu á Ca-
ma ra, segundo estou informado, uma r epresentação nesse '!entido, pedindo 
a instituição desse imposto em substituição a o creado o anno passado, sobre ' 
lucros cornmerciaes, e que, além de absurdo, é de dificcil execução. 

O SR. JoÃo CABRAi.: - Em .toda pa rte, onde se estuda a applicação de 
um disposto como este, vem á baila saber-se _qual s. extensão da sua mciden-
cia, si haveria clifferenciação de taxas, e que· objectos ou operações 
della fica . 

Devemos pleitear u rna discriminação dos objectos ele luxo? E sta é a 
prirmeira questão. 

A lei franceza, publicada no começo de Julho ãe 1920, f.ixa a taxa de 
1.10 o/o sobre os generos "ordinarios ", ·e 10 o/o sobre os "objectos de luxo", 
havendo uma taxa intermediaria de 3 o/o para operaçõés não commerclaes. 

Houve occasião, no anno passado, por parte de al_guns representant11~: 

do cornmercio, desta Capital, quando affirrnaram que na França se come-
çara com uma ta xa de apenas 0,10. ')"o. Convém, pois, frizar bem aqui ·este 
po!lto: A taxa fra nceza é fixada em 1,10 o/o, para que um por cento caiba 
ao Estado, e u m decimo por cento aos Departamento e Comu nas . 

Aqui , verr; de molde preguntar si não conviria interessar -os nossos E s-
tados no lançamento deste imposto - elles cujas finanças tão avariadas 

'anelam tambem, e anarchizadas, ~em rumo certo, por fa lta de -comprehen: 
são exacta da di-scriminação constitucional da materia tributavel. Terei, 
talvez, de voltar a este assumpto. 

A taxa adaptada no Canadá , é 1 o/o sobre todas as vendas (com certas_ 
isenções), e ha discriminação quanto aos objectos de luxo. ,, 

Na Allemanha foi adaptada, originariamente, a taxa fixa _de 112 o/o , el~ 7. 

vada ag-ora a 1 1!2 o/o aa valore-m sobre as vendas ordin<trias, com uma 
taxa especial ele 10 o/o sobre certas transacções, emquanto que no caso ._·q~ -
"objectos de luxo", se cobram 15 o/o (a principio 10 o/o). · r: 

Os generos aUmenticios deveriam ser taxados? 
E' uma outra questão sempr-e agitada qua ndo se trata deste novo -·im-

posto .. 
No Canadá os alimentos para o hom·em e para os animaes são isen tos , 

assim como o carvão. Na Allemanha os alimentos são taxados. Em França 
o pão -é i'sento elo "im"Posto sobre a cifra dos negocias", mas as transacções 
sobre os grãos e outros productos não; além ele que os recibos ele boteis e 
restaurantes ·estão su jeitos ao imposto. 

Consoantemente, os advogados a m erica nos de um imposto sobre aà 
vendas não pensam que os generos ali'menticios elevam ser isentos, ta!' ·a: 
sua convicção de que a scmma das taxas sobre todas as transacções, mesrnCl 
a 1 o/o, s~ria tão pequena que se não torna ria m a preciaveis . 
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Mr . Jul es P. Baebe, o bem. conhecido banqu eiro de Nova York, por nós 
citado em nossos discursos do a nno passado, calcula, depois ele cuidadosa 
investigação, que o aggregado das taxas sobre um a:lqueire d e trigo, .desde 
a s ua producção até aos 60 pães vendidos ao consumidor seria men os do 
que de 116 de 1 cen tavo pra cada . pão, e que o m aximo a -que a ttingiram 
essas taxas .r eunidas sobre 1 libra de carne de vacca seria 1 centavo, da ndo-
se o m esm o quanto aos pt•oductos d o porto. Ao que devemos accrescentar, 
com os defensores inglezes do m esmo imposto, que esse addiciona l não viria 
Í'J1flaccionar necesariamente os preços correntes, visto como seria n eutrali -
zado pelo allivio da inflação actua l dos ·preços, devido ao damnoso system a 
de tributos ora em vigor. 

Entre nós m esmo, que dizer ? Si a a lternativa é esta de um im<pos'to 
progressivo de 3 a 7 p.or cento sobre os lucros dos commerciantes, foJ·ça é 
convir -que isto -influirá· muito mais n a infla ção dos preços, ·do que uma tax:L 
de 1 por cento sobre todas as vendas . 

Bem sabemos qu e nenhum imposto surge sem que e ncontre objecções, 
mas estamos vendo que as -qu e se ·oppõem ao imposto sobre as vendas 
são das m a is inconsistent·es. 

F altaríamos á boa fé com que costuma mos argumentar, m aximé ·em ma-
t eria tão grave como esta, s i n ão n ão traduzíssemos pa ra a qui tudo quanto se 
t em dito e escripto a lhur·es pró e contra o imposto que a dvogam .os·. 

O citado Mr. Wilfley' a dmittiu como dignas de considerações apenas 
duas das objecções levantadas contra o imposto sobre as vendas : A pri-
m eira é de que attribue a este imposto o eff eito de dar ás· grandes compa-
nhias, dispondo de todos os recurso~ de que carecem , ainda maiores va n-
tagens sobre os seu.s pequenos comp\Jtidores. E a segunda é que o imposto 
projectado, si fosse uni-co, pesaria proporcionadamente ·mais sobre o pobre 
do que sobre o rico. 

E sta ultima objecção precisamente a que mais nos tem sido apresen .. 
tada a qui , julga o fina n·cista america;no dever ser combatida co:m a impo-
sição de uma judiciosa taxa sobre a renda com moderadas sobre- taxas que 
tertam o effeito de la nçar sobre os ricos e prosperas a devida pa rte de f ardo 
tributaria. 

Qua nto a o argumento respeitantr ás gran des companhiás, diz elle: em 
primeiro Jogar, em uma g rande maiqria de casos taes corporaçõ·es s ão com-
postas ?e pequenas compa nhias que operam nos va rios ramos da indus tria 
de que se occupa a-qu ella m ais vasta a que estão incorporadas. E stas in ter -
compan:hfas na turalmente ·possuem liv r os proprios e poderiam, indepe·ndente 
de uma disposição es<pectal da lei , ser com<pellidas a pagar .o impósto sobre 
as vendas quando a s mercadorias pa ssassem de uma para outra . Nos casos 
em que não existam inter-companhi'Ts, a lei poderta traç'ar uma linha entre 
os va-rios degráos da producção e arbitrariamente impôr uma · taxa que 
substancialmente corresponderta á t a X'a paga pelos menores commercia ntes, 
Que são forra·dos a ir ao mercado· em procura das suas mercadorias . Além 
.disto, devemos ter em 'Insta que es~a'S pequenas companhias estão agora e 
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teem estado por muitos annos antes a -se manterem, e não seria crivei 
que um accrescimo de um por cento modificasse materia lmente a sua 
posição. 

Cuidados calculas dem-onstram que, no maximo. seria de wrn por cento 
a .;,antagem g:,nha p ela grande companhia, . e na grande maioria dos · casos 
ainda menos . Em regra, pela razão de que, de facto, ellas se concentram e . . ' 
especializam em um só ramo de manufactura ou industria, naturalmente, 
se tornam mais efficientes do que as companhias maiores e dahi ficarem 
mais aptas a se mante'rem no campo da competição. 

E se fosse necessario, poderia a lei traçar uma linha entre as chama-
das materias primas e os producto_s manufacturados, e ainda entre a venda 
de taes proc1uctos manÚfactura dos a estabelecimentos ,~e talhistas perten-' . 
centes ás mesmas companhias, e impor uma taxa de accõrdo com a venda 
effectuada. Imagina mos as difficuldades que espeJ;am a solução apropriada 
deste problema (que aliás é pouco commum entre nós), mas, quando se 
considera a di;fficuldade de executar qualquer fôrma de tributação, parece 
absurdo que nos embaracemos em pôr á prova o projecto em considera -
ção, sómente por essa diffiouldade. 

Na Ingl-aterra pleiteia-se a isenção de pessôas ou interesses já desta-
cados· pelo fisco para objecto de um<• taxação especial e' onerosa, tal como 
o commercio de bebidas a lcoolicas. As transacções de Bolsa tambem, sendo 
já sujeitas ao imposto do sello, deveriam razoavelmente ser excluídas de 
mais essa tributação de imposto sobre as vendas. As t ransacções do m er-
cado monetario, isto é,. os cambias de moeda, mani'festam ente, ,deveri::nn ser 
isentas. 

Entre· nós, as operações de. bolsa já estão sujeitas, como cliss~rnos ác1ma, 
ao imposto de um por cento. 

Na l"t"ança os negoc:os de corretores de titulos e de navios são isentos 
quando a s partes pagam commis~ão · a utorizada por lei . Certos intermedia-
rias, agentes ou com.rnissarios , de generos, metaes e outras mercadorias, os 
~uaes, executando um valioso n egocio e effectua~do possivoelmente, um Ia'rgo 
gyro nominal, operam sobre uma base de lucros ou commissão· de um por 
~ento em ca·àa transacção - alguns delles até a meio por cento. ' 

E' .obvio, que taes casos devem ser tratados segundo o seu m erito, como 
propõem os defensores americanos -do imposto soqre as vendas. , 

Segundo a lei franceza as operações dessa natureza estão sujeitas á 
taxa de um por cento - ~obre os lucros qu commissão e ·não um por . cent~ · 
sobre o total das t~ansacções. 

Mesmo na Allerri.anha, onde a rede é la nçada cóm largueza, uma im-
portante excepção é feita em favor do commissario, que age como inter-
mediaria entre dous principaes sem que as . mercadorias passem por suas 
mãos. O mesmo se a pplica aos syndicatos de fabricantes qua ndo dist1~ibuem 
ordens entre os seus membros constituintes. 

N a Allemanha as rendas profissionaes são sujeitas , ao. impo~to, ma~- l ~ 

serviço profissional como no caso de ·um medico, ou advogado, é um tanto 
( 
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diffe rente das transacções sobre mercadorias com intuito de lucro. Além 
disso, os prafissionaes, cujos gai1hos estã.o sujeitos a uma con tribuição do 
imposto sobre a renda, poderia m razoavelmente objecta~· contra uma nova 
tributação, cujo peso elles, ao cont rario dos 'commerciantes, não podem pas-
sar adiante facilmente . Estão, pois, na m esma pos ição dos que ganham 
ordena dos ou salarios . Como consumidores, naturalmente, contribuiriam com · 
a su a parte do tributo que se propõe. 

Discute-se na Inglaten-a si o imposto sobre as vendas, admittido como 
substitutivo do imposto sobre excessos de lu cro, recahiria t ambem sobre OR 

generos importados. Os proteccionistas - inglezes logo a pprehenderam ,que, si 
reca :p.isse, os competidores estrangeiros, no mercado interno, ficariam com 
uma nova vânt~gem sobre os productores e commerciantes britannicos . 

. Mas os generos importados - é obvio - deveriam su pportar a mesma 
tributaçij:o que os correspondentes nacionaes, tal como no caso dos impostos 
de consumo. 

Por exemplo, ao mesmo passo que uma taxa de um por cento teria de 
ser paga pelas transacções sobre pelles importa das, as hotinas, tambem 
importadas, estariam sujeitas ã. mesma t axa, toda vez que fossem realiza das 
as vendas, precisal'l(l.ente como as correspondentes m ercadorias de producção 
ou . manufactura nacional. 

Na França o impos to sobre a cifra dos negocias é cobrado e os artigos 
importados passam livres p~las Alfandegas. 

, Na Allema nha a impor.tação e a prim~lira operação de venda em grosso 
de artigos comprados no estrangeiro passam livre do im•posto de gyro -
se não classificados cai\} o objectos de 

1
1uxo. Não a&nira, pois , a AHemanha 

e a França, como nós, são paizes proteccionistas, e as importações já sof-
frem a trjbutação a lfandegaria, em a lguns casos bem · pesada. 

No Canadá, que é ·tambem um pa iz proteccionista e cobra direitos 
aduaneiros, os artigos importados pelqs fabricantes atacadistas e empreitei-
ros, são sujeitos a o imposto sobre as v endas, pagando a taxa de um por 
cento, excepto quando se· dest inarem a o seu proprio u so, caso em que a 
taxa é de dous por cento. A s importações feitas pelos retalhistas ou con-
sumidores estão sujeitas a u ma taxa de dous por cento . 

O imposto sobre as vendas de ~.crtigos importados no ·canadá é eal-
culadó, tomando-se com-o base o valor das. importações segundo os direitos 
p agos. 

P a rtidarios de uma taxação quanto possível simplificada,' somos de opi-
nião que a nossa lei não dis tinga entr e objectos impor tados · e de producção 
nacional . Sujeitos aquelles, como são', a os impostos aduaneiros , só ·deverão 
pagar a taxa uniforme do imposto sqbre as vendas, quando revendidas no 
paiz, no mesmo estado em qu e foram importa dos ou transformados. 

E' tempo de tratarmos dq metho~o de cobrança deste im•posto . 
De muita gente havemos ouvido, e; ainda h a pouco se affirmou aqui em 

aparte, ser este o ponto mais difficil, .que torna qua.si inexequivel entre nós 
a .idéa do imposto sobre as vendas. 
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Em m eu discurso elo anno passado, referi quanto falha é a ex-
acção de outros impostos, ccmo o ele consumo, que só é c o'ntaclo com r ela -
tiva regula r idade nos grandes centros inclustriaes . Calcma-se em 20 por 
cento súme~te o. resultado effectivo, em comparação com o que deveria, pro- · 
cluzir este · imposto, si realmente todos os artigos taxados o pagassem. 

Entretanto ninguem propõe o abandono completo elo imposto de con-
sumo, cuja cebrança cada dia produz melhores resultados, á proporção que 
se aperfeiçoam os m ethodos fiscaes e os contribuin tes com esse se acos -· 
tumam. 

·Com . o imposto sobre as v·endas dar-se-ha o 1 mesmo . Si escolhermos,' 
desde logo, um methodo simples, não complicado e uma taxa unica, razoavel 
óe facil comprehensão e acceitação pelo contribuinte, os resultados serao 
imaginaveis, e~cederão as mais fagu eiras espectativas e p r ogredi-r ão de anno 
par~ _ ~nno em proporções surpreh endentes. 

Nada de collecta. a nnual, de um só golpe, como se pretende com 0 im-
posto sobre 'os I ucros commercia-es. N-a Allemanha o maior defeito está, se-
gundo os críticos das f inanças , em que o imposto sobre o gyro é conduzido 
pratica mente como um imposto s obre a renda, - não con10 taxa pagavel de . . 
prompto, sobre as transacções, - e póde cahir sobre o contr ibuinte, preci-
~am•ente quando elle não es tá em condições de pagar uma gorda ma.quia 
calculada s obre todas as transacções ele · um a nno, 

No ::M:exico, o imposto é 'cobrado á semelhinça do que fazemos aqu i com 
o irrnposto do sello e m esmo com o de commmo. Applica-se a estampilha a 
faétura ou ao proprio objecto. 

• O m ethodo de cobrança adaptado p ela França é melhor do que o di 
Aile~~~ha, ~as ainda está longe de ser perfeito, devido, em parte; á com-
pleta discriminação das taxas e ao adiamento ou transferencia em muitGs 
casos do r espectivo pa gamento. 

Ma is perfeito é o methodo canadense. Alli, cada fa bricante, commer-
cia nte em gross o ou empreiteiro, negociante em artigos suj eitos ao imp osto 
sobre as venCias, deve fo rnecer ao comprador uma factura mostra ndo a 
somma do imposto cGmo parcella separada. 

•No_ caso ·de importação o imposto é pago .immedia tamente e deve ser 
remetti-do ao coll-ector local no ultimo dia de cada mez . 

A taxa sobre objectos de luxo é cobrada, por m eio de sellos, que podem 
ser obtidos do Departamento da Receita interna, elas Alfa ndegas ou dos 
bancos. 

Tenho p ensa do, Sr . Presidente, que a a clopção deste imposto entre nós 
concorrer.á para a unica solução jurídica da questão das contas assignadas, 
cuja regulamentação o commercio de todo o Brasil vem pedindo sein cessar 
como meio de gara ntir o atacadista nas suas vendas a credito para o interior . 

Ainda sobre o modo de la nÇamento ~ cobrança, o espírit o atilado dos 
ingl€zes, procurando tirar 'ensinamentos ela experiencia dos outros· palze~. 

aconselha 6 seguinte, que transcrevemos das publicações de pr opaganda feita 
por The Financier. 
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"A ser adoptado, cem se· impõe, em nosso pa.;z, um impo~to sobre as 
vendas, com o unico substitutivo do obnoxio imposta sobre o· exceso;o de 
lucros é de esperar que elle seja : 1", simples, equ ita ti.Vo e uniforme ria sua 
incidencia; 2", e que, no interesse n aciona l, e com o fim de res-
tringir as clespezas depa rta m entaes, elle seja pagavel quando ·o dinheiro, 
isto é, o . preço fôr en,tregue no caso do conunerc'o ~ reta lho, ou a facturl!l 
fôr tira da, quando se tratar de transa·cções an te riores, a taxa sobre os va les 

. ' 
lmportaclos, devendo ser paga do mesmo mod'o que no Canadá. 

Até que as mercadorias ch eguem ao retalhista, o imppsto sobre cada 
transacção deve, im·media tamente, depois da entrega das m ercadorias, ser 
pago pelo vendedor por ma;s ele um ch equ e .. cuja importa n cia, naturalmente, 
l,h e foi paga pelo comprador. 

Entre os retalhistas, talões ele vendas ele pequenas quantias. poderiam 
ser sellaclos prop.orci ona lmente ao imposto a pagar, ou, si fôr m:ais Cfl!).ve-
niente, o retalhi-sta poderia rem etter diariamente ao Departamento da Re-
<;eita. Interna a somrba .que tivesse co:lectaclo dos seu s freguezes como im-
posto sobre as vend•as no da anterior, acompanha da , si quizerem, de dupli-
cata dos talões. 

As sonegações, ·,natu ralmente, seriam sujeitas a penalidades e, q\Iando 
su speitadas, seria r equ erido um ex>am e de li vros, ou um certifi.cado de con, 
tabilista . 

Um tal system a em vez de tirar o interesse do commerCio, induziria C> 

mesmo a cooperar na cobrança pouco dispendiosa elo tributo, asseguraria 
um supprimento continuo de receita e assim evita ria os momentos de . penu-
ria elo erario . I . 

O Governo ele facto, seria um parf icipe em todas as operações commer-
claes sem n enhui!TI.a interferencia no modo de conduzil-as, deixando ao 
.mesmo t empo de ter qualquer plausibijidade os reclamos por · nacionalização. 
. . Um exemplo da f acilida de e prorppticlão com que poderia ser fei'ta a 
90llecta desse impOsto está no que já ST prO CBde em muitos paizes em rela ção 
ll-O i:rhposto s-obre diversões .publicas. O Estado de S. PauJ.o tem colhido 
boa renda deste imposto a uma taxa de 10 %, e que, entre tanto, passa quasi 

'imperceptivel para os con tribuintes. 
Pergunte-se ás a'utoridades fiscaes desse Esta do que difficul-

dades t eem encontrado na collecta desse impqs to, um verdadeiro imposto 
sobre as véndas, e ver-se-ha quão dlfferente é a sua e:xcacção, faciliJ:;na e 
pouco dispendiosa, em comparação com a do impost9 sobre os lucros . Veja-se 
que o que tem succec1ido em todos o~ paizes, está su ccedendo entre ~~s. e 
sempre succederá com o imp-osto so~lre os lucros . Interessa este, ll).tima-
mente, o sigiHo dos n egocias: irrita os contribuintes, priva os industriaes 
do legitimo fructo da s ua providen cia e sagacidade e como que castiga a in-
telli gencia, a intrepidez e a habiUdadE,l : des-anima a producção, e ob~jta a 
accumulaçlio de capital para . o desenvolvimento das industrias; anima os 
dispendios , desr~grados, ou induz a t rtifi cios de escript.-'1. para ann'Q.Il lJ,r o 
índice da :Prosperi·dadB, que são os cofres dos lucros: premeta o exce,sso ·de 

-· 

( 
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capitalização e finta oo principias conservadores na gestão pratica dos ca-
pitaes; desanima .novas iniciatiws e; portanto, confirma e fortalece os mo-
nopolios. 

Junte-se a tudo isto a dependen·cia. de uma escripta regular, contabi.Jista, 
em livros dispendiosos, sem o que ·não se pôde verificar a existencia de lu-
Cl'OS e a im_possibili-da de, em que se acha m os negociantes do interior, até 
mesmo da cida;de, relativamente adiantados, de organizar e manter uma 
escripta pessas condições, - e concluir-se-ha forçosamente p ela condemna-
ção do imposto sobre os lucros ainda que decretado m enos desintelligente-
mente do que o foi no orçamento em vigor. 

Ao contrario disso, o imposto .sobre as vendas, demandando apenas dos 
commerciantes pouquiss·ima attenção, habili-dade commum e r~dimentar es-
cripta, conta em seu favor as seguintes vantagens catalogadas pelo qU>~ 

vem fa zendo a sua propaganda. nos paizes mais adiantados do universo. 
Será equitativa e justamente distribuída entre. uma grande massa de 

contribuintes em proporção com sua capacidade em despender, sendo paga 
no correr do anno, quasi insensivelmente, em varias parcell as , e não de uma 
sC• vez em épocas deter.minadas . 

Ao coJitrário do que parece, á primeira vista, reoahirá mais p esada· 
mente sobre o rico e o prodigo, e mais suavemente sobre as pessoas modes-
tas, que sabem poupar, ou que são obriga das PJlos proprios recursos a. 
gastar menos : 

Alc--ançará muitos que deveriam ser taxados, mas que agora escapam 
aos impostos , · negando ao erario por defeito da lei, ou fraude propria, a sua 
justa contribuição . 

Será de facil collecta, podendo ser cobrado mensalmente ou por trimestre 
e forn ecendo assim recursos constantes ao Thesouro; emquanto que o im· 
posto sobre lucros n ada produz em tempo de crises industriaes ou com-
.. nerciaes . 

Encaminhará muito capital , que hoje só procura collocação em títulos 
da divida publica., para o emprego em industria productiva, ou no commer-
cio, pob que não interfere, esse imposto, no -legitimo interesse ou lucro com-
mercial, que é a .recompensa do emprehendimento . 

Estimulará a producção e, com a livre concurrencia, produzirá o abai-
xamento dos preços . 

Será comprehendido por todos os homens de negocio, a inda os mais in· 
eultos, e para. a satiSifação do respectivo pagamento não demanda providen-
cias extraoruinarias. 

Da rá, com uma taxa mínima, dentro em pouco tempo, uma renda co -
los al, concorrendo rapidamente para. a restauração das . finanças :publicas, 
fonte que, se abrirá de prosperidade geral . 

Exhibirei agora á Camara algumas cifras imaginaaas ou já obtidas oomo 
p'I'Odt~oto do innposto sob1·e as rend:as - Mr. Otto Kahn o bem conhecido ban-
.que'ro americano, calcula que u ma taxa de um por cento sobre as vendas 
nos Estados Unidos, produziria ceJ;ca de 4. 000 .000.000 de dollars. 
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A estimativa do producto do in?,post sur le ahiffre d.es attaires, na 
França. dura nte o corrente anno, é de 5.500.000.000 de fra ncos. E ha in-
dicias ele que a estimativa realizar-se-ha. 

Na Allemanha, a receita orçada, proveniente do imposto sobre as ;ve•J-
das, para o ·corrênte exercido, é de 3. 500 . 000. GOO de marcos. Substancial-

. ~ente, é menos elo que a renda franceza, apezar de ser maior a população 
da Allema nha, mas é sabido que o povo .neste ultimo .paiz não póde agora 
gast::.r t ã o livremente como llaquelle. 

No Canadá, espera-se que a "Net Sales anel Luxury Taxation" produz.o'l. 
no .corrente anno o dobro do que' produzia no anno passado, e cujas cifras 
infelizmente, não temos presentes. As mais importantes associações com-
Inerciaes plei-teiam a lli, junto ao Ministro das · Finanças, a abolição dos im-
y;ostos de g1.1.erra, lançados sobre as sociedades · anonymas, sobre os lucros 
eommerciaes e o imposto d e consumo sobre confeitos, convictos de que uma 
taxa de um por cento g€mera:lizada sobre a transferencia de• ·todos os gene-
ros de commercio, reporia com granõ.e margem a receita desfalcada com ex-
tincção reclamada, dos sobre'ditos impostos . 

O primeiro ministro cana-dense asseverou recentemente que o ,imposto 
sobre as vendas no Dominion estava bem cedo prova ndo um su_ccesso enor-
me como productor de renda. e, m el·hor ainda, 

1
não provocãra até aquelle 

inomento, do publico em geral, manifestação a lguma de achar-se aggravado 
ou opprimido, po~endo-se proclamar, portanto, o melhor -dos impostos ori-
ginados pelo estado de guerra. Uma tal simplificação dos methodos ele tri-
butação, accr escenta-se, deveria forç 4samente attrahir capi'taes para o 
Cana clã. 

Em virtude ele serem maior·es do qtte do ela França a população e a cifra 
elos neg-ocias no r eino unido da Grã-Bretanha e Irlan·da, os financistas in-
glezes calculam que um imposto sobrE) todas as ven<fas alli proporcionar ia 
ao Thesouro uma renda de cerca de :E 500.000 . 000, que mediaria entre a 
renda franceza (f 220.000. 000) e a calculruda para os Estados Unidos 
(f 800.000. 000'). Deixando de parte me~mo áquella estimativa extrema, dizem 
os de:Censores . britannicos do novo imljosto que, admittindo como base a 
renda franceza, stippondo que na Inglp.terra não produzisse mais de libras 
300 . 000.000, isto seria substanóa.]mcntr mais do qu e a estimativa para o 
corre·ntc exercício, dos impostos sobre' os· lu cros das sociedades anonymas e 
sobre excesso de lucros do ' commercio Ejm geral, sommad·os os dous, os quaes 
vocleriam ser abolidos, por obnoxios, sendo tambem alliviada a carga dos im-
postos de .consumo. 

No Brasil, jã o disse no anno pas~ado, tomando por base a cifra média 
da importação sommada ã da exportaçãp. te'mos um: total de 2.254 . 500:000$000. 
Sabido q~e ·toda a e'xportaçã~ e toda a importação têm de ser vendidas no 
paiz pelo menos uma vez. temos que;, nas priineiras operações do n0vo 
commercio internacional, não levando em conta o commercio ' interno, um 
imposto de apenas 1 o/o sobre todas as . rendas produz1ria 22.544:000$000 . 



-167-

O abalizado Sr. Miran<ia Jordão, da Associação Commer cia l elo R io de 
Janeiro, assevera que "avaliar" o mo~imento geral das p ermuta s interiores, 
levando em c:onta a nossa producção industrial que é céi·ca de 2.000 .000:000$, 
e o inter-cambio entre os diversos Estados da Fedei'açáo, que se opera em 
escala elevada, porque os · productos do Norte são consumidos no Centro e 
Sul e vi.ce-versa para os destas reg:ões, em 3 . 000'. 000:000$, é estar muito 
aquem da verda<ie, não deixando de considerar que os produ.ctos têm hoje um . 
valor t!•iplicado e que, só para S. Paulo, este volume interno de transacções 

.foi calculado em 500.000:000$000. 

Este computo de 5. 000.000 de contos de réis para o commer.cio interno, 
reunido á quella cifra média do externo ,dar-nos-hia um total de réis 
8. 500 . 000:000$, para as operações commerciaes primarias, do Brasil, num 
anno, as quaes, taxadas a 1 o/o, produziram 85.000 :000$ de imposto. 

No parecer da Receita para este anno, o commercio total do Brasil foi. 
·computado em: 

. Únportação . ·-................ . ... ···;·•·· . . . ..... . 1.334.558:000$000 

Exportação 2.178.719:000$000 

·Commercio interno . 6.536.157:000$000 

Total. . .. ........... . ............ . .. . . . 10.049.434:000$000 

segundo as estatistvcas estimativas. 
Donde se póde calcular qu e, segundo as cifras aceitas .pela honrada 

·commissão de Finanças da Camara, um imposto de• 1 o/o sobre as vendas 
produziria 100 mil contos, . só nas primeiras operações que o commercio in· 
declinavelmente havia de effectuar no correr de um anno. Veja -se bem -
que o commercio indeclinavelmente havia de effectuar. 

Mas os artigos de commercio, num pa 'z, não transitam apenas da s mãos 
dos productores ou importadores para a s dás consumidores ou exportadores . 
Quasi todos os generos, . antes de consumidos ou exportados, são objectos de 
operações ·intermediarias, .in na,tura, ou transformados pelas industrias em 

·grosso ou a retalho . 

T udo nos leva, pois, a repetir, como no anno passado: temos como se-
guro que, Jança~o este imposto, depois . de séria e sinc!Jra propaganda de' go-

.vern.os, que ap.pellem franca e lealmente para o povo, para a nação, afim 
de realizar o maximo programma do saneamento definitivo das finanças na~ 
cio~aes, da cura completa dessa ~olestia dos àeficits e da tonteira dos cam-
bios, e, depois de habituado o povo, confiant e na execução de·sse programma, 
a fazer honestamente o pagame~to de suas contribuições, obteremos, não 
cem mil contos, porém, muitas centenas de mil qontqs •. sem absolutamente 
abalar a economia nacional, offerecendo ao Governo que qu'zesse · realiza.r 
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· E'Sse bello, esse patriotico .Programma, os ele·mentos .essenciaes para as só-
luções mais importantes de outros ta mbem indispensáveis · ao engrandeci~ 

. mento da patr:a." (Muito bem; mwito bem. 0 orador é 'YILUito C'ttmprimen-

tado . ) 

SESSÃO DE 6 DE JULHO 

O Sr. Andrade ·Bezerra: - Sr. Presidente, a nossa histocia pa.rlamentru:t' 
demonstra qu e só duas ' ordens de factos consegu~m despertar o interesse do 
Congresso· Legislativo: os chamados casos politicos e as extremas situações 
de crise economi'co-financeira . Nos primeiros agitam-se os incontentaveis 
interesses e amb'ções pessoa:es, a nimando, como fogo fatuo, a vida: SO'IIl'll'O-

lenta da Camara ; nas segundas, relembra -se, periodicamente, o perigo · desse 
classico abysmo, de cujas bordas parece nunca nos afastámos bastante , para 
cui.;ia.r com tranquillo desafogo dos interesses permanentes do pa.iz. 

A uns e outros meios applicamos o inexgotavel récurso de nossa facun-
,dla verbal, incapa.z~s, infelizmente, das reaàizações praticas que· exigem me-
thodo c. pensistencia, qualidades Improprias ao nosso fe:tio (CbpOW-dos). A 
•(:poca é de aguda crise na economia 1 articular e nas finanças publicas . Pre-
Iluncia-se, portanto, mais uma refregla parlamentar. Tranquillizem-se, po-
rém, Sr. Presidente, V. Ex. e a Camara, que não me venho alistar entre 
os ardorosos fina n cistas da Casa, que felizmente os possue, do melhor es-
tofo e ao sabor de todas as theorias, \;;-ostos e modos. Marinheiro de poucas 
\ iagens, não me atrevo ao mar gross9 dessa avalanche d~ cifras. Contento-
me com ta refa bem mais· modesta, procura ndo fazer breve estudo critico 
sobre a nossa politica e·conom.ica, par,a salientar que\ envolvidos no. movi-
mento universal de socialização do direito, temos apenas praUcado a parte 
llegativa dessa or'entação reformadon,,.; abandonantlo o aspecto positivo, de 
reconstrucção, quê é o de máior interesse, sobretudo pa ra as · nacionalidades 
jovens, como a nossa . 

SOCIALIZAÇÃO DO DIREITO 

O ãccentuado movimento ·de soci4.Iização do direito, ou, em outros ter-
mos, a legislação soc 'a l , tendo por fim res~abelecer ou firmar a harmonia 
entre as classes, comporta duas o.rden,s differentes de medidas. Por me'io de 
severas· providencias pretende-se supp;rimir -os abusos e os excessos dos ;.o-
cJerosos, dos que tudo possuem e de tl.jldo dispõem ; e por m~io ~e outras pra~ 
ticas , bem mais proveitosas, procura-se elevar as . classes proletarlas, asse-
gurando-lhes melhores condições de v ida . Da oonvergenda desses dqus mo-
vimentos, que vão um ao encontro dCf outro, completando-se, resulta o con -
graçamento dos grandes e pequenos, unidos pela soliâartiedadé que a , todos 
J'econhsce diveitos. e impõe deveres cormuns, em beneficio dà. collectividal!é. 

Accentuado, de ha muitc, esse jffiovimento :fefórmistà, entre ou'ttos 
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povos, só a tempo relativamente proximo repercutio em nosso meio. Aqui, 
como por t<rda parte, a transformação dos factos, da pratica social, precedeu 
á innovação das regras jurídicas. Antes de surgir na lei, já. esses principias 
começavam a r ealizar-se espontaneamente na vida economica dos povos 
c,hristã?s. Exaggera-se, hoje em dia, a influencia exercida pela guerra nessa 
transformação, de·sconbecendo-se que a mór parte ou quasi todas as refor-
mas agora iniciadas, corres;"ondem a reivindicações victoriosas, ao menos no 
m1,1pdo. das c.o,nsciencias, antes de 19Í4. 

Fõra, entretanto, inexacto affirmar que ·a guerra em nada houvesse in-
fluido para accele'rar esse movimento . Sua influenc:a foi decisiva para 
a ampliação das funcções do Estado. Urgido pela necessidade de g~ranti!' a 
propria existencia, lançaram-se quasi todos os povos ás aventuras de franca 
iutervenção administrativa n'a economia nacional , regulando campos de 
activÍdade até ,então conservados no dOIIlinio da plena liberdade individual. 
Pouco. adianta investigar se essa orientação foi um bem ou um ma1. O que 
é preciso é encará.rmos o problema da readaptação das funcções do Estado 
ás ~eC;!>sidades n_ormaes e prementes das sociedades, questão que, evidente· 
Il?ep~e, não pôde ser resolvida por principias geraes, antes requer prudente e 
Jl!~n,u,ciosa observação das . condições pecu~iares a càda meio e das opportu-
lúlp.d~·~:~ , do momento. 

ASP!!lCTO NEGATIVO DEl NOSSA POLITICA ElCONOMICA 

Causa, entretanto, tristeza ã quem quer que, com espirito desapaixona-
do, estude a nossa politica economica, v·erific.'l.r que só nos temos, até agora; 
preoccupa,;do com a parte negativa da legislação social. Essa visão parcial e 
l!)f;O:rppleta de nossas nec~ssidades tem-nos inspirado uma série de medidas 
ifiQlf!.d!!-5, fragmentarias, incapazes de attin~r os fins que a boa fé do leg is-
l~dor tinha em vista. Conjugadas a outros actos de caracter positivo, r eali-
zariam essas pr9videncias obra de elevada justiça. Dispersas, s$n espírito de 
systema, chegam a ser, ãs vezes, contraproducenetes. No emtanto, que ma-
!:'nifico te~;reno está. aberto, ainda infelizmente virgem de qualque·r explo-
ração, a. nossa actividad~ legislativa, para o esta~lecimento de uma política 
tle rE!'Vigoramento e progresso, elevando à.s massas proJetariaS a con:dição de 
maior efficiencia social: garantindo-lhes o oontorto material e moral, pelas 
instituições que lhes cuidem da saude da alimentação sadia e barata, aloja-
mento hygienico e educação social; a segurança pelas instituições de eco-
nomia, seguro e assistencia; e, finalmente ,' a indepefl.(lencia economica, pelo 
incremente das cooperativas, em suas varias modalidades, nas cidades e 
~lOS campos. 
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O CONTROLE DAS SUBSISTEJNCIAS 

Pa.ra documentar o que acabo de dizer, bastaria lembra1· o que se passou 
com o contrôle das subsistencia durante a guerra. Dominado pela idéa de 
evitar a alta dos preços dos generos de primeira necessidade, creou o Go-
verno, em 1918, o famoso apparelho de intervenção administrativa, o Com-
miss~riado de Alimentação, de triste memoría. 

-Vozms: - Muito bem. 
O SR. VICEJNTE PrRAGIBE: - Não a poia:do . Prestou relevantissimos . ser-

viç;os. (Ná;o apoiados.) 
O SR. ARISTIDES ROCHA: - Nà opinião de V. Ex. 
O •SR. ANDRADE BEZERRA.: - Não é este ·O momento de ·voltar á crítica do 

Commissariado. Não quero indagar, agor!lo, se o Governo a ndou bem ou mal 
cr€ando essa ·instituição; a:liás, a este respeito, a Cariiara conhece de sobra 
minh!l. opinião, externada em repetidos discursos de combate á quella orien-
_tação economica. 

Desejo apenas salientar a nossa incapacidade em al~cançar uma visão de 
conjunto dos nossos problemas. Concedamos, para argumentar, que a inter-
venç;ão do Estado na ~onomia da nação fosse necessaria para o fim de ga-
rantir a subsistencia da·s classes proletarias. Qual deveria ser, nesse pre-
supposto, a nossa preoccupação ? Tom;ar me'd.idas ·completas, que melhor al-
cançassem aquelle obj ectivo, prejud.'cando o menos possível as classes ·pro-
ductoras. Era preciso restringir a exportação de certos generos ? Deveria-
mos começ:ar pela restricção do consumo interno. Era necessario fixàr 
preços ? Cuidassemos .preliminarmenetr de fome~l'ar a producção. Era ur-
gente accelerar a circulação de nosso\' productos ? Tratassemos desde Jogo 
de assegurar os transportes, mediante tarif as accessiveis. Era imprescindível 
gar?.ntir a pemanencia de "stocks" nas grandes cidades ? Auxiliassemos, 

···realmente. as cooperativas de -consumi> nos me:os proJ.etarios. 
Mas, tudo isso exigio estudo, reflJCxão, em systema, emfim, de medidas 

que se ·completassem . E nós, que nos most1·amos ca pazes dos ma'ores enthu-
sia.'lmos em torno de qualquer idéa geperosa, somos refractarios, por índole e 

·educação, á qualquer esforç:o methodif!tdo e persistente. Preferimos o mais 
simples que, em tase casos, é. sempre e peor. Limitámo-nos a restringir as 
exportat:;õés e a fazer ·preços. ··Credito1 transporte, cooperação, .ficariam para 
melhores tempos. · Resultado : a desorpem na econom!a nacional: continuou 
a carestia par~ os consumidores e accmüuou-se ainda mais a desorganização 

· das forças productoras. 

OUTROS FEMPIJOS 

Não fica ahi a prova de nossa jncapacidade para uma política de re-
construcção soma!. Examinemos, por um ins~ant-e, . a serie de providencias · 
legislativas que, a exemplo de outro~ povos, temo.s a doptado . no intuito de 
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reprimir abusos, exigindo daquelles. a quem a livre concurrencia demasiada-
mente ben(•ficia, uma - parcella maior, de seus ~UC'l'Os ou de seus haveres 
-para o cus leio .dos serviços publicos. -Não é p-recizo· lembrar que todas essas 
medidas enc·.ontram-sc e)ll nossas leis orçamentari-as, acostumados, como já 
estamos, a encontrar uessas leis de meios todas as providencias mais inipor~ 
tantes. Chegamos a tal situação que, hoje em d-ia, os estudantes de direito 
que desejarem estar a-o par das novi-dooes de nossa poUtica legislativa' em 
qualquer .ramo _ jurídico, teem de deixar os -codigos e as leis espediaes, para 
cing~r-se ao exame aprofundado, que já· ho:ie eX!ige urna; technica coinpl•icad·a . 
. de nolisas l~is or<:;amentarias . 

() SR. ARISTIDES RocHA: - A>té <J Codigo Penal é por el'las revogado. 
O SR. _ A~oRAD!j' ·BEZERRA: - Pois bem; analyz.emos, nós tamll'em, as -leis 

t~e orçamento, e verifl care)llOS que a,s medidas_ daquella natureza, nellas ado-
pta!das, se te-em limilado ao aspecto negativo, destruidor, da social\z.ação do 
d-irei:to. AbraJ;IJos _a lei do orçamento da Receita para o corrente anno . . Queira 
-~- Carnara prestar att~o-nção a estes pontos por mim ann.otados, em uÍn rapida 
(!Xame: 1° (innovações do orçame-nt,, para 192:1) taxa p~·ogressiV'a sob1·e lu-

cros iiqu·id,os .n-o oMnmcrcio· e sob'l'e quamt'ilas em jo,r;o; 2• (in novações do or-

ç~mento pfi:ra que passaram para o exerc!cio corrente 1920) taxa progressiva 

sob'l'e lu()l'o lfquidp 1ws indíu..~t-rias, ta= de 10 ·o/o sobre sor_teilo·s, amp-lia-ção . élq._ 
t<~= sob1:e" divide:ndos; 3", (medi-das · vindas de orçamentos anteriores) tJaa:a 
sobre juros dos <:reditOs ou e-mipre8t·imos -garant-iito& por -hyp.OthJeoa, sobre 

IJbra.s àe aclor.no· e soure- bebiàa-s. 

:.· .. Tudo isso esta-ria m u ito. bem e·-- nada havenia a - allegar contra ··taes me -
didas, - si -houvessemos c:uidado das provid<mcias de -caracter reconstituinte. 
não ,_. ~6 .no q~e diz respeito_ ao deaenvolvimento. da p-roducção -e !i. nossa ex-
pansão corpm~rcial inter-na e .exterm;, como p-rincipalmente ao -am•pa.ro, fo-rta-
l,<fqiment.0 _ecororrlico e educação . so~.;a1 .-das massas p;:-oletarias . 

,;._ PRIM)ill.HOS . PASSOS NA - OlÚElNTAÇÃO tÚ!:CONSTRUCTORA 

·' Ha, - p'orêm·, · ho?stes ultimos tempos, ·infuco·os, embora ainda inseguros. de 
rl'ma nova preÓdcu)}âçã o da pa rte d-ó .. {::ongresso e do Governo. F'õ,-a· exage~ad? . 
(Jpt\mismo p-retender que esses signaes são bastantes para cara.cterázar: ;}ma 
ci'rienfação re-cGn-~tructora ' áefinicl~ -' ·c systematizada. _·,são .· p'orém: fa-ctos ~lta-
~ninfé p!'omfssore••: qi_;e fôra inJúsU(;a não salientar: . · .' ,. ·. · 

1.0 A le.i de 6 dA Janeiro do -corrente 'anno, .qtie autor-iza O -á~xl!io ' á~ 
('OOpera:tiva-~ de ' consumo, por em.p~esfimo até á quantl~ _:d\) 1'. 000: 00~( ~f(f 
interrr.~dió d~s r espécÍ::iva's · associaç;ões d-e classe. A- Superinten'de~cia do_ 
Abast~cimento m,~-ntém serviço permanente de propaganda do coopei·àtivis ~ 
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mo.· E' , .de esper<tr que, . -cumpóda. aquena léi e 'tnten·siiicadà · uma' propa-
gan•da inte!Lgente, colha.rnos em breve ·os melhores resultados. 'Ha, porém, 
infelizmente .. nessa rnateria, uma restricção a f=er: o récente dedre:to sci-
·bre. fjscaliu,ção de uancos inolll.e os bancos populares e~tre os estabeleci-
mentos fiscalizados, creando para o,; institutos dessa naturez<L, ·existentes no 

:i 

Districto Federal, o on us da quota de fiscalização, que orça por seis contos 
annua.es , _os pequenos -baneos popula.res existentes tambem não escaparão 
ás :despezas da -f iscalização. Esse 1·eg.imen tral'á duas 'oonseque-ncias· imme-
djatas:. dif.f;cultar:á o desenvolvimento elas cooperativas de dred:ito urbano 
já existentes c impedirá a <;reação dé novós ·institutos d.esse gehero. (Apoià~ 

dOIS.) . :E' de esperar, que ·o G-ove·;·no, sinoceramente empenhado no· amparo 
ao cooperativismo, procure c-om · urgoncia sanar esse grave defeito da regu-

' 1-a.mer..taçiio. . ' 
2. • aÇLsas populan-(;e O regulamento b a ixado oom o decl'eto n. 14. 813, 

de 20 de Maio ultimo, concede ·ás sociedades que se constituírem para 
construcção de casas populares, o·s se15uint-es !favores: a) isenção dos impos-
tos de im.portação e taxa de · expediente sobre os materiaes :que se desün·a -
rem a essa donstrucção ;, b) isenÇão de seno -federal, em quaesquer dontràtos· 
r:eferentes às m esmas construcçõ€s ': c) oessão gratuita de terrenos, de pro--
p.í>iedwdie 1'-ederaà, · que não forem nB0e:ssar'liiOs a ·outr,os serviços da União;· ·_à) 

ee:;;>;ào · de terreno,;; desaprppriados. Quanto ·ás casas pama funccionarios pu-
blicos, sugg.ere ·a -uRima Mensagem do

1
_ Sr'. Presidente da Repubjica um plâno 

para auxilio -directo de Governo, plano adaptado; em sUas linhas geraes, ·por 
um projecto já apresentado . :á Ca.mar:

1
l. -pelo •S·r. DeputaJdo Graccho Cardoso . 

.. -3." Retor'lri;(J, das Cai;r;as Econ~i;eas, Essa _reforma está. a utori.za,d-a no 

::/rçamento da Fazenda pflira ~ dortente anno; (art. 2• n. Vti), no sentido de 
"ampliar, com as devidas -gfu·arrtias, :1L sua es·phera de operações". 

O SR VICENTE PmAGIBE: Ha; qurutro an'll.Os f-igura essa autodmção ' no 
Grçamento. 

· O SR. ANDRADE BI\'ZEJRRA: c- Não ·\' p~ecizo salientar .a urgep.cia dessa re-
form:L, para fazer ce>:sar a a nomaLk•, do Gov-erno drenar para a re.ceita fe-
deral as economias do povo, -tor.nanô,o-se responsavel J)Or um. dep-osit.o que 
nunca poder-á restituir em especie, ·e dl)spendendo, 1:10r 4nno, . mais de 13,00(} . 

contos, só de juros'. 
4. • Com;eniOs_ co•mrner.oiaes ,e de tTabaJl,ho., Outra disposição ?o orçamento 

da Faz;euda (art. 2•, n. :Xii;V) a utorifao . Governo a ce~ebrar c~m as náções 
ami~!:ls tra;tados de commercio e de trabalho. 

O SR . ARISTIDES RocHA: - .os cmpverüos· que temos, desamparam. Os ce-
lebrados com o Pe·ru. e a Bolivia -pr<;>cizam ser revistos, como terei occasiào 
de j)~ovar. 
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D SR . • I\.NJ)Il4DE Bm~ERRA; , - .Eis a h i outro vasto campo de. a ppHcação para 
uma ;;>olitica progressiva, que assegure, na ordem internacional, os interesses · 
de nosso -cornmercio, de nossa producção e do nosso trabalhador industr ial 
e a gricolo . 

AS· FEIRAS LIVRES 

·E , por ultimo, pa ra l{er justo e completo, devo salientar a modifif)ação 
que se tem operado na acção da propria -Superintenden<!ia. elo Abastecimento, 
procurando, n estes ultimas t empos, -an.i•m rur as forças productivas· elo paiz, 

desenvolver o · cboperativismo e ba ratear as subsistencias .das classes proie0 

tarias deste Distr1cto, pela m·eação das feiras liv.z'es . 
O , 'SR . VICENTEJ PmAGIBE: - .. Que est~o IJTestando grandes serviços, não 

ha duvioa, m as em que se encontram iTregu-larrdrudes, comv, por exemplo. a 
i•enda de obj.ectos de luxo, joias e até gra mophones. 

O SR. ANDRADm BEzERRA: - Responderei á objecção de v. Ex. 
As feira s liv r es ·foram recebidas com appJ.ausos geraes. Soffrem, entre-

tanto, ultimam~mte, criticas cerradas de certos elementos. Surgiram, em 
11rimeiro lugm·, os assaltos á m ão a rmada aos vehicfulos que transportav,am 
':}S generos, v indos do interjor da Estrada de Ferro para os depositas, pu 
·(les tes para as f eiras. A simultaneiclaoe des.ses ata<J ues, em varias pontos, 
dera;n· ·a i•tnpr~ssão d:J u~ pla·n~ .candertaclo; houve, effectiva;mente, nâJo po-
dia partir dos · cousumi·dores 'ou do povo, a quem a ltamente as fei·ras ben·e~ 

ficiatn; só .podia prov:r ci-oii prejudica dos por ellas. ·Falha ndo essa tentativa, 
procuraram os inte ressa;dos no descredito das feiras e recürso de campa~ 

nh8!S jorflalisticas e àa distribuição de pampbletos pelo Oorrei:o, que eu re-
cebi , como os dem a:s collegas desta Ca sa . Por fim , repercutiram essas quei-
xas no seio· da Conselho Municipa l, onde tem sjdo feito o processo das feiras 
livr;es, julg.:tndo nlgun.s conselheiros que, na propaganda dessa instituição, 
exorbita o .Governo ])lederal de suas fundções , prejuo:cando injustamente -o 
commercio desta ctda de . 

O COJ)!BATiil ÁS FliJIRAS LIVRES 

As arg~lições apresenta.das con~~a as fei ras livres resumem-se á s seguin-
tes cri,ticas: 1•, inqompeteiJJCi:a ào (',pverno Federal ; 2•, concorrencia desleal 
a o comme~cio le;r timo, aproveitando sómente aos atravessa-dores; 3•, con-
cesaões exageradas l.IOS ex·positores, C~ reducção das tarifas em estr:~Jdas 
de fe!:ro .-e tranflll>Orte -gratuito ·daS .~sta.ções -para os depositos e destes p!ljl'a 
o lod'à.l da.s f~r~·s; 4', desvirtuamento da instituição por se venoerem nas 
fe i r~.s gene\'Ol,l não de primeira necessidad-e; 5°, _ fa lta de hy-giene; e 6•, final-
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lfl~nte, preju.jzo a.ç>s e:of.res municipaes .. .. Respondamos rapidamente · a ,cada 
~~~a. . . dessas . increpações: 

· · ·1.· · Confesso· que · a a llegação de ' incolnpetencia dó Goverhd 'Federal ' :Para 
p-romover af' feira,s livres nada me impressiona. Penso qu~. em serviço ·aes·sa 
natureza de beneficio as classes proletarias, dá-se a competencia cumulativa 
dos -pod-eres 'pubJ.icos. Essa funcção donsttt't.ié um dever; nenhum !):la! re.sU!ltaria 
d~ que· os poderes .publdcos feideraJe!l ,. estadoa.es -~ ·mu:nici[laes se dessem a , mãio 
hara ··rea!iiaJ-a eni conju~tcí· : O Dir,tricto. F'~deral · pensa ·.que · é· de s~a 'C!om-
~dtencia ' instifui.r fei;'aS livres? ··~Ois que O f~ça, de sua par'te ;· 0~:· ·0 q~e:· (', 
mais riatu.r a1, venha a uxÚüi.r o Go1'erri'o dá U.t1ião a levar a~ante ~ssa - ~J;r~ 
ãê 'inter'es-sé collectfvo . '' · 

O SR. Lurz Tj()MINGÚ:ElS: 

b'ém_ __:oo- •póvo . ·(Apoiados :r 
·'O.· •Sif: ANDRAilÉ BEZERRA: Mas, mesmo ·n:o d(')minto do ·direito positivo, 

essa competencia é incohtestavei. ··:nerri:~nst!iou::'o á · ~aciedaJfte a .·superi·nten-
ãencia do A·baste:::imenlo em re~entes 'publié<'],çõe.s o'fif&cfaes, cuja 'argumenta-
çãor passo -a resumir. A lei ·f€Jdera:l n : 5.i6'0, 'de .g ' 'd~ Março . de 1Ú4, e·s·peoi-
fi<!ou•· e.m .. :seu art. ·2·•. § 29, ·a wttri!Yulção pmt'a o Conselho M:u'n.idpal ' 'de 
"Cl.'iar '·e Tegula r todo~ ' OS sérviÇOS referentes a casru; de banho ·e· l:av~nderia:s, 
feira$,' •rnercaélos, etc.'" E o Conselho,' tlht ·lei n. · 99 7, de· '13' ' de O~tubrÓ de 
1904; autorizÓu .o Prefeito ·a estabelecer ·n:á · zo~a ' ·urbitna· ·do 'oi.Stricto Federa!', 
feiras· ou mercados' l'ih.'es ' E 'ss'a. leí .. foi . regulaniehtadà. !>elo Preféitó Aie~~'d.o ' 

• 1 • • ~ - , • , , :. .._ -.··i . ; · 1 • 1 • • ' i . · :· 

Sbdré ém '1906 . (deere:to · n. '1.11~6, ·de 20 de Noverr:iõro ' de 1906) .' No anno se-
gui trté nová '1ei münicÚJal ,' (dedreto n. ·J. .:87i1, ·de '7 de No~e~b~~ : .. ,d~ l~lt17) per-

rrilÜiu que nos ' liu'gos e praç~~ do ,. IDÍ.st;:ict~. ' ]J'ed·~~~ .. se r(laliza~~~m , f~irru; 
u+e-s: _Es.tn. un;m": ; le:. nã~. foi . regüla:fentii:da. ' Tudo __ tsso Pf9Va gue () Gq" 
vérnb 'munioi·pal tem competencia l(ara organizar . feiras livres . 

._.·, ! ... ' 

. ; . . : :Yej~rno~. afora, c q ue toca ao Gover-no lia Pnião, .. Tendo,. a . lei. fede·ral 
n. 4 .. 034, d~ .12 d.e Ja.n!l'ro de 192.Q <J,U't ,or~zaçlo . o Gover{lo , ::!- ado13tar as mec 
didas que julgasse !.tee:essari·as para evitar a elevação . . e.;xage.rada .do• .,pcreço 
dos generos alimentí-cios e de •primei.ra neoess.Ida;de, ba ixou o Poder Exe<!uti-

• . I 

v o o .. deoreto n. 14.027, de ,~l de .. .Janeiro. do· mesmo anno, especificando 
;,qu&llas m edidas, entre as quaes expre,ssamente figura, no art. 13 do regu-
lamep.to :a,Í;rpro:vado pm· a,q.uel!e decreto; .a · creação . d·e· féi-ra;s livres : 

2.• A,cc.u .sa~se o . Go:vern.o · de :·fomenta;t uma cenc:urrencia d·esleal ao ·:com-
merciú }egi;Umó. : Mas; iogicamenle, só fiei .p6d•em ··i).·ueix'a r ,·éorl-tra/ as · f:edras os 
açamliarc:a:dores, • f).costumados. a• 'explol(a.r (J"op:róductor, 'desarmo!)Jda ·.de· ... credit@ ··e 
('X·pe,r ien uia comrrier-cial ;· •e : o ·:c'onsu-m.í;dpr; >i·ntetrainente ··.' de~?.protegido;-: .quer· 
q.1:.ui.nto · fi:~ preço, tJÍl-er · é[uan:fõ 'á ' i:['i.ta.uq:M·e ·dos ' gérteros·· qilé'' -compra:. :r:>iz-!:1e 
que ·é j)oss;ver ·'o· 'G,pparechnento ai à:Wavêssadoréi( cori1-meréfa.n'tés' '.ou- e:si.Je~ · 
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_eula.dcres, que ·.,sm-gen,, ·nas <feiras b a n cando. o · peque·no productor·. ·Mas, pa ra 
:evitar ··esse ·peri-go exige á Superi'ntendimcia a mat1'i{Jula ·prévia dos · eX:p'ósi-
·totes;- o q\ie só' é co!Jcedido ·media nte apresenta ção 1 de - doilúmentos. taes f!o-
;nc, d~cla:i-a\;ões a:uthenl:i:Cas da s preféitura.s do, i~terlor . H a verá ab~s~s 'ii.es~ 
'pa;ücwru:; v·ois ií~:- 'os 'üit~ressadós o d~monstrem á superintende-~cia, pres~ 
tando relevante · ser~iço.' á caus·~ p~blica , Mas," em verdliUd~ , o. q~e pare~e i~~ . ' . . . . ' . ' ' - ... 
di-car que ':aes irregula ri-da-des não se t eem da do é a a u sencia de qualquer 
i~diciçã~ , ~recisa, q~ ~' . ser'ia f'adlimÓ a pÓntaT. 

. : ' ! :; ~ ' . • I 

, 3.0 .• ~:rgue-se contra o_. Go:verno o . excesso .de . faciHdades . conc!edidas a o 
.pe,queJ;lO .. pr.oduptor pax;a o transporte dos . g·eneros, f a DilidaJdes . r esumid:as _e.m 
ab~t~mentq , Ç.e . 50, , ,.o , .nps - ~retes ,Çia CentTa l e tra nsp.orte gra tuito dentr:Q , du 
ç.ida,:ÇI~ . .. -A,.I'i,'ás, .ha, t\ : c:0nsiderar que ~ mó r parte dos ex:positores .-já te,:n d,is-
,pensado_ .. es.te. ultimo . ,favor, .. f;;LZendo por conta.. Pr:OIPria o tr,ansport~. de se~s 
prp!luet()S .,. ·Como quer . que S(lja, poréql', . o qué v~.r<á qualqueT espírito inSJ.V3-
pe-ito é. que. t;l,es .. facill-dades ·são . indispensaveis ,para aniJ:na r o nossÇ> peqt1enp 
produdor, . (l.es{lonfia;d;:h e .sem j,nicetativa .p;ropria, a c:onc.brre,r áJs .. f·ei.r:;Ls. · .. pe 
outro modo ··como preten'de:r q·u..e qualq).!eL" -d,e;lles tomasse o incomp1odo e , ll-fl 
:desp~ · .de,- remessa ; de -,um sacc!o:.· de batatas, .ou de ; uma duz.ia . de fran~o;;_ 

acompamhando ou~_ fazenà0 · -acompanha;r esse .modesto .,car.regam,ento ,por., um 
portad:or especial, até o • mercado? . A a11egação é, portanto, improcedent;e .c 
antes· redunda em elogio á acção governamental, que oxa~á a todos os res-
peitos :llosse tão .'lOlicita e .previ·dente (a;po~aãlos) , 

Já cheganws,. · assim, ·à o. argumento mai<S imiwessiona.nte : o de que as 
feiras, ex·pondo á v-enda objectos de luxo, ddsvjrtuam os seus fi-ns. Não sei 
qu~ ·- isso con!>J:i1;uu., propriamente t~m- mal, desde .que a expos-ição· de merca-
.dori!l,s .. de )uxo ., ;nãc. . p-rej~J<d~que -,á venda -'de generos de Pl'imeira: · necessida de-• 
Bor toda . parte, •El -que .. se . pr.ocuPa c;o;nsegucir· é , ·que nas -f eiras se ·venda ··.d:e 
tudo, para interessar . a_ .clienteHa mais vari-ada . E' o que se dá em S. Paulo, 
-~~- fei~-- I<ll~ _ n;~~~tid,~s }W i~~,~,~~ <>.;1nos, ,sein reslama~i~ d~ .~u~.m q~er que 
s~?a: . a,Iltes e:or!\,p~oye~to par?. , o pub!i,c!o , De q1.1-em . po_de~ia, a li4.s, s_er {) , p~e~ 

judzo? Do· consumidQr de .clas1;1e ,mo,desta? Não . .PQSSQ yer . em .que, desd~ _.Que 

enc~nf;~ e~ ~li;;~d~nôa ;s gene:ros de . q~ 'care ce: . A concu~encia .de ~on~u
~Ídor~~ · de ~ais .. eie~ad~ p~siçã~ ' s~cial ' dev~ ser pa,r a ~q~ella out~a cÍ~~~ 

, . . •· - ' I .: ' · .. , . .... ' . . ;·.. . . . . . ' '. -· .·> 

uma an:ilna•.:ão, por ventf.icar . que n ecessidades semelhaJntes levam __ t odolil .ã 
P.rati:~." d.as ~e~as d~ ed~~9m:i!1- ; ·--~~~ tanto~ C~I!~e~ • . quando b~m _ co~pr.~iJ'et;'~ 
-dd:das, aos J~O"\Yr.es i!om0 aos .ricqs. A vaneda!Cle de_ cÚentell!J. das .feira s deV:i~ 
aÚ sér ~iza~ com uma . coneo1a c1ora pra:tida. ·d~mocrati-ca . '• 

-' ' • '. ' O o' • ' j ." ' •' ~ ' ' ' ' ' ' I ' ' ' I"' r '; : ' ' 

-.M:as, . . p.ergunt<Ll"-se,.ha: , se1•á ao eommercio ·. que ·venha prejudicar a venda 
d~ obje.ct<os, q-UJe não são ·de-_primeim n ecessi-druàe ? Ai-nda a qui a ~posta nã.o 
PÓde .dei.xru.· de· ser negativa, ·desde que os ex-pos;ito:res de taes ge neros · nã:o 
são. -os·· pr-oductores, rnas ·os.: r>l"-oprios - commercia ntes -desta . Capita l que ' pa:l'3, 
isso· pag;~m uma ta:x:a:_ especia-l. ' 
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· 5." R e-puto ·<dlffic.i saber si o R>egula merito da Sá.u-de Publica est:i serid.o 
cum·p-l'ido á risca nas fe'ims livres. •Ma,s não posso ·deixn,r ··de da r .· creiltto á 
informação offic!i.al de · que, diat1iamente, a · fiscal-ização ·é ., exercida -por um 
delegado de serviço de hygiene. Agora, o que n'inguem . de boa. fé· poderá 
affir.mar ·é que, em qualq1,1er hY'Polh.ese, as conruições hygienie<LS dal3 .feiras, 
organizadas ao ar . livre, sejam p eores qo . que as . a,Pt~entadi.J:s pe!a q).las.i 
tota_,lidade de quita ndas e vendas do:; bairros populares. 

6. 0 O p rejuízo dGs cofres munici.paes é a m a-is calva d ª's razões offEilre -
cidas contra as ::=t;)J.ra..s livres. Está claro que para os pequenos productores 
devem clesappar ecer O.> imp.ostos. s 'eria contraàlicçã:o ·c-onceder o 'G·overrio fa -
vo.-e:; excE'pclonaes como reducção do trete na es•tr<~:da de f~rí.-o' e tran$urté 
gratuito na cidaqe: e, por outro lado, dobrar qualquer imposto sobre 'inri. se'r-
vi(io que elle juJg,l tão importa'llte !: ne0essario. A proprüi. ·den'Oiriinaç[o'' de 
ffH'I'a .liv r e O está indicando. Mas, p a Tà oS corrimerciantes exposhores 'já nã.o 
se dá o mesmo. Esses devem <esta~· stij~ltos a um ta :ic:a 'eS.J)ecial e ' j~ · a ' pagarri, 
effect;va mente: 500 rêis d:larlo 'por nH't.ro' quadrado de espaÇo oocup'ádo . . Sup-
pondo-se que cada. commerciante occupe . qúatro met·ros qtiadrados, véi:-~mos 
que o hmposto de locaHzação .<:~e elevam:, para eada. u.rn, a ·120$ 'por iÚÍ.tio, 
contribu~ção éspecial. Adnda hontem, a i'Noi>lle" .publióava ·que nos ' diii.s 3' é 4 
do corrente a taxa especirul rendera á MuclcLpa.!id!Vde 48·4$ ·e 346$-, · fespaotrc 
vamente . 

OBJECTIVO PAS F'Eli RAS LIVRES 

o essencial, p orta nto, é Vler'lfica r se as fei'!"as Íivres vã.Õ preenchendo os 
seus fins. Que possa h aver u.mà. ou o;utra h-reguiariidwe; isso é· natural em 
tOdo o serviço -novo, &Rpedfa lmente ne·~e que cont-raria · t a ntoS interesses . · 

Quaes ~ã.o os f·in;: principaes da~ f eiras livres? Podemos aseim os .resu-
nÜr : 1°, o barateamento da vüda pará p.s classle~ pobres; 2°, educaçÍí.o social 
d-o productor' e do consurruidor. Co~ o ·se opera a ~du~ação do prõducftor? 
Animanrdo-c; demonstrando-lhe as pos~ibilid!lJdes de cqllocaç:ão de s~u.s P;r:o-
duct.os, antes in:tei·rarr•ente ig.noraJdias :Pf>r e!lle _._ A . Ca:çnara ê quasi .t·od.a CO)'rl-

posta de li ltera,tos e ha de r ecorrla r- ;;e do i-n.~ucce')so agricolà da q).lelle in~ 

esquecivel Polycar.po Quaresm l\., que a nossa l•itteratu'ra . deve :a és,se extra-
ordinario romancista, que á o Sr. Lima Barreto. Polyca rpo Quaresma . era 
um nacionalista convenci·do _:_ tome no~ o nosso ardor~s~ coÍlega; C r . . Ca-
millo Pra.tes. . . (1 'i~O), e a{) s~u muit~ na dionalLsmo d~ve~ · ~ pe~da do em~ 
p·rego que exercera em um ·m1·nls'Leriq. C ut>tivava c'i>rti. t'antó gosto nào se1 
(Íue língua l'!ldigena, <"raio que ·'o tuvy~ambá, que ·Um:a vez neSSé dialectó ~
digúu, por engano, um offício ao dü·ect or da 'Secretaria. Os buroci:'ãtas sill'n-
.pre foram avessos á.s in novações... De d'ElSi.Uusão ém des-Hlusii;o, Pol:y'carpo 
f e>?.-se. pe::tu~no agricultor . Arrendou urna chacara . em H>'tialidf!Jde proxtma da 
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Capital e deu-se ao cultivo do abacu:.te .. Ellle via essa fru<rta vendi-da no m er·· 
cado daqui a ·6$ •e 7~ a duzia . P e':Isou lá comsigo que era a fortuna que. 
Mina!, l-h e bwtia á porta . Colh•k la a primeira safr a, desce~, radiante, ,á · al-
rta ile. Mas qual não foi a sua sorpr <3za.ao v~rificar que qui o mercado -estava 
açambarcado pelos monopoliizaclores do commercio cie fructas, ·dos qua~s·, .. lt 
muit~ custo. só conseguia um }ll"eÇO que não deu para cobrir O f rete da 
é~fr~-d~ -de f erro. Diga m-se se o Polycarpo ·não ·ê bem o ty.po de quanto. p~ 
ci ueno pl'oductor a nda por a hi 11ercHclo pela vasti-dão ignorada do nosso pai?<. 
EJ ainda Polycar;po, ·o a uthenNco, er:a philostopho, swbernlo c-olherr- das duras 
expedenoias da v'lda a qu ieta r esignação dos espíritos fortes. E os outroe, 
_que não tiverem tempo e geito para phiJ.osophices, como nã.o pensarão· m al 
de nós, que não cuida m.os ãe s ua ' sorte . ... 

A educ:'aç:ão 3ocia! do consumidor ê ou tro grande _Proveito d<J$ fe irruo . 
Ouçam este trecho da chronica de um j.ornai, sobre a inf luenci·E.. dessa ~nsti
t uiçãc: 

."A .praça · e.m o ue cada fe'l·ra se r eaJHzE.., ostentande as s ua.s banaq ulnhas 
lis tradas, assume a ;e.pparencia de um local fesüvo pela sorridente a lacn-
dade -dos comp·ra dvres, pelos J:?l"égõe-s amavteis dos vende!iores, pelo int enso 
xpovimen1"o popular, a ço-nfundir nas sua.s ·ondas humanas todas as cla sse;; 
s0ciaes, rlcsde .ó trabalhador que va i economiza r os seus tostões á dama 
qu~ ·c.ú.mparece á 1~-ra como .fa~ia o "footing" e, pela m anhã, ·no grandt!-
mercado livre, poupa, no feijão e no assucar algumas centenas de réis, 
com a mes m a gentil <'l ~ganc<ia com, que, á t m,dle, n a casa de chá a ntElS ot,: 
depois à·o cinema esbanja a lguns mi.I réis em torrada~ que poder-ia saboreat 
c om m enos esplend-or e ma is commc-rudade, fei,ta s, por menor preço, para. · ·., 
seu u~o es]1eçial, entr" a.s rosas do seu ja rdim, no seu a mbiente domestico 

A boa d~n~. de <:asa, que nãJo ousava ir á voenda, · nãJo se . .constrange em 
aJppareceT na feira, e bastou o prestigio que lhes deu a. mãe d·e familia, pari( 
qu~ as feiras livres a:tttngissem, em ·q ua tro semanas, a.o desenvolvimento 
constatado pela repartição que superintende os seus serviços." 

,.,. Mas, mesmo ponào ele parte esses novos habitos ·de economia, seria 
br<stante para sagrar as feiras Hv.r es como um serviço. benemerito, a prn.cica 
das ·compra..-; a dinheiro. Nas ·feiras J}ão se vende a. credito. Tod,&. gente sabe 
q.ue -o regiJ.Den do "fla.d.o", a . que fa ta•lmente se acostuina lh as classes po-
bres;> a-.s colloca na depencJiencia elo Yendeiro. O él•iente eternamente endivi -
dado . abiEca Çle .di.re~to de reclamar contra a ·ruim qualidade e o mão peso dos 
generos adquJ.Iidos. 

·Sa1ientemos, :Jara conclui:r , ·que, a pproxima-ndo o productor do consumi-
dor'; a~ feir~.s ·Nvres prepa ram o terreno para as cooper a tivas,_ que nas suas 
mo'dâ.i1dade.s de consun-i-o, nas cidades, e de cr edito, nos campos, resolVem 
deán!tiv<J,ménte os proble~as ela. v1da barata e da i ntensifi.cação da prodli-
éçã'o;· "fa zendo com que a pequena propriedaJde agrícola dê de si todos· os s.elis 
a drhi'raveis resulta do:! soéiaes . 
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.' eiS FÀCTOS 

' P.assemo·s, entreta nto, ·· aos factos, porque contra elles não val~!TI a rgu-
m entos .·· A pr'ova de que a s feiras ·u:Vres teerri conco~rido para o barai:ea-
·m entci · da · vida 'nê'sta 'capita] está · n'o quad~o que exponho á vista 'd~~ coi- · 
legas. D e!le · con:sta, em listas ·s'e'paradas, os pre~os de 20 genero~· de prÍmêii~ . ~ . . '· 
necessida de, . con'forme :' 1•; a uaima tabella ·da Superint~ndencia; 2•, as 
àetúaes OQtaÇões do mef.cadb . a varejo; 3°, Ós preços~ das feiras livres . ... 

PREÇOS MAX.!MOS DAS FEIRAS LIVRES; cOMPARADOS . AOS ACT.lJAEs DA PRAÇA E ÀOS DA 

ULTIMA T.lBElLLA DA SUPERI.1'1TENDElNOIA, DE 31 DE ·MAIO DE 1920 

Preços 
-.; 

ArUg:G>s - Ultima tabeHa, 31-15-1920· . Actuaes da : praça - F eiras li vre.~ 

r- Diferença sem os preços da• praça 
<; 

Arroz dé 1•; kilo . . ... : . . . : . . : .. .. . . . . $9i60 ·$940 
Arroz ·'de 2•, k!Ho· . .... : . .. .. .' . . · . .'.'~ .' .. $9•40 $800 
Arroz superior, ' lcilo:· . . : , .. .. ........ . $9'00 ~6'60 

Assucar refinado, 1•, ldlo . ... . ~ · . : :·: . : .' 1$200· 1$2160· . 
.A:ssucar r e-fina do, - 2"' kilo .. : ·~ . ' .. ; ... \. l:$080 1$200 
Assucá.r refinado,' 3·~. ' kilo ...... ... : .' .. 1$00d $960 
Assuc.'ar 'triturado; 1", kilo. : . . . ,-,; . .' . . .. -

· Assucar · trlturll.}do, 2" klilo . . ·. : : .' . : . . . · · 
Asstic.ár t riturado , 2', · kilo .... : ... .. .' · 
-A 'veis, · 'ga1linhá:s .... . ...... . . .. ..... . 3$1500 .. 4$-fiOÓ 
Fran·g·ó . . · .... : . ............ · . . .. .. . . . 2$000 2$5'00 
B atata !l ·esp·eciaés, · k'i<lo .... . ·: .. ·~ . : .•.. $·5'00 · ' ,. ~600 

B <t UI. taiS , .r-egu,Iares, · !til,) . . : ... . , .. .... . , $420 .. $146!h 
Cebolas,_ c~n to . , .. .-. . ·· ...... . .. .. ·: ... .. : . 4$800' 
Café, k il9. . . . . .. ; .. . . . ..... . . :· . .. . . . , 1$90Ç , 2$000 
F a rinha de mandioca, · ]):ilo .. . :··· . , . . . . . -$380 . '. $3•60 
F a rinha de tri-go, kiJ-o:. , .. ... .. .. . .. . . .. · 
Feijão pre1;o, kilo ' . : ... · .... ... .. .. , . ,-: . · 

$·640 
$580 ' 

1$280 
,$640 

6$4.00 
1$'500 

Ma nteiga , kilo 6$1400 
l\(l;a,ssas Utlimen>tiçias, kilo . . . ... . . . . . . . .:).-$ 700· . 
.Milh o, kilo, ... . . . .. . ... .. ... , .. :·· . . . . $1280 
9vo~, . duzia , , .. . ... . . , .. , ..... , . , ~ . ·. , .. , ;L$•600 
8-ab.ão, k:ilq. . . . ., .. .... ,, . . .. : . , .:: ... : .. . .. . , · ·' 1$400 
Sal, . kilo .. , .. .. · ... ·, . , . . .. , , . , .. . , , .... , , $200_ 
Toucinh o, k ilo 11 ~800 

. ~3'20 

?$500 
. . 1$30.0 ' 

$240 
~$200 

$700 25,50 o/o 
' $6\lO 25,00 o/o 

$500' 
.... 

24,20 ~ o/o 

'% 

' $850 
. $750 

$700 
•3•$'5 oo·· 2·2,20 ' o/o 
2$:800 12,00 . o/o 

$5<00 '1;6,-60 ~ o/o 

$300 16,60 o/o 
4$000 Ú ·,60· o/o 
1$4.00 30,00 · .o/o 

$300 . 16,60·,% 

1 $1100 14,00 <fo 

$5QO. r21,80 o/o 
: 5$200 ' 17·,10 , o/o 

1$4 00 ,6 •. 90 % 
$.250 21,80 o/c 

.. . ,1" 

2$'100 .. 16,00 o/o 
1$000 . . ,23,Q~~·:r.~ 

$20,0 16,00 . o/o 
:. r • ~·.r . 

2$000 . . : ~,;O O, ,o/o 
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Os preços da pra1;a são fornec}dos pela Associa ção Commevcial do ;Rio 
, de· Janeiro, Centro . Commercial de Cereaes e Sociedade ·c-ommercial dos va:·-
registas de Seccos e Molhaldos . 

Quanto a d·ezenove desses generos , a dilffer~Jnça média, em favor dos 
preços dri.s feiras livres, é de 18,45 o/o. E . note a Camara que, em :relaçãd a 
rulguns generos, em particula r , a ci'ifferença é extra ordinaria . O assucar, por 
exemp·Lo, é venidddo, triturado, nas feiras, · â r a zão de $·8150 , $750 e $700 o · kilo, 
de .1",· 2 .. e 3• qualida de, r especti·vamente. O r efina;do tem actualmente, na 
·praça, o preço de 1.*'2.60 , 1$200 e ~'960, o ikilo, respedtivamente de 1, 2•· e 3". 
A: did:ferença, m esmo entre o kilo de 3• refinado e o de 1" · triti:lmdo, é de 
1<6$ -réis, representando consider a vel economia .par a o orçá m ento do p obre . 
O c,;;U'é apresenta uma differença,, para m enos, de 30 % . · 

Vejámos agpra o movime·nto .cre s.cent.e das vendas nas feiras livres, 
rles<;l.e que se in:dar a m : até 25 qq .mez proximo p assado . 

. Junho: 

'i: 

Pias 
<' J : Copacaba na . . .. ... ... .. . .... . .. .......... . . . . . .. .. . . 

2... Campo ele S . Christovãf? . . .· .· .· . . ..... . • ... . . . .... . .. . 
. 2·· Meyer .... . ... .. ... . .. · · ... . . . ...... .. . ... ... .. • . 
2 .. Praça. da. Republica .. .· . . .. . ... . . . . ... .. ... .. . : . ;. , .. . . , . 

, .;J, , · Praça Sete de Março .. · . . . ..... . ............... .... . .. .. . 
:: 3· Ramos • • o •• • • • • • • • • • o • o • ~ · ' ........... . • • • • •• • ••• ••• • •• ••• 

;· ~ ·· ;· Praça. da Bandeira 
í "(, ·Lara njeiras . ·. . . .. .. . _. . .. ... .. .. , .. ... .. .. . ·.·· ... . · : · 
:: 5:• ·Engenho de . Dentro 
., ~ -Ponte· de Taboas . 
5 P:çaia de Botafogo . . 

, 6 . ·J.-ar.gq de Catumby . 
• ••• o • • ••••• - • • • ••• ~ • ••••• # , • • ••• 

. . ... .. . .. .. : . . .. ........ .. . : . ..... . 
6 Largo de ·Santo Chris to . . . . .. .. . . . .... .. ...... . .. . . 
7 Praça dos Arcos . . .. . . . · . .. .... . . . . ...... .... .. . ... . .. . 
7 Pra ça Saenz Peií.a . 
I) · .Copa caba na . . . . . . . . · . . .. . . . . ...... ...... .. : ..... ..... . . ..... · 
8 . Gampa. de S ·. Christovão .. · .. , . .... .. .. ....... ·. "'· .. ... · 
9· Meyer . . . . .. .. . .. ... . . . . . . .. . . ...... . · . .. .. · . · · · · · · 
9 Praça da Republica . 

10 Praça 1 Sete d e Ma rço . 
10 Ramos . 
11 Praça da Bandeira . . . . · · . : . . ... ... . . . . .. ....... .. . .. . 
11 · ;·Laranjeira~ .. . . . . . . ....... ..... : , . .. . ..... .. . , , · : · · · 
1.2. · ~:aJng~nho de. Den,tro . ... ; . · · .... .- . : . .. ... : · .·.· · " .. . 
:t2·"·:··Ponte de T a boas . . , , . .... . .. .. . . . , . , ....... .. . ,., .. .-.. ·. 
12 ··'Praia de BMafogo . ......... .... .... . .. , ..... .. ; ,. ,: ; .. .. ... . 

18: 194$400 
29:873$550 

. 28 : 543$400 
. 32 : 9 24$4'00 
25:341$100 
23:613$160 
34',024$900 
21!.430$000 
18 :•681$900 

5:476$900 
35:929$800 

9:209 $500 
9:702$900 

21:268$400 
24:790$500 
20:612$900 

.. 25:401$800 
20:511$800 
29:297$050 
21·: 591$900 
20 :579$600 
37 :089.$600 
28:351$770 
íl8:862$5oe 

. 10:791$160 
,42:838$000 
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Dias 
13" . Largo de Catumby . . . . · ........................... -. 
13 L a rgo de .Santo Christo . . . . . .. .. · .. ..... . .. . .... . . .. . 
14 ~ Praça· dos Arco15 . . .......... ..... ... . .. ... .. ..... .. . . 
14 Praça. Saem; Pena 
'15 · Copacabana . ' • .. . ........ . ... .................... .. .. 
15 · Cairtpd de S. Christovão . .. .............. ........... · ..• 
16 PL"aç.a : da Republica . . .. . .. . : . .. .... . . ............... . 
lQ . ·M'eyer . . . .. . ...... · ... . · . . : . .. . ... . ............... . ..... . .. . . 
li ,p.vaiu ds .Botafog" . ·. , ... ; . . ....... . . ....... ..... . · ..... . 
17 :Ramos • .... ·· . . ,· .......... : .. , .. ... . . . ............... .. 
18 Praça da Bandeira ......... ' .... .. . ..... : . ......... · .. 
18' ·Laranjeira s. . .. . . .... . . ~ . ...... .... . : . ... .... .... · .. 
1~ Engenno de- Dentro . 
1S Pont<> ae Taboa~ . 
19 Praça Sete- de Marco 
2C Largo de Catumby . 
20 Largo de Santo Chr\sto 
21 · ·Praça cios Arco~ 
2l :· p1·aça Saenz . Pena .. . , 

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

... . ·.·.·.· .. .. .. ... · .. · ... ... ...... . 
~:2 r CopaCabarttt · . ~ . . ~ -; ... . .. ......... ~ · ......... ·. ·. · .. ·. · ... .. · .. . 
22· . Campo de S. Christovão · . · · ..... ·· ..... ... · .... , . . . . . . . . · .. 

~: .. ,:;e:çe~ :la. ~e~u~~~~~- . : . _··. ·. :: : ·: : : ·: :: : ·: : : : : 1: :: : : : : : ·: · : ' : ~ ~ : : : : ·: 

24 ·Praia de Botafogo . . . . .. .. .. .. · ..... .... . ...... · ... :'! . 
2·! , Ramos . .. · ........... ·. ·. · .. · .... . . . . ... ........ .. ..... . 
2:> ·. Praça da Bandeira 
25 Laranjeiras • ... . . . .. .. · ... ·· . . . .. .... .. ... ······ . . . 

Total , de 1· -a 25 de Junho . ......... ... . ... . . . 

1H :279$400 
19:329$300 
23:839$300 
32:245$8QO 
19:775$000 
·2 6: 911$200 
22 :953$400 
27; 114$800 
27:692$300 
17:::199$800 
23:658$860 
18: 8'24$:600 
28:902$'4tl0 
14: 724$600 
27:14.5$900 
11:725$400 
13:557$200 

5:3!12$100 
8:834$8ÓO 

18:708$700 
22:299$300 
22: 94:!$:100 
1!! :22i$8ÜO 
21:859$400 
14:659$'100 
26-:395$600 
20:654$100 

1.188:969$15(1 

. . · R.esurno das vendas de geperos alimenpcios _ ~ outras merc!tdo.rias, effé-
ctuadaa nas feiras livres do Districto Federal , promqvidas pela ·SuperlntP.íi-
d~m-cia do Abaste'Cim<;!nto: 

Abril : 

I 
Í 7 -~· Praía de Botafogo . ...... .. .......... · .. .. .......... . 
i8 ' Largo de Santo · Chr1st6 
i9 ' ' Praça Saenz Pena .· . . .. , . , . . .. . ................... . . :·: ·:· 
2d · · ~· bà:rnpo de S. Christová<t . : . · ....... . ... ·,: ....... · ... .' . :: · 

3:294$600 
1:571$100 
2:494$300 
2:578$400 



Dias 
21 ·Engenho Novo . . 
22 . Praça de Verdun . 
23 . Largo ele Catumby 
24 Praia de l3otafogo 
:15. Lar>go de Sarito Christo . 
26 Praça Saenz Pena . . . 
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z7 Campo de 1S. Çhristovão . . . .. .... .. . ........... . ... . 
2s ·· Meyer . . .. ..... ...... .. . ......... . ... : . ...... . ... .. . 
2n PraÇa Sei:e ' de Março 
~O Pi·açá Ç!a BandÉlira . . . .. ... . .. . ... ·. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . " 

Total de 17 a 30 de Abril. · .. ... .. . .... . . ...... . . . . . . . 

Maio: 

Dias 
1 Praia de Botafoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . 
2 Largo de •Sam.o Christo . . .... .' ... ." .. .. ....... . .... · .. . 
a Praça Saenz Pena ' . . .. ... . ... . .. .. .. .. . ... ·: .. . . . . . .. . 
4 Campo de ,s . Christovão . . 
5 Meyer . ...... . .. . ... . .. ... .. ..... ··. · . . .......... . 
'6 Praça Sete de' .Setembro . . ..... . ........ . . . . .... , ..... · 

8 Botafogo . . . . ............ . . . ... .. ................. . 
Lárgo c1é ·,Santo Cli.risto ........... .. ............. .. 

1ú Praça Saenz. Pena: . . ..... . . .. .... . ....•...... . .. .. . 
11 · Càmpo d"' f; . Christovão . . . ................ . .. . ...... . 
U Meyer ............. . . .. . . . ... . . . ....... . . . . .... . 
13 Praça Sete ae Março 
i4 Ptaça di.. Ba.nd<lir~> 
J.5 J:>rilia de Botafogo . . ........... : ............ . .. : .. .. .. 
16 Largo de .. S2>-iltc. Chrlsto . . . ........ . . . ..... . . . .. .. . .. . 
17 Praça Saenz Pt'ffta. . . 
H Campo de .s. ChÍ'ístovíio 

... - . - - - ..... . .... ~ ................. ~ . . . . . .. .. . 
~o Praça Sete de Março 
21 Praça da Bandeira . . 
2~ Praia de Botafogo . 
23 Largo. de Santo Christo 
23 Largo de Catumby 
24 Prac~ s'aenz :P~fla 
24' Praça dos Arcos . 

. ·.· ... _ .. . ..... .. . .... ..... .. .. . . 

• ••..•.. · . o ••• • . • . •••....• • • : • . · . . 

25 Campo de S. Christovão ·. . · ........... ·: ........ : ..... . .. 
25 Pont!;' de Taboas · .· ..... . ......... . •. · · ..... · · . · · · · · · 

'. 

'2 :887$200 
3:03'1$100 
4 .160$000 
5:504$300 
4:422$900 
3:655$400 
6 :'849$100 

10.:929$400 
l.4:314$6ÓÓ 
18:746$60() 

84:446$100 

15: 4lZ$630 
15:746$900 
22:9B$500 
20:945$200 
19:384$200 
24 :308$500 
6 :322$~00 

34:107$200 
28:966$300 
30:20'1$750 
25:403$500 . 
27: OÚ$000 
31:872$350 
24 :43i$365 
12:965$406 
21: 0·39$300 
26:827$500 . 
26: 67l$4UO.' 
28:124$450 
14:907$000 
27:347$400 
39:544$.250 
18:806$60() 
15 :111'$700 
3(}:658$600 
15 :49Í$900 
25:899$300 

s:2a4$.7M 



26 Praça {la Repuullca . 
27 Praça Sete de Março . 
28 Praça da BandeirE. 
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• •••••••••• • ' '• ,! ••• ••••• • •• • •• 

... . • ......... . ... . ... .. ~ .. , ...... . 
28 · 4'l.J::anjeiras ........ . .. . ...... .. .... , .......... , . 
29 Pra 'a de Botafogo . . . . . .. ... ..... · · .. · . .. .. . . ... . . ... . 
2!1 Engenho de Dentro . . 
30 Largo de Santo Christo 
30 ,. Largo de Catumby 
31 Praça Saenz Pena 
31 Praça dos Arcos . 

•• • ••• • • o • •• • • •• • ~ • • •• o •••••••• 

, • • o o o , o o o o O o o ' o O o o o O o o o O o ~ O o o o I o O 

. .. .... .. ·.·• · .. .. ··· ···· . . ... . . . 

Tota! de Mai-o . .. . .............. ,. · . .... ' ........ .. 

I 
23 :037$300 
23:386$400 
21:555$000 
19 :815$000 
13:051$700 
38:687$700 
24:027$700 
i5:009$100 
11:336$800 
29:042$~00 

18:577.$600 

-906:206$196 

_Bastam essas -cifras para demonstrar, á evidencia, que . as feiras livres 
cor-respondem a uma urgente necessidade do nosso ·meio .. 

NOVOS VALORES SSOCIAES 

De tudo quanto paliicamente f~ dito (não apoiados), conclue-se a~ n e-
c<?Gsidade imperiosa de realizannol!l uma larga politica legislativa, que não s6 . ... . I 
c,órte os abusos d~s que tudo ·.possuem, 1oino eTéve a uma melhor situaç~o 
,social, ~ dê mais completa efficiencia nas -rxias ordens da actividade humariá, 
ft.. n,;qmero~a classe proletaria . . Jâ é temp~~ de abandonarmos a visão. parcial 
que .f>? _nos apresenta -o aspecto negativo dessa política .renovadorá; . cumpre-
nos enyeredarmos, resolutamente, pelo c,aminho qa reconstrucção. A, . . isso 
nos obrigam os mais elementares princípios de prudencia e de justiça. B 
qu~-ndo .não bastassem ~ssas cÓnsideraçõ~s. não deveriamÇ>s. esquecer que .a 
n enhul'll- paiz que ainda sérfa01ente dà. ptopria sortt>, ê licito, h oje, . pôr-se ,'ã 
J1l<'l.r~em Q.essa correntt>, creadora. de· novos valores soCiaes, a qual vai purifi-
ca ndo os regn~ens políticos de seus erros passados ·e encaminb,ando a humlj.• 
nidade a um futuro men-os incerto e attri~>ulad-o do que -os tristes ll inquietos 
pial!·. do presente. (Muitu bem.; m-uita _bem. o ofador foi . muito cmmpri~ 
:m-entaào. ) _,. 

----,-

SESSÃO DE 1·2 DE JULBO 

. . , O Sr. Andrade Bezerra: - Propondo-me, -Sr. PreSidente, a . adduzir a;l-
gl,lm<ts. _hreves considerações sobre o probfema da s migz:a;ções operarias, . ni\.Q 
tenho . a pretenção de tratai-o sob todos os seus aspectos ec-onómicos, juri-
di~os e. moraes. Seria essa uma· questão ~iemasiado v~ta para · ~ .<;Ónter T1 't 
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despretenciosa critica que pretendo - fazer á nossa politica immigratoria, 'des-
tacando do assumpto alguns detalhes que se me afiguram · mais importantes 
no momento. exigindo urgente solução. 

IMfüRTANOIA DO PROBLEMA 

A ninguem f ôra licito, nos dias de hoje, ·perder tempo em demonstrar 
a importanci.a do problema da immigração. Paiz novo, onde m al se i-r-liciam 
as explorações agrícolas e industriaes, de Incalculjj._veis possibilidades eco-
nomieas, precisa . o Brasil do braço experirp.enta,do .. do estranl?eiro para u 
aproveitamento {!e suas. immensas riquezas , Quem não conhece o apnu.-
rismo -elo gr:ande Aib~rdi, de ~ti~. no~ paizes .deste .continente, govexnar é 
po~oar? ·En.tre nós, os factos estão a indicar-nos que as nossas regi.ões mai s . 
prosperas são aq.u ellas aonde. Se _ ~n~aminham as .correntes imriúgratOrlás. 

:Mas, ao lado dessas exigencias ~e .ordem permanente, decorrentes de no~s"' . 

-propria condição, outras circumstandas extraordinarias estão agora concor·-
rendo para pôr em relevo essa questão: a situação interna dos paizes C\ e 
emigração, subvertida e an;:trchizada pela guerra, attribulando de -incertezas 
todas as classes sociaes e onerando-se de excessivos imp ostos, está a incitar 
á eii)igração _ muitos elementos que, em outros : tempos, não pensariam em 
abandona r a patria para procurar .. tr.abalJ:!o em outro meio .. Cumpre-nos a pro-
.Veitar es10a opportunidade, . finmando as bases de uma politica immigra-
toria de la,rgo descorúno •. que melhor attenda ás . . eJÇigencias da. expansão aa . 
economia nacional. ''i 

· A IM MIGRAÇÃO E O PROBLEMA SOCIAL . 
. _;:, .. 

-A importancia de uma poiitica dess~ ' especie ainda melhor · sobresahirá : ·· ·~i 
pe·ri~~rmos nas intimas· relações que a p~end6in. a os '' p\.:inéip'aes aspecto·s · (h, 
problema social. o mais característico s;íiin'ptoma ' 'de nossa incipiente quesúto 
operaria está representàdo ·na _desproporção entre a m:issa ·de t rabalhadores 
industriaes, agglomerada nas grandes cidades, e ' a r arefação dos 'trabaltta.-' ' 
dores ruraes., Nos centros urba nos, · congestionamento; nos -campos, falta de 
braços . E' o urba nismo, chaga ·da .civilização decadente, ·que -.- ameaçá · en-
fraquecer ,: o nosso . organi~mo .conectivo .. E a immi'gração, cónvenient emetl tc . 
seleccionada, ·p oderá . -contribuir· para povoar os·. campos dos trabalha{!ore-, 
que alli tanta falta nos fazem .. Demais, sempre ·pensei que a .educação do ··•ope-
rario agricola n acional só poderá ser realizada ao contacto de companheiro~ 
de -uma formação· social ·mais a perfeiçoa-da, comó ·são· os immigra ntes· de 'Cel'-

tas nacionalidades; .rquan{!o escolhidos com. prudencia. Essa gente traz com~ 

sigo habitos de .eeonomia, , de hygiene, de pez:severança, ·que podem-· actuar, 
como : e-xcel1entes e-xemplos, na indole· na-turalmente · boa, · mas summani'en-te 
indecisa e _desalentada do operaria indigena. 



- 184-

Mas, não é somente col)'l esse proplema .que se r~ladona a . immigraç.ão. 
Mesmo na ordem economica , .ella a ff.ecta , ao r.egimen do trabalho e ás garan -
tias do tra ba lhador . As difficulda des que, em grande parte, temos eJ<COn -
trado para firmar tratados de trabalho com os paizes de emigração, com o 
a Ita lia, decorrem do atrazo de nossas m edidas de protecção operari·a. 

De modo especial , as immigrações de ' trabalhadores estão liga das á questão 
do desemprego ; sendo, na mór parte, da falta· involunta ria de trabalho em 
certos p aizes que, nos tempos nonnaes, resultam , as correntes emigratorias 
para outros meios, onde ha falta de braços. 

Quem não sabe que o envilecimento do salario, com o consequencü1 
oa importação de mão de obra estrangeira, ê preoccupação dos trabalhadoreci 
ele · certos paizes de immigração, notadaJllente nos Estados Unidos ,' onde " 
"American Federation of' Labor" tem imposto a politica de r es tri'cções 1ni-
rn.igrator ia.s, ultima mente adoptada naquelle paiz? 

Dahi se vê que o pr.oblema das migrações operarias interessa á orgali i-
zação interna ta nto dos pa izes de emigração, como de immigração . .. 

A IMMIGRAÇÃO El A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

Comprehendendo .que o restabe~ecimfnto da paz nà economia· de cacla 
nação, pela a pproximação elo traba lho e capital ou, · antes, pela segurança de 
tratamento mais justo a os 't:rabalhdores, ·seria indispensavel condição pa r a o 
restabelecimento da · paz entre as· .nações, preoccuparam-se os vencedores da 
grande guerra com a solução dos problemas operarios inte rna<:ionaes .' 

Tudo concor ria para accentuar a importancia e u rgencia dessa solução . 
A tonnidavel tarefa da readaptação techljica e economica dos soldados desmo-
bili~ados; os jus tos clamores do proletariado em luta contra as penosas ·co n .. 
dições de vida cara; o m al estar evidente dos tra balhadores, reclamando dos 
govern:os, pela voz poderosa..':·.~e suas a~sociações de .cla,sse, uma immedÍata 
intervenção que lhes assegurasse vida menos afanosa e incerta; todos esse:; 
signaes indka vam aos ~stadistas d?ts na~:ões a lliadas a imperiosa n ecessidade 
de .enfrenta r aquelle problema. · 

Dahi a inclusão no Tratado de Ver.s~tlhes de uma parte especial, r:ela tiv:.t 
á .. regulame ntação internacional ·do trabalho, na qual se creou uma orga n i-
zação permanente, .<!omposta de duas .peca.s: 1", uma conferencia internacio-
nal, vercl:a:deiro p,arlarnento do trabalho; e 2•, um departamento internacional, 
ctirigido por um conselho de admi pistraFão, compoi;jto de deleg<Wos dos Es-
tados. 

E, no que. especia lmente toca â. situ,aç;ão dOs trabalhadores immigran~e~ 

ainda o mesmo Tratll;do enumera, no SEJU artigo 427, entre "os methodos <> 

pz:incipios para a regulamentaçã{) d.as <,londicões d9 trabalho, que todas. a.; 
COI')'lJ'l.lOdidades industri.aes deveriam e1rforçar-se por app!icar", o seguinte 
principio: 



- 185 

"8. As .1·egras editadas em cada paiz sobre · as concl.ições do tTabalho àe-
·ve·J:âo assegur.a1· urn t?'aHuri'!Jento econo1nico. equita.tivo a todos o' t1·abaUt.a.· 
.,..,,.e.s 1'esid.entes no .paiz." 

Mas, não parou ahi b interesse da nova orga:nizaçáú internacioniú· i:lo 
das· em.igrações opeTarias. Na prirn,eira confere·ncia, reunida em Washingtol. , 
trab:alhó, qua nto a uma melhor solução dos multiplos aspectos elo problema 
em fins de 1919, esse problema foi estuda do, nas suas relações com á questãú 
do desemprego, incluida, pelo proprio t exto do Trata do de Versalhes, na· or-
dem do dia da,quelle congresso. Tocou a Max Lazard, presidente da com-
missão de clesemprego nessa conferencia e uma das su,mmi·dades na materia 
-relatar as suggestões de sua commissão. Em seu notavel estudo salientou 
a Intima connexão dos dous proJ;>lemas. Os trabalhadores que se VlêB!Il na 
conÚngenoia de emigrar, em busca de trabalho em outros meios , 'desde que 
aba nd'onam o seu servico habitual até obterem emprego no paiz que escolhem 
i1ara novo centro de sua actividade, encontram-se em uma situação muito 
semelhante a do a ttingido pela falta involu11taria de trabalho. "Desde que 
preparam a trouxa para: p:utir1 já ·estão sem trabalho. Dura~ te a viagem: 
são como os que a travessam as estradas ·dO seu paiz á cata de emprego. 
Depois d.e atravessar~m a fronteira do paiz ?'onde se dirig(lm , isto ê, depOiê 
dé terem sido tega lm.ente admittidos nesse pa iz, .de accôrdo com as leis a h i 
vigentes - sobre~êm um período, dura nte o qual sua condição aÍnda c_àn-. . . \ 
tinua semelha nte á do ·desempregado. 

Por força das suggéstões apresinitaéJ,as pela cómmissão d'o desemprego, 
adoptou a Conferencia de W .ashington as seguintes resoluções , rela tiva-s ao· 
problema das emigrações operarias:_ 

1•, o recrutamento collectivo de traba-lha dores em um paiz para o t:In 
de empregai-os em qutros não podet·á ter Jogar sinão d epois de entendimenw 
entre o!il paizes interessados e dellois de copsulta . aos pa trões e a os operaria~ 
pértencentes, em ·cada pa!z, ás. industrias interessadas. , 

2", cada p.aiz deveria organizar um systemfl. de agencias publica!> de COI· 

locação, f iscalizadas pe!a a)ltorida(ie, sendo o ·fJ.Inccionmento .de taes agencl~~. 
coordenado pelo .:DepaTtamento Internacional ·do Trabalho; 

3", cada paiz assegurará, sob condição de reprocidade, aos tranalhadore, 
estrangeiros OCcupa dos em · S·eU S territorios e ás SU!J.S familias, O b enerlcio éla '; 

leis · e regula m entos de protecção operat'i'a, assim como .o exerci cio do direito 
de associaçã o reconhecida a seu13. propri'os trabalhadores; 

4", o aonsel·ho de administração ~o Departamento Internacional do ·'l'ra· 
talho nomearia uma .com-missão internac: onal encarregadá de aprestíntar á 
proxima reunião da Confe renci.a do Tra balho, um re!atorio sobre medidas re/ 
gula doras das mi!il'rações operarias e da protecção dos tra balhadores residen -
tes em ~aizes estrangeiros; 

5", a creação no Departa mento Int'ernacio.nal do · Trabalho de uma secção 
ef,pecj~J encarregàda •do estudo das m igraçl?es. operarias e· ,da situação doa 
assala·ri.ados .estrangeiros. 
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, "For-. força dessas resoluções, . creou o Conselho . de Administração do·· De-
partamento Internacional do Trabalho a commi.ssão internacional . de emigr.a.-. 
ção, composta de · dezoito membr os, a serem designa doo nove. por paizes euro-
peus e nove por pa·izes não europeus, assim discrimina dos: seis deiega do'f 
governamentaes CIÚ'asil, Canadá.' China, França, Jap[o e India); seis delega-
dos patt;onaes (Africa.do_ S~l,_ Argentina, Hespa nha, Grecia, Teheco-Siov~q~ia ' 
e Suissa); e seis delegados operarios (AIIemanha, Australia, E sta dos Unido,;, 
rtauã ; Suecla e Poloni.a ) . 

O BRASIL E A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALH<' 

, O ' Brasil, que fôra inexplic[LvelmEmte excluído do Con!'Jelho de Adn1inl1!! · 
tração do Depat·tamento Internacional do Trabalho, viu-se con templado nt• 

CoÍnmissão de Emigração. Os seus inter esses;. como paiz que. apres~nta hoje 
as · J:?aiores · possibilidades immig_rÍttorias, exigiam uma activa collaboração ··e 
<> mais · acurado cuidado nos ,trabalhos daquella commissão. As r esoluções · da 
Conf-ilrencia de Washigton estavam claramente indicando que o problema daf' 
immigt'ações operarias era cha m.fLdo para o t~rreno da regulamen tação intE)·r ~ 
riacibnal. Até 'e.ntão; fizera · objeeto de tratados · bilateraes e'ntre os pai.zes 
interessados; agora pàssa~a a ser urna das . preoccupações. da organtzllÇâO 
internaciona l do tr'abalho, o que signific<~,'.>-a co~s'tituii·, ·em breve, . mais um 
capitulo de direito internacional oper ario. 

Eleito presidente da Commissã.o o · delegado ingle~ Lo.rd Ca ve, iniclou-
s.e logo o trabalho da collecta de .dados j~nto _aos paizes membros . da Orga -
nização Internacional, · necessarios pa ra o ,esclà.recimento das · questões entre-
g ues aos es tudo 'da commi.ssã o e ' prepa:ro do rel.atorio a 'ser ' elaborado, para 
resolução da proxi~a reuri.ião da ·· c~nfer~~cia Internacional do Tra balho·, ., . ·. 

Para dar uma tdéa ·da 1mportanc1a das questões examinadas e do alto crl-
terio e .apu rado methodo dessa CoÍil.missão1 resÚmo as explicações que iuc9m-
J;anham o questionaria dirigido áquenes paizes. 

Esse q ueStionai-io · referia-se a treS t1ontos · principaes : ··' ·· · 
1• : A situ ação· actual da emigração . e immigração em cada paiz. ÍJi~: 

c ura vam os · peri tos ·.'óoter· os elementó~r pecessarios para o pre€mchimento 
dos · quadros ··estatis ticos, tão ·completos qu<ynto fosse p ossível : ·Além das esta~ 
tisticas, solicitavam-se algumas informaçõ\)s . sobre· o papel . das ·a-ssociações e 
instituições particulares · ou publicas, que ~e occuparri coin a emigração . ' · 

2.• Exarp.e. da l E)gjslação e regu1amentps de ca;da; paiz. &o 1a:do dos tex-
tos J_egisla tivos,, p edia m-se annotações ,.seb~·e .. os programmas· da politiea emi-·. 
gra toria 'de cada . nação., : ·'· · 

3~ .... Série . de questões .rela tivas á ·igu.ald-fLde de tratarrie·nto ele trâbalhadore~C · 
nacionaes e estra ngeiTos; difficulda des entre . paizes· de· emigração "e immi-
·gr.ação; ·.e meios de .coordenar, de .. acet'lrdo coín os governos interessados; as 
legislações nacionaes: .·de. assegurar" a• .âpplicação 'da:s m edidas de ordem· ·in-" 
ternacional que os governos julgassem u tei.s estabelecer; de- eomm'um a:eéôtd()', 
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np interesse do bom ;funcciOJla)nento ele suas leis nacwnaes sobr•e -. E)migru.-
ç_ões; de defesa dos immigrantes a quem faltasse a protecção consular-; de 
vjgiar a applicação ela s convenções internacionaes celebradas sobre recru-ta-
mento de operarias estn:i.ngeiros e. cooperar na . organ-ização de" ~\g~n·cias de 
collocação para immigrantes; e de estabelecer os quadr0s da esta tística in-
ternacional sobre movimentos migratorios. 

De possE> das .. respostas dos divet·sos paizes, reunir--se.--ha a ·Gommi.ssão 
em 1° .de Agosto proximo para assentar as bases ela regulamentação inter--
na.donal, em forma ele projectos de convenção ou resolução á -Conferend- l 
Jnternaciomi.J; em sua reu-nião ele Outubro, .ent Genebra. 

Tudo está !'L mostrar o empenho com que -o Bra sil deveria acompanha,· 
os trabalhos de::,sa Commissão, de que fa z parte, indicando um delegado go~ 

vernamental. Os inte)\eS1reS dos d·iversos paizes interessados no problema· -das 
migrações operarias . são diversos e qua si sempre contradictorios. cada pai-z 
(Je emigração ou de immigração tem uma situ_ação especial a zelar, exigen_-
cias pecúliares a defender. Até agora. .não celebráinos -tratado especial dt! 
trabalho com paiz a lgum. Conhecem-se as razões do fra-casso da tentativa 
feita nesse sentido com a Italia . Se nos desGuidarmos- ela defesa de nossos 
interesses na elaboração desse capitulo -do direito ·internacional operariO, en-
contraremos fechadas todas as portas ás nossas -- reciamações futuras. Ela · 

. !~ orado á nossa revelia, as novas . regras intern~cionaes ser-nos-hão forçns-:t -
m ente adversà.s, aproveitamdo-se os nossos concurrentes no mercado de tra--
balho mundia l e os p-aizes de emigração; que teem velhas contas a ajustar 
co:rnnosco, -ele nossa in-clifferença, para obstruirem todos os caminhos qu~ 

tentarm-os mais tarde para recuperar o perdido. C ousa, entretanto, singula r 
ma.s que se ê forçado a confessa r, embora com tristeza: O Brasil não tem até 
.a gora respon-d!clo a os qu~stionarios enviados pelo Departamento Internacio-
na l do Trabalho, na turalmente pot· falta elo apparelhamento interno collectm• 
e coordena~or de dados informa tivos sobre taes ques tões, ' que deve ser 0 

Departamento do Tra balho. Afastados, sem r ecla m ação de nossa. pa rte, do 
Conselho: ele Administração desse Departa mento, ernquanto . a Argentina a ht 
conquista um logar, deixamos de compa recer á Conferencia sobre trabalhos 
marítimos, reuniq~ o anno passa-do em Genova; não respondemos á o inque-
rito enviado pelo Departamento sobre essa especie de serviço,- nem i:n<J.ndá-
mos qualquer informação, apezar de _vossuirrnos a maior frota mercante 'sul-
americana . e termos Jnaiores i -nteresses em co'participar- nessa regularneúta-
ção; deixárnos, igualmente, no esquecimento os questionarias envia dos pe.o 
Departamento, quarito á regulamentação do trabalho agrícola, a. ser exami-
nado na reunião de Outubro proximo da Conferencia, bem como as constan -
tés e solicitas indagações que no-s foram dirigidas, a proposito dos problerna•J 
de itnmigração. 

No emtanto, o. que resalta á vista ê qÚe esse abstencionismo ·e a ·11e!or 
das · propagandas nega tivas que fazemos de -' nós mesmos··. ·-o q·ue ·pensam·, " 
com o melhor direito, não· só os demais paizes,- membros da Organização "In-
ternacional elo Trabalho, bem corno ·as classes interessadas ·nos - problema.~ 
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trabaihistas; é que não cuidamos, absolutamente, do assumpto; que o Bra!lil 
é um paiz onde a inda nem siquer ecoou · o movimento legislativo de protecção 
e· garantia do trabalhadór . .,-A s r evistas techni·cas e o proprio .. Boletlm. Official 
elo Departam ento publica ram leis e informações estatistica s de todos os 
paizes, que são soJ.icitos em remetter os da dos necessarios; e só elo Brasil 
nada apparece, nada se registra? Ha dous annos possuimos um!!- lei sobre 
accidentes ·no trabalho. O Boletim, que tem publicado as dem:a,is leis e refor-
mas de outros paizes, na da a inda publ·icou sobre a "nossa, iJorque lh'a r.om-
municamos. Ed·ições r ecentes, 19•21, de li'vros sobre a mate !'ia refet·ei:n-se a 
legislação sobre risco profissional do 'mundo inteiro ; só silenciam ·sobre t) 

Brasil, porque na fonte onde se vão abebera r p a ra a collecção de da dos re-
centes, o Boletim do Departamento, n ada ·se diz sobre nós. Segundo infor-
mação official, inserta nesse Boletim, os unicos paizes que· até agora nenhu-
ma resposta teem dado ao Departa me nto _sobre ratificação elas convenÇões de 
W ashington e m a is problemas relativos á Organização In ternaciona.l do T ra- · 
balho, são: a Albania, Bolivia , Brasil, Bulgaria, China, Colombia. Costa Rica. 
Cuba, Guatemala, Haiti, Hedjãs, Honduras, Libena, P a raguay, ,Persia ·e Pcn'-
tugal. Em companhia suspei~a a nda mos nós! 

Fôra., entretanto, i·njusto affirníat· que, nada fizemos ju·n·to ã Commlssão 
Internaciona l de Emigração. Aproveitando a estada na E.urope de distincfn 
funccionario do Ministerio ela Agricultura, Sr . Affonso Bandeira de Melló, 
designou-o o Governo· como n osso t·epresentanfe na quella Commissão. Em-
bora desprovido de inform ações especia1es, que não · lhe podíamos fornece•·. 
esf <Jrçou-se o delegado b•·asileiL·o pe~a ~efesa ele nossos· .interesses, pondo-se 
em constante contacto, qu er com os demais membros da comn1issão, qu·er 
com a secção especial ele emigração do Departamento Internaci onal. Orga-
.nizou um relatorio tão completo. quanto era possível, S{)bre a immigt'ação Ho 
Brasil e preparava-se para tomar parte na ~·eunião da Commissão q uando teve 
[t chamá elo do · Governo de voltar ao pai\1, onde seus seí·vi·ços se fa?.ia m n eces-
·sarios . E speramos que si fôr impossive;l , com parece, a esse digtto fun ccio-
nario tomar· parte a ctiva nas proximas reuniões da cc;;mmissão, ·que, . ao me-
nos, as suas communicações escripta.s cpntribua m pará esclarecer a na tureza 
especcial de nosso problema immigratprio e habilitar os encarregados da 
elaboração do direito ·novo a levar e~? consideração os intereses do afortu-
nado paiz· qüe, sõ por si, poderia. absorver, n·o desenvolvimento de sua eco-
nomia, todas as reservas de tra balhadores qu~ se quizessem d edicar ao cul-
tivo ele suas terras feracíssimas .. 

A INTERVENÇÃO DO GOVEJRNO FEDERA.., 

A, politica immigra toria , pela 1mportancia que represent(L no futm·o do 
paiz,. deve ser orientada e dirigida pelo Governo FederaL Nnguem nega· que 
a os Esta dos caiba .parte importante no incremento da immigração, mas é 
fór:t - ele duvida que; tan.to do . ponto de vista nacional como do interna.cional, 
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o interesse do pa~z está. a exigir uma · só orientação naq,uella política , evi~an 

do-se as incertezas de regimen diverso, que seria con-sequencia forçosa de 
se deixar o assum·pto exclusivam en te entregue ás soluções estacluaes. Varias 
vezes o t emos dito e é fot:çoso que ainda uma vez o r ep-itamos: nos serviços 
pui,Jli ~ os cme beneficiam a economia 'na cional ' não ha competencia exclusiva, 
deste ou daquelle poder; t(JdOs elevem collaborar para a m elhor realizaÇão 

.elo fim commum . 
Qua ndo se trata ele saber quaes ·os estrangeiros q ue não podem ·entrar 

no Brasil, todos estão accordes em reconhecer a exclusiva competencia cio 
poder federal, em face elos geraes interesses affectados por essa questão; 
mas, ao tratar-se de decidir que estrangeiros podem vir óara o Brasil e aqu_L 
collaborar na proclucção ele nossas riquezas, o problema qu e é ela m axima re-
levancia, tanto elo ponto .ele vista economico, C!ua·n.to do politico e moral, é 
entl:eguA 1i. multip-licida de ele soJ uções ele cada Estado, ou mesmo ao a lvedt'it> 
de .cada particula r, que entenda importa;:. o braço estrangeiro. Reflicta-se, 
ao demais, em <J. Ue essa questão pelas intimas ligações que a. prendem_ a 
o.utros importa ntes aspectos da ·protecção aos tra balha dores es tá sendo. sub-

,. tnettida a uma regula mentação ele ordem internacional , d.evend~ ser r esol-
v.ida soh esse aspecto, na Conferencia Internaciona l do Trabalh o, em sua pro-
xima reunião. Nessa regulamentação só t em qua l'idade para intervir o Podei· 

. Federal, razão de sobra pa ra que desde logo vá encat·ando, com a.ttençã:o 
que merece, esse grave problema. Aliás m esm·o a ntes dessa nova phase de 
direito internacional operaria, já dolorosa exóer 'encia nos a dvertira do pe•.·igo 
de entrega r-se a entrada ele trabalhaclor~s ao sabor dos interessados . A em-
pt'eza constructora, da Madeira l\famot·é importou par-a os seus serviços grande 
numero ele operados hespanhóes . Aqui não os tratou convenientem ente,_ 'dei-
~a ndo-os ao desa mparo . Intervieram reclamações dos interessados e elo pro-
vrio governo hespanhol ; e o nosso Governo teve de responsabilizar-se pelo 
r etorno desses tt·abalhadores estr a ngeir os para o seu paiz . P ar-a isso que 
nos custou enorme despeza, sem o menor· proveito, houve que conferir aos 
consu'es hespanh oes o dire ito de yequisótar passagens para os seus nacionaes, 
o que deu Jogar a gT,Lndes abusos . 

Si recorrerm os á estatística, veremos que nos perí odos em que o Govern() 
l<'ederal tem cha m a do a si a direcção dos serviços el e immigração, a n1.édia 
annua l das entradas de trabalhadores estrangei t·os tem sido muito ma is ele -
\ rada, que no pel'iodo em que o Governo aba ndonou aquelle ser v iço, ficando 
elle inteira mente entregue aos Esta dos. De 1887 a 1896, a immigt·ação e co-
lonização estiveram o: cargo da extincta Inspeotoria Geral de Tet:t·as e Co~ 
Ionização. Nesse período o total el e entradas de immigra ntes a ttinglu a 
1 .186. 446, com u ma média annual de 11.8 . 644 _ De 1897 a 1906, esses serviços 
"~tiveram a bandon a dos pelo Governo . Dura nte e: le , o total de immigt·antes 
foi de &81 .103, com a média a nnual de 68.110. 

Em 1917, foi organizada na administração ministet·ial elo Sr. Mig uel Cal-
. m:on a ,Directoria do Povoa mento. De entí\-o pa ra 1917, segundo dados pu-
bli-cados, o total de immigrantes atting;ú a 1 . 025. 261, da ndo uma média a·11-
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nual de 93.205. Dividindo esta u!Üma phase em tres períodos, antes , du-
rante e depois da guerra, alcançamos as seguintes médias: 1", de 1907 a 1913, 
120.275; 2" •. de 1914 a 1917, 44.99,3. 

Esses a lgarismos demons tram a influencia benefica da inte rvenção rJ"c. 
Governo Federal na solução do problema immigratorio. Em a nnexo, t·epru· 
duzimos um quadro em que se acompanha minuciosamente o movimento (h: 

entradas de immigrantes, classificados por nacionalidades, dura nte o periodu 
de 1887 a 1917 (quadro n. 1) . 

. HEG!MEN NORTE-AMERICANO E ARG!ilN~'INO .. 
A política immigratoria a ser ad'a ptada em cada paiz está em tão intlmu. 

dependencia " com as suas peculiares condições, q·ue não podem. uns invoea.r 
preceél..entes e exemplos nos outros. ·O que para ·um povo é regimen excellente 
seria no,1tro de medioeres ou até contraporducentes resultados. Mesmo dentro 
de cada paiz, devem-se attender ã.~ espeéiaes condições de cada zona. O sys-
tema adaptavel ao Rio Grande de Sul não é o que exactamentc convém ·:-t 
outra região, como S. Paulo, por exemplo. 

Costuma mos olhar muito para os Estados Unidos; mas força ·é confes· 
sar que, no tocante á immigração, bem pouco poleriamos a proveitar c·om a 
adopção do systema que, por ;á vão segyindo. Basta pensar que alli se chQ• 
gou ao gráo de saturaçii.o no caldeamer to da raça com elementos al!enige-
nas. A proporção do e!emento estran <>eiro chegado á America no ultimo 
seculo, leio em um recente relatori'o, é j de 34.000 .000, ou seja um terço da 
população total. Ahi se tem a razão da · politica de restricções Ülti.mamente 
seguida na grande Republica norte-am,ericana . 

ExamineJ;Hos, embora ligeiramente, as condições impostas .naquelle paiz' á 
entrada de immigrantes, servindo-nos para isso de um estudo do S.r. Helio 
Lobo, u:.timru;pente publicado no "Diariq Official". E' de rigor, além da exi-
gencia do passaporte, o pagamento de oito dollars por cabeça, como taxR 

. de ingresso, em beneficio do serviço de immigração, salvo entre outros casos 
~ts cr\anças menores de 16 ~nnos, qua1(do acompanham o.s pai's e os repre-
sentantes de governo estrangeiros . Deve o r ecem-chegado possuir pelo m e .. 

.. nos a quantia de 50 dollars, .enchendo,. antes do desembarque, uma declaração 
escripta e .assi·gnada,. contendo os nome~ , prenomes, idade, sex.o, estado civil. 
profissão, J1aCi;)!1alid~de, !.!ltiJ!lo domicilio, nome e. e,nd~reço do parente mais 
Proximo,logar d<\ . procedenC'ia, , o fim da. viageJ:n, si .~ fe~ta pela primeira vez, 
qual .Q f'iE:U destino, se vem reunir-se a algum parente, si já esteve preso ou 
deportaq-o em menos ele um anno,. ·!'Ji é polygamista ou anarchista, qu.al seu 
estado de ~aude, se tem defeito physico, altur<J: , côr, . signaes particulares, logar 
do . nasc,iqwnt(}. f'or .. falta de f!pmrna, de dinheiro,. c_entenas são reexp~didos. 
D;:ts .5. 00.0 pessoas detidas em 27 .de Setembro _do anne passa do em Ellis Island, 
2. 80.0 po."/spia~ ; Pe.13;as_: 2·0- doU~~~ . e 2. jlOO niÍ.o ti~ham · vintem. Por ultimo é 
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exigencia indispen savel saber lêr, proceden do-se a exa m e, qu~ndo necessario, 
com formula s contendo 30 pa lavra s , n o mínimo, ele uso m·dina rio, em qual-
quer lingua. 

A lei norte-am~ricana vécla a entra da dos seguintes elem entos: os idiotas , 
o~: imbecis , irresponsaveis e fra cos do espírito ; os loucos e epilepticos; os que . 
possuírem constituição psychopa thica infer ior; os a lcoolicos chronicos; o,. 
pobres e mendigos profissionaes; os. vagabundos ; os tuberculosos ; . os doentes 
de qualquer moles tia contagiosa ; os que ~ mesmo . não comprehendidos nas 
classes anteriores, forem julgados physica ou m entalmente doentes pelos me· 
dicas da , immigra.ção, comprehendendo-se por def eito physico, o ql1e inhibo 
pa,ra o ganho da propria vida ; os criminosos de qualquer especie e. os çonc 
rlemnados POf . crimes que .envolvem torpeza' moral; os polygamis tas e seus 
secta rios; os a na rchistas e os que prégarem ÇJU a dvogarem a des triçuição do 
governo, de ~uas leis e fun cciona rios ; as prostitu tas e as pessoas que forem 
a os Esta dos Unidos com . o . intuit o ·da pros titu içã o ou de qua,Iquer projecto 
immoral, bem como os q ue, directa ou indir ecta m ente ,a a uxi_liarem; os cha -
1nados opera rias c~ntractados, qu e tfverem sido induzidos; a judados, a nirr1<'-
rlos ou s olicitados pa ra i:Umigra r , medi~n~e offertas ou promessa~ , fa lsas ou 
verídicas de emJ?rego ou em consequén cia ele contractos oi:aes ou escr:ip tos , 
seja m ou não qualificados, salvo licença ·especial do g overno, no caso de fa lta 
de braços pa ra o tra balho nos E s t a.dos : os que chegar em seduzidos por !'Lll· 
nu cios ou impressos publicados ou distrib uídos nos pa izes estra ngeiros; os 
que puderem tornar-se onus publico ; , os já a nter iormente deporta dos ; os que 
tiverem bilhete de pasagem pa go p or outrem; os via ja ntes climdestlnos , a s 
cr.ianças menores. de 16 a nnos desacompanha das rios pa is; a juizo do Minis tro 
·do :rrabalho ; e, emfim, os a sia ticos , na zona terri torial tra çada na lei. 

E, como. todos esses impecilhos a inda não · fossem . julga (}os basta ntes, 
medida recente, solicitada pela Federação Americana do Traba lho, fixa a pro-
porção de imntigra ntes, cuja entra da póâe ser a nnualmente autol'iza da, em 
3 o/o do numero de est rangeiros de cada naciona lida de residen tes ou locali-
zados no paiz. 

SI a nossa -p olítica· i111migra tor ia não pôde t om a t• por molde ·o exempl o 
norte0a merica no, t a mbem deve ser diver sa da pratica seguida na R epublica 
Argentina. Neste ultimo · pa iz a m6r ·pa rte dos immigra ntes ·é com posta de 
" andorinhas" , is to é, · de traba lha dores que alli pa ssam a penas o ·t e-mpo da 
colheita dbs cereaes e, conclui do · o se rviço,' "voltam a o seu pa iz de origem . 
Vê-se logo que a sel ecçã o dos · immigrant es é pa ra a Arg entina problema 
de' bem ·m en or iniportancia dó que pá ra nós. No Brasil, a immigra nte f ixa -
se, em r egra , a o sólo como t rabalha dor assa lariado, colono QU pequen o pr o-
prietario, de accôrdo com· a capa cidade de cada um : · Não· nos conviL·ia por 
isso o sys tema de caplação de -immigra ntes ·usauo pelos a rge ntinos s·ervindo-se 
até dos donos de botequim, nos pa izel!' de emig1'a ção, para á n-ebariha r t ra-
balhadores . Nessa ma teria; deve · ser pa ra; nós hem mais · in'lpor tante a 
q1~aliàa.cle ·que a qua.nt-ida.cle ' ela m ã o ele obra importa da .. 
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Os seguintes a lga rismos demonstram o movimento immigratorio nos tres 

paizes, dura nte o perioclo de 1859 a 1913. 

Estados Unidos. 
Arg_el~tina. 

. ... .. · .. ....... .. ~ .... .... . • ... . . .... : ... . 

Brasil. . . . . . . . . .. . ... . . .... ... . ·.· . . .. .... .... ..... . . . .. .. . .. . . 

25.913. 20·1 
4 571. 512 
3. 2·34. 006 

Compa radas, em proporção, as quotas t.l r, Argentina e elo Bra sil, temo.; 
que, nesse periodo, á primeira tocou 58,.56 '/o e a o segundo 41 ,44 o/o . Nc, p G~ 
t;iodo de 1904 a 1908, a Arge~t:na recebeu 1. 020.033 fmmigran.~es . emquimt.o 
o Brasil sõmente 352. 609; ou sejam, respectivamente pa~a uma e 0utro 75 % 
e 25 %. J!e 1909 a. 1913, a Argentina, 1. 423.512; e o Brasil, 282 .806; o~ 
sejam , respectivamente, 68 o/o e 32 o/~ , do total par~ os -dous paizes. 

·Não qu er o passar a outt·o aspecto dessa ma teria sem sa!Íentar o in te~ 
resse_ . que, nestes ultimas tempos, te!ll despertado a questão imrt:~ ' gratot~ia 

entre os sociologos e econo·mistas at·gentino>;~ . Além de innumeros mon0-. . ...... , .. 
graphias de valor dedicadas ao· assumpto, aq ui tt·ago para documentar o . :qtett 
a_s serto ·os resultados do inquerito realizado · pelo Museu 'Social Argenti.T1_o , ~ 
condensados em um volume publi-ca do. em começos do ann~ ultimo, _ po t' 
aqueiia instituição, e no qual coiiaboram _. ?s -vultos Il).a is. e,min entes da ec_o~ 

n9mia argentina, com o Enrique Ruiz Guinazú,_ Alexandra Bunge, Emilio 
Frei, Augusto . Burge, Horacio. V a reia e n'luitos outros. . . . ·t . 

Nã o tenho marg~m para descer ao estudo detalhaclq do regimen brasi: 
Ieiro de lmm·igração, nem es te o m eu fim neste m omento . Aliás , devo sa-
lientar .que um jtii&"a:inentCJ imparciá! niiq -~e pronunciada' igualmen te sobre 
o . mod'o i:J?r q ue va~uos . resoh~~·do 'os 'do~s aspectos do pr'oblem a ' pratico . àa: 
immigração: a escolhà elo immigrante n~ seu paiz de . or igém' e' a suã. lo " 
caliza!Íão no' pÓsso melo . Qua n to' a este u!'timo ~spec'tÓ da . questão; e de jus-
tiça -considerar que, se o nosso regim en é passível de critica , vàmos fá.zéiido; 
a:6 menos 'O que nos é possivel, -com os mingua dos rf?cursos de qu e {iispomol! . 
Ta nto no servi'Ço federal, como · no do :Es tado de S . P a ulo, · só f-ornecidas 
passagens a in1migt<antes,· nas· éondições r egula mentares:, alo.jamento gratuito 
na chega da, informações completas sobre o··mei'o qu e os vae acolher, a lo-
calização nos nucteos com a cessão immediata de terras, mediante pagamento 
a prazo long'o, ou o encami·nba:mento par~t ·as explorações· agrícolas pa rtícula• 
re'S .' Melhorando esse sLr v:ço e dota do· de sufficientes -recursos orçam entarios·, 
p-oderá ·da r ·os n1elhores resulta dos . 

Mas, quanto a escolha do immigrante na Europa, a nossa in curia é ·de-
ploravel .· Sem saber· a qu em se dirijá.HT, com qualida de official p a ra . pres tar 
informações 'sobre · as condições do nosf o paiz, quanto ao · recebimen to :de. 
immigra ntes, dirigem-se os i nteressados aos · nossos t•epresentantes diploma-
Ncos ou cons ulares , que, por via de regra , ' deixam sem resposta -esses ·p edidos 
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\le inforinaçã o. Póde-se facilmente calcular quanto nos prejudica ·<L falta . de 
um serviço bem organizado ele documentação séria sobre as . nossas condi· 
çil~s lmmigratorias. Só a partir do anno . passado temos, em Berlim, un• 
Commissario Geral de Immigração, funccionario competente ~ dedicado, que 
vem prestando excellentes serviços. 

Passemos a examina r a estatística em gl-obo do nosso movimento im-
migratorio no período do ultimo seculo, de 1820 a 1920, computando sepa1XL· 
dam ente as con~ribuições de cada nacionalidade comparando esses resultados 
nos períodos ele .1920 a 19M e ele. 1903 a 1920, no ultimo dos quaes o serviço 
t&m estado sob .r, s.uperintendencia ela Directoria do Povoamento: 

N acionali!laàes 1820-1920 1820-1907 1908-192() 

Allemâes. • o • • • ••••••••• • •• ~ • •• • o • 131.491 93.075 38 .366 
A ustríacos . . . .. . ·.· ····· . ... .. .. . . ..... 80 .059 56.892 23.167 
Belgas. . .... ....... . ... . .. ......... 5.421 3. 716 1.1i5 
Fm n cezes. . . .. . ··.·· . .. . . .. ........ . ... 30.503 . 19 . 269 11.73~ 

Hespanhóes. . . . ..... . . ..... . .. . . .. 510.514 ·288. 646 221. B6~ 
ltalianos. . ... .. . . ....... . ... . .... 1. 338. 881 1. 213 .167 175.714 
Portuguezes. . . ... .... ······ ..... . ... 1.055.154 634; . 58~ 420.56U 
Russos . .. . . .. .... . . ..... . .. .... . . 105 .47ú 54 :593 50. 877 
Suecos. . .. . . · . . .... ... . .......... . .. 5 .540. 3.780 1. 760 
Suissos. . . .. . . ................... . .. 11.780 9.086 2.6U-l 
Turco-a rabes. . . .. .. .... .. . . . .. .. . . 58.973 11.731 47.242 
Divet'sos. . .. ~ . ... ... . . ..... . . ... . . 245.190 161.874 83.310 

-----
Tota l ...... ......... . . . .. .. .. . . 3.64S.382 2.561.482 1. oss. no o 

Verificamos agora, o período de 1912 a 1920, o numero amm al ele immr-
grantes entrados no paiz: 

1912 .' 
1913. 
1914 . 
1915 . 
1916. 
1!J17. 
1918. 
1919 . 
1920 . 

. - ' ........... , ... · ....................... . .. . . . . . . .... . . 
• ~ ••• • • • • • ••• • •• • • •••••••• •• •••••••••• •• ••••• • •• ' •••• • o • 

• o• •• • ••••••••• • ••••••••• • • • •• •• ••• ••••• • • • •••• ••••• 

. ... ... ... .. .. ... .. .. ··-·· . . . .... . .. . . .. . . ... . . . ....... . 
• ••• •• o ••• • •• • ••• ••••••••• • •••••••• • • ~ ••• • •• • ••••••• • • •• 

. ~ .... . ..... ..... . ... . . . ..... . ... . . .. .... .. .... ... . .. . . 

. .............. , .. . ........ ...... . ....... . ..... . . . .. .. . 
' . .... .... .. .. ... . ... ............... .................... . 

180.18~ 

192.683 
82.572 
32 . ~00 

34. o o :~ 

31.19~ 

20.501 
37 .893 
71.027 

Desses algarismos já resulta um facto cuja importa ncia cumpre pôr em 
relevo para prevenir os nossós d-irigentes do perigo a que nos expõe uma 
política immigratoria de braços cruzados. Tomada u ma média de 185. 000 im-
rnigrantes, r epresentativa -das entradas a nnuaes de ímmigrntes a ntes éla 
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guerra, verificamos, que, no período de 1914 a 1920, soffremos uma penta. 
total de 985.000 trabalhadores, -e isso sem levar em conta o numero accres-
cido de estrangeiros, que deixaram o nosso paiz durante o período de guen·a. 
Ora com o ~desenvolvimento de nossas industriaes, as necessidades de mão d<~ 

obra são hoje mais avultadas que antes da guerra .. O pr-orprio cresciment O< 
natura l do paiz, em um decennio, a isso nos leva ria,- mesmo sem considerar-
mos a intensificação de nosso trabalho de 1914 pa ra cá. Que perda immensR 
e irreparavel não representa para o Brasil a ausencia de qua si um milhã·~ 
de trab:tlhadores ! Resta-nos a esperança de que uma politica previdente e 
er.ergica e system atizada ·nos faça recuperat·, nestes proximos a·nnos, o que 
perdemos neste ui ti m o período. 

).TUCL~JOS COLONIAES 

O Governo F ederal localiza os immigra ntes que, sob us seu s a uspicio::. 
veni para o Brasil, nos nucleos coloniaes que fundou e superintendende, po >-

. intermedio da Directoria do . Povoamento. O franco desenvolvimento desses 
nucleos vale pela melhor das propagandas em favor de nossas condições im-
migratorias. Em pou cos dados , pó de isso ficar compro" a do. 

Vejamos, em primeiro Jogar, o progressivo a u'gmento do valor da produ-
cção de origem vegetal, anima l e industrial , desses nucleos dura nte o pe-
riodo ele 1914 . a 1920: 

1914 . 
1915. 
.1916. 
1917. 
H•18. 
1919. 
1920. 

> , , , • , , , o , o o ' • o o • • o o o o ., o o o • • ~ • ~ • o • • • o o • o O o • • ·= t • • 1 • • • 

o' ' •o o o oOOo oloo • •• • O o o • o o •• o o o • o ooo oooo O o •o • • O o o 

Augmento semelhãnte se nota no valor da crlação: 

1914. 
'1915. 
1916. 
1917. 
1918. 
19.19 . 
1920 . 

• •• • .. ... . . . o .. .... o • •• • -~- •• o • •• •• • , ....... ; ••••• o • ••• 

2 . 247:248$490 
6.132:812$633 
8 . 41.1:773$605 

10.631:929$882 
16.333:852$770 
17.956:189$380" 
20.212: 3·25$750 

808:956$20(1 
2 .426:836$500 
2.849:941$500. 
4.309:040$78.) 
5. 639:795$00() 
6.770:050$600 
7.955 :941$500 

. Outro symptoma igualmente promis13or do progress? economico dos nu-
nleos coloniaes encontra-se nos pagamentos dos preçps dos lotes a dquiridos 
pelos colonos, conforme discriminação minuciosa que :õtpresentamos nos qua-
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dr.os annexos, s-ob n s. 2 e 3, nos quaes é _exanün;;tda separadamente a situa -
ção de cada um dos _ nucleos federaes. 

H avia em todos esses nucleos em 31 de Dezembro de 1920, 8.43 6 lotes 
- -

ruraes e 3. 020 lotes u rbranos m edidos e clernarcados, estando a pontados 935 
iotes ruraes e 35 urba nos. A população total dos . nucleos era, naquella data, 
-de 41.722 almas, r{\gistranclo um a u gmen to, no ultimo anno, de 3 . 910 in<l.!-
viduos. A discriminação de nacionalidades dessa população é fe"i-ta no quadriJ 
-nnnexo sob n. 4. 

Circumsta.ncia dig.na ele menção e que está a exigir promptas provlden -
c.:as, é a falta de .esc-olas .nesses nucleos. Era o que fazia sentir, desde .) 
anno passado, a mensagem do Sr. P residen te da Republica, na abertura da. 
sessão do Con-gresso, · em 1920. D epois de esclarecer que nesses nucleos exis -
t\= 40 escolas -prima rias com 1. 704 a lumnos matricula dos, diz a mensagem: 
o recenseamento ela população escolar accusa 9. 750 crianças _entre seis e 1~ 

a nnos; o que demonso:a a necessida de impenosa da installação de maior nu-
mero de escolas". JY!.ais. àt, . 8. OOG .crianças, quas1 todas filhas de estra ngeil;os , 
desp1·ovW.aJ!. de meios de _aprenderem a ler e >t escrever na lingua pa trta, " 
bem uma. t ri s t e prov<> de incur:a: 

REGIMEN .PAULISTA 

Qu;::m quer qu e, de a nim-o desp1·evenldo, estudE\ a orientação dos governo~ 
pa ulis tas, em _materi~ ele im,mig'['ação. nã c. pôde deixar de possuir-se de s ill-
cera admiração pelo .. carinho e clarividencia. com que a ma teria t em sido por 
elles trata da. H a verá r estricções a f a zer, em um ou em outro detalh"' do 
regimen que ali se vem seguind!J; m as o que não h_a negar é a. a.xacta com : 
prehensão demonstrada pelos home ns ele gove1·no cla.quelle grande Esta.~o _d'? 
problema immigratorio. 

Em S. Paulo, a immigraçã-o é con temporHnea da independencia, sena? 
portuguezes os prinwir os immigr a.ntes que Já entra,r a.m . Em 1827, o Ministro 
do Imperio, Visconde cl e .. S . Leopoldo, m a ndo:u organizar os primeiros _ estu-
dos para o estabelecimento ele um nucleo colonial, que vei'u a _ fundar-se no 
sertão do Rio N egro, hoje territorio pa.rana~nse; com immigrant.es allemáe-!4 
trazidos ele Brem en . . por um enviado especia l elo Bra-sil. Em 1840, as inicia-· 
tivas particular(i)s procuram secundar a obra do governo . Dessas tenta tivas, 

I 
a mais notavel é a elo Senador V ergueii'O, introduzindo noventa fami!ias _por-. 
~ugueza.s em sua faz-enda de Ibiapaba. Mal succedido nessa,: primeira cten-
m t·iva, nem pór _lss n .. desan imou esse fazendeiro emprehendedor. Poucos á nno!l 
·depois, faz vir ela Europa .oitent,a f a,milias allemães. Em 1871, desde a pas~ 

sagem . da. lel elo ventre . livre, co_mprehenÇl.eram os paulistas, com mna. .;la n-
videncia qne os honra, li necessidade da substitu ição do traba,lho esci-àvo _pelo 
'braço. Jivre, que, em grand,e escala , como era necessario, só pod e,r!a y ir ela 
estra n_geim. Datam clahi os grÇLnde.s emprehendimentos, em ma teria ele immi : 
rn:aç~o, . não desca.nça ndo. a t enacidade pau\ista emquanto 11ão v:lu pra tica -
m.ente. ,resolvido esl:;e grave .. problema ele sua economia . Em 1874 , fl.!ncla -se ;.\ 
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Socieda de Promotora da Immigração, servida p ela extra ordina riiL dedicação 
de F i ancisco de Queiroz, Martmho Prado, R a phael de Ba rros, · Antonio de 
Qu.eiroz Telles e outros ta ntos, ba sea ndo desde o começo a sua acçáo nésses 
cious princtplOs, ainda hoje verdadeiros: que as correntes immigratorias, ver-
dad eiramente utefs a o paiz, seria m as fot·madas pór trabalhadores a g rícolas , 
c 'que a unica propa ganda efflcaz é a r ealiza da , esponta n eamente, pelos colo-
n.ós em informações a seus pa rentes e a m igos na Eur opa. Em 1887, inicia-se 
a entra da de ita lianos em gra nde esca la . E ssa pha se dura a té 1895. Desse 
aririo até 1905, surgem ·e a volumam-se outras correntes , como a hes pa nhola , 
portugueza e a llem ã . . De· 1915 para cá, accentua-se o declínio ela corren te i ta -
fiá na , emquanto as outras cheg~ m quasi a ig ua lai-a . 

··.Do 'proveito que ali se ·tem colhido da colonização pa t·ticular fa lia beru 
eloquentemente o segui.nte trecho elo rela tori i> de um ex-Secr etario da Agrl: 
éuliura daquell e Esta do, Sr. P a ulo de Moraes . Embora de alg1:1ns a nnos pas-
sr.. do~:~; esse documento tem a inda inte·ira o.pportimida de . 

"A colonl.zação particula r diz esse relatori~ a11r.esenta -se. sob um · ~s pecto 
Óa; mais espontanea vitaiida de. A tu teÍa do Estado eni. seu provei to vae à[A'· 

nas a.té ·até a introducção do colono e ao seu tra nsporte pa r a o local on de 
elle se deve estabelecer, facto, aliás, commum a qualquer das fórmas de 
colonização, correndo todos os 'enca rgos ele ·primeira instala çã.o, de assistencla 
e de manutenção, por conta do lavt·ad or. Ahi o colon o ma is depressa se af -
féiçoa aos ·tra balho local, supportando com melhor a nimo as eventualld<~<les . .. , , I . 
inherentes á . muclan~a ra dical da viela que soffreu. O fazendeiro, intet·esS<'td o 
pel'a sua esta bilida de, assis te -o de ma is per to, toma ndo-lhe m á is sua ve ... 
a~rend1zagem. A fa zenda. de café . como pond:ç:ão ·especia l . exige a pro.pri<t 
Ioca:Iizaçã'o em ·a ltitudes elevada s e isso cpnstitue cles de logo o melhor ele -
mento ~arantidót; 'da sa ude do colono ; a lém d'' s to, a excellencia da·s · terra;, 
ex 'gicla s p ela nossa grande la voura, se gara n te seguro exito h o pa trão, ta rh-
b ehi o assegura a o· colono, que dos cafezaes tira o necessarío á sua subsis-
't~~~ia, nos te rrenos anhexos culti va os seus cereae·s , f az por co'i1ta ·propt'Ü.t 
a :. lí?a peqÚena la v oura. e creaçã o e organi?.::i · o seu peculio em terras que 
nada Jhe custam . . 
. , .. ~E s i ··<:, compa ração· entre ás condições dos colonos I!'lcaliza-clos nos nu-

cleo~ ~ nas fazend::ts _é f avoravel aõs l.Jltimos, não m enos f a vora vel é 'J 

·c'onft'onto dos res ríec tivos r esultados, qu r r para elles proprios ,' quer pa ra 
~ ... Estado . . · · · · 

• Uma famili a r egula rm ente consti tuída consegwra pa ga r em pt·estaçõe~. 

a o .Cabo çle cinco annos, o lote a dquirido, 'l"nno ele dez, em média , o pra zo pol' 
cciútemplação, concet'lido pela a dministi·a9ão. Ora, o E stado não t erá des -
pei:tdi-clo menos de tres contos tle réis conl essa fa milia a té a ema ncipação- do 
nueleo, e não éx iste caso a e· emancipaçã q a ntes de dez a nnos . · 

Na que1le mesmo pra zo, uma famili lj-. em . situação identica á r efer:da . 
·defxa a gr-ande lavoura com· saude flore~cen te , com um peculio r egular. que 
lhe ·permitte escoll)er livremente as ten1a s - nút's convenientes á sua loca ll-
zação def:'n itiva, o q ue se não dá com os q u e procura m os nu cl'e.os off iciaes, 
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onde teem ele se s ubordi nar ás condições locaes ele estranha escolha, omÚ 
são obrigados á cul tura effecfiva e riem sempre remunernclora elo seu lote. 

Out ros actos a incla melhor evidenciam a conveniencia ele ser preferida a 
<!olonização particular. Ahi estão os novos áovoa dos que surgem estimu!ado3 

pela lavoura caféei ra, como -consequencia elos re~ultados dessa colonização·.· 
Nem outra origem tivera m Baurú, Orlanélia, P ederneiras, Ilha Grande; Our'i -
n hos, Salto Grande, Monte Azul, Villa· · Olympia, Pitangueiras, Pirajuhy . c 
outros, para não citm· senão aquelles que a té recente da ta não figurava.m· 
nos m a ppas de· S. P a ulo, povoações essas que representa m para a explora -
ção elo sólo m ais do qu, todas as colonias officiaes r eunidas . ., Attestados 
eqiflcan tes são todos esses povoados em via . de formação, taes como . Pr.esi-
de-nte P enna, J acutinga, Biriguy, Villa Adolpho, Novo .Hol"i?.Onte·, .todos f!Ob 
o influxo da lavoura caféeira. 

Aqu elles centros, hoje u1·banos, não são mais do que b · rel'lexó ·"ela colo-
nização rura l organizada pelos lavradores, á s ua propria custà ·formados ' i; 
desenvolvidos. Cada milhão de caféeil·o representa um nucleo ele população 
rara! s uperior. a 300 habitações e 1. 500 indiv icluos; e os nossos ultimos dados 
attestam a exis tencia de terras virgens apropr!adas á plaíJtação de a lgumas 
centehas de milhões el e caféeiros . 

o· probl ema elo povoamento do Estado, basé elo seu desenvolvimento ecó-
nomico, es tá, pois, ligado directamente ao · ela sua grandé lavoüra, coricor~ 

rendo · os nu cleôs offidaes, · pa rn esse fim, com paTcella r elativamen te · diini - · 
n uta ... 

Com o gt·ancle clecrescimo elas co~-rentes immigmtorias em .consequenéi~ 
ela guerra, soffre a lavoura pa u'l sta gr·ancle falta de c·olonos . Os stguin tes 
algar ismos provam-1Ío exhuberantemente. Antes da guerra pagava-se o · tr-ai: o . . --
de 1.000 pés de café a 80$ e 90 000. No an no passado, os contrac tos· jli. se 
fizeram á razão de 140$ e 150$000. Este an no, estão sendo feitos a 190 , 200.$ 
e até 250$, e não se encontrani ti'abalhaclores. Municípios h a , onde a apa -
nhacão se paga a 1$500 por arroba e não a pparece quem queira empregar -se . 
H it pouco contava-me · o· ri osso collega, Sr. P almeira Ripper, ·. que · um· seu 
a h1igo, lavra·dor, · 'd~sesperado ·pelá ·carencia -dos colonos, tendo ·a · saf1·a··po1' 
n·panha r , sem a-pparecerem teabalhâdm·es, offerecia a metade da saf1'a · pel ~\ 

a panhaÇão e ainda assim· não encontrava p·retenclentes ·para essa extmorcl'ina·· 
n a offerta ! 

Mas, a que se deve essa carencia dt t1·abalhadores agrícolas em Sãü 
Paulo? De um lado, á diminuição de en tradas ele immigrantes; e, de ou t ro , 
â ·~levação da . gr~ncle parte daquelles trabalha dores á condição ele pequerws 
p~opriet~rios. Foi õlmin~ta ou qu.asi nenhuma a quantidade ele .colonos', . lt~e 
emigra ssem de S. ·Paulo, durante a guerra. G1'ande foi, porém; o n~mero dÓs 
c;u~ se torna1·am pro.prieta~ios e ele. a:~sal ariaelos passa.ra·m . a peci ueiw~ pateões, 
necessitando, por Sl.!a vez, de "traba:lliadores. 

Nã:o é el e gora essa transformação operada na · classe dos t rabalhadores 
!·untes em S. P aulo. Só no que diz respeito ao ;·egirtten das p/opriedadé.3 
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agrícolas, apresentava em 1914 o ex-representante de S. Paulo, Sr . Cardoso. 
de Almeida, em discurso proferido . nesta Cama ra,. os dados seguintes: Em 
56.931 propriedades, com o va lor total de 1.051.876 ; Q00$000 , os italianos po5-
suiam explorações agrícolas ao valor de 48.395 contos; os portuguE:~es, no 
valor de 32.814; os alie mães no valor de . 29. QOO contos; e os inglezes .· no 
valor de ~2. 000. contos. A discriminação das expl01-ações agrícolas, por ordem 
crescente de va lor, era então a seguinte: 

F a zendas a té 10 alqueires .. . ...... . .. . . . .. .... .. . .. . .. . . . .. . ....... . 
Fazendas até 25 alque'ires. . .. .. .. .. . . ..... . . . ... .. .. . .. . ! . . · . . 
l<~a.zeridas a té 50 alqueires. . . . ..... : . ..... . .. . · .. . : .. . . .. .... .. . . . 
Fazendas a té 100 alqueires. . . .... . . . . ..... · .. .. . . . ... . ...... . ... . 
l<"azendas até 250 alqueires. . .. , . . . . .. _ .... . ... . .. .. .... ... . . . . . 
Fazendas até 500 a lqueires. . .. .. .... .. . ............. ... . . ... . . . 
·Fazendas até L 000 alqueires .· . ... ..... .- .... · ........ ... .. .. . .... . 
Mais . de 1 , 000 alqueires. . ...... . .. . : ... . . · ... : . . .. : , . . .. · . ... .. : 

21.535 
11.745 
9 ,2~!1' 
6.180 
4.777 
1 . 870' 

ll66 
·58g 

51! .931 

Si a s condições hoje es tão muda das serão ·ainda pa ra · m a ir. · vantajosaE. 
aos . colonos estrangeiros, cuja situação foi grandemente beneficiada . com a 
guerra . . A colonização particular em S. P a ulo assimila ao meio economico o. I . 
trabalhador ·alienígena, · fal~o prosperar e ~á-lhe em pou_co tempo meios . de 
ascender á proprieda de do s6lo. Não sei qu

1
e maior e~ogio se pudesse fa.ze r li. 

organização economica da • grande unidade da . Federação. Bastaria esse facto 
para constjtui )' p~drão de gloria. · p~ra Qs .pirigentes de S . . Paulo, o~ . quae:; 
nenhum maior serviço podiam. pres tar á su~L ten~a .que a uxilia r o es t; irito em .. 
prehendedor dos seus faz encle 'l:ps, com uma _la rga e previclente pol!tica im-
~igratoria. 

Parece-me, entretanto, ·que o momento não é· o mais ··proprio para dl~

cussões theoricas sobre as va ntagens deste ou daquelle systema de localizaçãq 
de ·colonos. O que se me ·afigu ra urgente ·é aproveitarmos· a opportunidade. 
qUe se nos depara, de escofh ermos, . entre a grande massa de immigrantes 
que se empenham em vir para o Brasil, o\' elem.,ntos que mai s nos convem . 
Sopws hoje . o . paiz .r]e .ma is vastas poss_ili )Hdadel:; .imm.igratorias, depois gu~ 
oit Estados Unidos c~rrou sua s portas á e,ntrada de es.trangeirps, Si perma-

·necermos, por m a is tempo, de braços crt,t.Zf}dos, deix~mdo .C14e . nos cheguem 
elementos. de terce.ira . opdem, c?mo j.aponl'zes, turco-arabes .e russos, perde: 
remos.· o. feliz ensejo de epcam:inh a t·mos !?ara os nossos .\!ampos ~ssas. levas /l<) 
:Jgricultores de putras terras .. que ;:tgorá se ~sforçam . por tra zer-nos o m·e-
.cioso contingente de seu trabalho e experiencia. ' . .. ·- . 

Quaq!uer sy'stema .. de immigraç!io, pa r a dar res1,11ta dos praticas, precisa. 
ser cu steado .com verb<ts orçameptarias de cer to valor .. No orçamento da 
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agricultura para o corrente a nno encontra-se apenas uma a utorização pa ra 
·o Governo "despender até 3.0'00 contos em pagamento ·de passagens a immi-
grantes europeus de qualqu er p orto da Europa a qualquer porto brasileiro, 
comtanto que sejam elles agricultores e qu e os Estados que os r ecebam con-
corram com a m eta de dessas despezàs". Evidentemente, essa verba ê por 
cremais ex}gua para da r o necessario desenvolvimento ao serviço de immi-
gração·. ·Por outro lado, é sabido que n e·iJ.hum dos governos estaduaes consul -
tados pelo Governo F ederal, quanto a concorrerem com a m etade .·daquellas 
despezas, aceitou o convite. Para os que não teen; esse serviço organizado, :.L 

irr:poss}bi!idade provinha de falta de vet·ba especial nos respectivos orça-
·· mentos; e para os -que jáJ realizam esse serviçO, como o Estado de S . P a ulo, 
não convinh~t a ltera r o ·syst ema, que vem pondo e~1 pratica; .·para a provei-
tar-se de favor tão ex'iguo. P ara se calcular o numero ·de immigrantes qu'•! 
poderiam ser trazidos com aquella verba, será bastante pensar em que h oje 
·só o custo· de pa~sagem, per immigrante, sae a mais de 500$000 . 

Penso que para h abil"ita rmos o Governo Federa l a d a r Inicio· a um pro-
·gramma de encaminh am ento de trabalha dores estra ngeiros para as nossas la -
vouras, poderíamos autorizal~o a abr ir, desde já , um cr edito de seis · m il 
contos de · r éis, ch a m an do a sua attenção para · a conveniencia de ensaiar 'l 

colonização no norte do paiz. A quantia é insig nifica nte, m as a situação de 
crise não. perm·itte la rgu ezas, Esse credi to custea ria o serviço até o· fim do 
corrente anno . No orçam ento do anno proximo', providenciaríamos · para ga-
ra nti!·· ao serviço um:i dotação m a is a vulta da. 

Quanto ao restante do credito de tres mil contos, dó actua l orça mento, o.;i 
é que o Góverno j á lhe deu qua lquer a pplicação, poderíamos aproveitai -o n ;;. 
loca1Ízação de colon os agricultores na zona rural deste dis tric to . Com ess[l. 
providencia se teria assegurado o abastecimento -desta Ca pital , libertando-a 
da depeildencia absoluta, em que se encont ra, dos centros productores de ge-
l1eros alimentícios dos Elstados proximos. Temos a n ossa subsistecia á m ercê 
da r egula rida de d os transportes. Uma gréve, de dias apenas, d e f erro-viarios 
e m a r iti.nlos n os levaria a ,os apertos da fome . Para jus tificar essa providen-
cia nada m elhor poderia eu apresenta r que o segu inte trecho do relatorio ul -
tlmo do Sr.- Minis tro da Agricultura, em que , S . Ex. suggere essa m edida: 

"Além elo plano ger ai ele povoa mento das regiões mais afastadas 
do littoral, estamos cogitando com empenho dos meios necessa rios a o 
abastecimento da Capital F edenil, qu e precisa ter celleiro mais pro-
ximc, ele façil accesso, como melhor s"Dluçãn do problema da cares-
tia da v ida. T em os pata ·n6s que· h organização do serviço· de pesca· e 
a localizaçã'o de ' n:ucleos ' ãgricatas· n'as fra ldas das montanhas cir-
cumvisinhas virão debellar o grande m a l presente, antes que a ba i-
xada fluminense, uma vez saneaclà, possa fartam ente a limentar à vid;1 

-. urbana de nossa Capital. · Nesse sentido, estamos agindo de accOrdo 
ccim as nossas deliberações . Não · é preciso só cuida r do abasteci-



-200-

mento de cereaes,. l egumes, fruçtas á Ca.pit<tl Federal, como t<~,mbem 

proporciona r-lhe a acquisição de carne pa ra o seu grande consumo 
di~J,rio. '' 

Os alvitres que acabo de propôr serão cer tamente contrariado~ por dua,s 
ordens r,Ie cri!icos : pelos que só comprehenqem ã organização de .. tails serviço:.; 
em gra nde escala .a com , a m axima Perfeição, e que julgarão por d E)mais mo-
destq o pla no que sugiro ; e pelos abstencionistas de toda intervenção admi-
nistra tiva na ordem economica, que pensarão será m elhor que as cousas se 
arranjem por s i mesn1as .. Ambas essas ordens de críticos estarão, tal-

. vez, no fundo, convençidas da inutilida(le ele _minhas s uggestões . Mas, bem 
po)lco me importa a inutilida de de esforços, qua ndo m e convenço el e que, 
<;lespençlendo-os, cumpro o meu eleve r . 

A esperança é a grande força creadora para os povos como pa ra os 
indivíduos. Em. cada período histori<!o, disse Alberto Torres, as g emções s•~ 

clividem em g\·upo,s Çl e homens q ue tendem a -cliz.er sim a os problemas da vida 
e grupos que . tendem a dizer não . Os affirmativos contempla m o futuro com 
a confiança segura elo a mor á vi.cl'a; os outros, arrastados pela onda dos fa -
c tos, vão servindo o . destino economi co da r enuncia, a ~en tença ta cita elo sa-

. crificio . 
. Alis tem.o-nos entre os pa rtida,rios da esperq,n ça que en caram resoluta :: 

confiantemente os problem a s ela viela ; e ao menos no que estiver ou depe n-
der ele nós m esmos, trabalhemos com a finco e enthusiasmo para conseguit·-
mos uma visão de cÓnjunctc-, uma concepção organica elas necessidades do 
paiz e dos m aximos problem a s que nos i ry teressa.m. Inspü·ando-n ôs nas tra .. 
dições do nosso passa do, integremo-n os !1a compreh ensão da.s justas a spi· 

. rações do futuro da nossa nacionalida de, ítcei t a nclo como proveitosa missão e 
utilíssima advertencia, as doloro.sas prova~ões da h ora prese11te. (1l!f1Lito be-m ; 
tn·ILito be?n. O oraclor foi 'tJi.'tJantente cu,m r ·imentado . .) 

SESSÃO DE ll DE JULHO 

PRÓJECl,.'O 

IJ·ispõe sob·re os saq·ues e outras 1·es1;on~abili!lades 1lat' obrigações por 1noedc' 
·clZt"'nge·ira, o~t em 01tro 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1. • Os saques e putras qua~squer responsabilidades por obrign .. 

;;(!~s por m peda extrangeira ou em ouro, venciveis até 31 d-e Dezembl'o dO 
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. corrente a nno, não poderã() ser protesl.ados ou accionados á taxa inferior ã 
dez ddnheiros por mil réis, qur<r SEja O seu valor n~presentado . ein sterlÚlO 

. ou por qualquer outra moec~t extt·ang~.ira, corr·espondente á referida taxd. 
' . 

ArL 2, o Para esse effeito e emquanto a taxa camb'al não attiÍ1gir á 
.de dez dinheiros pot· mH réis, o devedor será obrigado a depositàr, comct 
caução e em poder do portador do titulo ou do credor, em m.oecla brasihiint, 
qua ntia. correspondente' ao valor do debito, calculado á taxa ele q.ue trát .• 
o .a.r.t. 1• . 

Art. 3. o Desde que seja e lia a tting,icl.a., ou ve ncido o prazo de que t ra.ta 
o art. 1", o devedor leva.ntará a caução, tornando effectivo o pagament.tJ 
do debito e ma.is os juros de môra. d6 seis por· oento annuaes, contados da 
data. elo vencimento á ·do pagamento, fícandoc lhe o direito de eXJig·ir do a·e.-
pos·itario os juros de tres por cento, tambem annuae!l, pelo tempo da cauçao. 

Art. 4. • Sem effectuar. a caução nos termos dos artigos a nteriores, o 

-devedor não J}Oderá gosar dos beneficios dtL presente lei •. podendo set· accio-
nado ria fórma da legislaçãJo em vig·ot· e obrigado ao pagamento pela taxa em 

. vigor na data do vencimento. 
Art. 5. 0 No caso de - rcusa, .p or p;,,J·te do credor ou é' e seu repre.>entan-

·' te, de ace'tar a caução, o devedor o fará, depositando a importancia c.orres-
pond:entc no ~rhesouro Naci'ona.l. na Capital Çla Republica, e nas Deleg-acia_, 
Fiscaes e CoUectorias Federaes, nos t'esj}ect!ivos Estados, por meio de gui:;~ . 

.. forneciC:a pelo Juiz Federal respe:ctivó e que será requerida por petição onde, 
aJém dO nome dO Credor, quantia, especie de titUlO, dat~ e VenGimentO, fa.rfL 
a exposição dos motivos <por que pede o deposito. 

Art. 6. o Por esse deposito, nada receberá a Fa7.enda N<ecional e dell e 
será notificado o credoP ou seu representante, que fica.rá com o direito dP. 
perceb'er os juros de seis por cento pela móra do pagamento, como obrl·· 
gado á taxa da cau çã.o de que tr-at~ o art. 3°. 

Art. 7. o Findo o prazo à e que trata o a rt. 1 o poderá o Presidente dtt 
Republica prorogaJ-o por um prazo não superior a seis mezes, s·e as o!r-
cumstancias o exigirem, devendo o M.inistro da Fazenda expedir ·as iristru-
.cções para a exeP.u ção da medida , qun.ndo ô deposito tiver· de ser reaH7.aà•-· 

· nl:!s rc.partições f 'scaes, na fórma do art. 5". 
Art. 8 ."' Revogam-se as di.!!posições em contrario. 
Sala das sessõe>;, 11 de Julho de 1921. -- A.rth?t?' Oolla1·es Moreira. 

SESSÃO DE 13 DE JULHO. 

O SF .. Eurico Valle: - Sr. Pre!!idente , a triste e desa:nim.adm•a si.tuaçã.o 
!\ que chegou · a Amazonia, frizando nesta hora pelo t.saroxismo do -:ÇieseSJ)t'l·· 

• ro, - posso assim dizel -o, com fu,ndada convicção o aff.irmo - é um dos 
mais relevantes, dos mais se~'ios, ·d·os mais graves, dos ma is urg·entel! pru-
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blemas que estão a r eclamar a attenç;ão dos homens publ-icos res ponsav.eis, 
· nes tes dias, pelós destinos do Brasil. 

-Mas, a calamidad e que esgota e abate todas as energias, tantos ahnos 
·ha, e-mpenhada" na luta desigua-l trava.da a lli, entr-e o homem, que mesmo 
torturád.o pela espectativa da miserla, quer permanecer· radicado na terra · e 
·nas florestas que abrio e sulcou com as suas forças e na ancia do trabalho, 
e a crise, que, producto a u~ te.mpo da imprevoidencia da nossa politica eco- . 
nomica ·e de uma trem:enda espe.cula ção commerdal, dia a dia o ve nce, o des-
anima e o a nntqui!la, parece que ainda m a is a ggravará, parece que se som-
breará de côres ainda m a is carregadas, porque l\. pers pe.::t va que se nos an-
tolha, é um futuro de maJores soffrimentos .para aquella. região. 

E' que no desfallecimento e 'no collapso ·ecomomLoo eni que agoniza a 
Amazoni<i, - aquella extensão ·de terras capaz, só por si, de assegurar a gra.n-
de?.a e a ·potenda· de uma nac-ionalid~ttle, - é que no aballtmento em que 

-perde ·tanta prosperidade a sua infeliz população, parece que a U.ndão quer 
· qué, para a abra da nossa reconstrucção, nós n os bastemos a nós mesmos, 
que nn. a ffUcção de sahirmos d·e uma situ ação angust<iosa, não procurem<JB 

· <i.1Joio sinão nos nossos elementof. intert<O~ . e que ~inc:a na fa ina de nos 
soerguermos . para produzir, nã o peçamos a uxilios a na d a, a nada que não 
estiver dentro de nós mesmos!' 

E não exagero, Sr. Presidente, -e . n~o carrego nas sombras da nossa 
r eal iÇ!adê, se dif:'.s er que nem m esn1o pa.re·ce· a dmittir qu e r ecorra mos á es-
perança, á esperança '<'lo noss·o fut11ro e ~a nossa salvação, porque, a.o caJbo 
de contas, nestes ult:.imos tempos, na imprensa, na t~:~lbuma e até nas pa-
lestras particulares, já se respo~ta aos n pssos clamores por pt'ot ecção, CDI!n 

.o s imples da r de hombros, QUE) é o frlo si9nal de indifferBnç.a que· f azemos á s 
cousas perdidas ... 

·. Ü SR . AUGUSTO DE LIMA: - Ind1iffe ren ça crimin osa . 
O .SR. EURICO VALLE : - Criminosa indiftierença, d i·l-o o nobre Deputado, 

com a sua grande autoridade. 
·a que se nos retorque aos planos d,e tra)Jalho é o s ilencio que se mantém 

ante os esforç·os inute1s, e o que se nos objecta contra os p rog r a mmas c1e e.m.-
preh endimentos patrioticos e iniciativas qecisivas é o . descaso, é a d>es atten-
ção eom qu-e _vagu eamos o olhar sobre as medidas irremediavelmente vãs e 
irremediavelmente innocuas . 

O SR. AUGUSTO DB LIMA: - E a prova. é o a ba ndono em que está o 
Amapá, com todas as suas g-randes r iqu ezas. 

O •SR. GoNÇALYES M.UA: - Deve hav:er um responsavel. Qua l é e!le? 
O sa: Eumco V ALLRS: - O· nosso de~aso · não é de hoje; vem de ha 

muito. O responsavel ·não é uma. deter'T'inada indiV'idualidade. A responsa-
bilidadl'l de r iva da imprevidencia da nqssa poli tú:a.· écon.omica . · 'Eixpl~carei, 

··ae -:espaç·o. ao nob'r e Deputado por P ern a njlbuco. -
O SR. · GoNçAtNES MAIA: - Estou .'fl,Jiás, na mesma cc'I'rente de ddéas 

'de; v -. Ex·.· 
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O SR. EURICO VALLE: - Encara-se, assim, a. Amaz.onia, como uma ri-
.queza que róla em um decJ.iv-e a pique, s~m ·possibilid<~~de de saJvação. Arro-
jam-se -para os lados, para as margens do esquecimento, os seu s maJis gra-
-ves interesses! E a rraducção flagrant·e desse menosprezo impatriotico está 
:na phrase com que, em um gesto displicent{', com feia gesticulação, gelan-
-do-me o enthusiasmo CLe nortista, me respondeu, ha dias, Um nota.vel homem 
·publico ás minhas insiS'tencias em chama!"-lhe a atte·nção para 'os problemas 
;('lo extremo norte. Disse-m-e elle, mais ou menos assim, estas cousa.s inno-m·i-
·navels: "A Ams.zonia, -como uma região primitiva, que está muito ddstante 
;('lo fóeo da civi.Jização do Bras-H .. . 

O SR. ARISTIDES Rot:HA: - Dizem que a Amazonia só tem "possjbilidade3 
remotas". 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: - Está longe da Avenida . 
O Srt. EURICO VALLE: - . .. não merece, por emquanto, que para lã se 

·clistra'ani as forças da União: Eis ahi um problema que só, mui de e·s-
-paço, nos pod.erá preoccupar, uma vez que a questão da valorização da bor-
_racha, sua quasi e unica procJ.ucção, é questão irremediavelmente perC:ida. 

O SR. AUGUSTo DE LIMA: - Infelizmente, cousas bem proxima.s estão 
iambem abandonadas, como a Baixada Fluminense . 

O SR. EURICO VALLE: - Na impossibilidade daquella d:isplioencia, na re-
voltante indiffereni;a cl!essas expressões, senti, Sr. Preshlente, senti na sin-
oeridade d·o meu patriotismo, senti nos ardores da minha dedicação á minha 
-terra, senti todo o horror do descaso, do abandono~ .da isolação a que se quer 
-entregar aquelJ.e ped(lço da prutria brasileira, que pela sua .exteHsão, pela sua 
ex1...beranda, pela feracidade das suas terras, pelas inesgctaveis possibilida-
·des que se ·Contêm no seu sólo, tem sido e continúa a ser o objectivo do olhae 
:ambicioso ·dos n1odernos impePialismos. (1vl1üt:o b.em). 

Mas, ·Sr. Presidente, reflectindo calmamente, para logo comprehendi 
:aquella iJHliffere.nça. . . . 

E' que com os ouvidos attre<itos, tanto tempo, aos nossos clamores "m 
vão, aos nossos bra-dos de angu stia, não ha ma{s ,por aqui emoção a nte o no~
.so desespero, que se torce e l'etorce, exhaustivamente, f~hado no pulso e no 
.;,arcas mo dos açambarcadores e destrui-dores dos nossos valores! 

E' que por aqui não ecoam as deC'e ··Jções, as revol·ta'3, os a ltos protestos que 
levanta o anniquillamento de tant:l prosperida de, os brados de energias es-
·crav:zadas e vencidas, que a estas horas reboam e sacodem. o arnhiente da-
·quelkts florestas, onde, ainda at~ dez annos passados, por entre as popula-
.ções ribeiri.nhas e por entre os grupos que se internavam p ela matta a den- · 
üo, victoriando sobre as surprezas e as arestas das aventurosas explo·rações , . 
agitavam-se forças que creariam gra:ndes riquezas e caldeavam-se fortes 
·senti-mentos patriot1.cos. que se arrojaram ás arremettidas das nações limJ-
·trophes que a.mbicionaram occupar o nosso Acre e se ergueram como- mura-
lhas contra a invasão do nosso Amapá, tudo pela. fé e· ·pela crença arden-
te na grandeza e na un 'daé:.e do Brasii. (Muito bem). 
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,, J'UVI '•\l• AMAR1'l :ro: - E todos elles foram grandes brasileiros. 
n, "m!l'l'lD ' ROt:::Ui\: - Foi o nosso esforço e foram os nossos recur-

~ (J.UQ ~'tPQlUrum o 

l!i po•· que, vencidos agora pelos que nos pea-
:nun oomo w.~-. :t !o.ctlm nt á. SUi\. exploração, empobrecidos, esgo-
1~~00 d~ qua!Sl tudo qu. ut organiza mos, sem. a uxílios a lguns, ·eis por que-

i\~<; ·~:ndo ~u·a !!lU, 110 lsolam l?nto ela nossa desgraça e do nosso desastre!. 

&r-o ~ vnJ~~til;)(J! 

~dN te, no t'\ru: de hombros -c.om que se responàe ás nossas ne-· 
~~~d<lJS,. iil. ~pUbUea mn1ette, simultaneamemte, um grave erro economi -· 
~. ~llll]:à's ~!l~uencl::'l.s lhe podem r esultar funestas , e uma injustiça cla-
1íllll~~ ~mi& dÕJ• não tnais nos soffre o a nimo calar e ab&far . 

A.iil!ll.iil!;;a l!<&. :poucos diu , o Sr·. Mario Pintt5 Serva, occup::.ndo-se, com lou-· 
w.;o,~ ~Jt<l!>.""-"<ié d::b rte da Amazonia, em um artigo que inserio nas co-· 
~ cil!'O Wn~ttl, !'Oncernentemente á cr·se em que se debatem os Es-
~ ct.-rtlllllllll)ll®~uu1i:res d<lQUeUa reg·lão, disse que se a Amazonia fôra d a In-· 
~~. CQJlllt ~ ::a Ama onia f ôrn da A.lleman ha, seria hoj e, de certo, uma 
~~ ~ ~ ~~ do mundo . 

:n:.ii !11> ~enntt:e art:go do r. Ma'r:o Pinto Serva, sentindo profunda 
~ 

liD&\, ailln!i ~. ", Pt·esl.dente, fla gran temente, a verdade. Nessa apre-· 
cffi"'«)~. ~ crn1lilll1J. jjlmsire2a e ~·:r~otls1no, retrata-se, ~:~!mente, o er ~o eco--
!!Wnliio:ID ri!tiL cil('~. cill<ill d ~ca-o, d~t impreyicienc.-la com que fora m sempre o-lha-
cibfs w;; l!nntl!m~-;;ru;: ciil!a A.uwlzonia, f>l'I:'O cujflS responsabilidades, bem sei, não ca-
Tb:tml soHffil:iilille ®. lDJIIIlB.'ffi!al não p;.rtencem exclusivemente aos Governos da Fe-· 
<ilmall}'lim;, li!lll'!US cilll2llJJ,·m:s ltaumbem quinhoam as administrações estadoaes . 

li.'\mifula llL mmikmn- ].llllllrite dessas responsa.bil' dacles incidem sobre a Repul;li-· 
am., IfOllq(llfe riDlniJ 1iJenoollCID m E:Sitade:s do -orte elementos para defender-se, par:.t 
<il!:ffir~. <Wm!1tmm. :a COJIDeurrencia <'xtrangeira, o Brasil devia a.uxil iaJ-os,. 
mal~iri<ron:fu> fll. ~J!L Cf'IOOl!Domiica q.ue a previsão dos factos aconselhava em-

JP.mll:r!mfun;, \f! (q[lml ~se :ffiõil!ltu. llllra1t'cada teria salvado e guardado, quiçá, a maior 
níi:rnrmr..m. ciW mmfrz!! liD:lsa Iriilr!!lilezEt, Sr. PrEfSidente, vemol-a es·coar-se elas nossas· 
:u::rf'lliJE;; CL'm.'ll. nfuJjruJ!f~!ll, fum~enlemente , sentimol -a desapparecer das nossas 
umSfiHiili:ftu:lla;, crumn'lii@IIDlãkm-llllo-s muna apathia que não sei com-o a poster· dade 
~U.-

11&!1:/.'lfflll (fu! JP~ ~Jlllr:ll!Creri.sticamente tropical, typo precípuo das . nos-· 
Sl® <fJUl l)]l~ ~t@.tuDrol ]ll1ll1.iz ~rtaãor, a Amazo·nia não pócle s-er esquec.dil. 
nútP uíú'!\:e miD' <4ilhnUllli!lciD1Jl'(1!1Jil'.:m, - que, dP.ntro em pouco tempo, a breve trecho, 
1UJ!$.tffis J'il:lm1$ :IR\, :mifu> ~ aSillllitm :a !ma falta para o e'l_uilibrio elo nosso commer-
c:li:o ih'fuunmomnlll\, ca. ti!\.;;, cti!Dml!l<egum11:4", P3fa a estabilidade do nosso camb'o. 
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O Sr. Eloy de Souza, illustre Scnru:lor pelo Rio Grande do Norte, teve 
a nítida previsão desse facto, nos seguin tes trecho., do seu excellen te paracer 
apresentado ao Senado, em Dezembro de 1 Dl3: 

"O de\'er de todos, a cudindo a r e mecl"ar a angustia daquelles po-
vos, é ta nto ma ior,- quanto, no f a zel-o, . e rvimos o i-nteresse geral da 
Nação, o seu r:redito, as responsabilida des de cultura e c ivilização 
com que tanto nos honra-mos . Sob o asp ecto econorrúco, a ma teria 
tem o maior relevo na s ' mples verifica.ção da im].Jortancia que a bor-
r acha representa no balanço dos noRsos valor~s internacionaes, f i-
gurando no total da exportação com uma média de 35 o lo . Com este 
producto e o café, pagamos, como se sabe, cerca, de 80 °1° do nosso 
saldo devedor no extrangeiro, o que dispensa gasto de palavras para 
demonstrar o profundo àesequ.ilibrio na econorn:ia do pa.iz se da sua 
desvalorizaçãu, dia dia ma.iOi', v·esse to. resultar o desfalque de cen-
t~mas de milhares de contos, para os quaes não encontraríamos de 
prompto, equivalente. 

Comparando o saldo exterior da.qu ella r egiji.o COI1! o ele Santos 
veremos que, relativameont&, o dc.::.ta praça, lhe tem sido, em méwa, in -
f er ior, e já o f o; err. absoluto q ua ndo em 1910 c superavit da Ama-
zon;a attlngio a 254. 50S :481$ contra 140.346 :91~$ apurados naquella 
praça . E' de m aior i!nVortancia as&ignalar que o saldo total do com-
mercio exterior do Brasil f oi, n-esse mesmo appo, apenas de mais 
1. 000:000$ sobre o Ck1. Amazonia, · representado p ela importancia já 

menc'onada, contra 225.550:306$ para todo o paiz". 

Quanto á injustiça que se nos faz, é clall"!orosa , é dolorosa , porque nós 
sempre contribu imos para a prosperidade -economica e fina nceira da Re-
publica. 

Vê-se do seguinte quadro estatist 'co, -para sô referir-me ao Estado que 
represento, que sempre a União colheu excellentes saldos da sua arrecada ção 
sobre a sua desp <>za, alifts para serviços proprios, no P ará : 

RECEITA El DESPElZA DA UNIÃO NO ESTADO Do PARÁ 

E a.:ercicios 

181!9 ..............•.. 
1890 ................ . 
1891 .. . .... ... ... ... . 
1892 .. .. . .. ......... . 
'1893 ...... . ... .... . . . 
1894 ................ . 

R eceita 

7.608:411 269 
9.~64:-355 056 

10.376:977 000 
10.357:737$000 
12.164:436$000 
14.056:017$000 

Despeza 

2.465:193$187 
3 .050:420$515 
3.581:240$000 
3.492:088$000 
3.392:506$000 
3. 685:090$000 

Salclo a favor 
elo Pa1·á 

5.143: 218$082 
6. 713:9-34 541 
6.795:737 000 
6.865:649$000 
8.771:9 30 000 

10.370:927 000 
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Saldo a tavo1· 
Ea;eTcicios: Receita Despezct do Pará 
I 
l895 ..... . ....... . ... 14.200:651$664 4.878:262$979 9.322:388$685 
189·6 ..........•....•. 19.228:9 65$7•80 4.510:816$316 14.7-18:149$464 
1897 ... . ........ . .... 23.516:797$177 4.518:393$645 18.998:404$532 
1898 . . .. . . . .. . ... . .. . 23.411:09~$876 4.391:186~541 19.019:907$33~ 

1899 .......... . .... .. 29 . 848:622$346 4.262:859$1396 25.585:762$950 
1900 ... . ............. 20 . 452:129$751 4 . 396:274$950 16.055:854$801 
1901 . ... . . . .. . .... . .. 15.313: 849$'181 4. 244: 8;33$4.1<3 11.069 : Olíi$768 
1902 . .... . .. . ........ 17 .244:4·68$2·55 4.313:586$176 12.930:.882$079 
1903 .•.. .- .... .. . ~· ... 20.385 :47·6$0·88 3.827:818$093 16 .557:657$995 
1904 . ............... . 24.572: 262$7·33 4.454:005$731 20.118:257$002 
1905 . . . . . . ...... . ... . 30.662:994$382 4. 24-6: 73"2$305 26.4116 :2·62$"ü77 
1906 ..... . .. : . . ...... 27.599:779$087 3 .882:312$867 23.717:466$220 
1907 ........ . ..... . .. 32.551: 3•97$'318 4 ' 348 : 3<64$13 6 28 . 203:0133$182 
1908 . .... .. ... . ... . .. 22. 86·5 :-316$057 4. 486:992$-361 18.378:323$696 
1909 . .......... . .. . .. 32.312 : 324$~37 5. 027: ~-52$'101 27.284:772$236 
19'10 .. . ....... . . . .... 41.875:667$9'14 5 .744:252$743 36.131:415$171 
1911. . .. .. ..... .. .... 26.787:458$929 6.273:440$551 20.514:018$378 
.19'12 .. .. .. . . .. . . . ... . 28. 55'5: 352$972 6. 653 :737$<32-9 21.90J.:615$643 
1913 .... . ...... .. .... 22.486:059$359 7. 0"31 : 655$147 15.454 :4~4$212 
1914 . . .... . .. . . . ... . . 13.521: 304$0'37 6.884:665$640 6. 636:638$397 
1915 ... . . .. . . ·, .. .. . . . 13.833: 838$0·89 6. 6·31: 980$·685 7 .201:857$404 
1916 . . . . ....... . . . ... 16.593:966$882 5.858:935$402 10.734:031$480 

I 
582.147:711$539 130.536:196$209 451. 611: 515~:!!'"' 

Subtrahindo-se, ainda, do sa ldo em Jiavor da União, as importancia·s 
relativas á subvenção dada á .Amazon Riiyer Steam NavigàJtion e li garantia 
de juros sobre o ca:pital empregado· pela Port of Pará nas suas obras, esse 
.sal'do f!ca;rá superior a 350.000 contos . 

O SR. LYRA CASTRO: - Emquanto o Pará poude, nunca p ediu á Federa-
ção um amdllio de qualquer especíe . 

O SR. EuRico VALLE: - Temos, pois1 o direito de cla mar, C:e reclamar, 
de conclamar, -de bradar e rebradar, solicitando da Republica os auxilias 
necessarios para sahirmos da conjunctura em que nos encontramos . 

Como unidades federativas que poderosamente influirão para a pujança 
,futura da União, temos o direito de pe~ir ao Brasil o que nos deve dar 
e que a1nda ·não nos deu, porque nos tempos da nossa prosperidade, 
a>ezar de contribu irmos largamentE! dara, as arrecadações do seu Thesouro, 
nunca incommo'damos a F edera ção. 

E' como representantes, nesta Casa, 1e mais de um mllhão de brasileiros 
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que, a estas horas, se vêem a nte o terrivel dhlemma, ou de r&fugi.rem ao 
trabalho e â. luta , ou de entregarem-se a o desespero, â. desesperança, en-
chendo-se de desillusões aqu elles ~or.tes corações onde estua alto patrio-
tismo, nós temos o indeclinavel dever de ser aJqU1 o écho da desgraça dessa 
gente, que, m esmo no isolamento da su a desdita, ainda tem ao menos o 
direito de pretender melhora r de condições e de esperar pelo seu soet·gu!-
m .;nto econ om:co, que será fatal e gra ndioso, gra ndioso como nenhum outro 
no pa:z, se a União presta r a uxilies áqu el!a região tamben1 brasileira! 

O Estado do P ará e a R epublica 

O E~tado que tenho a honra de representar n a Camarra sempre con.co.r-
·reu para o e·quilibrio financeiro-economico iia !Republica, offer ecendo-Jhe 
grande -con_ting-ente de saldos da sua eX'pocia.ção sobre a importação. 

O SR. LYRA CAS'rno: -- Muito b em. Além disso, tempo houve em qu" 
cedemos, durante seis annos, 2 •!• de nossas rendas em auxilio tla União 
quando ella estava em condições identkms ás actuaes . 

O SR. EURICO VALLEJ: - Vê-se do segu inte_ quadro estatístico, i:J.Ue nãq 
l eio, p orquanto seria fastidioso, mas fará parte integra nte do meu discurso, 
com-o documentação do que 'digo, que, d esde o anno de 1365, para não 
remontar a lém, é !'On&tante, não soffre solução de continuidade o sttperavit 
da sua exportação ; 

Annos I mp·artaç{I;O 

1863 -64 ... .. .. ...•.... ... : . .. ... . .. .. ... .. . 
1864-6·5 . . ..... . ... · . .. .. . . .. . . ... ' .. ·. _ ... ..•• 
18·65 -66 . . . .. . ..... . ... ... .. . ... . .... ' ... . . . 
1866-67 . .. . ....... .. ... .. .. . ..... . . ... ....• 
1867-68 . . . .... ... . . . . ..... . .. ...... : . . .. .. • 
J 8·68--6 9 . .. .... . ........ . . . .... . .. .. . ... . .. . 
1869-70 .... ..•.. . : . . .. ..... . .... ... . .. · .... . 
1870-71 ... . . ... .. .. . ... . ........ ·-. .. ...... > 

1871-72 ............ . . .. . . . ....... . ... . ... . . 
1872-7>! . . . . .. ... ...... . ..• . . . · .. . .. . .. . .... . 
1973-74 . ' ... . ............ . . .. .... . . ... .... . 
1874-75 . . ....... -... . .... . .. .. .. .. . ........ . 
1875-76 .......... . ... ... . ... ..... .. ·-. . ... . . 
1876-77 ......... .... .... ... .... .. ...... ' . . . 
1877-78 . ... . . .. . ... ... . . ... . . ...... . ..... . . 
1878-79 ... .. ..... . ........... ' .. . ... . ... . . . 
1879-80 . . . . .. .... . ...... . . . . ... . .. . . . ..... . 
1880-81 ....... . ....... . . ........ . .. . . ... .. . 
1881-82 .......... ... . .. ...... ... . ......... . 
1882-83 . .. '• .. ... . ... .. ..... . .. ..... ... . . .. . 

7.884 
7.884 
4.613. 
7.866 

8.197 
7 . 215 

12 .0(};5 
7 .737 
5.584 
5 . 5·84 

7 . 448 
7.447 

16 . 908 
16 .909 

Expo1·ta,ção T otal 

5.8Z8 
7.95.4 
6.953 
8. 615-

10 .741 
13 .4 29 

--13 . 852 ' 
12. 58-1 

7.232 
11 . 819 
11 .9 49 
12.425 
12 . 424 
13.699 
13.5-98 
21.370 
21 . 823 
25. 776 
36.494 

14.712 
15.838 
11.566 
16 .481 

18 .938 
20.644 
2·5. 857 
20.31i! 
12.816 
17.403 

9.873 
19.871 

38.7H 
42.685 
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Annos Importação Expo?"tação Total 

18S3-84 ....... . ..............•........ .. ... 
1884,85 .. ..... . .... . . . . • . : ..........• . . .... 
1885-86 .... . . : ........ . . . ............... .. . 
1886-87 ......•....•.... . .. . . .. . . . . . .. . . . .. . 
1887-88 ....... . . . . . .. . . . . ... . ... ... . . .. . . . . 
1888-89 .. . .. . . . .... . . . . . .. . ...... . ........ . 
1889 . .. . ...... ~ - ... . .......... . .. .... ... . . . 

10 .44·5 
9.575 

10.010 

37.066 
28.918 
12.242 
29.107 
19 .134 
29 .173 
24 . 386 

22.687 
38 .682 
29.144 

Mais a inO.a, Sr. Presidente, no periodo decorrido de 1904 a 1908, as e;; -

tatlst1cas accus.a m importa ntissimos excessos a nosso favor, como se colhe 
dos seguintes algarismos: 

Annos· 

. 1904 . . . ' . . . . ...... . •. . c . ••...•. . ... •• . 
1905 ........................ . . ..... .. • 
1906 .....•... . ..................... . .. 
1907 ......•... . . . .. . ' ............. . . . . 
1908 .. ... . ... .. .... . .. . .............. . 

ImportaÇão 

53.390:000$000 
44.981:000$000 

42.761:000$000 
3·3. 709:000$000 

Ellcpo?·taçãu 

92.249:000$000 
106.521 :000$000 

95.914:000$000 
85.153 :000$000 

No la pso de tempo de 1910 a 1911, ell]'quanto perdurou o ooo1n ·da borJ 
racha , os seldos obtidos em fa vor do meu E 1tado montaram a 253.468:000$000 : 

De 19.12 a 1916, em pa.rte já attingido pela crise, prin:ipalmente a partir 
de 1913, a mda o Pará vultO.a com seus sald~s , como se colhge destes numeros: 

Annos E x portnção 

1912 ....... . . . •••• o 116.112:000$000 
191:3 .. . .... . ....... . 74 . 725:0~osooo 

19iJ.4 ... . . . ..... . ... . 57.160:000 000 
1915 . . ... . . .. .•. . ... 65.700 :00~~000 

1916 . . .............. 85.600:000SOOO 

Importação 

47 .378:000$000 
43 .038:000$000 
20.045:000$000 
21.507:000$000 
27.068:000$000 

Saldo 

+ 68.734:000$000 
+ 31·. 687:000$000 
+37.115:000$000 
~44.i93:ooosooo 

+58.500:000$00 0 

De 1917 a 19·19, em plena crise, no rqovimento do nosso oommercio .ex-
terior ainda tivemos vantagem, c.omo re~alta destas cifras: 

Annos 

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

Exportação · 

84 .. )í')í4 : 000~000 
42 .111:000$000 

. 72.000: ooosooo 

I mporiaçào 

18.251:000~000 

7.995:000$000 
11.328:000$000 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - Nunca. cqmpr~mos .. tantq ~o. s ul, e o sul b'e 

esq uece 'disso, não st: l.:inbra· de q·ue . vae p(:}rder: no iParâ. e no Ama zonas seus 
melh ores freguezes. 
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O SR. BENTO DE MIRANDA; - Na realidade, mais de metade desses sa l-
dos vem para cá, pa ra o s ul. 

O SR. EURICO VALLE: - Nestes ultimos tempos, em verdade , de fins do 
1.920 a 1n1, a crise attingiu o paroxysmo, mas ainda assim, & . Presidente, 
o Pará não concorre com d eficit pat·a os d ias sombrios que atravessa a 
"União com a sua brulança me;rcantil int.ernacional graveme nte desequilibra da. 

ONDE HA SALDOS DEVE HAVER RIQUEZA E PROSPERIDADE 

M~ts , dir-:se-ha, Sr. Presidente, onde ha saldos deve haver riqueza c 
-pt·osper idade, e perguntar-se-ha, então, demonstrando a ppa t·entemente , a 
sem-razão das nossas queixas, que paradeiro tiveram os nossos saldos, que 
~mpregos se lhes dera m? 

Ora, esses saldos foram e são ainda hoje, em menor escala, os elemento., 
.corn 'que L P arâ m a r.levé uru !ntensi»simc. cGmmercw con. os demais Es-
tados da União, concon endo para o desenvolvimento da s ua producção 
agrícola. 

Esses saldos foram empt·egados, para sO citar os artigos principaeb, na 
aoquisição . do xarque e da ba nha do R i o Gra nde do Sul , na s m a nwfac turas-
do Dlsttic t u F ederal e de S. P a uilo , no café de S. P a ulo , no a ssu car de 
Pernambuco, e, sobretudo, nos cereaes do Maranhão, do Cearâ., do Piauhy, 
.clu Rio Grande do Norte, da B a h;a, e de q uasi todos os d emais Estados. 

De feição qu e, bem se póde dizer , que o P ará, durante o tempo em que, 
muitos dos Es·tados a que venho de ~·efet·ir, se debateram em crises, com a 
desvalorização dos seus productos e com a pequena o.fferta que s e lhes 
taziu do extericl4:, foi um elemento r>ropulsor da vida interna do Brasil. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Se fot·mos abatidos, os Estados do Sul vão 
_perder seus grandes freguezes . 

0 SR. CARLOS GARCIA: - Por que accusa o Sul? 
O SR ARJSTIDES RocHA: - Não estou culpando o Sul; o <JUe dlgo é que 

.(; prwiso .que as ba nca.das do ,sul prestem muita atten\;ào a esta quest.ão qu& 
lhes int.,...essa t a nto qua nto a nós . 

O SR . CARLos GARCIA: - Estou perfeitamente de accOTdo . 
O Sk. ll:unrco VALLE: - Tanto quanto a nós, disse muito bem o S~ . 

Aristides Rocha , illust're representante do A.ma~onas. 
Tenho a honra de é:izer ao nobre t:epresentante de São P a ulo, Sr. Car-

los Garcia, cujo nome peço venia r>ara declinar com a admiração e o respei to 
.que muito me merece, que es tou na. tr ibuna em defesa desassombrada dos in -
<l!resses do meu Es·tado . 

O SR. CARLos GARCIA: Perfeitamente. Estou ouvindo a V. Ex. con, 
toda a attenção. 

o SR. EuRICO VALLE:- A nossa polit'ca economi.ca, ha mu itos anno;;, é 
a causa de onde deriva a nossa pessima situação. 

0 SR. CARLOS GARCIA: - A.poiadissimO. 
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O SR. EuRrco VALLE: - Essa situa ção vem se formando de h a mu to-
a esta parte . 

O •SR. AUGUSTO DE LIMA: - Verr. da incuria de todos os nussos Gover-
nos que nunca se preoccupam sériamente com a defeza da bor-racha. 

O Sa. EuRICo VALLE: - São de recentes datas e a inda não se deliram. 
da~ memoria,; as grandes transacções feita s com a s prinelpaes v raças da 
Arnazonia, Belém e Manáos, para onde a1lfluiam, todos os a nnos, ern grande· 
numero, os repr-ese.nta ntes das casas commerciaes do s ul, disputando-se en 
tre si s uas ~Jlfertas . 

A wlta cotação da. hévea sobejava e d<>.va ei,trada a uma larga attro. . 
cçã-o e a um grande consumo de merca dorias . 

M as a m esma industria extractiva q ue foi a causa da nossa prosp"r•·· 
dade, pelo reverso, foi a causa t a mbeiT• da nossa infelicidade . 

Des·de o anno de 1885 , quandu a~ cotaçÕt:s da bO·rracha .com eçaram a . 
toma r g-rande vulto, por uma .Jet ' fatal de ec.:on~.>znla, todus o, brac;Ôs da 
nossa escassa população, assim com o dos c:ear enses e rio-g-randense!!>· do. 
norte, attrahi·dos pelas possibilidades de trabalhos , absorveram-se na in-
dustria extractiva, n wturalmente, por lhes offerecer maior es v a ntagens , 

O SR. ARISTIDES RoCHA: - E ê justamente nes te momento que se pr(J--
põem providencias para retkar a população dos nossos E stados, que se· 
vêm apresentar aqui na Camara proj.ectos que têm poc fim f acHitar a im-
mig-ra ção extrangeira. pa r a o Brasil, qua~do os nossos patrícios estão mor-
r endo á fome! · · W 

.Q SR. EURICo VAI-LE: - Sebastião do Rego Bar ros, pr-esidente da pro-· 
vincia . do P ará, com uma adm.iravel Visão, com sabed·oria , com obset·vação-
politica, já assim se manifesta va em uma das suas F alias , . concernentem.ente· 
á perspectiva que lobriga va no futuro do P ar á : 

"O emprego quasi exclusivo dos b raços na extracção e fa brico da borra -
cha, a ponto de nos ser preciso ·actua lm,e·n te receber de outras Províncias. 
generos de primeira necessié:a de, e · que pantes produ z amos a t ê para for-
necer-lhes, ·Jsto - accr escentava e!lE: - ü certamente um mal; tanto mais• 
porque os 1·ucros a vulta.dissimos dessa industria, que absorve e anniquilla to-
ila . ., as outras, longe de t enderem á creaç~o da pequ ena propriedade, com a~ 

sua permanencia e a s su a.s va ntagens, e á divisão da r i,queza, só dão en •. 
ultimo resultado accumularem esta em iPoucas mãos ; e pela maior parte. 
extra ngeiras, acarret a ndo a miser·a á gr a nde massa da quelles que a trás 
de!la abandonam os seus la res, os seus p equenos estabelecimentos e, ial-· 
vez, as suas fami!lias, pa·r a se entrega retp a uma vida de incerteza e pri-
v a \;Ões, e na 'qual os ganhos da _vespera evaporam-se- no dia seguinte" . 

:E essa visão concretizou-se na rea lipa de dos nossos dias a m a r g os. A. 
b orr a cha que, na phrase do sa udoso Dt·. Manoel Ba rata, um illustre con-
stitul·nte da Republica e eminente historiador ·da s cousas p~ráenses, . con-
correu, deslumbra ntemente, pa·ra os lfuneraes da nossa lavoura, dando tud~ 
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o que della se exigiu e sendo desbaratado tudo quanto ella pt·oduziu. tll.lb-

bem foi causa da perda da nossa agricultura. 
Perdemos a nossa lavoura, que, a princip1o foi bem p.romissora, com 

bom resultado o plantio do café, e que de 1889 a 1892 ainda existia, porque 
então colhiam·os ain·da, em paquena escala, o m'llho, o arroz, o feijão, :l'a-
bricavamos o assuca r de canna, como se pôde vêr deste quaC:ro estatístico, 
que · tenhv em mãos e extrahi ~o magnU'ico trabalhG de Luiz Cordeiro, sob o-
titulo "O Parâ, seu commercio e suasindustrias",: 





~-
"""--'----'--~- -- - - ' ~ ~ ··- .... ' ~ ---·-- . ' - ~ n --- -•- ·-- • • •---~~ - ~"'" ,_ -

I I I I GENEROS I UNIDADE I 1888 I 1889 1890 I 1891 1892 
I 

I 
so\ 

I Algodão . ··················· - I 3. 307 423 1 2. 0901 66 

I 620.0091 
I 

Arroz . . o ••• ••• •• • ••• •• •••••••• • Kilos 743.241 673.0931 336.807 298.811 
I I 

6901 Assucar ... ....... . .. ....... 11 I 95 . 8351 72.341 2 22.540 1 44.750 
I I I Azeite and. ... ...... .. ....... Litros I 83.022 59 .750 90.0851 59.1301 95.183 
I I 

3.2ool 5.9021 Cacão . .. .. .... . ······· .... .... '.l'onela:das j 6. 718 1 4.141 3.863 
I 

Castanhas . . · .... . . ....••.• . • ... Hectoll tros I 124.7001 52.156 13 .4771 145.8901 59 .210 
I I 

Couros de veado . . ············o Um ! 49.354 54.935 70.6971 46 .759 54 .372 
I 

9.255! 3.6811 
I 

Couros de boi . . ········· ...... 11 I 7.114 2.4591 11.672 
I I I 

Ditos sa lgados ............. 11 I 6.787 1 1.122 12.746 1 13.7161 5.265 
I I I I 

Ditos verdes ... • . .... ..... ... 11 I 10 . 3391 28.160 1. 3471 25.9051 5.513 
I I I 

Carne secca . ····· .... ..... .. - I ~.7091 5.678 9.4591 3.109 10.890 
I I 

Cravo .......... .............. Ki!.os I 600 3301 7 40 
I 

22.3691 46 . 8661 Cumarú 11 I 2.2581 5.829 1.647 .. .. ..... ........ . .. 
I I I 

Chapéos de Chile . . o •• o ' ooo oooo o o Um I 61.766 1 98.798 31.8881 35.412 1 70.204 
I I I I 

Cachaça .... .............. - · · · · Litros I 2.974.3751 4.205.380 2.071.9641 1.904.7781 2.177.749 
I 

5201 
I I 

Estopa . • ••••••• • o •• • • • ••• •• • • Kilos I 5.417 16.678 1 980 1 10.120 
I I I I I 

F eijão . 11 I 221. 232 [ 83.678 67 .5161 94.3721 119 . 343 . ........ .. ........ ... 
I I I I 

Farinha .. ...... .. .. .... ... ... ,. I 8.762. 150 1 10.073 .085 11.051. 749 1 7. 385.7681 9.618.485 
I I I I 
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Mas, tudo isso desappaceceu, até mesmo paralyzou-se o plantio e a 
<Cultura do cacaueiro, immensa r iq u eza, qu e no P ará. f·r u ctifica com exube-
rancia e em q ualidades optimas como em parte alguma do mundo, porque 
<t miragem das explorações dos ser!ngaes absorve todas as forças produ-

-ctivas, todos os paraenses, os cearenses, os riograndenses do norte, para 
lã. a ttrahidos pelo trabalho. 

O SR. JUVENAL LAMAR1"INE: - Corridos pelas seccas. 
O SR. ARISTIDES ROCHA: - A' nossa custa pagavamos as suas passagem! 

·e os localizavamos. Nunca .solidtâ.mos o auxilio do Governo da União ' para 
isso. 

O SR. E uRico VALLE: - Ficamos, então com o orgulho do nosso inveja-
"Yel producto, e, como acontece com todas as regiões onde ha uma exce!lente 
industria extractiva e peq u ena 'p opulação, passamos a importar toda·s as 

) 
.mercadorias de primeica necessiq_ade. 

Porém, emquanto, inconscientemente, visionando para sempre o mono-
polia da "hévea", quedamo-nos em apathia ante tudo quanto deveríamos 

.fazer por defendei-a, por guardai -a, o extrangeiro observador, cauto, pru-
dente, sabio calculista do seu grande futuro perfeita e claramente previsí-
vel, começou a derrubar grandes f lorestas em climas tropicaes, a angariar 
sementes, a Ot·ganizar poderosas companhias, a cultivar o nosso producto em 

:Proporções fantasticas, de tal modo, a ter hoje o seu monopolio, logrando 
uma producção que vai a perto de 300.000 toneladas, emquanto nós perma-
necemos com. alternativas entre 30 a 40.000 toneladas, e, o que é doloroso, 
caminhamos talvez para n a da produzir, vencidos pela especulação, esmaga -
dos p ela systematizada competencia, apezar da indiscutível superioridade da 
nossa seringa, e, sobretudl·, despercebidos dos elementos com que ainda 
JJOdemos manter a luta. 

O SR. AmSTIDES ROCHA : - Que ainda podemos emprehendet·, em ab-
.soluto ... 

O SR. E u Rico VALLE: - Sim, muito bem, em absoluto. 
O SR. ARISTIDES RocHA : - . . . porque esse 1110 que produzimos elles 

'llão produzem igual em qualidade. 
O SR. EURICO VALLE: - Sim, com que podemos manter a luta, porque, 

por fortuna nossa, o paraense ainda não f raqu ejou, não r efugio ao trabalho, não 
cruzou os braços, e quando digo o paraense, refiro-me não só aos filhos do 
meu Estado, senão tambem a todos os brasileiros que vivem naquella regiã o, 

-vinculados ao só! o e â. gente, laborando pela sua defeza. 
De que o paraense ai.nda não esmoreceu e refuga com altivez a idéa da 

emigração em mas-sa, q u e um eminente politico jâ. teve a insensatez de alvi-
trar, a prova está. no afan, com que, mesmo no afago das suas afflicções, se 
atira â. agdcultura em 'lm ímpeto do lnstincto de conservação comprehenden-
do que a sua salvação está. na facilidade do barateamento da vida. 

E é assim que 0 Pará, em um assomo de vitalidade, conseguia novamen -
"ie uma incipiente agricultura, que jâ. é digna de attenção, como se avalia 
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nestes algarismos, que, aliás, omittem o assuear de canna, qua ' já vamo·~.; 

fabricando em pr-imitivos engenhos: 

Alg odão, kll"' 
.A!rroz, kilo . 
Bon·acha, kilo 
Ca ucho, kilo . 

Cacâ.o, k!lo , 
C: a ~tanba, hectolitro . · 
Couros de .boi, unidade; 
Couros de boi, kilo 
Couros de veado, . unidade 

·Couros de vc,-ado, k!lo . 

"EM 1918 

....... .......... ... , ... ...... ....... . . 

L. •' ....• •..... .... . • ·. 

( *) Cru eira, ldlo. 
Farinha, kilo. 

• o •• ·~ •••••••••••••••• • • • • •••• 

Farinha de tapioca, kilo. 
Feijão, kilo . . . . ...... ....... ... ~ .... . ....... . 
Ma deiras (tóros ), -unidade ...... ·. 1 ....... • .... • 
Milho, kilo . . . . ............. . .......... .. . 
Oleo de copahyba, litr~ . ·····j·············. 

1. 772.345, 5 
3.643 .174 
4.914.036 
1. 849.202 

2.097.532 
108.530 

87.910 
6.389 

27.529 
2.788 

2.836.642 
31.740.941,9 

375 . 838 . 
1.382.334 

29.981 
6.092.6qZ 

197.937 
Peixe secco, inclusive pirarucú, kilo , . . . . . . . . . . . . . . . 444. 94t! 
•.rabaco, kilo . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1. 095.971 

6763. 23&: 

Mas tudo isso, Sr. Presidente, é obtido com grandes sacrificios, por· 
processos empi.rlcos e irregulares, com riscos que aqui se não podem compre-
hender, e sobretudo, o que é digno de r egistro, por iniciativa exclusivamente-
particular, sem auxlllos, quer do E:!!tailo, que, â. mingua de elementos, não" 
lh'os opóde dat·, quer da União. 

CRISB FiNANCEIRt . I!J ECONOMICA 

Dessa situação deriva a nossa crise, que, assume, dlstinctamente, dous-
aspectos : <financeiro e econ omico. 

A crise financeira é, nestes dias, a peior possivel. O Estado tem cada 
vez mais as suas rendas . desfal'cadis~imas, proveniente!'! , como o sã o, em· 
grande proporção ·do imposto sobre a ,exportaçã.q da borracha, que está des -
moralizada, com cotaç;:í.o inferior ao s r u' custo de fabrico, e desapparelhada. 

(*) ·Só do 2° semestre, no 1•, ni,io houve. 



-de qua lquer defeza ., .Os exercícios financeiros t eem-se -fechado com avulta-
dos "déficits" . E ao Sr. Souza Castro, nosso honr(ldo e digno Governadotc 
de Estado, que .iniciou ha pouco a sua administ.ração com medidas de rigo-
rosa economia e já . realizou côr.tes orçamentarios que, a despeito das affir-· 
mativas em contrario da obstinada e pertina z polit icalha que o hostiliza,. 
montarãu• a dous mil contos, e depa ra m-se-lhe quasi invencivejs difficuldades, 
porque a .nossa producção e~bá desvalorizada e não se pôde de, um momento. 
para outro, cortar cerce, mais profundo a inda , o serviço publico, sem garves. 
prejuízos ·para o Esta do. (Apoiados. ) 

A crise economica que no~ assola não pôde ser a juizada pela Camara pO<.· 
effeito de um discurso. Para isso mistér era, o que seria por demais ocioso, 
que eu lhe extendes·se á v i>:ta os a lgarismos dos prejuízos d-o nosso hont·ad-o 
commercio, da decadencia da nossa producção e da in)!ylização de todos Os· 
valores que economisamos . 

Esses algarismos são de uma tragica eloquencia, e, acaso, são mais-
conhecidos, mais commentados, mais la menta dos, fôra, nas praças extran-
geiras, do que dentro nos limites do paiz! 

Para conjurar essa crise economica é urgente que se tomem medidas. 
de dua•s ordens: medidas de em ergencia e medidas definitivas, radicàes. 

No _qu e concern e ás medidas de emergencia , tantas vezes Iemb·radas, 
pedidas, a lv itradas em fôrma de emprestimos, dispenso-me de · apresentar O• 

que devera, porque, ao meu parecer, ninguem melhor synthetisou essas pro-
postas do que o S·r. Bento Miranda, meu illustre collega de bancada, no 
s·eguinte plano de valor ização por si apresentado á Sociedade Nacional de 
Agricultura e convertido em pTojecto de lei já em estudos na .Commissão· 
{!e F~nanças: " um emprest.imo ao produ ctor até o montante de 25.000 con-
tos, sob garantia do producto armazenado em Belém;·-Manáos., ou Corurri"bar 
adaptando-se o preço maximo de 2$500 por kilo da borracha, fina e secca" 
calculando-se o valor elo empres.timo ' em 70 •J• do preço do genero deposi-
tado, prazo de seis mezes a um anno e juro de 8 •J•. 

Tolera.ncia de reforma t otal ou parcial do emprestimo por m ais seis me-
zes, á pr oporção que se f orem vendendo os "stocks". 

Em·prestimo sobre h ypotheça das propriedades (de accôrdo com os seus-
titulas e demarcações) nas mesmas condições de p·razo e juro, mas sômente 
até ·o montante de 50 •J• da aval iação das terras e bemfeitorias . 

Para prover a esses · emprestimos o Governo seria autorizado a fazer 
uma emissão especial, com poder liberatorio sômente no Pará, Amazonas,. 
Acre e Matto Grosso, compromettendo-se os Estados -respectivos e a União a . 
c~.ceitar a s suall notas, em pagamento de impostos, nas repartições a n ·ecada-· 

· dora s - Alfaridegas, Recebedorias e Mesas de R endas . 
As notas seriam incinera das á proporção que se fossem vendendo os·. 

·•stocks" e liquida ndo os emprestimos hypothecarios". 
Das m edidas radicaes, a pdmeira é a prophylaxia rural. E ssa - e isto· 

f>}roclamo com amplo sentimento de justiça; e grat idão, reflectindo o reconhe-



cimento dos meus pat~·icios, vem de ser iniciada, porque o Sr. Presidente da 
Republica, o honrado Sr. Epitacio Pessoa, cujo nome declino com a grande 
.admil'ação que me merec·e, com o zelo, o tino patriotico e a clarividencia 
-com que se preoccupa .,com .os problemas do Norte, tratou immediatamente 
·de dar c umprimento á lei orçamentaria que a autorizou. (Apoiados.) 

A segunda dessas medidas definitivas, é, indubitavelmente, a encam:va-
.ção da Estrada de Ferro de Bragança, o maior serviço ctue a União nos pôde 
prestar no momento. só combatido pela cegueira partidaria, que sobrepõe 
.os seus pequenos interesses partidarios ás reaes necessidades do Estado. 
(Apoiados.) 

A Estrada de Ferro de Bragança, com um pe~·curso de perto de 300 ki-
lometros, foi construida, exl'lusivamente, â nossa custa, sem auxilias do Go .. 
verno Fede·ral. 

Atravessa uma região muito -fertil, toda ena propria ao .desenvolvimento 
-da. polycultura, sendo, por isso, as suas margens, cultivadas e habitadas, 
.como estão hoje, o verdadeiro cellei.ro do :Pará. 

O seu trafego é animado, .rendoso, não deixando .o seu movimento . "dé-
:ficit", ao contrario, offereceJ;Ldo saldos, depois que a agricultura alli tomou 
'forte impulso apezar do Estado não ·poder melhorar as condições do seu 
material fixo e ·rodante . 

Os· algarismos esta:tisticos provam qu1 a União terá lucros com a transa-
-cção da sua encampação, pois ficará de posse de uma estrada de grande 
:futuro, que, por falta de .meios para · mel~oral-a e augmental-a, 11ão podemos 
tm· agora sob a nossa administração . 

Urge que essa encampação se faça, que essas obras se ~:ealizem, porque, 
"Vi-rií,o facilitar a vida no Pará, dando rscoamento ás mercadorias que, a. 
.:ralta de transpor.tú, :rr..uita.~> Vf..Z~Ij fkam 'r'xpostas á inclemencia do tempo e 

- -dos especuladores. 
Do Patriotismo do Sr. Presidente d~ Republica é de espet·ar que essa 

:rransacção em brevb 13e realí:~~e, porque com- ser uma. medida ravoravel ao 
.Pará ... 

0 SR. ARISTIDES ROCHA: · 

(Apoiados.) 
E' . uma, medida d~ caracter nacional. 

O SR. EURICO VALLEl: - • .• tambem é uma medida nacional, contribuirá 
,;para o desenvolvimento da producçãc. nacional, para essa producção nacional 
_para que tanto se appcUa. nestes dias das aperturas economicas da Re-
publica. 

A terceira das medidas de caracter permanente, finalmente, é a instal-
'lação de estações experimentaes agricolas, que venham substituir os processos 
rotineiro:~ erhpiricos, irregula!res, pela c~ltura racional do sólo. 

Não ha nenhuma colonia i~gleza, hpllandeza, bel-ga, franceza, na Asia, 
na Africa. na Oceania, que não tenha a~ suas estações experimentaes. 

Na AmazÓnia, nós carecemos, abso1.utamente,_ desse indispensavel ele-
:mento de trabalho. 
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• O •projecto que tenho a ho=a de apresentar á Camara, e com o qual 
.estou fatigando a sua · attenção .. . . (não U-1J•Oiado·s.) 

O SR. Auousro DE LIMA: --'- V. Elx. está sendo ouvido com o !IUJ.Ximo 
prazer (a-poi<tdos geraes.) 

O SR. EURIC'O VALLJJ:: - .. 'Muito •obrigado a V. Ex. :Mas que .os meus pa-
res deverão •levar á conta dos meus deveres ·pura com o meu Estado, visa a 
creaç:ão de estações experimentues, agrícolas, em pontos apropriados, para a 
cultura do arroz, do milho. ão feijão do café. do ca.cáo, da bonacha. e, até 
do trigo, que conforme <'Xperiencia;s. isoladas e emp-íricas pa rece p·roduzir 
nas terras de Curralinho e Monte Aiegre . 

Sem -essas estações exlWrimentaes, que forneçam elementos dE' observa-
ções, ninguem >l!rriscar<á seu.s ca'Pitaes a emprehendirrientos de monta. 

Essas estações serão -fócos de irradiaçã o de estu c1os , de expe-t'ie.ncias, 
de. selecção, ele apuramçntos ãe sementes, de exemplos, sem o que debaldi! é 
cogitar em desenvolvimento agrícola. 

Mas, para que essas cotações a:ttinjam todo o exito que del1as é de es-
perar, é precizo obedegam na sua insta11ação, na sua montagem, aos re-
quisitos que o Sr. P aul Le íCointe, um pr.ofunJo COl\he.cedor das co usas co -
loniaes e amazonicas, resumi o nos cinco pontos seg uintes: 

1", incluir, dentro -dos seus limites, terrenos variados, proprios pa ra as 
diversas ouJ.tur!l1S que mais interess-e apresentem nessa região; 

2• dispõr de facilidades de communicação; 
s•, achar-se bem situada como futuro agrícola 
4", ter culturas preexis tentes no terreno; 
5", permittlr a edificação em excellentes cr.nd.içõe~ hygienicas das habi-

ta~ões do pes!;oal. 
A' margem da Estrada .de Ferro Bragança, -a ma r gem do Baixo Amazo-

na,s, .á margem do -To<'antins, ha pontos que satisfaçam plenamente todos 
esses requisitos: 

A UNIDADE DO BRASIL 

:Sr . Presdente, o Brasil precisa trabalhar sériamente pela 8ua unidade, 
pela unidade do seu territorio, pela Umidade d.os seus interesses, pela unidade 
das suas klealidades, e, ainda, se ass.i,Jn poss o C:izer, .pela unidade do seu 
patriotismo. 

0 SR. GILBIDRTO AMAOO: - Muito bem. 
O Sn. EluRroo VALLE: - S.im, po-rque oomo já disse alhu~·es, a pe!:"V'lcaz 

visão do ·seu desmé mbramento deve desa:nnuviar-se ante os olhos dos que a 
entr<wêvm em um momento .d·e exaLtação de -paixões ou de irritação cont'l'a 
tnjustiç3.8. 

A nossa unidace cada vez mais se <Sstreitará e a per·tará. Mas .para ÜJSC 

dév,"'Ilos sempre ·ser brasileiros sem preconceitos, sem .particularidades, sem 
'i'eglonaJismo, ·sem egoísmos, sem injustiças. (Apoiados.) 
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Acaso os prob'lemas e antagonismo.s ,que appar entemente nos separam 
são ma:is profundos, mais .graves, d"O que os que sulcaram oB Estados . Unidos 
da America do Norte nos ·primordios -da sua formação politica? Nã!l. 
(ApOiados.) 

Ali~. as trese .p•r1mit\vas .colonias, quando se a lçaram, em . wn movimento 
de .nd~endencia contra a metro'pole, !tinham entre· si prof.undos déssidios, 
pelo que hesitara m, vac-i!laram e titubearam atG na ideia .de liberdade ·- a 
ideia mnter que as devet\la tra:nsd'undir em um. ·só todo., em um só corpo, em 
uma só alma! Lá tambem as distancias eram im.mensas, as c icades mai-s 
longi.nqua·s umas das outras; mas o system[1,_ de communicação cos grand~s 
lagos encurtou ~ssas distaneias, e a .construcção da ·extraor.di•n ar.ia rêde. de 
estra.das de ferro approximou .essas cidades . 

A vaRta CaJifornia tambem viv.ia isolad~, .com existencia á parte do paiz, 
e ·como .que se consti.tuia em um fóco de é:escentrali:ãação, mas a política pre-
vidente emprehend.eu ~ogo a construcção ·da •estrada, de f·erro transatlantica 
que . vencendo as al-turas dos .Montes Roohosos, em uma extensão de ·mais 
de cinco mil ki1ometros, •ligou S. Francisco a New York, e integrou toda 
a.qu~lla vasta região n a vida nacional. (Muito bean.) 

'I'ambem lá as .im.migrações ·de toda .parte .é:o globo, 
por mui.tos a.nnos a.ndou entre 800.000 a f . 000.000 fte 
R.meaçavam a formação da na,cionalida de america-na; 

em uma e·sea,la que 
homens·, por - igual 

mas_ o estrangeiro, 
lone·~ .d.e ser perseguido ·e perseguir, . mas ~ immigrante, longe de ser odiado e 
odiar, lfoi confundiCo pela poliJtioa ·de acçãp na •communhão dos interesses .àa 
cultura, dos problemas e do idéal americapo. de tal sorte que o sabi~ ~clul' 
pôde VArificar o tYPo de.fini.Cio , ·com todos os seus caracteres et·hnicos, ,plhy-
sicos e rn•oraes, do yankee do. typo na.cior,•al a.merkan~. (Apoiados.) 

A nossa unidade tambem e:x;iste e intimamente cada vez mais se solidi!fi-
. cará. Devemos ser brasi-leiros para todo o noss·o t.,r.r btorio, bra,sileiros para 

todas as nossas r egiões, ibrasi!eiros pariJ. todos os nossos interesses, prob1e-
Sr. Pl·esidente, no exu.·.emo in:fartunip da .Amazonia, ain é:•a se - sobre-

leva.m os relevos f.a nossa p1·osperidade Ij'reterita, sobre os si-gnaes da nossa 
'decr.dencia ];}resente, assim com-o, na Ph:lj'sionomia do heróe deoohido em 
des1ita, na phrase de Macaulay, semp.re se lê a relação das suas glorias so-
bre a relação das suas miserias . · 

0 SR. GILBERTO AMADO: - Muito bem. 
O SR. EuRICo VALLE: - Os relevos ill,L nossa .prosperidade ainda .Jà se 

vêem nas ddaues construídas com todo o confor.to moderno, -na flotilha flu-
vial brutiàa com as nossas economias e em rtanta riqueza que se afunda e se 
f.unà,e na!quelle descalabro. 

Os signa.es da ·nossa rteca,deneia aHi s·e notam nos algarismos das fataes 
fallencias que a;ttingmn o .nosso dign0 cprnmerdo na des iUusão que começa 
a invadir_ os nossos corações e •na ·deseS!Piyrança com que o .nosso tra bal•h adOt" 
pet~cruta · o futuro .. . 
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:!:>esperte a Na.>;ão para auxiliar-nos, sacudi.nc:.o · as nossas energias a ne-
. mJa.das e -escravi-sadas e va•lorizando os relevos da nossa situação, e terá 
reallzado a sua grande e verdadeira missão, integrando na su a feilicidade e 
na. sua força a;qu ellas almas e a'que1las ter.ras, que de certo serão elementos 
da sua .pu:jança f•utura e .da sua soberana e indestruCJtivel unidade ! (M~~ito 

bem; muito bem. Palmas. O Orador é aumpr'illnen.taào.) 

SESSÃO DE 19 DE JULHO 

O Sr , Andrade Bezer1·a: - '.Sr. Preslde•nte, teve a mais larga e jus ta' 
reper-cussão no seio .da Carriara o notavel parec-er com que o honrado r epre-
sent·a.nte de S. Paulo.' .Sr-. Cinci-na.to Braga, justi-fic ou suas emend_as ao pro-
iP.Cto de emergencia. 

-Em nm regimen ·-democ·raNco, ·estudos parlamentan:es dessa natureza de-
vem ter ampla propagação entre os elementos representativos de todas a s 
cl~~..~~es sociaes, para interessar a opinião .p·ublica na solu ção dos problema" 
vita·?s do paiz. O ·trabalho do mustr-e deputa,do paulist-a dif1'erencia-se C.os 
demais que foram rupresenta.dos a respe-i-to druquelle p·roj ecto, pela visão or-
gar;ica que .nos dá sobre as necessidades co1lectiva,s e a possibilida c:e de uma 
polÍtica largamente constr.uctora, em 'que collruborà.ssem Governo e parti-
culvr"'s. 

InfeliZTile nte, não é essa a nota dominante -erut.re os nossos politicos, que 
não passam -de uma ·visão Iate>~:al e incompleta de nos-sos pr-oblemas na;ciu-
nae;;~ , •contentando-se com ·uma inter-venção de u.rgen.cia., symptomatica, qu6 
não a ttinge ás verdadeiras causas do .mal. Littré cizia que, ao coméçar o 
seu g rande criccionario da lingua franceza, collocll!ra em sua mesa de · tra-
balho a seguinte maxima: "Lembra-te de .que !P!odes morrer amanhã, como 
de que ,pode ainda.s viver um seculo". IGom isso, dizia elle,' visava um ud.pl•o 
fim: lembrando-se de que .poderitt morrer ·no •dia seguiru~e, teria suas notas 
sempre em ordem, para 'q·u e outro pudesse continuar e concluk a obra co-
meçada; reflect-indo que ainda .p-oC:.eria ter -cera annos de vida, não -c1esa.nirna. .. 
ria, dea.nte da immensa. tarefa a lque se devotara. 

Os nossos politicos pa rece só attendem á primeira qruquell~s maxirna~. 
preocc.upa.ndo-s-e apena,s -com a situaçã0 ãmmedtata,. os .ef,feitos 'p.ro'Ximos dos 
cesa;cet>-tos a.ctuaes, como que na e-goisti-ca especta:tiva de q ue os que vie.rem 
dop>Ji~. que se arrumem, ·t'iomo pucerem. 

Julgo assim prestar um serviço BIO pà.iz, propondo· que a Mesa da Gamrv· 
ra faqa Ürar em separrudo 4. ·000 exe·mplares da:que'lle pa.recer, Cdstdhui·ndo-o;_ 
por i·n:termedi-o de ,sua -secretari-a, aos Gove·rna:dores e Pre&Lde.ntes de !Estado, 
'ws memb-ros <!-o Pocer Legislrutivo esta.durul, aos Bl'e!eitos -e presidente éle 
Conselhos •MunidpaE?s, ã s associações de alasse, pa,tronaes e operarias, do 
commercio, indus·trla e agricultura, ás escolas de ensino superi-or e ·t echnicG 
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of.ficia es c suhvenciona da s, aos commanda ntes de corpos ~s forças a:r·madas 
e á s bibliotthecas :publicas, ma,ntrdas pelas a dminis trações estaâ.uaes ou muni~ 
ópaes ou por a·ssuC!!aÇões p!l!r·ticula:res., 

Assim p·rocedencu, Sr. Presidente, ·não é meu ill>tuito prestar uma sim~ 
pl~ homenagem, de caracter pess-oal, ao .Sr. Ci.ndnato Braga. Allás, eu o 
faria da mel'hoc vontad·e, iPQrque penso, sincerament~. que si o Sr. Cincinato 
llra.;;:,.. fosse estrangeiro nós vi'V'eruamos a repetir os .seus conceitos e ensl-
n !l!mentos. (Mwi.to bem. Apoiados.) Mas não s<tJbemos d a r -o devido apreço a o 
que é nosso, simplesmente porque é .nosso e não se acredita , em r eg.ra, nos 
;rnii:;.gres dos santo6 de casa , 

A prova melhor do bEml ·que fa remos .pi:Opfbgand0 esse documento, t e -
mol-a em caca u m de nós. Eu, de mim, <Con!f"·sso que lucrei :immen&amente 
com a leitura daquelle traba:lho, o .qual me deSipertou aspectos novos e in~ 

teressa ntes dos nossos problemas economicos, 
O SR. ARISTIDES RoCHA: - E' uma ca.rtil·ha a ser lida por todos 0 tra ba-

1hto a que V. Ex. se refere. 

O SR. AN>DRADEJ BEZElRRA: - Bem se1, ·Sr. Prestcle11>te, que a tira gem etJ, 
sepa.rado daquelle numer-o ,.C.e ex~mplares do parecer podia ser realiz<tJda pel:.. 
Mem .peHt simples suggestãJo de quaJllquer c:,eputad'o, uma vez que nãJo se trata 
de ,:e-l"viç0 novo, . correndo a pequena despeza com o pa-pel da imp1·essã& 
e.prl've1tada a com•posição dos annaes, pela verba é:os S<erviços de impressã1. 
dos trabalhos do Congresso. Qulz, Jp!orém, 1 propositalmclllte, dru.· a esse a<:to · 
uma significação mais completa , pr·opondo-o á deliberação da Ca.ma.ra. 
Costuma-se dizer, lá ifóra, que nós somos uma congregação de vadios, que 
não) nos damos ao trabalho de estudar os problema s ·entre~ues _á nossa resro-
l'ução. Tenho a impressão ece . . que a -divulgação desse estud·o nos redimirtá, 
até certo -ponto, perante .a o-pinião pubUca1 de muitas CLe nossas falta s rtoae~ 

oru imaginarias, ponque por elle se poderâ verificar que ainda ha nesta ClliS<L 
quB!R trabalhe e se ded~que, de ver.d3Jde, 110 exam·e consciencioso dos pr oble-
ma·s .nacronaes, embora arrostando, muita:,; vezes, com · a odiosida;de dos in-
tere~ISes mal ferl•dos e com a zombaria do!f sce-prticos. 

OS 'J'RANSPORTEJS El A CRISEJ FINN:-ICEIRA 

Desejaria agora , Sr. Presi·dent·e·, faZilr breves suggestõe.s áquelle!< de 
nossos oollegas que, com tanto bri.lho, se teem occupado em remedia.t· a crise 
economico-financeira, ·.sohre a nece:ssidadt> ·urge11tt ê.e .qualqu e!' mE\did" .ca-
paz de reorganizar oo nossos transporte~ 

:illcôam ainda neste recinto as palavras de 'innumeros rep•res€ntantes dos 
EsbtC.os servidos pela Great W ·eS<tern, -protestando em termos vehementes e 
justos conrtra o ·descalabro ·dos servi(}os da.qriella · empreza . . T.rarei · o·pportuna-
mer.te á Camara um estudo dorumentadq sobre os lmmensos prejuíz-os que 
aquella companhia es·tá. inflinginé:-o aos ppoductores dQ meu Es·tado. 
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iPor ora, q]lero refB~rir-me a um outr.q •ooso, de semelhante natureza, que 
se passa no Estado·· Çlo Rfo, com a LeopoJ•di•na. !SOLJ. tanto mais insuspeito para 
fallar delle, quanto nãJo se: me pode ·di?Jer que tenha interesses elei.toraes a 
zeh.r . . A reclamação .que a presento agora, me f·oi · e.ndereçada pela Federaçãú 
Rurnl Brasileirâ , instituição que V•em prestando os melhc;>res se·rviços á la-
voura. Essa;s reclamações chegam, sobretudo, do municipo · é:e Itaocãra, um 
dos mais •product ivos e ri-oos daJquel~e ·Estado. Que~xam--se • os lavradores 
dessa r .egião que, acudindo aos appellos do gover-no, intensificaram as surus 
culturas, assumira m •compromissos é"' agora se vêem com a::; suas mercado-
r ias atiradas ao Ieit9 da estraea de ferro, apodrecendo a'O sol e á chuva. 
Da.hi resuUa, na,turalmente, ,que o lavrador, desamparado de qualqu6f.· re-
eurso de cr·edito proprdo, que ainda está pÓr or~eandzar neste irnmenso pa iz 

. " ·essencialmerute agr'i-cola" , como se diz em linguagem de rela;torio, ·teem de 
entregar os seus productos a preçús vis aos açambarcadores-, que são os un:i.cos 

. a · tirar prove-ito dess·a s1tuação. N'·ã 0 ha . espírito, por emprel:);endedor e a ni-
mado .que seja, que não éiesaruirne d!epois de certo tempo de experiencia de 
tal re·gimen. 

Vou ler á Camara treohos de· uma carta recebida de lavrador da região. 
Permiittir-me-hã:o q•ue não divul-gue o nome do signatario, pat•a não fazel-o 
incorrer na;s iras ·da poderosa ·C10mpanhias ·estrangetra. 

O SR. ARrsTIDIDS RoCHA: - Iria .para a blac'k lilst. 
O SR. AN<DRADEl BIDZIDRRA: - Diz elle textualmente: "Depois que o Gover-

no aconselhou .que pla·ntassemos (para .depois nos dizer não vendam pelo 
seu commi·ssaria;C.o), as culturas teem-se desenvolvido, salvo as de canna, que 
vão e,efinhando; e <tendem a. augmentar. PorUJ,nto, é pr-eciso úrna pt·oviden-
cia 'ou então res•trJngül-as. Não póde aval·iar as nossas diffi.cuUades, origi-
nadas pela falta ae transportb O nossü café es11á sendo v6.11Jdido aqui com 
uma ·d1rfferença esmaJgadora. As noss-as canna,s não t-•ncontmm compradores, 
salvo por prec;}Os · irrlisorios. Nossas cai eiras, 
estão ,paradas ha me?Jes. e a;ssiirn tudo mais 
A ca.rt.. · te·rmin'<l., dizendo que ppr .parte àn 

que oooupam- um Jogar saliente, 
que .precisa ~.e transpo1,tes" , 
gover·n<> do Estado do Rio teem 

sido ern:P<l'ega dos, junto á Leop.oldina, ·Os , esd'orços huma.namente possiveis pa.r!l-
remed~ar a si-tuação; mas tud•o •de bal!de. E, cir.ç:umstanaia digna de menção: 
Noutra;s zonas, corno a de Campos, onde essa ·empreza soffre a concur-
Tenc!a dos barcos fl)Jviaes, não ·ha mingua de maJteriaJ. No rama.! de Portella, 

·que é o que ·.serve á regi5.o .a que me 'ce.tiro, a desculpa que se dá para deixar 
nQ ,·ampo . os produotos ag1ric~las, é a fa1ta ~bsol'Uta d~ car.r·os e 1o.cornotivas ! 
Ha t~mpos passados, forain reÚradas desse ramal duas locomotivas, que 
passaram a servir em zonas .pri'Vl·egia:e.as. 

Não poderda apresentar docume nta ção mais irretorquivel aos collegas . 
d·C desc·alab:ro {j_Ue assola a essa região agrdcola, d'() que mostrar-lhes ·estas 
duas photographias .das estações de Ttaooâ.ra e LaJ:aJnjeiras, onde se vêem 
merca.Gorias atiradas ao ca.m!P'O, expostas ã.s intempel"ies, á deterioração e ' a 
furto. (Exhibe va1'ias photog1·aphia8.) 
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Ven:ho, assim, usar do ultimo recurso pa:ra o q ual , por meu intérmedio, 
appellam os agricultores dessa região brasi1eira: invocar a attenção do •hon-
rado Sr. Ministro da Viação, para que ponha termo aos abusos daquella. 
empreza estrangel'l"a, ·q·ue não póde f.mpuoont~mente men9scal::oar doi! interes-
ses dos productores nacionaes. 

AINDA A IMMIGRAÇÃO 

Perrnlittir-me~ha, ag.ora, V. Ex., Sr. P ·resi.dente, , que passe &. outr;. 
assunllP"to, de não menor irnportancia. 

Cond'esso-me since·ramenote rejublla:co pelas criti{)a.S despertadas. :por 
minhas despretenciosas considerações sobre o •p!I"Qblema da immig'l"ação, em 
discurso que .prÔferi ha poucos di-as nesta casa. Satisf1zera:m-me, sobremodo. 
as d!ivergencias e restri·cções offeroo'lld·as, na discussão desse importante es-
sumplto, por orgãos de imprensa de maior conceito, como o Jornaz do aom. 
merc-io, de S. Paulo. E' sempre graJto ·aoos que estudam neste paoiz verifk·ar 
que assum:Qtos de .geral interesse, como o problma immigrator1o, fazem éco 
na opinião, despertam novos pontos de vista, susci-tam observações valiosas. 
E' claro que as ques~ões dessa ardem ·só . <poderá() consegui:- so1Uc10namento 
methomco e ~aoptado âJs condições <!o nosso me~-o, depois de haverem sido 
esclarecidaS ·por uma discussão ampla, ellj- .que se .represen·tem e façam ouvk 
os varias interesses, •quando emtl'im, tirverem imp.ress1onado â.s foroa.s viovas 
é.'.o palz. 

Parece, porém; qu e o meu pensamento nã o foi perfeita mente comvre-
hendido. Não procurei 'discutir systemas, nem confronta r theorias, em ma-

·teria de 1m migração. Quiz . sal ienta!·, a r ena s , que, n esse particula r, urgiu 
aprov-eitarmo-nos das opoportunidades que se nos of:liereciam . Em uma pala -
v ra , que o momento era menos pa ra discp tir, do ·que para agir. 

Não importa oSr. PresidEm te, saber, pesta hora , si o regimen official da 
localização de · immigrantes em nucleos çolonia es. dirigidos pelos .governos. é 

·.mais vantajoso para os immigrantes e par[, o paiz., do que o enga jam.ento 
partl.i\ular par.a o serviço das ·fazendas . E isso, no momento, não me pre-
occupa, ·porque -eu vejo que todos esses systemas quando praticados com pru-

. d~mc!a e ho"nestidade, ·dão, todos. elles, os melhores resultados. Quem desco-

. I.hece o successo da colonização estrang,eira em 'S: Paulo, onde predomina. o 
reg1men do· contracto ·particula r? ·. ·Mas, mesmo al1!, prosperam os nucleos 

' Oll'ticiaes. Quanto ã. localização d e immigfant-es nos nucleos coloniaes da União 
demonstrei, ha poucos dias, desta tribuna, seu auspi-cioso ·desenvolvimento, 
bem caracterizado no .extraordinario a~gmento do valor de sua producção. 
No Rio Grande do ISul, onde . o reglmen da pequena proprieda~e domina, 

. creando favora:bilissL~o ambiente para a immlgração, o proble~a já se nos 
a'pre40enta na sua phase definitiva , da completa assimilação do elemento 
eshung>eiro ao meio economico nacional . 
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OPPOR'l'UNIDADElS QUE SE NOS OE'FEJP.ECEM 

Em vez de perdermos tempo na discussão de systemas, que menos ' 'alem 
pela sua organização theorica, no papel, do que pela a pplicação pra tica, de-
pendente do criterio e 'seriedade dos homens que o realizam, a prov eitemo-
nos das opportunida dea que agora se nos offerecein e que podem pássar, ~i 

permanecermos indecisos. Eimquanto ~nos paizes de emigração, como a AJ. 
lema nha, Austria e lta lia; g-rande numero de trabalhadores agrícolas mostra m-
se anciosos por p artirem para 0 Brasil, appel:ando inutilmente para o nossn 
Governo, deixamos criminosamente que entr em a jorros, em nosso paiz, ele -

. m entos indesejaveis, 9-uenenhum povo acceitaria e, por isso mesmo, nos pro-
, curam, como japon ezes, turco-arabe" e os rm;sos wtangelistas. (AtJo·iados. 
M 1úto biBm). 

O f:'R. l'~'IDELIS REis: - E pretos a m ericanos . 
O SR . ANDRADE BEZERRA: - Factos evidentes e repetidos estão a mos-

trar-n os as extraordinarias possi•bilidades de que agoÍ·a dispomos, para in-
tEnsificar as nossas correntes immigratorias . Nã o tenllamos a illusão de que 
se.i R. por espontanea sympa.thia por nós qu e os melhores emigrantes agor a 
r. os procuram . Ellles vão a traz do seu proprio interesse b em compreh endi'do, 
assim como nós •devemos zela r peh. nossa defesa: O .Brasil é hoje o povo 
de m aiores possibilidades immigratorias. Os 'Estados Unidos cerraram pra-

' tícamente as p'ortas á entrada de estrangeiros, Eó consentindo ·que de cada 
. nacionalidrude sejam annual~ente recebidos 3 •J• do total dos indivíduos' da 
' ~esma orig>em já lÓcaliza dos no paiz. Na Argentina, apezar dos extra oràf-
' na rios esforços de su a propaga nda, as condições immigratorias· são cada vez 
mais desfavoraveis, não só potqu·e alli predomina a ch amada immigração 
de a ndorinhas, de trabalha dores que a penas se demoram o tempo n ece.ssal:'iO 
·para ·cada colheita annual, c'omo porque o ferm:ento de revolta ·no oper;.riadil , 
quasi tcdo formado de estrangeiros da pe'or cxtracção, é cada vez mais ac-
centu ado': O Canadá e a Aus tr alia estã o attlng!ndo o grã o de saturaçãO, em 
que as correntes immígratorias concorrem para o desiquilibrio e o mal 'estar 
nos meios operar i os internos: e t em por isso r estring ido a entrada de estr a n -
geiros a diminutas proporções . 

No emtanto, as necessi da des de emigração em certos pa izes da Elu-
ropa, são cada vez mais P'rementes. O abalo produzido pela guerra, o em-
probecimento geral, o receio de novas convuJ.sões, tudo concorrer para tornar 
cada vez mais intensa a. corrente e.migra toria . Quando, ha pouco tempo, 
tratou c Senado norte-americano · dessa questão calcularam os peri~os· que, 
no a nno, só éUl allemães contam ·em:lgrar ' para a AmeriCa do Norte .. dê - dOus 

·a seis milhõe.s. Representantes de sete companhias de navegaç[0 declara.ram 
recentemente, ao ·commlssaria do Geral da EmigraÇão de · Nova York-~ que, 

"se houvesse tonelagem bastante, poderiam ter tra ns·poi·tado •dez milhões de 
elll'Opeus para os Esta dos Unidos, depois do· armistício" . 
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Ainda hoje publica.vam os jornaes urn .::ommunicado telegraphico em que 
se diz ter a Repartição de Emigração, de Berlim, denunciado um novo plâno 
tendente a impedir 0 deseivolvimento da emigração allmã pa.ra o Brasil. A 
nota official dG Governo, ttlleJnã(, dt;sfaz as invelicionioés espalhadas contra 
nós, naturalmente propagrtdas pm· agêntes i)a g'os ·por paizes nossos concor-
rentes, terminado a quelle communicado com a s·eguinte declaração: "Not~

se ern todos os meios uma mudança l'adica l na forma de apreciar a questão 
da emigração );!ara o Brasil. A Re!Jartição de Emigração que durante lon~ 
gos annos vinha publicando alarmantes referencias sobre o trato dos imrrit-
grantes al1ernães na:! fazendas de café, agora reconhece ·que as suas antigas 
informações era exa ggeradas e publir.a a nota fornecida por u.m perito ,quf> 
oonhece 11. fundo as ope·rações e · o tra balho nas fazendas, djzendo ser o .tra.-
lbalho f ac!: e commodo para a~ pe!:lsoas que estão acostumadas á Vida ao 
campo". 

E' tal a a ncia de conhecer o Brasil e de verifi~ar as condições de . ada -
ptaçã-o de trabalhador·es ao seu meio economico que Q.iariamente ch~gam ao:; 
nossos representantes consulares ·e diplomatas cartas pedindo informaçõe~t 

llObre as cond1ções do trabalho entre nós. Partem esses . pedidos quas! sem-
pre de màividuos qu(l, amda. posuindo alguma cousa, não se querem aventu. 
ao desconhecictc>. São, em sua mór parte, pequenos agricultores e industriaes, 

. alguns com conhecimentos technicos aproveitaveis, elementos da m aior va}j&. 
l<üa nó11. N!i.o puderia haver propaganda m8Jhor, •em nosso 'beneficio, do quo 
attender, com soliciwde e exactidão, a es11es _pedidos de Informação. No em· 
tilnto, os .nossos representantes, ou por apcumulo de serviço, ou porque . li:les 
fttltem os dados n ecessanos, delxall1 em resposta ·essa~ cartas, S! a nossa 
lndLfferença, em zelar pelo proprios interesse~>, contmu a:r pot a lgum. tempo 

. mals, ha -de se f1rmar o conceito de aue o Brasil é, como espalham os nosso,. : 
ctmcurrentes, un\ palz oem. que os naoalha.CI.ore.J!> não teem a menor garantía. 

O SR. FwELis REis. - 11 o qae taz l• nossa Repartiçoâ d" PovoamenttJ, 
que não presta, aquellas informações? 

O SR. ANPRAnr.: BEzERRA : - A' Direc toria de Povoamentv nãu chegarn 
·!lq'tHilles p edidos, que ficam nas gavetas de nossos consuJajos. Aos pedidos 
<lc m .forma.çâo qne Ihe são 1r1giclos ella responde. nns com o:. seus esc:'lrt· 
c1mentos só chegam aos interessados corn grande ,., preJud\eia.} dtjmora, pele, 
t é'mpo que exige a troca de cartas da Europa p a.ra c!'t 

UMA IJ)EA · SIMPLES 

Sem !JTetender· traçar um plano para a nossa ptJlltll.:a immigru.tori&, ouos" 
· é-"P~t a seguinte; ·idéa, Que se me afigt

1
1ra simples e pratica, nv int].llto . de 

sanal lmmediatamente a falta de braços que· se nota em cer·tas zonat> agrlcolús 
do paiz, ·n otE\Id.amt.nte em São. Pau.! o e ·!Pfrnambueo. O Governo iF'e<J.erai man-
t~ ·um GOmmi~sarlo de em!gr.ação em ~erJim, funcc:onari(,, <to QUe rne CORB 

ta, competente e esforçado. · Poé!eria entrar em entendimuto com .., Governo 
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, l.lOI;I ··:Esta dO:$ .. associaçõe!! de classes i nteressada~ na E:ntrada immediata <l. l'> 
. colonos, autorizando o . nosso commissario a . escolh,& clt ~familia.s d:e h:aba-
lhadores agrícolas, nas COndições. que m.a is J; OS COI)'Vem , fazendo-as embarcar. 
<1en,tro ae certo limitP, nos vapores á o Lloyd . Du data da · pa~·tida de cada 
vapor até a chegada ao Brasil, h a v eria t empo d!J sobra par& que a DirectoÍ"ia 
.f.lo Povoamento- se entendesse com os interessdo~ em contr;;tctar os serviçl!~ 

desses irnmigranteJS. Esses .interess~.dos pagariam, pot· adeantamento, a s _ des -
J)ezas de passagem doi! colonos contra.ctados . Supponha mos, o que nã o é d" 
e!iperar. ·que certo numero de immigrantes não encontrasse collocaçã0 em 
fazendas ou explora ções agrícola s particulares . Poderia m ·esses· ·ser loca llzitdo, . 
e-m nucleos colonia es rlo Governo, especialmente no d e Sertãozinho, m,unicipic, 

. de Ag·ua Preta, em Pernambuco, h a m a is de · anno cedido á União, é onde ate 
all"ora não foi loca liza dQ n enhum immigra.ntc . 

O SR. FIDElLIS Rrnrs: - A' idéa lembrada. por V. Ex. é perfeit>cm enlf: 
'Via v e! e opportuna . 

IMMIORAN'l'ElS I N DESEJAVEIS 

O SR . A NDRADE BIDZElRRA: - G que é de pasm a.r. Sr. Pl·esidente, é q u -e 
àespn:zemos as extraordina.rias vossi-biliclades ··que· s e nos o.fifer ecem. a gora •· 
permittamos _ir!amente a entrada, em t~rr!.to11o brasileir<;~, ele elemen_tos c~'
racteristicamente indel"eja vels. E' sabido que por todos os va pores, que veem 

·da Europa chegam-nos contingentes r! a.t.vamente avultados de rússos · wran-
gellstas, ex-refugia dos da Criméa. 

0 Sn.. FIDELISc REIS. - L de ja\)oneze5 . 
0 SR. ANDRADE BEZERRA - Ora, ésses homens ·não pódem 'ser SÍlbmetticJ,os 

a uma rigorosa fLircalização, não estantto eU·es . em c ondições de ex•Mbiren1 
ãocilmentos e attestaclos sobre sua origem e profissão anterior . São indi-
"'!d~os que, por força das cir.cums·ta.ncias, _qua.nclo não por im~ole · pro.pria, se 
clesacostumarrum, ha annos, de · tra ha.Iha r , se é :que a1.guma vez traJb all}aram. 
,"Doã .ruooos observ:a uma autor.idade. a rgentl.na:, rsó nos cQ:n~êm os H~etrald:os 

·e analphabetos, -porque os ,que sabem ~-er e escrever são elem entos ·perigosos, 
Í!ã.o fócos de . anarclhi;., que introduzimos .em nos~ o pai.z." . 

O SR. · FroEJÍ.Is Rmrs: - .A:narC'hli3tas em .ge r a:! .. 
·o sR., ANDRADE BE~mRRA : - Ora, dizia eu,, a .seledção deS:Se:s russos é im-

possível. Vamos portanto receber e estamos ele fa:cto recebendo ·elementos 
habituados â vaga.bunclagem, a.costuma:dos a. n !llda f a zerem, e que v;rã,o em 
grande parte pezar sobre a assis•téncla· publica e pa rtLcular do palz .. 

.O !SR . FroELIS RIDis: - Muit o bem. 
O ·SR. ANDRADE BEzERRA: .:..__ D<l. pàrte apr(iv.eHa;vél dess1is elementos, 'a lguns 

'hão· de · se ehcaminhar ·. parÇt o· p·equeno ooonmercio da s ci-dades do i-nterior, 
' fazendo · c·onctlrrencia ·aos turcos, ·que· j'á ·o moilopo1izaraín ; ·e a porção res- . 
tante ha dé.'se Infiltrar no operariado- 'l.lbban.o, torha.ndo aLnda mais penosá ·a. 
aituaçãJo dos nosso,; tra'bà,l•hadores, -que jil, é ·pJ<ecaJI'fa, e'ffi lf'àc·e d a .crise que atra~ 
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vessam s nossas industria.s. Nem se pó de esperar .que, entre esses ·russos, 
venham: opera.rios qualifica-dos, isto é, com rulgum conhecime-nto techrilco 
a.proveitave! para o aperfeiçorumento do nosso tra:b-alho i1ridustria!. 

Ora, isto é positivamente um descaso indesculpavel. Concorremos, as:s·im, 
para aggravar a · si'tuação social · do B rasil, agora justamente caraoterlza.da 
11e!a des-proporção entre o operaria do ur-bano e rural. .A!ba ndonamos a se-
lecção de operarias agrícolas, que, em grande nl.lJlTiero, e eXice!lente quali-
üa;de. querem vi·r para o Bras il e importamos, tra·nquiillamerl'te, ·por motivos 
de piedade, e"lementos sabi-damente vrejudiciaes ã, nossa economia. A pieda-
de , domo a justiça bem e.nten!iida deverá co.meçar por casa. 

1Seria curioso examinar o ·cori·certo que de nós ·fazem os l'ussos, que 'tão 
imprudentemente vamos r~ceberrdo. E' sfllbi·do que ao inte-ressar-se a Fran-
ça, em começos deste anno, pela vtnda -dos refugiados russos pa;ra o Brasil, o 
General Wra ngel :p1·otestou, nuan documento publico, -dirigido á Ligá. das 
Nações, contra esse facto. lamentando-se de que se tivessem lembra do de 

·envia.r -seus oompatri·otas para -um paiz que se encontrava dans wne état voism 
d,e la servituãe.. •Esse donceüto I •n;i·urioso, que só se justifica ·pelo rubandono em 
que o Hlu&tre cabo de guerra, opreoccupado em a.prende·r a estra;tegka das 
der.rotas, . deixou , naturalmen•te, o estudo da geogrrup·hia, foi combati-do . pelo· 
nosso representa nte na Commissão l·nternaciona:I de Emigração, 'Sr. Afí'o~o 
Ba.ndei.ra. de Me!Io, em entrevista pu.bJi.ca.da no . Fiuaro e tramscripta pelo 
Jornal do COmime·t"oio d:llqui e da qual, para mel-hor doc].lmentação do a ssum-
pto, transcreverei em appenso os <trechbs principaes, bem c~mo .o . a;ppeilo 
que, sobre a sorte de seus compa;triota.'l, ac:llha de dirigir á Amerioéa. . do 
Norte a B a.roneza Wra ngei , esposa -daqpefle illustre General, -pulY!fcado ·em 
telegramma de hoje. Quero, apenas, refi rir aqui esta passagem das doc,Iara-
ções da _'Sra. W,x:angel, bem ·ca;ra;cteris.tic:..a. rd.o conceito que de 1n6s fazem; os 
seu~ •compatriotas m~is intelligentes e illus-trados: "A Framça, que ha. , um 

. a nno atraz chegou até a reconhecer o G~verno de Wrangel na CJ.iméa, deser-
to!! de : nós . {Pa;rece não -haver nenhum p;Ja.no para os russos, a nãJo ser -~e

voLvel-as ao terror bolshevista •OU mandf l-·os co-mo peões para o Brasi~. Te-
mos si escolha. Alguns voltaram para. a Rus&ia. e o~~tros fOf11111n patra 0 Bra.síl, 
fJOrém., vara que especie de_ sorte? Quando ·pediram ao General Wra ng.el q_ue 
approvasse o piano d<l enviar os russos para o Brasil ezze .solioitou úa;.antilis 
ao Govet·no Francez; porém não ihe f qi da!da. nenhuma e ·por isso aconse-
lhamos o,ç nt.ssos a não íàe<m. u . 

. &S .r APO~lllZms 

Os .perigos que estamos correndo n iLo se cifram s<?mente aos russos . H a 
d\as, mostrei a. C'imara que <1- immi,g:a,ão turco-arrube _estâ. crescendo ass1,18-
_ta.doramente em nosso ,paiz, tendo al·cíl-nçado o qua rto Ioga-r . na ordem de 

.en.tradas, em 19'20. Mas, quanto aos jf_tponezes .. cuj_a_ entrada não s<? peFinjt-
tim_os, com(l até certo -ponto ac oroçoaros, a nossa imprevi-dencia .é .ai_nda 
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maior. Vou ler lá C.a,mara co·rucei·tos de maior autori-dade, exlpoendidos pelo 
nosso distincto collega, Sr. Fidelis Reis, sobre o assumpto. Em discurso 
pronuncia-do na Ca.mara Mi·neira, diz ·s. IE.x., re<ferindo-se á imm:ig.ração. nip-
·ponica, pant o B!·asil: "Ser~a •ca'lamidade e das peores que poderiam cahir 
sobre nós. Ficarão esses elementos como uma excrecencia, um kysto creando 
para nós a mes.rrk'l. situação em que se acham nos· Estados Unidos. !Serão para 

·nós talvez -causa de conilagração, como provavelmerite o serão para a INorte-
america. O ora,dol· foi vivamente sec!unda,do· pelo Sr. Nelson Senria, que disse 

· reputa.r' urrna calamidade a inui·od>Ucção d.o braç-o amare!J.o no Bras:!, enca-
•randQ esse perig·o .sob os pontos de ·vista ethnico, sociail, poJitico e eco"no-
inico, ac.crescenta,ndo que o assumpio jtt. fôra debatido e condemnado du-
rante o Imperiü ·c~om a missão Henrique Lisboa, em rela ção, por •xen:i.plo, 
~ immigração· · chineza. 

Affirmou o Se. 1Fidelis Reis, que ouvira do Sr. Carlos Botelho, ex-Se·· 
cretario c1a Agricultura. de :S. :Paulo, e que fôra no Governo do Sr. Jorge 
'l'iblriçá, quem .promovera a en'irada da immigração japoneza no Brasil, que 
:1ão sabia como penitenciar-se do grande mal que fizera ao padz. 

Mais <arde, ern a.rtigo ·de jOl'nal, o mesrmo nosso collega, Sr. Fidelis 
Reis, criUca·rudo a cam:pamha lf.eita contra o gado ia1:dia,no, disse: E •por que 
entre nós não promo\'em <Campanha identica a factos de natureza muito 
mais grave, .como á introducção do japonez, que, aos .poucos, se vai infiltran- · 
:io no nosso· paiz? .$ó no 'Triangulo mineiro, no .munilci.pio {!e C'onquis•ta, con-
tam-se para mais de dous mil, na exploração do arroz. ·E foram introduzidos 
A.s e~en.sas do E~tGJdo! ·" 

Os defensores dos japonezes costumam increpar aos que oá combatem 
que o movei untco dr~ nossa repugn:anda é . o receio da 'co.n<lur.rencia que o 

. trabalhador ·nipponico, sobrio e resistente, fa~ a o trabalhador nGJcional. E' 
tambem o que se aJ.lega contra a poli'tica r.estrictiva ·dos Esta-dos Unidos. A 

·<:!xperienda demonstra, entre nós, como por toda parte, que o j-a,ponez é utn 
pessimo consumidor. Contenta-se, por· isso, com salar:os vis, e organiZQ,cse 
nos lugares, on,de ·se agglomeraJm, em es.pe.cies de cooperativas fechadas,- de 
:modo a evitar to<lo eontacto' com o meio e<lonomico mwionrulo Augmentarn, 
assim, por todos os meios, os seus lucros, dos quaes nenhuma parcella· .re-

·verte ei:ri prov·eito odv paiz oll!de se hospedMD. ·. E' CIÚrioso •que nos tornem 
··contas pe'lo d·esejo Q.<l .proteger o trabalha;dor nacional . contra o japonezo 
··como se o interesse e a sorte do nosso operaria dos campos ou das oid.ades 

' nii,ó :devesllF· do!Ístituir urna das maxima,s preoccupações · dos di:rLgerutes ·. de 
todos os paizes cultos. ·Entl·ego e recommendo os defensores dos ja,ponezes · 
li~:~ vistas e cuidados dos nossos nacionalistas o 

0 SR. RAUL .ALVES: 

não .dominado o 
O ja,ponez_ é um povo cla,paz de ser imitado mas 
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OS NEGROS NORTJll-AMERICANOS · 

O .SR. ANDRADEJ BEZEJRRA: - Ha, porém, outras maPavilhas em nosso des-
caso immigratorio, se. me permHtem a e:xJpressão. 

Ha poucos dias , ·um eLos jorm>a>es desta cidlalde, "A Noite", pu'bhcou uma 
corres-pond-encia d" . seu representam te nos Estados Unidos em que se denun-
ciava a orga nização naquelle. l}a.iz de um ,sY'ndiea;to, o American Brazilian Co-
lon:sation Syndi'Ca.te". p·ara o fim exclus·ivo da introducção no \Brasil dos ne-
gros · e.scorraçados. da America do Norte. Esse syndicato vende, á r:azão de 
~res dolla reil o hentar, uma zona de terras -de .um milhão de hectares que um 
Sr . Arth>ur 'Ma<ria Schi>ndller •diz ter obtido por •concessão_ old Governo de 
Matto -Grosso . 

.O SR. FmELrs Rmrs: - As c!onsiderações de V. Ex . . preciz.am ter o des·· 
taque •que mer•ecem, em .todo o paiz. A questão é gra.vi.ss·ima.. A Camua 
não póde manifestar-se despercebida desse assump.to, que V. Ex. tem de 

· debrut~r com a autoridade .que todos lhe reccmhecem. 
0 SR . ANDRADE BEZERRA: -Muito obr-igado a V . iEx. 
Essas informações são acompanhadas d.os dados e informa qões mais de-

ta·lhadas c · precizas o não pódem, assim, ser despr'ezadas "in limine". Com-
munica o representante ·da "A 'Noite" que esse syndi-cato, >faz por todos os 
meios, uma propaganda intensa das condições de assimilação dos negros no 
Brasil. I 

O '811. Fmm.rs REJS: - Que Fel'á o El-íDora do dos negros a meri•canos, 
amanhã. 

O /SR. ANDRAD·l<J BEZERRA: -:Para torm1~r mai·s ef-ficiente a sua propagau1<da, 
expõe aquelle sy-ndicato, ás vistas do pubJi.co das grandes ci-dades, um m.a~pa 
do BrasiL tend!o n.o Estado q·e IMa.tto Grosso uma zona ,marcada â. ti<n>ta ·ru-
bra, ·onde se ·inscreve, em lettm branca., bem •distincta, esse -dis•tit!o convi-
daJtivo : "Our larul", a t ·err.a ·d!elles, o BrE

1
LB<il! Tra;nscrevemos,_ entretanto, um 

·elos ·trechos -dessa i-nteressante {!Ommunic~ção: 
"Nesses ·instrume-ntos de J:}ropaganC~yL em que se of.ferece .ã, venda de 

cada lhectar •por tres doHare.s, rtraçam-se resumos da historia e .da vi-da do 
·Brasil,. que seriam deliciosamente pittorescos se não fossem ignominioso'& . 
. Confor.me os <folhetos e os annundos do esç.tiro syndicato organizado. pela 
ambição metalli= Ido Sr . >Sohi,ndler, os PI'\ltos que 1nos 'Estados Unidos sof!frem · 

, o desprezo e o ·espesinhMnento ·dos •b,f,ncos, devem comprar terrepos em 
Matto Grosso e emigra,r em massa 'Para r \Brasil, ·porque, em nosso ,pa.iz, não 

. ha preeoriceitos de rar,a: o negro retinto ou ,~ão <!ost'llma a:i.cançar os ;postos 
mai-s. elevados e honrosos. O Brasil é i;~, unüca das grandes· Repubilicas da 
~erra .em •que um i·ndividuo .preto póde com faciUdad!e ohegar a Ohe!e de .Es-

' · .. . . I , 
tado. A mulher bramqt escolhe o negro para marido <da m~ma fôrma por 
qúe elege um homem de sua raqa1' . 

Essa. e outras causas são ditas. com o obJectlvo ··de seduzir o pobre ne-
gro e.mer:ICano que empós da grande rni,ll'agem de 1'·elici-dacl€ q.ue se l·he .des-
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dobra deilnte dos olhos, l)a.ra as ·bandas da America elo Sul, tem já tambem 
em. vasto numero surgido nas nossas repartições consulares ' de Nova York 
c Ohicago, á. ·procar.a do remate elas· tónmalidad~s exigidas para desembar-
-que em ·territorio extrangeiro .-" 

Quando se re1'lectc , Sr. Presidente, que o preconc!eito na Amer:ca contra · 
o negro é tá_o intenso, q ue bastou uma ~ez .que o Presidente Roosevelt r ece-
besse á sua mesa esse homem eminentissimo, um dos maiores do seu paiz, o 
Sr. Bool{er Washington, cognomlnado o rei dos negros americanos, para 
qtt"e os jornaes prof.Jigassem o procedimento de Roosevelt, como um crime e 
ultrage imperdoavel á consciencia -nacional; - quando se pensa que alli o 
odio ao negro é -rle exte1~minio e por isso só fi-ca.m mt Ame-rtca os negros 
qUe não podem sahir, comprehende~se a ex.tensáo do perigo que nos amea~::a. 
se forem verdrucleiras essas i_nrformações. 

O 'SR. FIOEJLIS Rmrs: - Se.ria o caso de pedir informações ao Governo. 
O .Sa . ANDRADE BEZERRA: - Não faço um requerimento de informa ção. 

·vorque sou contrario a essa praxe, q ue me parece repugnante ao nosso -re-
gim en. Solie'itarei, entretanto, na qualidade de Rela tor da Commfssão de Le-
gislação Social, do seu dig~o Presidente, o :Sr. José Lobo, que peça official-
mente, para estudo da Commissão. os dados informativos do Ministerio ·do 
Exterior. 

Ni'1o .quero terminar esta ,palli-da ex:posição ... 
VARIOS .SRS. ~EPUTADOS: - Não apoia•do. 
0 ·sn. FIDElLIS REIS : - Muito brilhante. 
O Sa. ANDRAOEl BE:zmR.RA: - . . . sem m e ·r eferir ·ás palavras çom C!Ue (I 

Sr. W ashington JJuis, illustre Presidente do Es·tado ele 'S. !Paulo, tratou, em 
sua mensagem recente do problema da irnmigração. E' para mim motivo da 
mais grata satisfa·~ão verificar .que o.s conceitos sobrios e -clarividentes desse 
clig.no estrud;sta •comeimnam as cornclu sõoo do :meu discu.r.so de 12 -do cor.I'en:te . 

.Aconselho a leitura !desse trecho da 1-ucklra ·mBJI!Sagem do Prooidenrte -pau-
lista aos que se interessa:rn, entre nõs, pelo estudo sério dessa questão. Co-
meça elle examinando a si.tuação immi-grato-ria ·antes da .guerra, {!escrevendo 
as profundas alterações trazidas pela guerra. Os .paizes de emigração toma:-
tam todas vs medida& a o seu a lcaJnce para d:id'-fi'<mltrur a sa1hi11'La de seus tra-
balhadores . S. !Paulo ·não se descuidou um momento de a mpara r · as ~or

r-entes- de immigração para o seu terri'torlo. Para isso não sõ augmentou o· 
auxilio da do para passagem de cada immigra;nte, como estendeu a novas 
em prezas a ·concessão do respectivo transporte. Depois de mostrar que a 
!:ldaptação do irrnmigrante· ao .meio economico do E'stado fez a pros·p·eridade 
dessa un1dade -da Federação e a r iq_u e21a ·do colono, a qurul se de~onstra pelu 
grande numero dos que alli atingem á •pequena e 'á grande propriedade, pe-r-
g-unta o Presidente de S. P a ulo ee seria aconsel-havel a mudança , do regi-
men. N-os pa.izoo de -emi-gração .espalha-se o preconceito da pref~relic!ia ao 
•·egimen de colonização of.ficial, em que os governos locwlizam por sua · c!o-nta 
o Lmmigra·nle, cedendo-lhe o lo.te ele terra, gratuitamente . ou a pagamento 
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em longo prazo. Demonstra o Sr. Washington Luis que. nada aconselha, no 
momento, a mudança do regimen pauLsta, que tão ex cellentes resultados tem 
conseguido . 

.Sinto, Sr. iPres~dente; que a hora estej-a terminada e que eu não possa 
alonga.r-:P.Je, como desejava, no exame deste importa nt.e documento. Per-
mittir-me~ha, porém, V. Ex . . que, em a.ppen so ao meu discurso, eu transcre-
va, entre outros dados, o trecho da mensa,gem a que venho a!Judindo "o q·ue 
tJerc~os e o q ·tt.<J . p.reaizO/rnOs reCYUperll!r". 

Vou conc"luir, Sr. !Presidente, mas não quero deixar a tribuna, sem cha·· 
m a r a esclarecida attenção dos c!ollegas para este tfacto, que sy.nth etiza toda 
a. gravJdade do ·nosso problema immigrMorio. CoiiiiParadas e.e citras de .en-
tradas ·de imrnigrantes, nos annos a nteriores â. guerra e nos que se lhe se-
guiram, encontramos uma média, para os p-rimeiros desses periodes, de 
185 .000 entra das ;onnuaes. 

Pois bem, computll/dos os des!alques so!fnldos, .em d"elaçã0 a E>Ssa m&dia, 
nas entTadas de 1914 pa.ra cá, até 1920, o Brasil soffreu uma perda de mais 
de 985.000 trabalhadores! Que perturbação gravissima, que J!alta irremediavel 
produziu a falta desses elementos para a rr.ovi·mentação de nossas riquezas? 
Qua.nto teriamos produziào •a mais, .si tivessemos contado com esses traba-
lha!dores dur·ante o ultJimo peri<>do. 

O SR. FmELrs :RiEllS: - Em be'neficio 1da Argentina, do Un1g11ay e de ou-
tros pai:?Jes da America do Sul. 

O ·SR. BEJNTO DEl '1\![IRANDA: -Lá tam~m não entraram, para lá .não foram . 
I() ·SR. ANDRADEJ BEJZERRA : - As estatlsticas a r.genti.nas e uruguayas não 

r egistram diminuição proporcional á nossa. Mas, ao assignalar esse facto, eu 
não pretendo culpar a querri quer que fosse. A -diminuição tenâ. sido conse-
que'ncia fatal da guerra. Mas o facto n~o deixa de existir e as suas conse-
quencias nem por isso deixa.m de manifestar-se. O que eu pretendia, apenas, 
saJi.entllir, porque i·sso se me rufigura o essencial, é que a. constatação del3se 
irr.menso prejuizo deve nos ser mais u m elemento de animo, para não es-
moreoermos na adopção de uma politica immigra.toria previdente e de vistas 
largas, que melhor defenda os interesses do paiz. Tenho a intiÍn'a có'nvioccãJo 
de que, ·apezar da crise que nos assoberba, qualquer despeza. que fi~ssemos 

pa,ra. ·esse fim seria bem empregada. 
-o SR. ANTONio CARLOS: - <Como R f la.tor Q.a R-eceita e u concordaria, de 

bom grado, com um credito até de 2'5. 090 contos, para esse fim'. 
O SR. ANDRADEJ BEJZElRRA: - E porqpe a;Ssim estou sinceramente conven-

cido, ouso appellar para o patr iotismo lio Congresso e do Governo para que 
solucionem o problema imnl'i·gratorio, pensando que nenhum •outro haveTá. de 
maior urgencia e de que tanto .dependa. o nosso futuro. E tanto va:le dizer 
que toda . despeza, com a soluçãJo adeq~·ada dessa que~tão, deve ser conside-
r!lida como bem empregada . Aproveitemos a opportu'nida.de, que em: ibreve 
passàr'á, e demo-nos, ·coniiantes, á obrra de nossa reconstrucção econornica. 
(Muito bem; 'l'I'IIUito bem. O 01·aão:· é ~ente telimtaxlo .) 
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A:NNEXO 

(Trecho da mensagem do Presidente de 18. Paulo, apresel).tada a o Con-
gresso em 14 de julho.) 

IM MIGRAÇÃO 

A ·immLgração, permane·nte e continua, tem siJdo o preço da existencia 
da grande lavoura de ca.fé, base da riqueza publica e particular. 

Ella é a principal preoccupação do lavrador e constitue quasi obsessão 
p~ra os governos . 

Foi sempre de-licada. essa questão, que se tornou premente nos ultirr.os 
annos. 

Attrahidps pel-o remuneração farta, os trabalhadores estrangeiros se di-
rigem para a lavoura de café, onde o seu esforço aturado ·e severa ecdnomia 
lhes reservam pequeno capital, que os faz, pouco depois, localizarem•-se por 
conta propria. 

As levas annuaes de immigrantes, substituíam regularrr.•ente, sem cho-
ques nem desequilíbrios, as frulhas abertas no nosso a.pparelho agrícola, pela 
retirada dos que prosperavam, transformando-se em commerci-antes ou pro-
prietarios . E assim, err.bora dispendiosa, a .organização agricola, que os fa-
ctos nos impuzeram, subsistia util e efficiente. 

A conflagração européa, porém, com suas consequencias, que ai.nda per-
duram, est:anc-ou repentinamente todas as fontes· de imm1gração; e, ainda 
mais do que isso, f,ez re.fluir a o paiz de origerr~ grande ;p•arte dos que já 

trabalhavam aqui, de modo _que a lavoura de café, privada dos braços 'neces-
saTi.os para sua manutenção, e, com mais essa razão para o a ugmento dos 
salarios agrícolas, luta com as rr.ais sérias di-fficuldades que, ao lado de -ou-
tras não menos graves, abateriam -es•piritos mais fr-acos ou •d·estruiriam or-
ganização menos forte. 

A interrupção brusca da imm·igr-ação estrangeira durante muitos annos, 
oriunda das necessidades da guer•ra, da d'eliberaçãJo irreductiv-el dos paizes de 
origem em não deixar sahior . Jmmigrantes, Idas difficuldades quasi absolutas 
de transportes m a rítimos, .creou umá situação de aperto, transformada, 'no 
momento presente, ·em intole rave1 angustia na prev-isão do ;f-uturo da lavoura 
café eira. 

·T·em sido uma das preoccupações m'axim.as do actual governo minorar 
a aspereza dolorosa dessa situação difficilima. 

Assi·m ás emprezas cdntractantes do serviço de transporte de immigran-
tes o gov-erno elevou o preço das passagens, que ·era de :€ 15 por pes!!oa .de 
12 (a 50 • a;nnos, a :€ 17 e até :€ 20, e modificou, p·ara -o .cambio do ·dia., a 
clausula que fi::oéava o valor da liibra e:;Jterlina ao cambi-o de 12 dinheiros. 

Desd-e m'Uitissim-os annDs, por con.ven'ie!llcia do re~p·ectivo serviço, ú 

transporte era feito sórr.-.ente pela firma Antu'nes dos Santos & Comp. A 
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principal r a zão dessa exclusividade, então 1:econhecida justa por todos, estava 
em que a concurrencia, enbt'e firmas tt·ansportadoras, prej_udicava a sahida 
elos irr.migra ntes nos _Pai2les ÇJ.e origem. 

Conservando, entretanto, a a.u~orização que tinham Antunes \}os Santos &_ 
Comp., para transportar até 100.000 imm'igrantes, .foi ooda tambem autori-
zação á "Compagnle de Transports Ma ritimes" pru:a fazer até 10.000. 

Não 1receiou o Governo acttral romper taJ tradição, porque, si antes a 
concurrenci·a entre firmas . transportad-oras prejudicava a sahlda de irorr.i-
g rantes, ·naquelle momento~ em' que não sa hianenhum, não podocia perturbar 
a obra que não ·es tava em fr§tnCo_ andlamento . Antes viri!1 estimulçtJ~a. 

Nessa rnes·rr.-a ordem de idéas a utorizou taJmbem ·Schm'iç1t Trost & Com];}. 
a tra nsporta r até 3. 000 famílias. 

O Sr . Secret-ario da Ag-ricultura foi pess•oalmente ao Rio ele Ja n eiro en-
te ncler-s .e com a .Directot·i<t- do Lloyd . ·Brasileiro para fl'eta;r ou subvencionar 
carreira de navios dessa em_].Jreza que, na via gem de vol k'1, dessem' praças, 
ele pr·ef·erencia, ao transporte de iiT)migrantes. 

Tem o Governo anirr.ado a fund açãJo de sociedrudes ];}riva;dae_, c-omo au-
X'iliares da fntroiélucção de im'migrantes ; t E!m tra-tado continua m El'nte com ho-
mens e associações estt·angeims, para solução a dequada de um problema de 
ta'nta monta e que nos interessa visceraJrr.ente , Com a normali2lação da na~ 

vegação, o- problema d:os transportes vae-1se resolvendo. O Governo Federal 
t em cuidado ele um Tra tado 'de Trrub:;tlho pue .nos reabrirá as portas de pai-
zes estrangeiros para vinda de trabalha;clores agrícola-s._ 

Tudo faz e s·perar pa ra breve a entrada franc.o1. ·de trabalhado~·es. 

Neste momento uma das principaes diff.iculdacles no ·exterior, es1lá na 
nova fórm,a que se que·r dar ã. orga'nizaçãp do traba.Jho agrícola entre nós. 

Penso, que .não dev-emos ·a ltera r, ou l,llOd!ifica r, _'O que está sendo fEl'ito e 
que bons resultrudos tem dado. 

Suppondo ser essa a melhor fórmla de .garantir o trabalho, querem mui-
tos, nos pai:ues de emigração, -que os c•olonos s·ejam aqui collocados ·em nu-
cleos por conta propl!'ia, fornecendo-lhes o Governo o p·reço das P"assagens, 
as te!'J:'as em que trabalhem e instrume1tos agr1cola s 'P!IJI'a pagarr.~ntos fu-
turos em comm'odaSI parcellas . Tudo terá ele ser dado ou a diantado pelo 
Governo para creação de uma organi2lação -agr1.cola nova p.a.ra desbravamento 
dos sertões, pa ra incorporação a o trabalj10 cie vastas zonas do Estado, que 
jazem i'nexploradas. 

Não se pó-de eenburar os intuitos de tal plano. Tudo tsso póde ser fei-
to; tudo tem que ser fe1to, e mesmo .posso aff·irmar, que já est!á 'Sendo feito , 
em pan:t-e. 

Mas, "i-nicialm1ente", como <J,uerem os q.ue só conhece-m as condições eco7 · 
nomicas da Europa ·e desconhecem completamente as nossas, cons1Jitulrá. um 
erro deplora v·el -e irre·paravel, _que 'não attenéLe 'ás nossas necess-idades impre-
sci'ndivels. Exclusivamenté executada, causará a extincção da lavCl'UI!"a ca-
féeira e impedir'â. o es•tabelecimento da coloniza,ção, que ella suppõe manter-. 
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Razões de ordem diver'sas, refea:entes a arr;bas, denlonstt•atn-nos imme--
diatamente com uma evtdencia que não admitte contestações. 

EncaminhaJda a irnrrü!l'ração paro. os ~ucleos coloniaes, para exploração 
de culturas n-ovas, -pa;ra cultivo da terra selvagem, lo.nginqua e, por isso, ás 
ve2les hostil, oontinuat~ a Javou1.1a sem ·braços, augmentarlá cada ve:t; .rrta.is 
essa falta, e, o que ê mais, desapparecerlá a esperança de os obter, trazendo. 
como consequencia o desal·ento final dos lavradores. 

Ora, a grande lavoura de café, por si só, constitue a metade da exporta-
ção brasileira e ê quasi a totalidade .da riquez;a privada de S . Paulo. 

Da sua .m a nutenção depende, pois, a balança commm·ci·al do pai:~~, o valor 
<da nossa moeda, o credito e a pique2la da nação e tamllem! o bem estar 
paulista. 

Dada essa organização agrícola, que vem de longe, não podem os go-
vernos, no interesse do Brasil e de S . Paulo, ver com indifferença o aban -
dono da lavoura cafêeira. 

Dirigir a corrente imm.igratoria para out"o . logar que não as fazendas 
seria destruir a riqueza nacional e atra:c~ar o Brasil, em muitos annos, no 
seu progresso. 

Por outro lado, nos primeiros tempos após a chegada, o immigrante .e~J· 

trangeiro ê mais uma esperança que uma realidade, não ê logo uma unidade 
util; e será prejudicia l, si fõr localizado immediatamente em nucleos colo-
niaes distantes, em terras alnda não habituadas no amanho . . 

E' elle sempre um . hómem do camJ;>O, que desconhece os costumes e as 
leis do .pai:~~; não lhe sabe a língua; não conhece a terra e os seus recursOJ1, 

mesmo praticamente ignora sua composição geologica, quaes as plantas a de-
quadas; não sabe quando ella bem recebe para germinar, crescer e produzit·, 
quaes as épocas de plantar, carpir e colhet·. quaes as influencias elas chuvas, 
do sol, os effeitos das geadas. Habituados ao cultivo do trigo, da vinha, da_ 
oliveira, elles se encontram cocl a mandioca, com o arroz;, com o feijão, com 
a canna de assucar e com o café .. 

. As estações são diversas; o c).ima ê inteira mente outro. 
Pretender nas extremas terras cobei-tas ainda de mattas virgens, que 

só o machado do nosso caboclo sabe desbarstar, com homens de outros climas 
e afeiçoa.dos a out:ros habitos, rompendo com tudo que -o ·bom senso pratico 
t!!m ' fundado, no decurso de annos, estabelecer uma nova organização agrí-
cola, não é descortino .de estadista, sinão sonho de visionario . 

O fra casso de tal innovação será fatal . 
O colono,· enfraquecido peJ.o desanimo e pela saudade, abandonará taes 

Jogares e o mau exito virá destruir completamente essa obra inconsidera-àa . 
Só pôde lembrar tal modificação quem vivendo na Europa, só conhece 

as cousas da Euro.pa . 
Os ·primeiros tempos, nas fazendas, foram difficeis; não assim hoje . 

Conhecedores dos interesses recíprocos, fazendeiros e colonos teem progredido 
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em tudo. As causas teem caminhado bem , como· se pôde v erificar no P a.tro-
nÍüo A:gricola , instituiçãq .creaJda para protecção a os traba lha dores da roça. 

A collocação dos colonos, recentemente chegados da Europa, nas fazendas, 
oom contractos de tres ou m ais annos, ê o que se tem feito até agora, ê 
o que convem continuar a fazer: constitue ella um aprendizado agrícola, um 
verdadeiro curso pratico das nossas culturas, em que o alumno se ins true, 
ganha ndo para se sustentar e aos seus, e pondo de parte economias; que o 
vã o tra nsformar brevemente em proprietario ou commerciante. 

om o seus contra ctos nas fazenda s, os colonos, que sempre ch egam 
, t en1 ~arantido o trabalho remunerador para um certo numero de 

pl'im iras e os mais diff·iceis; r~cebem casa e adiantamentos para 

a o a lca n ce das vantagens da vida civil, 
tapas da estrada que teem de percorrer, pelos pontos nella 

elo que chegaram antes delles. Por toda a parte, a v.ista elle co-
pequen i simos proprietarios, qu e se tra nsformam em pequenos 

'tio : que ch ega m a grandes fazendeir os . 

qu& vieran1 p or es tt;a da s de fer ro, eram brasileiros 10 . 094, isto ê, 
qua!li tod 

D totnJ d H . 553, 36.493 vieram á propr!a cu s ta e 8 . 600 foram sub-
·wadGS. 1 

.à. hidl;l de passageiros de 3• classe, considerados irnmigrantes, por San-
elev1lu-se a. 16 . 748, registrando-sé, porta·nto um saldo ele 15.736 no mo-

Tin1ento immigratodo por a quell e porto, - o m a ior qu e se verifica desde 
l SH. 

A entrada àe immigrantes, pelo porra ele Santos, em 1920, foi quasi .:1 

duplo da de 1919, e appro:l..ima-se das ejltradas havidas nos a nnos de 190.8, 
1909 e 1910. 

Comquanto a estatística da immigração em 1920 accuse algarismos bem 
lisonjeiros, não se pôde considerar resolyido o problema do supprimento de 
braços á lavoura . 

Quasi todo o pequeno commercio, e mesmo g~·ande parte do grande 
commercio no in terior e nas gra ndes cida des , está em mãos dos que viera m 
como colonos, ou que v-ieram com a coloniza ção ou· por causa della. 

Nã o cabe a qui , e seria fa stidioso, tra nscrever a nomenclatura das casa s 
commer ciaes , a lista dos la vra dores prop rietarios, muitos em larga escala, ho-
mens es trangeiros a os qua es abrimos os braços, a gora abasta dos ou enrique -
ciclos pelo seu tr aba lho esforça do nes ta terra dadivosa. . 

T enho, .POrém, em mãos, cópias do la nçamento dos impostos de indus-
trias e profissões , em numerosos municipios, em que os no~es italianos são 
em m aior numero que os de origem po:~~tugueza. 

Ora, esse systema de contractos para as fazendas, mantêm a grande la-
voura de café, base da nossa vi·da e da nossa riqueza; dá trabal):lo remune-
r a dor ao trabalhador que nos ·procura, l)ermitte q~ este faça economias com 
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as quaes se transforma em proprietario, serve, pois, á lavou ra e ao immi-
gz:ante, e ' o que é mais , serve tambem á patria, fazendo novos cidadãos. 

A grande mmoria · comsegue ·Com ·suas economras, o pequeno ca;pital 
que a habilita a comprar a terra. em. que permanece, em que se prende, a 
que .dá o seu suor e •o seu affecto, em que se lo9a1iza, err1 summa, que é o 
gra11de. desejo dos brasileiros. 

Em ' S. Pau~o, não devemos mudar de systema. Desde muito, assim pen- ' 
.sam, assim diz·em ·e assim fazem governantes e governa;dos. si · n elle ha mal, 
é para o lavrador, que terã que .renovar periodicamente os seus eontractos . 

. Todos os nossos esforços, pois, devem ser pa ra continuar a immigração 
estrangeira para as fazendas de café • 

Os dirigentes de pa rttdos, os chefes de associações, os conductores de ho-
mens; todos aquelles, emfim, que tenham um interesse elevado e l egitimo, 
em acompanhar o bem estar dos que emigram, devem vir aqui estudàr essas 
COUSG.S e verificar (JUe, par& ô colono, a.;fazenda tem sido O provisorio, .e que 
o definitivo é a proprieda de da terra que vem ·Jogo em seguida . 

Durante o a nno de 1920, entra r am no Estado de S. Paulo 44.553 immi-
grantes; dos quaes 32.484 desembarcaram no porto de Santos e 13.069 viera:rn 
pelas estradas de ferro. 

Entre os que chegaram por via marítima, predomina ram os portuguezes, 
coin 11. 800 pessoas, seguindo-se os hespanhoes com 7. 243, os italia nos coiW 
5 .476, os nadonaes com 2 . 605, os turcos com 1. 713 e os allemães -com 1.123. 

'J. E MIGRAÇÃO ALLElMÃ PARA O BRASIL - ll::-lFORMAÇÕES FAVORAVEliS E CONTRARIÚ Á 

CORRI!lNTE EMIGRATORIA O QUE APUROU A REPARTIÇÃO DE EMIGRAÇÃO , 

(Comrment!a?'io tézegraphico de Franz Lenhotf) 

Berlim, 18 (U. P.) - A Repartição de Emigração denunciou hoje um 
novG pla no tendente a impedir o desenvolvimento da emigração a llemã para 
o Brasil. 

Trata-se da publicação de informações fâlsas sobre , o tràtamento do;;; 
immigrantes no Br-asil. 

A · repa~tição pubi.ica uma nota sobre a emigração para a grande Repu~ 
blica sul-americana, r eproduzindo a rtigos favoraveis e adversos a o Bras" 
e expondo a fal sida de dos ultimes , 

'Na parte desfavoravel, acha-se um artigo publicado pelo jornal Cologné 
Ga.zette, por um "ex-off.i-cia l a llemão"; ,oUjo nome não é citado, que diz ter 
partido ha a lg uns mezes para a nova colonia de Affonso Camargo, no Pa-
raná, regressando Pouco depois. Nesse artigo previne-se aos emigrantes qti~ 

não dev (')m dirigir-~e ·a o Brasil. 
Affirma a nota da Repartição de Emigração que as declarações do re-

feridp ·artigo, foram annuHadas e desmentidas por communicações directas 
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recebidas da colonia paranaense de Affonso Camargo, em que alguns emi-
grantes declat·am que " quem desejar trabalhar com zelo ' e desistir. dci cón-
fortq europeu por a lg.uns annos, encontrará excellentes perspectivas -de· su e-
cesso e felicidade" . 

Foi dada tambem fL pub!icidade outra nota da mes~na r epa rtição, ~rans
crevendo as informações fornecidas por uma; pessoa que conhece bem o ter-
reno em que se ,acha a referida colonia, etn que se diz que a região é boa, 
mas recommenda que só pessoas fortes e sadias se dirijam á dita, pois os ire-
lhos e os fracos fi-carão expostos ás doenças naturaes dos paizes novos . 

As difficuldades são tão grandes como se pôde esperar, podendo os 
camponezes e os perito~? no cultivo da terra colher boas safras devido á 
grande fertilidade do sólo. 

Nota-se em .todos os meios uma mudança radi'cal na fôrma de aprecia~· 
a questão . da emigração para_ o Brasil, A Repartição de Emigração que du · 
rante longos annos vinha publicando alarmantes referendas sobre o trata-
mento dos irnmigrantes allemães nas fazenda de café, agora re<:lonhec·e que 
e.s suas antigas informações eram exaggeradas e publica a nota fornecida. 
por um perito que conhece a fundo as operações e os trabalhos nas faze ndas, 
dizendo ser o trabalho facil e commoclo para as pe~soas que estão acostuma · 
das á vida: do campo. 

UMA ENTREVISTA DO R.I!!PRESIDNTAI)!TE DO BRASIL NA COMJIHSSÃO · INTERNACIONAL DE 

EJMIGRAÇÃO 

O· General Wrangel. no appel:o que . zrcaba de dirigir á Sociedade das Na-
ções . em favor dos seu s sol'dados, declara-se contrario á emigração de seus 
compatriotas para 0 Brasil, criticando drasticamente o regimen agrario em 
S. Paulo, onde affi rma vjvem os trabalhadores e??'!- Wlna· situação soc-ial que 
o.• •·eàuz a Si?npZes servos da gZéba. 

O Sr . Aff-onso Bandeira de Mello, que é o nosso representante na -Com-
missão Internacional de Emigração na Sociedade da~ Nações, restabeleceu 
immeruatamente a verdade em u ma e~trevista concedida á imprensa· pari-
siense, ·de que O Figaro publicou em seu numero de 6 do mez ultil!lo~ o resumo 
que abaixo traduzimos: 

"Sa.b'l-se que o Governo francez offereceu aos soldados do . Exercito da 
- Critnéa àe facilitar-lhes () regresso á Russia, aos que se mostrassem desejosos 
de serem repatria.dos, ou a partida para o Brasil daquelles qu e p1•eferissem 
emigrar para o Estado de ·S. Paulo. 

O appello que o· General Wrangel acaba de dirigir a esse respeito á L iga 
das Nações produziu nos círculos officiaes bra sileiros de - Paris uma im-
pressão assás viva, de que traduzimos G).lgumas reflexões feitas pelo Sr:. Ban-
deira ele Mello: 

"Não nos co-mpete a nós, brasileiros,. erruttir apreciagõ-es sobre a decisãa 
do Govenno francez de cessar os subsiclios a.té aqui feitos ás necessi-dade~ do 
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exercito de W rangel. O PJ;"Oprio General r econh ece que "a França, que sof-
freu cruelmente e ainda soffre ' das desastrosas consequ encias d a guerra mun-
dial, não pôde so-zinha supportar a carga de asRistir aos ref-ugiados civis e 
militares · da Crim~a . P · 

Mas, no qu e coneerne á segunda proposta f eita pelo Governo francez, 
podemos- affirmar que o General Wrangel nutre appreh ensões perfeitam ente 
·injustifi\aclas quando declara que immigraãos no B1·asil l)Octériam'!- encontrar-
se em umua si·tuaç_ão visinha ela servidão . Ha nessa affirmação uma dupla 

, injustiça coinmettida contra a França, cu jo nobre escopo era de fornecer os 
meios de trabalho r egular a sol-dados valentes e dignos de louvor, mas tam-
bem co.ntra o 'Brasil onde vivem actualmente em plena prosperidade mais de 
um !TilÍlhão ele itàlianos, 'quatrocentos e cincoenta mil allemães, duzentos mil 
h espanhoes, cento e vinte mil. slavos e sendo no momento presente talv.ez o 
unico paiz gue pocleria asylar aq·uelles refu giados, assegurando-lhes meios se-
guros ele trabalho . 

· A injustiça commétticla co·ntra o Brasil, prosegue o nosso interlocutor, 
é tanto mais grave que o noss~ paiz jámais solici tou a immigração russa e 
acceitou-a por s impl es espírito ele humanidade e de solida l'ieclac1e interna-
Cional. 

S'ob o ponto ele vista propriamente nacional, a immigração russa não ê 
deseja da no· Brasil. Effectival')1 ente, p or m ais de uma vez aqu ella immigr a - · 
ção foi tentada se•rn rep1ataãos satis/ac·to?'ios, na,s 1·egíõe.s r'lo Paraná, justa-
ml?nte ·onde se encontram em pl eno desenvolvimento varias colonias ele Pola -
cos e Galliacianos. 1 

Quasi toclos os colonos r ussos a lli estabelecidos, abandonaram os campos 
11a1·a se entrega.Tem ao 8 xercicio cle . lJequenos ojjicios 1~1·banos. Outros prefe-
riram os serviços ele transportes ruraes.. Dentre elles, um n~mer6 bem res-
tricto, perma neceu nas colonias, de sorte que as · dotações orçame;,ltarias a tfe-
ctaclas á política 1de colonização e de va lorização economica do s61o, foram' 
praticamente S<l!crificaclas. Outrosi·m, muitas familias, qu e levavam uma exis-
ê~ ·ndia ehante .. sem jámais n8!c1a haver emprehenc1ido de effectivo, tiver'OIYYI. ae 
ser ?'epat?'icuda.s, nKo sem causar um eerto detrimento á boa r eputação do paiz 
ele immigraÇão, . conceito e.ste que o Brasil te_m interesse em conservar. 

Entretanto, u,m a q1.1estão ele philantropia dominava inteiramen te o caso 
em questão, por isso que se teve ele propo-rcionar soccorros a milhares de 
fanf ilias infelizes, que · se encontravam em condições particularmente preca-
rias.. O Brasil n ão podia hesitar entre o seu dever mora l , inte!'1nacional e 
o. seu .. i,.; teresse naciona;l . 

.AssJm, p ois, o G-overno elo Rio ele J a n eiro foi s~icit<l!do .de .clifferentes 
lados, a se associar a uma cooperação internacional em favor claquelles refu-
giados, e poder ia eventualmente estar disp osto a proporcionar trabalhos a emi.~ 

grantes s-eleccionaclos e de p erfei ta ·moralidade ou como salariados nas fa -. 
zenc1as de café, ou como pequenos pr.oprietarios nas .colonias federaes, onde 
o clima se assemelha muito ao 'temperado da Europa meridional. 
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De resto, o Brasil cuja crescente capacidade de producção absorve dezenas 
de milhares de trabalhadores europeus, torna-se o pG/iz de itmmJigração por 
ea;cellencia, e para onde se dirige presentemente a melhor corrente emigra-
toria da Europa desorganizada e sem traba1ho. 

Que o General Wrangel, conclue o nosso interlocutor, deVido a razões po-
liticas, faceis a serem comprehendidas, prefira conservar sob as armas seu 
valoroso exercito, é um di,reito respeitavel, mas o que é injusti'ficavel, e in-
comprehensivel âquelle cabo de guerra é de não ter sabido apreciar as in-
tenções generosas de um paiz, cuja unica culpa no caso foi a de te·r offere-
cido a hospitalidade de uma 'nova Patria e as sorridentes perspectivas de uma 
Vi·da independente a expatriados que, sem es~atuto jurídico e sem socego, 
erram através mil provações pela Europa, e que poderiam no Brasil rea-
liza-r, ao menos, este nobre i'deal: a reconst1·ucção de seus larf'!s aestr·uidos. 

Estamos informados de que a maior parte da imprensa russa de Paris 
tem sustentado o ponto de vista em que · o Sr. Bandeira de MeHo collocou a. 
questão, e cuja entrevista foi integralmente transcripta nos jorna:es russos. 

Sabemos igl!-almente que os elementos autorizados das colonias russas de 
Paris, de Londres e de Berlim reprovaram a:bertamente o teôr da mensagem 
do General Wrangel, que em Constantinopla representa o elemento reaccio-
nario â emigração russa para os I)Ossos novos centros de povoamento. 

Em Paris, acaba de ser constituído um "Comité" dos "Zamistevos", pre-
sidido pelo Príncipe de Lvoff, e de que fa:\em parte os mais autorizados ex-
poentes da colonia russa, afim de faciHtar, 1 de accôrdo com o Governo Fran-
cez, a emigração de famílias de agricultores para o Brasil, mediante certai! 
;facilidades que a.quel.Je "Comité", espera obter do Governo do Rio de J~ 
neiro . 

Caso essas facilidades sejam óutorgada(l, varias nobres russos, cont>OJm o1·-
11aniza1· cooperativas agricolas nas localid(uJ.es _ msinhas aos grandes centros 
de consU?no, taes como · S. Paulo, Rio de J t neiro e Porto Alegre. 

O EXODO DOS WRANGELISTAS - UM APPELLO ~A BARONEZA DE WRANGEL AOS NORTI!l• 

AMERICANOS - TEME PELA SiOIRTE DOS RUSSOS QUE VIEREM · PARÀ O BRASIL 

OonMnru.nicado àa Baroneza ·wranget 

(Escripto para a United Press) 

Nota do Editor - A Baroneza Wra'ngrel, esposa do General .Peter Wran-
gel, chegou ha poucos dias de Constantinopla a Paris onde se encontra o seu 
marido .com . os desmantelados restos dõ ~eu Exercito r'efugiado, outr'ora, a 
rnais fina flõr das forças combatentes de cossacos da ·Russia. Ella preparou 
a seguinte declaração para a United Pres'l, procurando expor com fran<tueza, 
perante o povo americano, o grande· pra~lema dos refugiados russos no su-
déste da Europa. A Baroneza Wrangel é uma das mulheres mais talentosas 
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da 'nobreza r ussa . Tendo sido edu cada em Londres e Paris , ella falia e es-
creve o ingl ez e o francez, tão bem· como o rüsso. 

Paris (U . P.) - J á é tempo que as naÇões a lliadas e os Estados Unidos 
enmwem francam jlnte a questão : o qu e deve ser feito para a Russia e para o 
povo russo? 

Tenho f é qu e o povo ·dos Estados Unidos fará isso com sympathias e ge-
nerosos corações', pois sem o a uxilio, dos soccorros a mericanos em dinheiro, 
m ercadorias e a explendida habilidade de organização, a m aioria dos exilados 
rus·sos, neste instante, terá morrido de miseria. 

A' Cruz Vermelha america,na nós dev·emos, em primeiro Jogar, 
1 
a nossa 

existen cia, comquanto dinh eiro, viveres e n avios tenham sido livremente for-
necid~s p elas organizações de outros paizes. Nã o somos ingratos, mas com-· 
prehendemos que é nos a mericanos que devemos depositar as nossas espe- · 
ranÇas pat·a obtermos soccorros continuas, pois os E stados Unidos t eem a 
g rande vantagem de ser uma nação li vre de compromissos .políticos estran-
gei-ros . 

Eu tenho a certeza que a miseravel condição dos exilados russw, dos 
quaes 2. o oi). 000 pelo menos tiveram que fugir para garantirem as su as vidas, 
nã o é con'heci!da a não ser de poucos a,mertcanos que com elles estiver.am em 
contacto dJirecto . Eu já li narrações fantasticas de p·essoas que escaparam 
com e.norm•es .riquezas em .rublos, .dia,ma n'tes e perolas e .'qu e estão a·ctualmente 
'Vivendo no 1uxo p.r.oveniente> da ·venda desses valores . Os exila dos russE>s , de 
fa.oto, pe.r.tencem a todas as classes, ricos ·e pobres, e a ma ior parte· deHes es-
capou •Selfl na,da . Se mesmo alguns delles tivesse podido carregar a lgumas 
joias, teria qu e s·acrifica.l-as para obter um pou co de dinheiro . 

Os rll:$OS noo bolshevikis innumeras ho·rdas dos quaes existem em cerca 
de uma .duzia de paizes da Europa, sã0 q uasi sem excepçã:o, p.obres. 

Eu permaneci junto do General Wrangel durante todo o verão e outomno 
de 1920, emqua nto elle combatia com suoces·so os bolshevikis. Fiquei em Se-
bastopol até que a defecção da Polonia e o mais completo annl!quilamento do 
Exercito Voluntario, tornaram u ma absoluta necessidade a evacuação da 
Criméa. :Eu me conservei a hi a té ·que os sobreviventes do exercito e um nu-
mero ainda muito maior de refugiados civis fora m recolhidos a bordo de 
des tr.oyers 3Jmericanos e de out ros n avios. 

A ra21ão ·Pela qual o Exer.ctto Volunta,rio, depois de uma longa série de 
brilhantes vidorias, foi por fim obrigado . a abandonar · a Criméa, foi s im-
plesmente a falta de ·a.rmas, munições e outros artigos necessa:rios.. O exer-
cito bolsheviki, muito maior em numero como era, poderia perfeitament~ s er 
conserva do 1á dis tancia, para. tzar indefinida'!'llente, se não fossem, suppridoo 
de tudo que necessita'Vam e que nos fa ltava.' · EHes tinham .o enorme "stook" 
de a rmas, metra l1hadoras e a rtilharia, vendidas pelos · 3Jlll€ricanos a o. an,tigo 
exercito russo, d·e m<ido que, emquanto estavamos, e ainda estam-os na depen-
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· dencia de a uxilias a m ericanos nós era.mos, t udo sem o conhecimento d-os 
aanerioo.nos batidos pelas armas fabricadas nos Elstados Unidos. 

Nós pa rtimos, o meu esposo em um navio e eu em outro, _para nos reu-
nirmos aos indescriptiveis e miseraveis refugiados em Cons-tantinopla - ho-. 
·mens, m-u~heres e cria:nças que tiveram uma patria ·da. qual tinham or-gulho 
e na qual depositavam esperanças e que hoje nenhum pa iz quer. Podeis ima-
gilnar o que isso significa para ameri-canos se, por uma r epentina e horrível 
catastroph-e eHes tivessem que abandonar tudo o que possuíam e fugir sen1Í-
nús, dheios de frio e de fome , para terras estranhas? N e·nhum paiz da Eluro-
pa deseja os exilados russos. Talvez seja verdade que n enhum paiz lhes -póde 
dar trabalho, e é certo que n enhum póde susten tai -os. N em queremos ser 

. sustentados. Nós queremos r ecuperar o nosso pa iz, antes que seja dema-' 
siado tarde, para reconst•·uir o que os bolshevikis destt' Uira m e a..rrui-naram . 
P-or a lgum tempo pareceu .que os a llia dqs_ queriam nos a uxiliar, mas agora 
parece que elles nos consi-dera m como exilados p erman entes. A' Fra nça, que 
h a um anno atraz ·ch eg·o.u até a reconh ecer o Governo de Wrangel na Cr iméa, 
desertou de nós . Parece não haver nenhum ·plà no para os russos a não ser 
devolvel-·os a.o terr or bols h evil<:i ou mandai-os como peões para o Brasil. Nós 
temos a nossa escoLha . Alguns voltara m para a Ru~sia e outros-f ora,m p a ra o 
Brasil, porém, para que especie de sorte? Qua ndo pediram · a o General Wcan-
gel q-ue approvasse o pla no de enviar os russos para o ·Brasil ·eHe pedio ga-

• r 
rantia:s ao Governo france::;, porém não 'j'he foi dada nenhuma e por isso 
wconselhamos -os russ-os a não irem. Mais ' uma outra vez, •depoi•s 

- I , 
do Congresso de Londres, foi pedida fl' a pprovaçã o do Genera l W .ran-
gel para a remoção dos r ussos ·para f!- Criméa. Nova mente elle pedi o 
q.ue as vidas e a. segurança do povo fosse garantida, porém, os allliados não 
podem garantir ·nem a segurança do seu t)roprio povo na Russia bolsheviki. 
admira que o nosso povo, com poucas eXC!fPÇões, tenha seguido o conseLho do 
G·enernJ. Wrange! e se tenha •·ecusado a voltar. 

O povo russo preciza ser soccorrido e esse soocorro preeiza vir breve. Se 
nóE pudessem os ser intelli.gentemente distr ibuídos por todos . os Balkans, nól!l 
poderíamos encontrar trabalho e viver lj-té que pu'dessemos voltar para a 
Rmssia. . 

Nova York, Junho de ' 1921. 
O Brasil ·não se limita· a descurar da sua p-ropaganda no .exterior, especle 

de propaganda .para cuja efficacia os outr os pa izes empenham os mais decl~ 
sivos ·elementos de que dispõem, mas permitte ás vezes e •não raJro concorre 
directamente para isso, verdad-eiras cam11anrhas de descredit-o, qué se desen-
v.olvem no extrangeiro a cavaJI.eiro de interessf;!s privados, emqua.nto . os 
nossos s-up.postos homens de ·Estado se llngaJ.finham em !'lltas pa rtidrurias e · 
estareis. Vai já. para varios mezes, corre todos os Els-tados Unidos -uma sorte 
i/;e recZamw trancamer~>te desairbso para n,ós, sob todos ·os ponti1s de vista·. 
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Nas secções pagas de jornaes e revistas e em fo)hetos espalhados com 
certa .profusã o ~as mais populosas cida:des node- a mericanas, um synilioto 
de sécle dtwiclo-sa diz cousas curiosissimas a respeito do Brasil, cousas em que o 
amerícano não .pôde déixar ele. acreditar porque em ge~l elle nos desc9nhece 
dos p·és a ca;beç·a. 

"The Brazilian-American Colonisation Sy.nclicate" é pt·aticamente uma 
socieda'de formada com o fim exclu sivo ele promover a emigraçã:o -de negros 
norte-a.mericanos para um det erminado po·nto elo Brasil. Nos seus a nnun-
cios, e lla af'finná clispõr de u m_ capital de qtLinhentos dolla1·es para cl f.t r anda-
mento a os seus planos de colonização no bom senticlo"; mas, segundo infor-
maÇões seguras, obtidas pessoalmente em Chicago pelo correspondente ·da "A· 
Noite" nos Estados Unidos, e·sse capital é fictiC'io. Pelas publicações feitas, 
pa;rece . que o tal sy·ndicato se propõe a comprar o Brasil inteiro, apezar da 
interio1·iclade da 1·a.ça q1w o habita. Mas, na rea!lidade, o unico activo do syn-
éÜcato vem a ser uma con.ceS'gão d e teTrns que, ha vinte e t1·es a•rmos, .o Go-
ve!I"no do Es·taod.o de Mato GrD'SS'o em má hora' hOU'Ve por bem dar a um Sr. 
Arthur M. Schindler, de nacionalidade allemã, e que ainda reside, no Rio 
de Janeiro, á rua Machrudo ·de Assis n. 5. Este senhor recebeu um milhão 
(1.000.000) .ele hectareS" _de ter,ras no Estado C:e Matto Grosso, em concessão 
feita. a 4 de Abril de 1898 e legalizada pela lei de 14 de Jul}'l,ho de 19•13. O con-
cessionario se _obrigava então a colonizar a região que ganhára, como u.m 
pres·ente original de um Governo ingenuo e deshonesto, com immigra ntes; 
europeus, amerkanos ou japonezes. Em 1919, não tendo o Sr. S"chindler ini-
ciwdo a ·.colonização a que se compromettera. solicitou e conseguia a renova-
ção da concessão escandalosa. o que se verüicou aos ·30 de Outubro desse an-
no, sendo pro;rgada 'a concessão até· vinte e sete ele Junho deste aJnno ele 1921, 
qua~1do os tra;balhos a ser feitos sob.re o primeiro lote de 50.000 hectares de 
terra dev.eriam ter entrado em execução . 

O · .& . ·schindler que, já agora está provado, queria ele qualquer modo 
auferir lucros paJrticulár€s, moneta.rio , da concessão com que · o brindara a 

I 

LnconsGi€ncia favorecedora do Governo mattogrossense, tra;nsferio-a a o referi-
elo · Syndicato Brasileiro-Americano de Colonização, quasi e:x;clusivaJmente con-
stituído por indivíduos de raça negra, e cujo fim um:ilco é veooer esses hecta-
1"es ele ternts aos pTetos norte-americanos que aq111i vivem mal·tratados •pelos 
to1·tura.ntJes 1Jreconceito; de raça, com que o m eio os opprime. O endereço 
actual da sociedade, conforme os proprios annuncios, é 2. 53-9, South State 
Street, na c idade de Chtcago. InveLtiga ndo no loca l, o nosso representante foi 
encontrar, não .propria;mentF. a séêle do syrudicato, mas o escriptorio , de um 
Sr. A.nil.erson, um n egro e. thesoureiro do syndicato, e que naturalmente esco-
lheu para estabelecer-se a ,rua a !J.udida, porque esta fica exactamente no cen-
tro do bai?"ro .p1·eto ela grande .cidade. 

Segundo informações f·undamentadas, todos os ouh:os men~bros da diT-e~ 

ct·om(l.' ,i;~'céV~u fe-í.ta a:o ·Sr. Schtindler, que é -o seu .primeiro vice-pres·id<;mte, 
ta'»",berm são pretos, desses pretos . n egocistas que na America d·O .Norte fazem 
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concurrencia aos judeus. O Sr. Schindler allen:ão, os ·reuni o para eRsa ver-
dadeira campanha que desabona 11uMica.rnen.te o no·sso pa.iz e de que· sa.hirão 

· a.boriaoos, -por certo, as sw111 algibeiras. 
No escrivtorio do Sr. AD~derson, para não desanimar o incauto que chega, 

esperando achar em 3. 539 South State Street urrÍ.a instaJ.lação que corres-
panda á f uda e á .pompa da propaganda qUe o attrahio diz-se que a v erda-
dei-ra séde do sy'ndicato fica. na cidade de Wilmington, E sta;do de Dela.ware, 
onde proporcionalmente a população negra se !l'az nota r pela sua vultuosi-
da de, pois de accôrdo com o ultimo censo, era em 19.20 de • na.da menos de 
30.341. Mas o facto é que quem vai a Wilmirigton e indaga, tropeça: com o 
reverso da informaç~o, isto é, de que o escriptorio central da emtpreza demora 
em Chicago ... 

tOonvém observar desde logo que essa organização claudicante que ex- . 
piora o · nome do Brasil dentro do paiz mais poderoso da America, não tem 
existencia I<egal na cidade de Chicago, da mesma fórma por que a t?·ansteren-
oia da concessão das terras ao Brasilian Amerioan Colonization .Syndicate 
não fOi ãevidamente legalisada. Oo?ntudo, a prop-aganda continúa in.ten sa, 
àssignalando o syndioato os ·ma]Jpas q·1te dist?"ibue largamente o trecho ~o 
Estado de Matto Grosso, con·es11ondente ao ?nilhâo de heéta.1·es da conce;;são, 
a tinta esoa?'late sobre cujo borrão a1Jop·wrece e-m, oaraateres brancos a de-
oZaração [e?Ldal "O?tr lancl" ("nossa te1·ra" ~ . Nesses instrumentos de propa-
ganda, em que se offerece .a venda de cawa

1 
hectare · por tres dollars, traç.a.m-

se resumos da historia e da. vida do Brasil, que seriam deliciosamente "pitto-
rescos se, não f-ossem ignominiosos. ConforFe os folhetos e os annuncios do 
escuro ,syndicato qrgamiza.do pela amb-ição metallica do Sr . Schindler, os 
pretos, que nos .Estados Unidos sof.frem q despreso e o ~spesinha.mento dos 
bran:cos, deveme •Comprar terrenos em Mattp Grosso e emigrar em massa para 
o Brasil, porque em nosso .paiz "não ha ner;t.hum p•reconceito de raça: o negr·o, 
retinto -ou não, costuma a;lca;nçar os postos mais elevad-os e .honrosos; ·o Bra-
sil é a unica das g~andes' R~publicas da terl'a em que um individuo P!eto pôde, 
com fa;cilidade, chegar a chefe de Estado; a mulher branca escolhe o negro 
para m.rur~do da mesma fórma po~ que elege um hOiiDem de sua raça". 

. I 
Essas e outras coti.sas são ditas com o objectivo de seduzir o pobre negr.o 

americano que, empós da grande miragem de fe lictdade que se lhe desdobra 
diante dos ol-hos para as bandas da .AJmerica do Sul já . tem adquirido e.:vten- / 
sões ocn~.Siàerave-is de terras do tal syndica:to, tendo já ta;mbem em vasto nu-
mero eurgido nas nossas repartições cons1,1lar.e13- d,e Nova York e Cchica.go á 
procura. do ~remate das forma~lidaJdes exigiqas para; desembarque em territorio 
~eiro. · 

1Como é sabido, os ' homens de côr viv?m nos Esta;dos Unidos sob a dolo-
nJSa pressão de um odio latente contra todo o .resto da nação, odio que se jus-
tifica. porq~anto não é mais do que o ca;rtão de reciprocidade com q'Ue res-
poijem ae t ratamento que lhes dispensarry por toda ·parte, mórnnente 11Ío sul 
do pa.iz, onde são repudiados com asco . Na mais importa-nte cida-de do sul, 
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Nova Orleans, os pretos, <ldando não são excluidos, têm a;partado; como por 
uma .rigorosa medida de h.ygiene o seu ~uga'I' nos bondes nos theatros, nos e.r-
marens. Niio siio, em absoluto, admittidos em certos hoteis nem em certos 
bairros. A justiçá para elles, mesmo nas côrtes e nos j-uizos, reflecte a mesma 
distincção anti~d-emocratica mas comprehensivel, dado o radica l preconceito-

. do ambiente. Seria inutil insistir em pormenores uma vez que tudo isso é tã:o 
conhecido entr e nós . 

Mas é que, eirr regra; o weto n<!s Estados Unidos, .paiz de trrubalho, é um 
elem,ento economico d!etest(]/l)el. Que· enorme differença existe, de facto, en-
tre o homem de cõr americano. e o nosso! E ste, que foi o grand·e propulsor da 
riqueoo. nacional durante o seculo findo, continuou a ser, depois •de 13 ·de Maio 
de 1&88, um dos •princ~paes factores do nosso desenvolvimento material. E' 
conhecido .o seu intenso amor ao trabalho, c.omo é .conhecida a sua intr€I)idez 
no desbra'Vamento dos ser.tões. · E nas· gerações que desde então se formaram 
os homens de côr puderam .participar, P'Dl' isso, de todas as rr,a;nifestações da 
vida naci-onal, porque d' resto da Nação não p odia ter, como .não tem, precon-
cei:tos para com aquelles que tanto concorrera.Jn para o desenvolvimento do 
paiz. 

Ora, só vi1'e , nos Estaaos Unidos .o preto que por quaesque1· cirowm8tan-
cias não p01uie ainda sahir de lá, e é e~plorando baixa.mente esse sentimento 
de desgosto que o Brazilian America:n Syndlcate bus6a passar a proprieda;de 
das terras brasileiras 'áquelles que pela fatalidade da cô.r abominwm o sólo 
rico em -que nasceram. Tal procedimento do Sr . Schindler e do seu syndicato 
não só · é contrario aos nossos in t<lresses e a·ffrontoso -ao nosso caracter nacio-
nal, .como tambem se _opp•õe ao v e1·ãadeiro pensamento dlo G~o que creu 
e 1·evogou a concessão, pcis que, mencioando"immigrantes europP.US, ame-
ricanos ou japonezes"; não tinha em intenção r eceber immigração negra, e 
ta nto .se deprehende que elle fazia, embora ta-citamente, questão de "immi-
grantes btJ:.a.ncos", que, em renovando a c oncessão em 30 de Ou:tubr.o de l9•19, 
exclue a 'possibilidade de acolher immigrantes ·japonezes", ao contrario do 
que •estava -previsto na .concessão primitiva . Posto que o Sr. IS.chi·ndler venha 
amanhã com argumentos de chicana aJffirmar que está dentro das palavras 
contra.ctuaes, porque os n egros a quem te-m o syndicato transmitHdo o di-
reito sobre os terrenos são eidadãos· an:1ericanos; a intenção real da concessão ·. 
se evidencia tão · clare, tão illuminadamente, que seria infa ntiHdade, pel-o me- . 
nos, dos nossos poderes publicos, não fazer r ecua r com os seus negros 
e a s ua o:nâ f-é, esse aventureir-o audaz, que, poc questões de dinheiro, anda 
fóra do paiz e atra'Vés dos seus sombrios · compaTtheiros de conluio, a semear 
uma propaganda e a planejar negocias que tão de perto ferem a nossa hom·a 
e O.·meacam 'o nosso futuro. 
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SESSÃO DE 25 DE JULHO 

O Sr Ca.rlos Ma.ximiliano : - s~- . •Presidente, eu lamento, e ·com a 
maior si•nceridade, não ter •podido fadl ar na sessão- de hontem, apezar de in-
scriplo .. D esejava fazer, em tempo opportuno, vehemente .aJ:1pello á· brilhante 
Commissão de Finanças da Camara, par a -que esta, por excepção este anno, 
abandonasse a .praxe de enviat· ·para o ·plenario, sem modificações, a proposta 
de orçamento a presentada ao Congresso pelo Poder Executivo. ·O momento 
é grave; o pa iz geme s~b o peso da mais âep'lorave'l crise financeira; a desva-
lorização da moeda a meaçu a economia nacional de irreparaveis da mn·os: 
urgE: . sobr etudo, restaurar a confiança. por me'o C:e actos reveladores de cla-
rividencia e decisão. · Individues ou col]eétividades que em a perturas finan -
ceiras se limitam a escul•par-se do desastre, palmilnãm apenas a trilha falsa 
do eleganrte que, surprehendido pela ·éan.icie, pinta os cabellos : illude a s i 
proprio e _a mais ni:nguem., .. 

A:té agora, quando se clam ava contra os males que· ameaçavam devor-ar 
a riqu eza do ;Brasil , os responsaveis da'Va;m de hombrds e attribuiam tudo á 
conflagração m undial. Par'eci~m não aco~panha~ . os .esforÇos hei-.culeos dos 
paizes do Velho Mundo, pa ra ~-E?stabelecer o e·quiiibrio orça mentario e -elevar 
o cambio ao par . 

Pois bem, hontem o "Jornal do Commercio", f~lha muii:o bem informada, 
em assumptos financei-ros , pUJblicou um 1telegramma de Londres com im.pres-
sionante nova : o Banco da Inglaterra;, fn stitu!ção séria qúe se não envolve 
eom especulações, reduzira de meio por cento a taxa do desconto, {JUe des-
ceu a:ssim a 6 •J•. Insiruuava-se ·no de-s~'tcho, a possi~ilidade de haverem tido 
em mira facilitar ao Governo a obtenção de d 'nheiro a juro mod~co. A tradi-
ção da:quelle respeitabilissin'io instituto ·de credito se não coaduna com idéa 
semelhante; a verd<~~de · rebrilhava abaixo, no mes·mo telegramma: "A recente 
reducção das taxas na Ame'l'ica C::o Nort'(, e as excellentbs condiÇões do mer-
cado, a;!li, contribuíram para a appUcaç~o da medi:da annun ciada p:elo Banco 
da Inglaterra. 

Entretanto, ha bem pouco tempo deb~tia-se Nova York em crise tremenda 
Ora, reducção de taxa quer dizer ditfheiro mais barato, crise em declinio. 

Pois bem, é exactamente, n-este momen1,:o, quando todos melhoram, que nós 
mérgu1hamos na ma is desesperadora situ ação . Não ha disfa rce possivél ; ·por 
força o ma:l decorre t a mbem ·de . ~:rros P·

1
eculiares a o Brasil; pro.cmremos des-

cobril-os e extirpar todos , corajosamente. Basta de subte'rfugios.. Por que 
faHar a inda em conflagração mundial , •11uando os povos directament-e att!n-
gidos pela calamidade jâ eontraram em qon'Valescença, precizamente quEl!ndo o 
nosso pulso financeiro se nos afigura m;issravel e as convulsões da economia 
l·ançam o p a nico em todas as praças :commer~iaes? 

B-rtlha:ntes· e.spirito.. Iança.:am no rec-into da Camara outro argumF>nto 
q·u e se'duz, porq u e encerra um runào de veroa:CLe, ·porém , of:'.erece o inconve-
niente de encurtar a visão do financtilr 9 : reduz a uma. face unica a questão 
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crumbial, com·plexa, pri.>matrca . Attribue-se a oa1xa vertiginosa das taxas 
a o desequilibrio da balaüça commercial, ao excesso das irnportaçõE:s sobro 
as exportações. 

Este facto r existe; tem e;1m·m e importancia; porem, nãu é u nico .. e no 
momento 'talvez n em se ja Q predonc1eraute . Em' todo cal> o, ucge assigna.lar• 
que· uma das causas desse desequilibrio foi o a baruaono em que deixaram á. 

pr;odu cçoão naciona~ dUl'3.n te ::; anno de 1n0. Goschen, a p r imeira autoridade em 
· materia de cambios, declara que "só us que tratam de um modo "supertic~a1 e 
.r;:opulal''' os a.ssumptos s-cientifico~. ainda incorrem no en·o de considerar como 
s ufficicmte a determinação de uma causa unica par<~. eXJp!icação de um p<h e-
nom·eno". Em seguiaa ve1·be.[·a a rJreferenCla decisiva p ela theorla da ba -
lança; commercial como r egula dora das o_scillações ca.mbiaes . Como factores 
ma.theina.ticos ta1nbem mereoom esvec :al ,.~ferencia t ódOS os que ooncon•em 
para o balanço C:as contas in ternacionaes : compra e venda de a.cções e fundos 
puolícos, t·eme.ssas de juros e renda,. de predios, entradas c1e dinheiro por ert.-
prestimos e sahidas, para os 1·espectivos _pagamentos, saques effectuados por 
viaJantes, mã1s ou menos perdula.r ios, etc. 

Tamto o cambio da Rm:sia imper ial como o da Ar-gentina já foram aba-
. lados pelo excess o de despew.~ feitas no exterior por excursioniste,s patdcios 
exa.ggera·damen l:e gas-tadores. 

0 .SR. MAIUO BRAN,l': 
flacção do papel moeda. 

Mais do que tudo isso, a causa provém da in-

0 .SR CARLOS MAXIMILIANO: 
não desviar do meu objectivo ... 

Deix0 de a:ttender ao apar te, para me 

O SR. MARIO BRANT:· - Mas o factor principa l é este . 

. ! O SR. CARLOS MAXIMIL!ANO; - E porqu e pretendo mostrat· que no mo-
mento não é o deseqllilibrio da ba lança commercial que estli em causa. ~em 
devo s ubordinar o meu dis-curso aos apartes, sob pena de m,e d~sviar da tra-
.iectm·ia traçada· e no~ quarenta minutos que o Regimento me concede, pro-
duzir uma peçn. mfd<·me, r,m vez de rlesenvolver uma these e chegar a uma. 
conclusão logi-ca . 

O SR .. IMARto BRAND'l': -V. Ex. está enumerando os factores: a . meu vêr, 
o principal é á gra:nde m assa de papel -moeda. 

O SR. CAaLos MAXIMILIANO: - Sobr-e esse ponto já adeantei que ha uma 
série consi-deravel de fadores mathem aticos. Não estou ccYntestando o que 
V. Ex. diz : con c<?rdo a.té em que mereça esp·ecial r~paro a desproporção, 
qua ndo verificada, entre ·a rr.assa- de papel circulan te e o volume das trans-
apcintaqo influe nas <osciHações das taxas; porém, no momento não é _o pre-
acções habituaes do. mercado n aciona l. Aftfirmei, e rep ito, que o problema é 
complexo, offerece varias faces ; o simples equi-líbrio da importação e expor-
taçã.o .parece-m e insufficiente para o resolver. 

A affir.mação de· V. Ex . , convérr< accentuan:, é verdadeira; o elemento 



248-

, pondera nte (para explicar a ba ixa precipitada), e ningu'em o julgaria fa-
ctor unico. 

0 SR. MARIO BRANT: -E' o princi·pal. 
0 SR. CARWS MAXIMILIANO: -- Alguns d~dos, colhidos em fonte official, 

documenta rã o a minha these . Eil-·os : 

I mportação Ea:po•rtação Balanço · Oam.liio 

1913 

67.166.000 f &5 A51.000 f Deficit. 1.715 . 000 16 7/64 

19J.4 

35.473.000 46 .'803. 000 Saldo. : 11.330 .000 .14 51/ 64 

1915 

30.083.000 53. 9'51. 000 .Saldo. . ' 23.863.000 12 9/16 

1916 

40.369 . 000 56. 462 . 000 , Sa:ldo. . .. 16. 09·3. 000 12 1/ 16 

1917 

4.510.000 63.031.000 Saldo. 18 .521.000 12 53/64 

1918 

52.817 .000 61.168 .000 Saldo. 8 . 351.000 13 

1n9 

78.177 .000 130.085.000 Sald·O. 51:908.000 14 17/32 

•' 
1888 (anno da 1-bolição) 

28.999.000 23.621.000 Defioit. 5.378.000 24 

O Jornal i/;o Oommeroio publicou, aind.ft· hoje; um quadro· estatisfico é!u'éi-
,, dativo do.· problema q'lle discuto. Dal!i tilref' os seguintes fl.]gàrismos .ref·erentes 
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á relação entre .c, camb10 e as dif.ferenças, verificadas em oito mezes conse-
cutivo:s,' entre a e:l<2portação e a importação: 

Seterr.-bro. 
Outub:r;o. . 
Novembro . 
Deze·moco. 

J~nei:ro . 

Fevereiro . 
MarÇJo . 
Abril ... 

1920 

1921 

. ... ......... .. ...... .. .. . . ( 

Diffe1·ença, para 
meno·s, entre a 

exportação e a 
importação 

5 . 300.000 :t 
6.600.000 
4.800 .000 
6.000.000 

5.400.000 . 
2.300.000 
1.600.000 

25LOOO 

Média 
do cam'bio 

12 21/32 
12 7/16 
11 5/32 
10 1/32 

9 23/32 
9 3/4 
9 25/64 
8 33/64 

. Quando o defioit contra o Brasi) se ·elevava a seis milhões e meio, o cam-
bio mantinha~se , ao redo:.- 'de 12; com o baixar a differenÇJa a um quarto· de 
milhão, as taxas cahÍrarr: a 8. Pela theoria exclusivista que estou imp.ugn:m-
do, deveríamos ter gozaóo de uma alta ideal, até as proximidades do par. 

Attendei bem: á proporÇJão que a balança comtmercial tendeu ·para o e·qui-
librio, o . carr.bi-o cahiu. 

Logo existe, e .predomina, tou tro eleme'nto, productor da baixa. 
Subercasau:x:, no seu livro - El Papel Moneàa, offerece uma série .de qua-

dros. demonstrativos de que nos paizes que teem, ou tiveram, o curso força-
do (Chile, Argentin.a, Bras-il, I talia, Hespanha, Aus·bria e Russia), a.s oscilla-
ções cambiaes não oorresponderam ás da balança commercial (paginas 112 
a 119). 

No BrasH foi precipitada a · abolição da escravatura sem se providenciar 
sobre a vi'nda de braços estrangeiros para substituil'em os negros . Desse erro 
político-administrativo resultou formidavel crise na lavoura. Deu-se um caso, 
raríssimo no tempo do Imperi-o, de excesso .de imtportação s.obre a exportação: 
5. 000 . 000 de libras. Entretanto, naquelle annÓ de 1888 u cambio oscUlou e'n-
tre 26 e 22 dinheiros por mil réis, taxas altíssimas para a ·Republica. Hoje, 
com um àefioit cinco vez·es menor, não ~btemtos mais do que 8, e de papel 
inglez; não 8 dinheiros, ouro,' por mil réis, papeL 

Nem o grande saldo de 51 milhões, em 1919, promoveu a alta até a taxa 
que tivemos emt 1888, anno do àefioit de cinco n;:ilhões. 

Além dos elementos math<ematico.s · existe, e ás vezes prepondera, o que 
Arnauné e. Goschen denominam confiança,· o professor ·belga Ansiaux· e o 
chileno Su'bercasaux chamam tactor psychologico. S6 elle explica por q ue uma 
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declaração de guerra, ou a sim•ples perspectiva do nompimento •d·e hostJi'lida-
des; revolta sangrenta; àeccetação do estado de sitio, e .até agitações eleitoraes 
incand+escent1es ,produZJem a baixa do cambio; ao .passo que a stmpl-es noei-
cia de medidas energicas do Governo, de um emprestimo externo em condi-
ções vantajosas, começo de execução de salutar plano financeiro, etc., fa-
vorecem a alta. 

Ans·iaux e Walker asseguram que "o va lor do papel moeda vaJria com 
as agitações populares, a sorte das batalhas, a perspectiva de allianças e o 
oresul ta.do d·as campanhas el-ei toraes". 

Quando -em 1894 a Argentina enviou algumas divisões para os Andes, 
e o Chile torr.ou precauções semelhantes, no pr-imeiro destes paizes o ag-io do 
•ou ro subiu de 222 a 337 %: 

Mais instructivo a:inda nos parece o caso da Russia que não tomou pár-
te dLrecta na Guerra Austro-Ailemã de 1866; entretánto, em consequencia 
do rompimento das hostilidades, teve o rublo depreciado subitamente em 19% . 

Verificamos no Bo:asil phenomeno semelhante. 
Em 1917 a balança cmn:mercial accu sou u m saldo •de 1. 700.000 libras, e 

o cambio se ma'Ilteve a 16; em 1914 hou~e saldo, e apreciav-el- de 11.000.000; 
entretanto as taxas desceram á média de 14. 

Qual o motivo? 
O factor ·psychologico, o inicio da gu~rra mundial. 
Em 1913 a balança commercial accusou um saldo muito maior, at-

tingiu a 18.000.000 de libras, e o cambio cahiu a 12. 
O SR. MARIO . BfuUIT: - Por causa do papel moeda. 
O SR. CARLOS MAXIMILIANO: - Entretanto, no anno immediato, apesar 

de novas· en'IA!ssões e de haver baixado a menos da metade, 8 . 000 . 00,0·, o sal-
do da balança corr.meroial, subiram as taxas até a media de 13. 

Predominou o factor psychologico, a séri-e de exitos pa.rciaes dos Allia-
dos, graças ao commando unico; exitos conducentes á completa victoria f inal. 

Não nego: ao contl"'ari-o, reconheço e sustento a i-nfluencia de varies fa-
ctores sobre as oscillações canrbiaes. Concordo até em que ora prepondere 
um, ora outro. o que não admitto é a rheoria do elemento unico, equiliibrio 
da balança corr.mer-cial ou volume ela moeda fidu ciaria em ck-culação. 

Firmadas estas pre!im~nares, appro:X.imemo-nos das conclusões logicas. 
O factor psychol-ogico, senhores, se ~pera ás vezes, de modo deprimente, 

no sentido da b-aixa; ec~ compensação revela-se 0 de efif·eito mais prorr.pto, 
a rumo opposto, efficacissimo para a m'(llhoria da situação cambfal. 

De facto, si em um rr.omento grave como este o Gaverno enfr enta co-
r a josamente a calamidade, supprime todas as obras adiaveis (Muito bem), 
córta cer·ce nas despezas, !lá a impres~ão confortado.ra de que sacr ifica a 
sua n!llturaJI vaidade de legar á posteri!dade realizações de vulto, para sobl:e-
pôr o problema financeiro a todas -os de,mais; 0 povo, o cr edor o m u ndo in-
teiro se tranquillizarão ante a prova roqusta de qu e ' temos h omem a o leme. 
(Apoiados.) 
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Voltarâ. o animo aofl mais cobad·des; cessan1 o pan:ico; · a confiança, em-
fim, abrolhará no proprio terreno ameaçado de fi.car cQberto de n-1inas. 
(Mttito bem.) 

No· momento é o que à gov:erno deve fazer, em prjmeko logar: restabe-
lecer a confiança; attender, sem demora, ao faotor p.sychologico. 

Evidenteme'nte, as altas regiões d~ poder se orientam pela politica anti-
i'ntervenciondsta de Murt.inho, que teve os · defeitos ,das suas q.ualidades: exag-
gerou a applicação de uma doutrina solida; podia e devia, sem preju ízo da 
sua obra fqrmidavel, con ciliar a economia com as fi-nanças. Entretanto, o 
erro actual é maior: acceitam o negativismo de Murti'nho, e despt·ezam jus-
tamente o que ene ·fez de melhor, de incontrastavel, de exito certo, resultado 
seguro:. a política orçamentaria, a -redu cção immediata e corajosa das des-
pezas, que deu logo ao mundo a ·impressão de que as . finanç.a:s· do paiz tL. 
nham ft sua f·rente o homem á altura do momento. 

QufLUd!!) a situação se antolha como quasi desesperadora, a proposta de 
orçamento enviada ao Congresso pelo· Executivo reclama, para o exercício 
de 1922, a despez;a votada pa ra o anno corrente; não lembra um real de 
economia. 

O .SR. MAURICio DEl MF.IDEIROS: - Si tivesse modtficado, seria para au-
gmentar. · 

O ·SR. 'CARLOS MAXIMILIANO: - De fa:cto, houve pequeno augmento, de 
15 .000:000$, na despeza papel, ·inclui do o p·eso formidavel de inactivos e .ad-
1idos, que, em conjuncto, consomem 51.000 contos; isto é, somma igual â. 
dos gastos attribuidos a dpus ministerios, da Agricultura e do Exterior. 

E]' fantastico! Chegamos á conclu são d·e que se poderia constituir um 
Ministerios dos Inactivos, mi.nisterio dispondo de grandes verbas, o que é 
de enorrr.·e vantagem, por ser cousa desagr-adavel gover·n,ar !/em dinheiro .. . 
(Riso.) 

O · que ·· eu quero torna•r patente, é que n.ão houve o proposito ·de impres-
sionar bem o mundo financeiro, com o deixar demonstrado que o problema 
foi encarado .com a maior ·energia, clarividencia e decisão. Conservou-se tudo 
~orno 'estava. 

Pois bem, a proposta desanirr.adora cahiu no seio' da Oomm·issã'o de Fi-
nanças, que é rr.uito brilhante, muito patriota; e e!J.a f ez o m esmo Que em 
tempos communs: · resolveu mandar pa,ra o plenario o trabalho corr~o se en-
contrava, sem cortar cousa ·alguma; tal qual, para a:ndar ligeiro, como 
declarou! 

O ISR. ANTONIO CARLOs: - Ha uma declaração da Gommissão, que V. Ex. 
não deve perder de vista: a de que · se reservava -o direito de ulterior exarr.'El 

do assum·pto, para fazer· as alterações que julgasse necessarüis. 
O SR. CARLOS MAXIMILIANO: - Sim; eu me reservo para, quando meu 

pae morrer, pagar as minhas div.idas, porque e!le deve deixar-me 2. 000 
contos . .. 
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l-o SR. ANTONIO CARLos: - Nãp é bem isso ; a d.ecla ração da Commissão é 

da rr.aior importancia, _ 
0 SR. CARLOS MAXIMILIANO: ·- Nada vale, e VOU demonstrar a V. Ex. o 

que valem as promessas . E' bom tomarem cuida do commigo, porque em geral 
examino bem os assumptos e l!n e documento .a nies de vir á tribuna . . . 

O SR. ANTONIO. CARL0S: - Ahi, os aco·ntecirr.entos é q ue provar~o-. 

ú SR. CARLOs MAXIMILIANo: - Quer dizer, a Commissão está aguardando 
os acontecimentos! Acha pouc-o ainda ... 

O SR. ANTONIO CARLOS: - O procedünento ulterior da Commissão - é 
ao que me .ref ir·o. 

O SR. CARLos MAXLMILIANO: - r_ogico seria que, irr~mediatamente , cada 
relMor procurasse um Ministro e . dissesse: " A situação é esta. F a llo com .a 
franqueza de amigo, Ide collaborador; não lhe quero crear diff'.iculdades, nem 
desorganizar os planos: d.ga onde é possível cortar, e vamos cortar cerce!" 

b SR. ANTONIO CARLOS : - E' o q ú.e será. feito . 
0 SR. CARLOS MAXIMILIANO: ·- E' O que deveria já ter sido começado. A 

Commissão, de especia,lisias, de competentes no assumpto, quer que tomemos. 
a iniciativa, que lhe cabia ! 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - Não fo i esse o intuito. 
O SR. CARLos MAXIMJLIANO: - Qu ando o momento exige medidas prom 

ptas, r eacção immediat:a, -novos r umos, :Atitudes claras, definidas, resolutas~ 
o Executivo confia tudo á Corr.missão de Finanças; a lli os technicos, os com-
petentes, os especialistas, adiam mais as suggestões, r eco'l'r em . para o ple-
·nario. De certo, -este esperará p elo Senado, que, por u ltimo, . appellará para a 
Providencia DIVina! 

O estrangeiro contempla· todas essa~ duplicidades e tergiversações; ve--
r ifica o horror á respoÍ1sabilidade da economia, o r eceio de cortar nas desc· 
p ezas; e .não ·pdde deixar de desconfiar ?nais . .. 

Prosiga mos na enumeração ·dos mal~,s. a ntes d-e propôr o remedio . 
Cada visita offioial tem sido seguida Invariavelmente de . u ma ordem 

para novas eonstrucções, compras de impove·is, obras vaJ·i:osas. 
Ao l·onge tudo se confunde. Ainda o Governo Federa l gasta ·em cousas 

uteis; - ~as o Sr. Prefe1to, homem de c~nfiança ~o Executivo, distráe-se nos 
horrores da crise, derruba ndo morros que o Brasil respeitou em quatro se-
cuJos ele, prosperidade, e num paiz onde a terra sob'l'a, a ponto de tornar ne-
ce:;saria a vinda de povoa dores a lienige1,1a s, um a dmi•nistrador ·conqu ista um 
trecho a o m ar, e para que? - para fazE,lr palacios em que se_ celebrará uma. 
grande f es ta .. , 

Emfim, a "confiança" nas finan~;as particula'l'es; como nas officiaes, de-
con·e 1da economia severa e, sobretudo, üo cumprimento escrupuloso da pa la-
vra empenha da. 

Ora, o an'no passado, -de noite, o Governo prometteu, sol-emnemente, pela 
voz acatada de Mello Fra nco, que no exerci cio , de 1922 reduzill'ia a despe~a. 
de modo a dispensar o imposto de viaç,ão. O momento era solemne: a il-ri-
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tação generali=va-se, quando o l ea,tlJer interi'no fez a ·declaração formal, 
tranquillizadora em parte . Pois bem, lá e1rtá na proposta de orçarr.ento o ne-
g.regado imposto, com a m esm a rubrica errada e a mesma estimativa: Taxa 
de v-i-açfuo, 25.000:000$000. Nem a o rr.enos se abateu um r eal! . . . • 

No Brasil, imposto crea do é impos to ·eterno . 
. o SR. BumNo BRANDÃO: - O Congresso irá examinar o OrçameniÓ da 

Receita; a proposta sig·ni;fica a;pe·nas uma suggestão. 
O SR. CARLOs MAXIMILIANO: ~ tSign.ifica tambem que ·o Executivo pede 

ainoa aque11e imposto, t;~pesar de haver solemn.err.ente assegurado que o não 
l!'eclama.ria m ·a is . 

O SR. BUEJNO BRANDÃO: -· O Congresso, repito, va;e •estudar o orçamento. 
O SR. CÁRLOS MAXIMILTANO: - El, c~mo sempre, se não bastar a taxação 

votada para ·o exerc1cio ant~rior, tJm . vez dE: idiminuir •nas despeza:,, t>xigirá 
do co·ntribuinte em cTise um tributo maior. 

O SR. BUEJNO BRANJ:?Ão:· - A Comm.issão de ·Fina nça s -tra nsm1ttiu á Ca-
mara, para ser examinada efficien.teme·nte, a proposta do Governo, que como 
em quasi todos os terr.pos, é mais ou m enos a cópia do orç.amento anterior. 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO: - Nunca, a bsolutamente, nun ca! Esta é a 
primeira vez . Sempre a ·proposta é m a is baixa do que o orça mento . vigente, 
e por uma razão muito simp1es: porque a lei a nnua tem cauda, da qual a 
maior parte se nã o pó•je •renovar; porque é curr.prida dentro do exercício fi-
nancei:t:o. Este é "o caso ·uni-co, cr71o, na histor'ia fina n,ceira do Brasil, de se 
apresentar a proposta_ igual ao orçamento vigente. 

O .SR. BuENo BRANDÃO: - Nas despezas de caracter pePmaneJi. te. 
O SR. CAilLOS MAXIMILIANO: - Os apartes com que me honra V. Ex . 

conve·ncem de que nem a ·propria. Çomm.issão de Finanças, a começar pelo seu 
digno Vice..(f'res·idente, examinou detidarr.·ente o tlrabalho dos ministros. 

O orçamento tem a sua pa~·te p ermanente e a ca.uda que ás vezes é 
maior do que o eorpo :da J.ei de meios. Pois bem, a pr·oposta para 1-922 exige, 
para os gastos permanentes, somma igual a estes e rr~ais á cauda , do orça-
mento em vigor . 

O SR. BUENO: BRANDÃO: - O Congresso 'não admittirá cauda orçamentar:ia, 
pr.ocu.rarâ. evitai-a, exercendo sua colla boraçã:o, brilha.ntem ente iniciada 
por V. Ex . 

O SR. CARLOS MAXIMILIANO: - Nunca a proposta foi :igm1l ao orçamento 
em vigor ; ·err. conjuncto a lei. de m·eios cresce de a nno em a nno, 'e m o nosso 
Brasil. 

O ISR. BUTI.'No BRANDÃO: - O orçamento; não a proposta. 
O su. CARLos MAXIMILIANO: - A proposta exige apená..s o in>dispensavel 

para o s :;ervlçós pubHcos, ·e nã:o i·nclue a cau da. Depois caoa. um de ' nós, 
congressistas, ·enxerta o seu caso, pleiteia autorização para se construir estl'a-
àa de f~rro, ·ed:ifieio para. correio, -etc.; e dahi as ·caudas orçam erttarias . 

O SR. B UmNo BRANDÃo: - O Governo não pediu cauda n ó orçamento. 
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0 SR. CARLOS MAXIMILIANO: -:- Como não'! Implicitamente pediu; solicitou 
.:verba igua.l a o corpo e á oaud·a do orçaJmento actual .. : Os algarismos não 
adm•i-tt-em controversia ; teem o lado sympathico de nos dar a·azão _.,quando 
com ella estamos; porém, ás vezes se apresentam sob . o aspecto · antip·athico, 
ou, melhor, desagradavel , de •deixar sem sabida a quem n!Lo está com. a ver-
Liade . Como representante do povo, do contribuinte, sol-tei logo o grito de _aler-
ta : quem paga , acha-se do lado .da soiteira, não ~sca:pa; .mas !l q~e está no 
extreino opposto, ju'nto ao cabo do chicote, ao lado dos que precisam d~ di-
nheiro para gastar, sente-se m.uito bem, vê tudo côr de rosa (RisGI,) 
' . o SR .. BUENO B~NDÃO: - Aqui estamos ' todos, com ;azão. igual. O Con~ 
gresso vae res·ol,ver, e V. Ex. já está estudamd·o com rrmita . elevação a rr.a-
t:e;ia: e p1:es tando um serv;iço relevantissimo a o paiz. 

:·: ,. 0 SR. CARr:os .MAXIMILIANO: ·- Sr . . Presidente. Como Deputado, pref·i•ro 
sempre o ·papel mais penoso, o de construir . Faço a critica, em reg.ra, apenas 

· como um . tra ba1ho preliminar, preparo do terreno, erradican(j.o . u;rzes, remo-
viúido calhaus . Não offendo; jámais inito: admoesto, aviso,. ~conselho, .sup~ 
Puco. ' . 

'Facilito o abrolhar da. inie-iativa,· que me pareoe a p.-flliJ~inar , . a · ,mais 
i.irgente, para dominar o panico e restabelecer a confia;nça, , emquanto não 
entram em funcçã.o outros ,factores da :i.Ita do ca~bio; .. 

Offereço um projecto no qual o Poder Executivo é autorizado a entrar em 
' . ' I . ' . ' ' 

accôrdo com os cc>ntoracta-ntes de obl'as federaes e com os fornecedores .de ar.-
{ ' . . ... . ' . 

tigos estrangeir-os, alfim ã.e ser rudiada a execuçãc. dos contr'actos , respectivo.~ 

por dous ~nnos, salvo se dentro desse prazo se restabelecer o equilíbrio na 
' balança commer-cial e se v erif-icar a volta do cambio á t~xa de 12 dinhé'i.ros , 

ouro, por rr.il lt'éis, papel. 
l!'icarão su~pensas todas as autm·i~açjões pai·a novas ihispezas, 'contidas 

na lei orçamenta ri·a em vigor ou na de 1922, e. ainda .não inclu.idaS em contra-
dtos; a economia perdura.rá até que o' liamhio . su'ba á taxa: de '12 e a e.xpor-
tação se torne mais valiosa que a · importação. 

Exceptuam-se as encomrr.endas de' m a terial para a viação feiTea; indis-
pensaveis pa ra accelera r o desenvolvimento . da producçã0 nacioria:r. · 

Exige-se menos e·nergia do que a r 1claniada pelo programma de . Joàquim 
Murtinho . Este posterg ou violentamenfe as gà.rantia s contr'a ctuaes.' que 'eu 
respeito, Nem s-iquer suggir-o a resciii!to, que seria dispendiosa, propondo o 
simples adiamento. · · • -' 

o proprio emp~eiteiro ou fornecedor deve desejai-o, porque a p;esentou . a 
sua proposta quando o dollar valia 6$ ou 7$; e está obrigado a cumpril-a quan-
do a moeda norte-americana subiu a 9$600 .· 

Contra os desmandos exigentes haverá um recurso: 'llão· mais' lhe conce-
der· prazos, nem modificações· eqnitativ~s do · rigor contraetua~; . in'~pôr o. cum-
p~imento da obrigação. .. · ·· · · . · ·· 

Quanto ás obras feitas por administração, é menos .antipathico "adia,r; ·do 
que .desistit definitivamente. ' < ,., 
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.ALvitram-se ·medidas d~ prudencia, •um recúo provisorio e estrategico, e 
não o abanqobo fntegraJ de um vasto ·programma .de governo. 

·Se fosse dos íntimos do 'Chefe 1lo Estado, faJr-·lhe-hia .todas estas ponde-
rações na coiKfiança da amizade . Como não desfructo s·.emelhante ventura, 
presto a S. Ex. e ao páiz o mesmo serviço, do alto .desta tribuna, destinada 
precisamente â analyse desa;paixonada dos erros dos dirigentes e âs sugges-
tões constructoras. 

Eu poderia limitar-me á critica _e rir J?hilosophicarr~ente. 
Respeito o Presidente, que, sob ' VaJrios aspectos, está fazendo administra-

ção brilh~nte, estimo o hom·em, a que devo gentilezas · esp·ont~J.neas, provas 
do mais· alto apreço, dadas na minha auseneia, e repetidas v-ezes. 

Brefiro g.r~tar bem alto: ·"os conselheiros de V. Ex. não se parecem com 
.0• chefe ou simples -amigo, resoluto e brilhante: falta-lhes senso -pratico, ·ima'" 
glnação cread·oi'a ou bravura moral para agir: se não carecem de sinceridade. 
Siga directriz nova: .- adopte do plano Murtionho a .essencia, a pa rte orçamenta~ 
ria, a reducção corajosa -e immediata dos gastos adiaveis; sobretudo, das des-
pe~as . extraordina rias! " . 

Para facilitar os accôrdos, offereço um projecto, com a indispe·nsavel au-
torização legislativa. 

O dever de todos, na conjuntura:. apremiante actual, é collaborar, em vez de · 
explocar e apenas combater.' Zombar de um fulgurante espírito, que se oburr~.~ 

bra · sempre que volta a · attenção para· os prob1emas financeiros seria reve-
lar fa:Jta de cuJ.to pelos· verdádeiros valores intel!ectuaes e carenci'~ de 'civism~. . . \: 

Rir do Gover·no que erra, é rir dasdesga:·aças da Patria. 
Homens de boa vontade, conjuguemos esforços .pa:ra rr.anter, bem alto .. f 

bem so!ido, o ··eredito, o bom renome do paiz . . . 
U.m .bello movimento . 'orienta:do e resoluto! · E estará salva, sob o aspecto· 

fi-nanceiro, a honra do Brasil. (Muito bem; muito bem. O o.raao1· é vivamente 
cumpri~ntaào.) · 

Auto1·iza o PocLe1· _Exec·l~.tivo a zn-omover o a:cliMnento _àe execuçá<o aos contra-
atos {fe , ·abr:as {ea.m·aes e ele .torneoimt.ento àe artigos est1·angeiros . , 

O Congresso Naciopal resolve: 

Art. .1." O Poder Executivo é a'lltorizado a entrar em . accôrd•o corr~ os .cone 
tractamtes de obras federaes e . co~ os fol;'necedores de arti~os . estrangeiros! 
afim de . ser: adiada a execução dos con1:ractos respectivos por .dous a·I).nos, 
salvo si dentro desse prazo ·se restabelecer o equilíbrio n.a ba lança commercial 
e si v~Ú'i~ar a volta do cambio â. taxa de 12 dinheiros por mil réis. 

I ' ' < 

Art. "2.0 Todas as· autorizações .para novas despezas contida.s .ua lei · óz!" 
çamentaria C'Il1 vigor, bem como na de 1922, serã:o executa;cl'as sómente 'quan!. 
do preenchidas · as condições ·me.ncionada-s no artigo antecedente. 
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Art. 3.• Exoe1~tuam-se elas clispos·içõe!l dos arts. 1" e 2•, as encommen-
das de material fixo e rodante para as estradas de ferro em tra,feg.o. 

Art. 4.• Revogant-se as disposições em contrari~. 
Sala das sessões, 25 de j.unho de 1921. - Oarlos Maximiliano. 

SESSÃO DE 27 DE JULHO 

O Sr. Aristides R~cha: - Sr. P.r·esidente, a bancadà amazo,iense en-
tendeu de seu dever trazer explicações á Carr.ara sobre os intuitos do pro-
jecto que apresentou na sessão de 20 do corrente, e que 'tornou o n. 176, pro-
jecto esse, que, a se·r convertido em lei, traí-á, incontestavelmente, vanta-
gens ecdnomkas de valia aos interesses naciunaes. 

Insistentes teem sido os t-eclamos· do Antaz;onas, junto aos poderes fe-
derees, peilindo-lhes um amparo dlrecto ou ind'i.recto para a sua IProducçã~. 

Delegações varias, cada qual a n:ais esforçada, c~rnposta.S de homens ope-
rosos e intelligentes, conhecedores do asS'Umpto e nelle interessados·, teem 
vindo a esta Capital, exp-or a verdadeira. situação de penuria e de aniquila-
m•ento em que se acham os commerciantes, os i•n<'Lustriaes e todas as classes 
do extremo Norte, tudo isso <l'evido á ~rofunlda desvalorização de sua prq-
:lucção em geral - borracha, ~astanha, cacáo, pia§saba, :oleo·s _yegetaes, fi~ 

bras e n:adeiras - desvalorizaçã'O essa origi'naria, como demonstrarei, ex-
clusivarr.ente devido aos irrtel'mediarios estrangeiros, aos açambarcad:ores, por 
um lado, com>p>ranoo os rroductos pelo preço que entendem, e , por outro lado. 
a falta de transporte nacional pa;ra os portos commmidores. 

Impossiv·el tem si·do' a resistencia lJi>r falta de apparelharrcento bancaria. 
O Banco do Brasil, unico instituto bancaria nacional que tem agencia 

no Estado, não opera skão em peq.wmos descontos, com 'o prazo maxlnto de 
90 dias, a juros de 12 por cento ao annp. sem refor·ma de qualquer tituló. 

No rr.omento em que em todas . a.S P'faças estrang>eiras se accentua o mo-
vimento, por parte dos institutos bancarias, de reducção dos juros dos. em-
prestimos aos commercian•tes e industri,es, com:o agora mesmo se dá na In-
glaterra, q'Ue reduziu a 5 o/o a taxa de drscoritos, segundo telegramn:a inserto 
nO!> jornaes de hoje, o Banco do Brasil mantêm uma taxa extorsiva, quasi 
prohibitiva de qua;lqu~: transacc;:ão no extremo Norte, não só devid~ á exi-
guidade dos prazos, como á excessiva t!\.xa de juros .. ·. 

O !3R. .EURICO VKLLE: - Elle não faz transacçõe,s a me11os de 12%. 
O SR. ARISTIDES ROCHA: - ... com a agg·ravante de impossibilitar qual-

quer transacção pela exigencia do e·ndo~so, attendend!> a qué não faz nega-
cios com .caução -de títulos, sob penhor ou hy;potheca, extincta que f oi a car-
teira hypothecaria. 

'o .SR. Eu~co VALLE;: - ·Não faz qua~i desçdntos. 
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O tSR. ARISTIDES ROCHA: - V. ~x. tl;m. razão. Apezàr da usura, o Banco 
do Brasil, ·na realidade, ~uspendeu a:s , suas operações no ex!Jremo Norte. 

0 SR. EURICO VALLE: - Perfeitament:e . 
O SR . . ARISTIDES ROCHA: -Os .bancos estrangeiros não operam em descon-

tos. Fecharam· as suas portas aos commerciantes nacionaes, auxiliando des-
t'arte aos seus com·patriotas. 

O Governo, ou rr.elhór, o eminente Sr. Presidente da Republica, não 
se tem desinteressado do a:ssumpto. Com .cladvidencia e patriotismo delle se 
tem occupado, proclaman ão mesmo a necessi·dade do Governo tomar rr.edidas 
severas e efficiêntes de protecção aos generos exportav·eis do extremo Norte. 
Mas, os orgãos de informação que S. EJx . ·tem procurado ouvir, de certo mGdo, 
rrfanif-esta ram-se cont>rar;os ·a qualquer auxilio clirecto, como fosse a entrada 
.do Ba nco do BrasH no mercado da borracha e da castanha, sob o impres-
·sionante fundamento de que, • quando foi da entrada do Banco do Brasil n«: 
mercado, soffreu esse ins tituto de credito serios •prejuízos, com a compra que 
fez de vultoso stock de gomma elastica. 

Nós, Sr. Presidente, representantes do Amazonas, .deverr.os depor sobre 
esse assumpto, embora se acoime de susp·eito o nosso depoimento. 

A interferencia ao Governo no · m ercado da borra;cha, seda profundamente 
bel)efica, como foi aos productor.es e vantajosa para o Govérno, si outra 
fôra a orie·ntação dada ao serviço pelo Banco do Brasil ,' a quem cabe, diga -se 
hem alto, ·exclusiva;mente a ·cul·pa do insuccesso havidü. 

Adquiridos os stocks, o Banco deixa de vendel-.os por preço superior ao 
de sua acquisição, isto é, com vantajosos e imnrediatos resultados, quando 
o devia tei· feito, desde que a sua entrada no mercado. não tiv·era por princi-
pio · um negocio, a obtE>nção de lucros fabulosos . O 'i'ntuito era amparar o 
productor - não deixar á mercê dos i.ntermediarios éstrangeiros a fixação do 
preço da producção. 

0 SR. EPH!GENIO DE SALLES: - Era então Ministro da FazeJJda ·o nosso 
muito illustre collega S :· Antonio Ca;rlos. Com S. Ex . obtive a entrada do 
Banco do Brasil ·no m•e:·cado da borracha no Amazonas; e, certo dia, in,do ao 
Ministerio da Fazenda, âisse-me .S. Ex. que o Thesouro Naciona;l muito me 
devia com agueHa tra nsacção, porque já tinha offertas para a compra da 
borracha adquirida pelo Banco, com vultoso lucro. 

O. tSR. EURICO VALLE: - Esta offerta foi feita mesmo .em Belém. 
O SR. ARISTIDEs ROCHA: - Os apartes attes·tam a veracidrude da minha ar-

gumentação, notadame nte o de meu collega de bancada, que, podendo parecer 
suspeito, por ser u·m dos autores do projecto q~e estou . justificando, ·não o é, 
attendendo a que S. Ex. cita Um' facto, não contestado pelo conspícuo ex-
Ministro da Fazenda, que nos está ouvindo· e a , quem o Amazonas tanto deve 

. pela en!Jrada do Bil:nco âo Brasil no rr.ercado. Fóra de duvida está que o 
Banco poderia ter aouferiào lucros importantíssimos si não quizess·e commer-
ciar, ser commerciante . . . 

0 SR. EURICO VALLE: - .Esse ;foi o grande erro. 
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O SR. ARISTIDÉlS ROCHA: - ... e si entrasse no m'ercado a,penas com o in-
tuito de amparar a producção dos Estados da Arr.azonia. 

Adquirida a borracha e recusada a sua venda com lucros que fez mais o 
Banco do Brasil'? Ao e·nvez de dividir o stoclc em dLfferentes porções que, 
separadamente, devi3:m ser enviadas prura differentes portos ou mercados -
Hamburgo, Havre, Antuerpia e Liverpool - foi o ~toe/c · totalmente exportado 
para Nova York, cüm a. aggv.·avante dessa exportação -não ter sido immedia -
tamente feita, mas realizada muitos ~ezes depois de effectivada a compra do 
producto. Com a demora da exportação para Nova York, nova embaHagem 
teve de ser feita, por tt>rem a,podrecido as _ caixas primitivas, ar-madas com 
tabüas de seringueira bart'iguda, sobrecarregando assim o custo do producto 
adqui-rido. Chegada a borracha na Anlerica, importante que era a sua- quan-
t~dade, congestionou 0 rr..ercado, ficando a mercadoria nacionalizada como 
americana, por se haver -incorporado á riqueza desse paiz, de fôrma que. 
qua,ndo o Governo cogitou de dividir · o stoclc e de ·reexportal-o para portos 
varios, verificou a necessidade, a obrigação em que estava de pagar irr.pos-
tos de exportação, enca-recendo ai'!J-da mais o preço primitivo de acquisição. 

Dahi a permanencia do stOclc em Nova York e a razão dos allegados pre-
juízos, C'Uja origem, com franqueza, não tem sido lealmente explicada. 

No err.tanto, ati·ra-se hoje esse fracasso á responsabilidade das praças 
da Amazonia, da fallencia de súa producção, qua,ndo, em boru e sã conscie·ncia 
isso representa um falso testemunho perfeito e aca;bado. 

Dessa tentativa falha de resultados pa~·a o Banco, veio o receio do Go-
verno. Não entraria mais no mercado, parece dMinitiva,mente resolvido. El' 
o que se conclue da con,esponde ncia trocada pela Associação Co=erciál dó 
meu Estado com o eminonte Sr . .Presidente da R~pubiica . 

. Para melhor escla;redmento do assumpto, conveniente será que a Ca-
mara conheça essa oorrespondencia. 

A associação sug15eriu a,o Presidente a idéa de urr.a emissão desti-nada a 
valorizar a producção ·da Amazonia. O Sr. Presidente ' da R epub1ica, res-
-pondeu assim': 

"Rádio - P€tropolis, · 1 2 -4~21 . - Sr. Luiz Rodrigues, presidente Asso-
piação Comm.ercia l - Ma náos - _tSr. P.~·esi~en1:e Re.publ:ca incumbe-m~ com". 
mumcar resposta telegrarr.·m:a 26 m ez fmdo, Governo nao cogita fazer emis-
são . Situação ból'racha· ·1:ão é mesma crufé cujo milrcado birasilefro pôde do-
minar. Governo está empe'i1hando-se warraptagem borracha Europa e <luan-
to Amazonia está torr.and-o pa·ovidencias seu alcance. Saudações. :___ Toscano 

(. 

Espinola, a uxiliar de gabinete do Presidente." 

A Associaçãc Comntercial, recebendo ersa palavra de animação do Go-
verno, que declarava estar tomando, quanto á Amazonia, as providencias ao 
seu . alcance, providencias que não terão prpficuida:de si não forem ur&'entes, 
dirigiu-se novamente ao Ch efe da Nação, nps termos, que a Cam·ara vae ou~ 
vir, r espeitosos e sinceros: 
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"Radi-o - Manáos, · 28-4-21. - Sr. Preside-I,J.te Republica ---,- Ri9 ··_:_ Temôs 
honra accusa·r radi-o 12 ei.n resposta ·nosso teleg.ramma 26 -março em que V. Ex. 
se ·digna declarar textualrn:ente: Governo não cogita fazer émissão. Situação 
borracha não é mesma café. Agradecendo gentilElza resposta franqueza da · , 
mesma nqs · autoriza fazer segui-ntes ];}Onderações. Oommercio amazone·nse· 
apezar d.olorosa ·emergencia n.ão· p·ede urr.a esm'ola :mas tão sómente solicita do 
Governo paiz ser racionalmente· amparad'o o unico producto que no momen-
to -está rupto a ;produzir e ·no qual empregou .cincoenta annos de energias 
enorrnes capitaes com . sacrif'icio milhares vidas. Si -borracha estivesse rele-
gada ás'. coisas inuteis nós horr.ens pratico~ não estaríamos a cançar ' o es-
pirito de V . .Ex. reclamando medidas que o Govel'Ilo rullega nã:o poder levar 
a efeito talvez suggestionado por falsas informações . Permittimo-•nos affir-
IT)'ar que ·noss-a borracha dómina o mercado mundial pela sua qualidade e tanto 
assim que tanta seja quantidade pl'Od'Uz~da encontra coHocação nos proprios 
centrgs· interessa_dos -na borracha plantação emquanto esta se acoumula em 
grandes stOclcs estragando-se. O mal que nos opop:rime e para o qual temos 
r·ecorrido ruo poder publico ·é o ·nosso apparelhamento economiC:o não of.fe-
recer :res-istencia . á menor p:re,ssão. dos rr.-ercadqs consumidores que tendo pro-· 
dueto Oriente desvalorizado devido supe:rabundancia ·e, inferiori'd'ade arrasta 
o nosso ao m·esmo nivel. 

Mas neF<te moá1ento, Exmo. Sr. , niio se trata de domi-nar merda:dos· mas 
sim evibr desapp'o!Jrectmeonto industria que todos factores demonstram es·tax 
ptl'est:es entra~ nova í·•has·e p.rosverildaide. Se d~sa:p:parecer esta industria na- • 

. ci-onal , nenhuma. utilida,de te.rão as fabricas que Governo V. Ex. sabiamen.te 
procura n.uxiliar. Assim com as medidas ann•unoirudas Governo gastará mruis 
do que 'leria n~cessario para a·mparar. esta industria além do con.sequente de.s-
povoamento que constitue um erro que certamente deslustraria no futuro o ' 
aureolado nome .rle V. Ex. Quizeramos merecer a . conf•ia nça de V . Ex . a 
ponto d-e nos srer pe;rmdtti'do a-pr·esentar uma. nova or-ganizaçiio para provar 
praticamente quanto são chi.méri'cos os ll'ecei'os d~s que são responsav~.i~ peJ.o 
desamparo >L qüe temos sido v.otrud-os. Res,peitosa:s saudações. - Carneiro. 11tt 
Mot.ta, Presidente A~.sociação ICommercial." 

Deante dess·e õ.e-spacho, no qual a Associação do meu EstaCLo soiicitava 
a ne~ssaria v·enia pa.ra 'apresent:a.r alvitres n-ovo.s, no s·entido de demo'ns<trar 
q·ue illus-orios eram os ll'eooi·os dJo Govemo, 'não ã.m.parand-o dfrectaménte a 
nosso producçã.o, o Sr . . Pr-esidente da Republ1ca:, . ·em um g·esto republicanc 
que-·ruinda mais, o ·eleva e ennob.:rece no conceito d·as · classes conservadoras da 
Nagão, res.pondeu deste modo: 

"Radio ---:- P etropolis, 27-4-21. - Sr. CM'neiro da Motta, Presidente A.s-
sociaçã.o Coilliii1e:rcial - Manráos - SI!'. Pres~dente Republica incumbe-me 
d•izer aécõrdo d-esejos manifestaes teJ.egramma 23 podets suggerir nova _ orga- . 
!11ização. Saudações. - Toscarno E_spino~a. auxiliar ' Ga.biriete. ". 
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Autorizad.a a agir. reunia a Associaçã,o Cmnmercial os mais representa-
tivos elementos da pi·aça de Ma náos, inter•essados no resurgimento economico 
do Estado onde teem vinculado os seus interesses. seus vultosos haveres 
de algumas centenas ãe mi: contos immobiHzrudos em prpp·riedades ~·uraes, 

es·tabelecimentos Ul'ba.nos, navios, etc., afim de ser tomruda uma definitiva 
deliberação a respe·ito. 

' Ficou resolvido que se org-anizasse a Sociedade Valorjzad.ora da Borra-
cha, que tomar-ia a si o enc.-'l.rgo ck am·parar o c·ommer.ci•o, proteger a pro-
clucção, !ocaliza n<Lo trabalhadores naciona•es, montando fa:brh:las ele ref1naçãJo 
para unifka r o typo ela borrach a exportavel e fabricas de a rtefacto. 

Dess•'l éonsoDcio ou cooperativa oomm·erci-al fazem parte as m f"iores, as 
ma:is · soJi.das e acreditadas C'.asas da praça de Manáos, que recebem, sómente 
ellas, generos de producção do Estrudo, não só de Pt'Opriedade's suas, como 
de seus freguezes, em impm,tancia superior a 40 mil co~ tos. 

;pois bem, essas casas, essas fia·mas, pelos çapitaHstas :tue as compõem, 
põem em corpmum a s.Ua fo1·tuna, para s_alvar a pDoducção do Ama,-;onas. 
Aceitam esse enc~rgo, a•ssum:em esi n res)Jonsa,biJ.id-ade, certos de positivo 

' suocesso. 
Elles querem ·e Yã'o dem·onsü-ar que com direcção e capac.id·a:de, póde a 

Amazonia se-r sal vá da miser,ia que lhe corróe o organismo, ainda com a lgu -
ma vitalidade. ·sob todos os aspedto>< prat:i-cos tomarão providenci•as efficien-
tes para que a .fumazorna nãJo succumba, desrupparecendo, como querem os 

. d - 1d d d' ' ' nossos c·Jmpetldores, a nossa p.ro ucçao os mel'Ca os m1lll'1 1aes. E de sa-
Iitmtar que homens d<;l negocias, de haveres e de responsabil1dfllüe niio arris-
cam sua fortuna em uma. aventura. 

'11omand-o essa ree.olução hero~ca e e l·ogiavel, a A-ssociação ctella inteirou 
a o digno e ltonl!'ad•o Sr. Prêsid<ente da F,tepublica, nos segu int.es ter·mos: 

' 'Ra.dio - Manã.os, 7 CLe Maio d·e 1921 - · Sr . P.rooi·dente .da Rer~ub1ica -
Rio - Agr-adeoomos uud~o V. Ex. perm1Ftindo suggerJrmos nova organização 
amparq borracha. Assim está .sendo ool'!stitu~da uma sociedade qu e c-ongre-
ga os prindivaes elementos , interessaJd·os no re;surgimento Amazonas cu:io ca-
pital serâ. constitui-do por seringa.es, propriedades ur1Janas, ruraes, embarca-
ções e outros va lores da qual sãio incorrtoradores J . G. Al!'aujo, Symphron:io 
& C., J. Carneiro da Motta, Gomes & C ., B. Levy & C., M. Gorbacho & ·c., 
J. A. Leite & C., Mend<es & C.. , J . M. Bezerra, 'Manoel Vicente Carioca, 
Gaspar Almei<cla & C., que recebem d<q interi,m· annuaJlmente mais de sed.s 
milhões ldlos boPracr.a e que supprem uma população approximada cento 
ci-ucoenta mil j,ndivi.d~.;os. entre trabalhrupore.s e famílias e com qurues estão 
contacto- -directo conheoendiO . todas suas neoossi·drudes. A smliedade ·terá pm· 
fim fegulaJrizar comme•rci.a- bor!'acha p•elil fórma que temos indicado ao Go-

_verno procurando elevar pre90 grada·tivamente até quatro mi'l réis e auti!iar 
-ou mcntar usinas ref.inação boPracha e quaesque~r t:mtras irudust:Jrias que con-
corram p·wn-t. val'Ol'iza·~ão )Jrodudlo. P ara exit o op•erações a . rea!Jzar é imvres-
cindivel Ga'veno aux!ii<~~l-a a titulo de emprestimo quruntia vinte cinco mil 
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dontos em parcella j!lQ"O ci.nco por cento prorogavel dez annos gara.nüa h a -
veres sociaes inclus;i'l€> valor m<;~inas que montG.Ir r espectivos 'llli!Á!hinismos e 
b.!lrri assim "s<tock" 1woductos adquir.i·dos. Devemos oúerrt rur V. Ex. que 
decid~da resoluçã.o · commercio de-fender pro!iuoto e intenção manifesta V. Ex. 
a.mparar pl'oducção tamto bastou d.espeo:ta.r me·r caJdo borrac.ha que · subiu de 
1$600 para 2$·100 cotaçã,o actual. Aprovedtand·o nn.ativo E~osição Londres 

. fizem<Ds seguir emá.ssario C!OI:J•ferencia;r fabricantes Allemanha, Austria, Rus-
si•a, Ita]ja, Sc!ail'ldinavia ruf.im de conquis·tar mercado·s ddrectos e entrrur no 
conhecn'lento exacto ó•€· certas ' minudencias sobre a:ppli.cação pol-centagem 
mistura, vamta gem ou cuesvantagem de nossos m ethoé!Jos preparo e ma neira 
exporta;r, etc., relativ.os nossa borracha. Inc1denten"tente deve·m-os commu-
ni·catr V. Ex. que este nosso gesto inJd'ependencia commercial desagradau 
a !.guns ::eprosenta.;,tes d·e casas extra;ngeiras . intermediarias venda nossos 
productos nos mercados c·onsumJ.CLores recetosos a"P Oi'O V . Ex . nassa causa 
send·o poss1vel tente m desvirtuM" pera nte V. Ex. nosso p.rop-osito fim emba-
raçarr- nossa rucção .. D e V. Ex. d.epende s·orte Arn.a.~onas que entraTá nova 
phas·e s·e o Governo der 'elerrnen.tos de vida S.oc.:iedaJd.e Valorizadora Borro.cha 
mas o tempo urge e este povo desalentado não pôde ouvir .mais sómente 
palaVtra.s de esperança e sim se,htiu:- uma ,rucçã:o ode positiva e firme vontade de 
rucdõr.do com a magesta.de do c:rurgo que V. Ex . od1gn.amente occupa e propria 
elo .care;cter pess•oal de V. Ex. a quem resp.ei:tosa•m ente saudamos. -.Augusto 
Fe•rnandes, 1. 0 Vi•ce-iPresklente em exercício . " 

Esse, des•pachu, ouvi o a Cam a.ra, é cheiü de · saJd'iio op<timismo. Eu sub-
screvo tuclü quant.o a. Associação do meu E staxio d·isse. O a;mJ>ai!"O in.direo.to· 
não pód·e sen.· n egado a os productores arrnazonenses. O nosso· r esurgimEm.to 
está nas mãos ·do Governo da Republica. E nós ·confiamos muito no pa.trio-
tismo do 1llust r e ·~ b<}nem€'I'ito nortista, qu e dkige os d.esti.nos do Brasil neste 
mom·e.nto. 

Embora longa, passagei-ra é a. crise qu;e abate . a Ama zonia.. 
A Amazo·n<ia nã·o é!Jeve seu:- relegada. a;o abam.&ono : Em que peso a opi-

nião ele pret ensos esta;d1s·tas que, cath e•dra.lescamente, em d1splicente gesto 
prodlama.rn seren1 .rerrnotas as suas possibiloidélides. Eu auguro diaJS melho -
res, mais promissore~ô . para o .AJ!nazon~s e o Paa"á. E o meu optimismo é 
funcla clo em faJctos . O pr·eço da borrruch,a m elh.o•rará. Os faJctares que occa-
Bi onúam a sua quéda de desapparec!er lenta mente. 

A guerra <iesorgs ndZJou a iné!Jus<tTia . manufactured.ra da }:}orracha na Ita-
l!a., na F .rança e na Inglaterra. AnnilqudJ.ou-a totalmente na Russ1a, na , 
J\1lema nha. e na Belglca, os nossos mel•ho·res mercados. 

Em cons·equencia, não tendo cessélido a. producção, co,lossal f.oi a qua n-
tidade ele bon:·~cha {lo Oriente armazenada. na I·nglaterra occasiona ndo as 
sombrosa depressão nos llreços desse genero. 

IM:as , . cessada. a guer.ra, reabertas as frubridas paul-a tina mente, conven-
ciona.ào que foi p•elos pl'a.ntadores a dimri.nuição da sua producção, nÓ Orie•n-
te, creados e levados premias pel-o g"(}verno · inglez pa ra os que descobrissem 
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r.ovas applicações para a bom-acha; e, por outro lad.o, tende-se em consd-
deração que a molestia desima as arvor es de pla'!1tação e que essas plan-
tações niio se faro .mais e nem se renovarão em ·grande escala, por -força · 
dos grandes prej u1zos verificados, attendendo a que os capital-istas não se 
t]Uerem metter em novas aventuras, empregando i-mproduotivamente ou 
com certe2a. d~ insuccesso o seu dinheiro, com mais va.nta,josa.s ap.plica-
ções neste momento de pob>reza universal , tudo isso indica que o preço . 
da bonracfua tem de melhorrur. Já não póde descer ' mais . 

OutDo faJCt<Or prepond•enante é que a p.r.oducção agrjcola no extremo 
Norte está sendo regulariza-da . Promissora que já. era, nos 'llltim·os annos 
do Impeorio, como aties tam as estatísticas no Amazonas e como fa zem certo 
as esta.tistieas no Pa>rá., segundo a demonstraçã.o brilhanti-ssima do De·pu-
ta.do Eurico- VaH<e, ce sapprur-eceu por oompl'eto com a subida ver-tJigi.nosa 
da borracha . Mas, >citadas as attenções dos gover.nos da Amazonia. ·e de 
Governo F<1deral para a agrdcult>ura, esta se desenv-olve e começa a sup.prilr 
fl.·S nossas exigendas int~rmas, <Uesap;par:ecendo a necessirdrud.e ·da im•portação 
de cereaes, -o que .c!ontribuirá para o barateamento da extra-cção da bor~ 

1·acha e consequente 'llalordzaçã-o da producçã-o. 

O a;!Juso -da c-redito, outro grande factor de nossa a-u1na, já cessou. O 
commercio nas suas transacções está agi.n,do com m uita IJ!rUdencia e cau-
tela . .Nãr vende senão a quem offerece garantias . Hoje não se fazem · avia-
mentos, compra e venda de mercad-orias; sem o contracto acdessorio · de 
hypotheca. ou penhoi·. 

As condições de vida brurateara m ta n;to no Amazonas e no Pa!rá que, 
em nenhuma ca']J'l!.al do Brasil, se põ.de viver com o conf.orto relat-iv.o com 
que ruU.i se vive sem gastar cinc-o ou sei~ vezes mais do .q·úe alli se gasta . 
Os desperdícios já. lá se foram. A miseri~ tvouxe habitas de economia 
forçada. 

T.udo isso, <"<lon.omicramentle, sãc: :liaJcfOl'Cs atP!I'ecia veis no sen bi-dío dle 
donven-cer aos mais obtusos que o Paro. e o A•mazonas atravessam -uma 
ç:rise ~ravissima, ~ fwcto, mas -de cruractef passageiro. Cederá., estou cert-o, 
se ao lado do fa-c-tor tel'!'lpo, pr-ovi•dencias outras faDem asseguradas . 

E q'lle providencias poderão Gat;acr- o mal? 
A p.rimeira, a que sobrepuja a todas as out ras , é liv=r o c ommercio 

dos intermediarias extrangeiros. ·Al>solv;iq-o pel-os eXJplorad'ores, não di•spõe 
o commeDcic de um appaJI'€lhamentG> racjonal e efficiente prura. repellir a 
acção ma;lfazeja delles. De um lacl() - or explo!'a,d·or es, adquirindo os pDo ~ 

duetos pelo .preço que bem entendem - do· outro os rü·oductores ·que já 
não. põd·<>m prod'llzir prura vender a os p!reços offereci•dos. 

Se o ·problema da. borracha requer urpa successão de medidas acces-
sorias - . u mas em via de realização - putras que a seu tem.po serão to·; 
m a-das. ·) C'E'sencial agora é ev:itar o -compl•eto -desawar.eciment o da indus-
'bria, que apezar da c.ituação de di:lif>iC'Ill-da,d~s em que se encontra, ainda é 
o . maior senã-o o unkA) elemento· de vida actual da Ama~onia . 
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.Dir-secha que ·ea·ila desva lorizaçiLo ohedece a uma lei eco,nomica. Ha 
exces.so de offerta.. e falta ou ,cJ.,lmrinu ição de procura, devi!lo ao e:x;ces.so ·d:e 
]:}roduC'ção. E a!'gume'ntam com as estati·sticas. No mercado mund·ial de 
borracha não podemos ma:is ter el'fi~iencia, dizem, porque produzimos" um 
decimo .:ta prod·ucção mundial . 

. Ma:s, é precizo não esqueceo.· · que se o factor quantidade deve ser ~nvo

ca;do •contra nós, r, factor qualidX:I4e deve vir á discussão em nosso auxiUo . 
·Sim, no Ceylão; ua Malasia, onP,e quer que se cultive a hevea braSi-

liensi3, não cons·agui·ram ruinda sur)plantar o nosso-. producto. 
A borracha fina dc- Amazonas pó.de ser a;r.mazenada annos e annos, ·sem 

·estragar -se, sem perder as suas qualidades de elasti<!ida.de, o 1J.Ue se não 
dá com, a t~o OrLmte. Mui·tos a:rti-g.os da ma;nufactura da borracha não .põ-
dem se:r ·confe<lcioJ;J.ados senão com borracha fina da Amazonia . . H a neces·-
sidaéLo imp·res-cindivel desse decimo de p:roducçã:o nossa para juntar aos nove 
decimos de producçãc delles, afim de melhorar . a qualidade dos productos 
ma,nufacturados. Toda. gente sabe disso. 

E a prova de que a nos.sa borracha não póde ser anniquüada, a prova 
positiva de que a le: econom!ica sobre a offerta e a procura .não deve ser 
trazida á •d:scu ssão como elE(,me•nto deciviso da nossa ruína, é que a bor-
•r acha da. ll.mazonia tem sempre com'J}rad:ores . Toda produ cção é sempre 
vendida ao chegar ás praças de' Manáos e Belém. Portanto, ha procura, ha 
nll·Ces•.siodad~ da nossa bom·acha. Mas a e:x;ploração dos compradores, dos ga-
n~nciosos intermeai-ari.os é de ta:l ordem, que elles ·não compram o pToducto 
simultam~amente. Durante .dias uma casa entra no mercado, para ·logo de-
pots retira.r -se e d<lir rlugar á outra, quando nâJo resolvem, de mãos · dadas, 
ein verdade:ro "trust" fazer a comP'ra e dividir . O merca;d·o esúá n as mãos 
das casas ' inglezas, esP'eou.Jação essa que ellas- levam a effeito pelo desap·p·a-
recimento das' ~·andes casas a l!emã:s que com ellas sempre compe:bira:in, 
razão por que a especulação 'baixista outr'ora não dava resultado. 

I 

E' uma famtasia. dk-s·e~ha . Não; quer a Camara um exernplo que 
confi!·ma em a bsolu-to a nQssa argumentação? 

Estu demos a produ<!ção e ·os mercados da castanha . Só o Ama:11onas e 
O•P ará p,rocl.uzem castanha . A proclilra é tanta 1J.·Ue, mu:tas vezes, a safra 
,Loda, amtes da •coLheita, está vendida . pelos intenmedial'i:Os ertrangeiros . . 

Vendida a safra por L}reç-os contra;cbua l·me.nte fixados, os · V·endedores 
da nossa producç1Lo errbram n·o . meccaà.o . Combinam entl~e s-i os preços e a 
qua;ntidade de heetoli·"ros que cada um dev·e adqu:r.ir .' E ·o pobre oommer-
oiante, sem recursos para ex>]J'Or·tar directametne a sua castanha, recebioo 
dos dono.s dos cas·ta.nha.es .que eUe aviou, nec·essitando de numeraria que lhe 
faHa1 pqt·que, não temos a.p.p.arelham·ento banca1·io, fica sujeito á ga nandia 
i~nobil do i1ntermeCiia:r?o extrangeiro. Ocqa;siíÍ.o houve em 1J.Ue a ca•stanha co-
,tada na Europa a .cento e tantos m il réis o hectolitro, era venà.1da em Ma-
n:âos· a vin!e e 'ta.ntos e a trinta mil r éis. 
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O Sa. EuRICo VALLE: - O nnno pass·ado toda a sa;fra da castanha ·f.oi 
adquirida em Belém 3 em M!llnáos a 40 e 50 mil ré'is ·o hectolitro e v.endida 
a mais de 80$000 . 

<O SR . ARISTIDES RocHA: - A , mais de c-em m•il réis. A castanh a será ta.m-
bem um product ~· vencido? 

O SR. EuRICO VAL•L.E: - Não, porque temos o monopoHo. 
0 SR. ARISTIDES ROCHA: - S·im, temos O monopolio. Só O Amazonas ·e o 

Pará a produzem; ·e, trJ·ste wttestado da nossa incwpacktade, qú!llndo dlá cento 
e tantos mil réis por heotolitr.o, em Liverpool, somos obrigados a vendei-a a 
tl'inta e a qua.renta mil réis. 

O SR. AucusTo m; LIMA: - Existe o monopo!Lo ~mquanto os ing!e?Jes 
não a levam para a Inclia, oom.o fizera;m dom a serúngueira . 

O Su . ARISTIDES RocHA: -Os pa·oductores p.or que não e.xportam d 't'ecta-
mente a sua producção? !Pela deficiencia ·de numeraria, respondo eu, e pela 
falta de tra.nspor.te. o..., navios são inglezes e d.e •um.a só .companhia. N ão 
ha praça para o productor brasi•lffi·ro, quando o i'ntermediari<>, o aça,m·barca-
dor i·nglez a·ge . . . 

'Essas ás razões por que o consorcio ·comnlei'ciaJ foi organizado. 'Exter-
nai-as, seria o su:ffi.cionte em justifioca1Jjva' do projecto, que pensava,mos apre-
sentaa· comr• emenda, ·embaa·cando-a no "rapidó'" da emergencia. 

O SR. AucuS'l'O DE LIMA: - Só al•can l!llm o trem noc-turno . (Risos.) 
O SR. ARISTIDEê RoCHA: - •Ma.s, ·o n~sso collega ,Dorval Porto, sempre 

cauteloso, tevp medo éle um "accidente". a r onselhando- nos ·que não o fizes-
sem•OS. .Seúa m elohor ulli •PI'o.jecto á parte . 

0 SR. AUGUSTO Dill LIMA:· - E' uma "<;.OIDipOS'içã.o de trem especral". 
· O SR. ARISTIDEs RoCHA: - · No projecto de emergenc.ia foram ·s.uggeridas 

medidit.s varias de a,mpa.l'o j·Jlidi.recto á prod~·cção. Havia necessidade 'de fazer 
sentir á. Camara que o Amazonas nã.o .p.a.I"t·~c>pa, nem tão pouco o P a rá, 
d:esses fa;v0res, 

0 SR. GRACCHO C~>RDOS.O: - Nem o Acre. 
O SR. ARISTIDES 1-{.ocHA: - Sempre q·u e me ·rej)iro ao Amazonas e ao 

P a l"á, não cito e&pecialmente o Acre, porque continúo a consi·deral-o uma 
pa rte integrante r1o Amazonas. (Apoiados.) 

Quand·o fallo e>m Amazonas, naturalmente fa!Ho em Acre, porque o Acre 
é um ,prclongamento da terra amazonense, não é u m Estado, não pód!J ser,. 
nem eu o consJ.dero como tal. Portanto, 1'\eqito, fa llando em Amazonàs, i:ncluo 
o Acre, reti.rwdo tempora.riamewte da jurúsdiüçã.o do meu Estado por um acto 
de força. (A.pOiados.) . 

O projecto do Seaado despensa o colniiJ-eróo das taxas de a rmazenagem. 
A Commj.ssã.o de .FinanÇas, nesta Casa, :rceitou o alv.itre. Mas, salientou 
que esse favor sóme.nte aJkançwria a os pOJ•tos onde o ~erviço de armazena-
gem f osse exploracio ' p:eJas Alfandegas, isto é, p elo Go1·erno: 

Acdrescentou que a Companhia Docas de Sa ntos, mercê .da Intervenção 
do Governo de S, Pa1:10, a.ccedêra na isençã9 e que i.gual deliberação se espera 
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das e~preza:s que ei~Jomm os portos do Am~onas, Pará, Bahia e Riü Gran-
de. Dos outros nada sei. Mas q·uanto á MaJJJáos Harbour Limited, concessici-
naria do porto de lYfanáos, eu estou certo que as suas condições financeiras, 
que não são prosperas, nflo lhe permittirão accordar na is.enção. Portanto. a 
Commissão de Finan~~s. espet·a1·cí in.de.finirdamente e com ella o commerci·o 
do Amazonas . , . 

Logo, eviáenta se to-rna a desva.ntag·em de nos.sa situação na concu.rren·· 
oia comm:er·cla.l. À. maioria- dós portos brasiiei·ro~ ficará isenta da arma-
zenagem. Ao porto) de ManáQS, não .ficará, desvantagem qu e avulta se se tiver 
em cons-i:1.eraçào qu€ o nosso commercio se•rve a nossa zona territorial e a 
dos .paizes lirrütrophes <'\ a do norte de Ma.tto-Grosso . 

El ·o exaggero da armazenagem ·cobraJda pela com.pamhia concessionaria 
do porto de Ma.nftos ~~ conhec.i·do . Tarifas exhol'bita}J-tes tornrum essa emp~reza 
co-participe dos lucro:; d;os negados, ha~tando salientar, como bem d·emons· 
trou o Sr. Arman do Mendes, espepia.ilista nestes es-tudos, a extorsãq qu e re . 
presentam .'ls tarifas e c1epüsito da castanha, que paga essa verba, sem que, 
á falta de a.p•prurelh_amento, a companhia do porto lhe preste nenhu m serviço. 

Do :1bat!menta cl•3 fretes · nas e3trada<3 de 'ferro tambflm não p\rtici.pa o 
Amazona.~. porqu e to,lo o trans·porte ele sua producção faz-se por via aclquosa. 

Alvit;:-es outros fcram propostos, por diifferentes S.rs. De·putados. 
O illustre " lead·er" da banoada pernaanbruca•na., S·r. Deputado Andrad·e 

B'ez·erra, CUJOS conceitos expostos desta tribuna, sobre os n ossos magnos pro-
blemas soc'Ges, e(!oncmicos e politicos, são tão isentos e elevados, que teem 
i.mp·ressionado a n-üm tanto quanto a.s Hções CLe ·um ·erudito professor inte-
ressam a um alum·no a·ppJi.caQo, na sessão de 19 deste mez, emendando o 
chaJp.ado projeclto .de emergencia, propõe q·u e o Governo entr e immed.iata-

/ ' 
mente em accôrdo com o Banco elo Brasil, para e.mprestar aos produoto.res 
de ás~uc=, dos diversos E stados, "lS importanciai; de qu e elles necess·itern, 
nos termos consig-nados na e·menda, em p·resti-m o que ven ce·rá os ju·ros de 
7 •1• P pelo prazo · de u m ann o 

Esses titulas de emprestimo gosam ainda elo favor elo redesconto, com 
o endosso do Banco do Brasil. 

Por outro lado, os Deputados Miguel Ca.Jmon e Pedro Lago, apresenta-
ram emendas mandando qu e o Governo immediatamente entras·se em accôr -
do com ·o Bancá .lo Brasil afim de intensificar a exportação de merc.aaona.s 
da fabricaçã.o nacional, autorizando log·o o Banco. a emp•restar ~obre conhe-
cimentos de embarque á ordem, nas varias praças do paiz, aos synd.icatos 
e cooperativas d~ procluctores legalmente organizad-os, 60·% elo valor das 
mercadorias nacionaes exportadas para o estrangeiro, de accôrdo con1 as 
cotações em moeda brasileira vigentes na data do embarque. 

O Deputado Arm,ando Burlamaqui, illustre leader da bancada do Piauhy, 
trouxe o seu precioso concu rso á discussão do chamado projecto de emer-
gencia, apresentando varias ·emendas. 

No nu mero de suas suggestões eu destaco uma, qu e vem em auxilio 
da justificação do projecto da bancada amazonense - ê a que autoriza o 
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Governo a empregar até 50 mil contos da cil:rteira de redesconto em a uxiliar 
o syRdi-cato que com maior capital se forme . e que se proponha . a favorecer 
a exp-ortação, a;deantando aos donos dos productos exportados o seu . preço 
de custo rios merca'llos consumidores, intervindo nas operações de exportação, 
importação, cól!lpra e venda, pagamentos, etc. 

Esse favor a lcança todos os generos, excepção do café que tem appa-
relhamento 'lie protecção especial. 

Essa em·enda sugg.ere a i·déa de um consorcio, do · qual o Gov·erno é soÜ-
dario, não podendo deixar de ter responsabilidade por prejuízos possíveis, 
dado que e lle terá -uma parte nos lucros que fm·em a uferidos e _ toma p·arte 
na d i:r ecção elos negocios por meio de um delegado ou fiscal seu. 

Nós, da ba·ncada a mazonense, deixamos ao crit:erio da Commissão de 
Fina;,ças, analyzar, sob 'o ·ponto d e vista nacional, ~da producção brasileira 
em geral, as vantag·ens ou desvantagens dessa suggestão. 

Quanto a os nossos interesses, aos interesses da vroducçã:o do nosso Estado, 
nós temos r eceio de, m ai·s uma vez, n a hypothese de insuccesso, dada a appro-
vação da emenda, atirar-se a culpa á n-ossa producção exportavel e ao nosso 
commercio . H a;verá prejuízos? Se os houver, nãJo se dis·cute, o b6de expia-
torio será a Amazonia, foram os productos dessa zona que, desvalorizad·os, 
occasionaram os prejuízos . 
, Ha, P?rtanto, da parte de differentes peputa'llos a justificativa ql\le vem 
em auxilio das eonsiderações que faço, fuanto á necessida de de proteger 
a producçã9. · · . 

O SR. EURICO VALLE: -V. Ex. dá lice1~ça para. um aparte? Ha tambem 
um projecto d o Sr. Deputado· Bento de Miranda, já em \'!Studos no seio do 
Congresso. 

O SR.' ARISTIDES RocHA: - E se esSiL .protecção se torna necessaria á 
producção franeam~nte valodzada, com·o · o assucar, neste momento, com 
maioria de razão ella deve ser invocad!J- p:ua· a producção amaz-onense. Por -
tanto, a bancada amazonense não propõe ao Governo uma aventura; a idéa 
da socialização ou do consorcio commet·cial realizada no Amazonas, é, pór 
assim dizer, uma m edida aconselha da . pelo douto economista Sr. Cincina.to 
Braga que, nas ·suas sabias cons>iderações na Commissão de Finanças, sobre 
o nosso momento -econonüco e financeino, salientou a imprevidencia dos 
oommeTcia ntes e productores nacionaes, deixando .correr os seus interesses 
á revelia, quando deviam formar cooperativas, .consor cias e syndicatos, ·em 
sua defesa, exemplo esse que a:té os pedreiros, foguistas e. demais operarias 
vêm dando, oom os melhores r esulta;dos. 

Foi o que fez o cm:nmercio do .Ama.zonas. Casas das mais importantes 
e ·das m ais soJi.das, do meu Estado, que j:êm resisi:ido á penuria economica, 
á desva lorização horrerida da producção ... 

O SR. DORVAL PORTO: -Casas que têm seus destinos ligados aos destinos 
da terra. 
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O SR. EURICO VALLE: - Casas que embora resistindo, estão nas mes-
mas difficuldades em que está á terra. 

O SR. ARISTIDES ROCHA: . . . organizaram esse consorci-o, com vul-
toso ·capital, para o effeito de solicitar do Governo Federal um empres-
timo a prazo longo •e juros modicos, no intuito -de tomar o encargo da va-
l·orização de nossa producção. 

O SR. GRACCHO CARDOSO: - Assistencia necessa-ria .. 
O . SR. 'ARISTIDES ROCHA: - . . . assistencia necessaria a todos esses pro-

duetos, localisação . dos trabalhadores naci-onaes, montagem de fabricas de 
refin~ção e artefactos, etc. 

O eminente Sr. Antonio Carlos .. ·Zeader da Oommi-ssão de Fi-nanças, re-
latando o chrunuido '])rojecto de emergencia, deu as raz6es -por que não 
propoz medi-das que importem el'!l protecção dir-ecta á producção nacional. 

Disse S. Ex. que aos Estados ê que incumbe cuidar da propria pro-
ducçã'O e que, quanto ás medidas -de incitamento e a uxilio a forças produ-
ctoras a parte da União deve consistir em me-didas indirecta-s. 

A intervenção do Governo para assegurar preç·os melhores, disse 
ainda S. Ex. resulta quasi sempre na deslocação . ·do prejuízo dos produ-
ctores para o '.rhesouro, o que só ê toleravel quando o Thesouro pó de perder. 

O projecto da bancada amazon~nse não a-lvitrou, · porém, um auxilio di-
r.ecto por parte da União á producçã-o do Amazonas. _A b ancada su ggeriu, 
ou melhor, propoz medidas de natureza. indirecta, que em tudo -podem' ju-
gu.Iar a situação de asphyxia em que se acha a praça do extremo N-orte, 
sem que possa haver receio de prejuízo de qualquer especie para o Thesouro 
Nacional. 

O Gover·no assegura a abertura de um credito em conta corrente, com 
juros recíprocos. Mas, tal empres'timo não representa uma aventura. O seu 
pagamento fica assegurado por hypotheca e penhor de bens livres e desem- · 
baraçados -de qua-esquer o nus ou obrigações. A producção recebida ou ad-
quiri-da pela Sociedade; quando exportada, representa uma garantia para 
o · Governo, desde que os conhecimentos de embarque são endossados pelo 
Banco elo Brasil, para o effeito de ser ·o li-quido producto dos generos embar-
cados, credita-dos á Sociedade. 

· O SR. EPHIGENIO DE SALLES: - E' um ·emprestimo perfeitamente gaFan-
tido . 

O SR. ARISTIDES ROCH"A: - Ga1·antido so'b todos os aspectos. O Banco 
não póde ter prejuízo d-e natureza alguma. Se a Sociedade exportat· os pro-
duetos, cau ciona os conhecimentos e saca a favor do Banco . Si -os vender 
na praça, saca a fa,vor · do B anco pelo liquido producto da conta de venda 
contra o compra·dor, além da garantia do seu actiY.o commercial. 

Verificada, portanto, Sr. Presidente, a impossibilidade em que está o 
Gov·erno . de entrar ·directamente no mercado, 'OU melhor, o receio que tem 
o Governo de entrar directamente no mercado, a uxiliando a valorizaç>ão 
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dos productos do meu Estado, · a nossa bancada, respeitando esses escrupu-
los, apresenta e defende a idêa da Associação Comrnercial do Amazonas, 
concretizada no projecto que estou desalinhavaaamente justificando. (Não 

apoiados). ·' · 
O SR. EURICO VALLE: -A jUstificação do projecto ê completa. 
O SR. ARIS·.rmEs ROCHA: - O auxilio é indirecto, repito. As garantias 

são sufficientes . 
O SR. l!<PHIGENIO DE SALLIDS: - Ha casas nesse consorcio que giram, por 

a nno1 com muito maior somma do que essa que pedimos pot· emprestimo: 
0 SR. ARISTIDES ROCHA: B. Levy & COmp. e J. G. Araujo, por-

exemplo, giram com importancia muito superior. 

0 S!l. GRACCHO CARDOSO: 
0 SR. ARISTIDES ROCHA: 

Quanto se pede de emprestimo? 
Pedimos 25 mi'l contos de emprestimo. Mas, 

o credito em conta corrente não poderá exceder a 15 mil, senão depois 
de · montadas as fabricas de refinação e artefactos. 

O SR. EPRir.~:Nro SALLES: - E' uma operação segura. 
O SR. ARrSTinEs RoCHA: - Segura e necessaria . Ella se impõe neste 

momento, deant~ da desorganização economica em que nos achamos. Qual 
o resultado que o Governo Federal tem com isso, perguntarão ? Tem todo;' 
porque no momento em que se grita ·que 1 a nossa balança commercial se 
desequilibra, quE' se está importando, mais d-o que se exporta, um dos fa-· 
ctores da q·ueda do cambio, n ecessario ê pr1 teger a p.roducção nacional, afim 
de que a nossa exportação augmente. Parece não ter importancia a bor'-

' . 
r acha, hoje em dia, na nos.sa balança comr,nercial - ella, entretanto, ainda 
pesa muito. 

A Associação Commercial do Amazonas1 em telegramma que me dirigiu, 
noticia o seguinte: 

"Como sub~idio argumE'ntação t enha fazer fim provar nossa pt·ecaria 
situação informamos seguinte: total entrada borracha Manáos todas pro- ·' 
cedencias safra recem f_inda trinta junh-o dpzesete mil quatrocentos sessenta, 
nove t oneladas quando anterior safra vinte seis mil duzentas sessenta oito-. 
toneladas havendo portanto decrescimo trinta tres meio por cento. Convêm 
publicar imprensa. - Carneiro da Motta, presidente da Associação Commer-
cial" . 

Ora, essa estatística estabelece a differença de producção entre a safra 
anterior e a ~ctual . A differença ê de 10 ll).il toneladas . 

. 0 SR. EURICO VALLE: - Para o anno Sf.'á de 20 mil. 
O SR. AR!STIDES ROCHA: - Essa diff

1
erença de · producção, que tende 

a augmentar, como disse o meu ·co!lega, fep utado pelo Pará, maior dese-
qui.Jibri:o traz á nossa balança commercial. · 

Ampa ra do que seja o commercio, com o favor reclamado, a ugmentará ; 
a producção e o seu valor. 
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-.o · SR.' ·EPHJGEN10 ."- SALLEs: · ....w ..• Ma•s; êorno podemos augmentar·· a nossa 
pr:oducção, si estã.o retirando o;; ' braços da Amazonia, como medida de au-· 
xilio? 

·6 SR.· ARISTIDES Roc:ErÁ: - Medida nociva .aos. nossos interesses regionaes-
e aos da proprià ·Na.çã:o. Iniciadas as ·obras 'do Nordeste, o Governo Fedéràl' 
te1n da do milhares de passagens a :pessoas que s·e retiram do Amazonas · em' 
busca ·do · Ceará. 

0 SR. EPHIGENlO SALLES' ~ E agora· m~.ndou ·2. 500 para o Oyapoc. 
O SR. AmSTIDEs RoCHA-: - -Por.· outro .lado, o Governo de Portugal man-: 1 

tem· dous - tra:nsatlanticos ..::.... o S. Jorge e outro - com o unico objectiv'o de• 
tra-ns·por:tar) .. portuguézes· ·d:o· Pará e ·do Amazonas, para as suas possesões 
-do ·ultrama-r. " : .. ·-' 

No emtanto, a Noite, illustre orgão d§l- imprensa flumin ense; m a:l in·-· 
formada, ·declara -que· no Amazonas 'ha excesso de braços. Apresenta uma 
estatisÜca, segund'à ·a quàl, ·entraram 14'. 000 pessoas e sahiram 9. 000, veri-
fi-cando-se um saldo de 5. 000. Mas; é preciso esclarecer que essa entrada 
foi do interior dio ptoprio' Estado. Assim, sahiram 9. ooo . Não entrou nirÍ-

. Ora, Sr·. Presidente, deante do que venho de expendet·, sem entrar erri 
dados estatísticos, qu'e sedi'o· •·e:iblarllÍdó$'-' ·i;Ji3ló ~ 'meu · i.Jlu-stre collega .de ban-
cada; o ·Sr. ·Deputado no·rval Porto, impõe-se a approvaçã~ do projecto da' 
representação ·a mazonense. 

O SR· PRESIDEJNTEJ: - Lembro .a V. ':mx. que está :thnda. a hora do ex-
diente, · 

O SR. ARlSTii:,~S RocHA·: - vOu termina.r , rogando a todas as bancadas~ 
da Camara, notadamente ás dos filhos do N·ordeste, o seu auxilio e apoio 
para o pr~jecto da bancada 'am~zoneris~ ,' porque este auxilio não r edundará 
sómente. em nosso J?roveito, mas em proveito de tod·os elles, pois reverterá 
em beneficio : de uma populaç.ão que é do Nordest~ brasileiro. (M1tito b1771'!-; 
muito bem: O orado-r . é vivamente cumprin.~entaao). 

SESSÃO DE 29 DE JULHO 

O Sr. l)orval Porto: - Sr .. Presidente, o meu illustre collega ·de banca-
da, que ·deu as razões justificativas do projecto que manda o Governo da União 
abrir, no Banco do Brasil, á Socieda de Valoriza.dora da Borracha, ·da praça 
de Ma náos, uma conta corrente -de 25 ·mil contos, pra zo m inimo de cinco e 
maximo de dez annos, juros ~eciprocos de 5 •1•. ao anno, - o meu illustre 
collega de ·bancada, em sua brilhante oração, exhauriu o assumpto. 

Não se justificaria. portanto a minha PTesença na tribuna, si não fora a . 
necessidade de ; insistir -em ~uns ·tantos aspectos suggestivos do caso economf• > 
da borracha_ Producto ·fuRdamental da .economia dos dous Estados do extre-
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mo Norte; não poderia, só por esse facto, deixar de interessal' vivamente ~• 1> 

Governo da_ União. 
Não deveria o Governo da Republica relegar a um plano de cogitações 

secundarias aquelle producto que, _no anuo pa ssado; ao acGusar a balança 
internacional um deficit · contra nós na importancia de f 16,892.000, valeu á 
economia nacional :E 3. 712.000 . 

Qual não seria, então, Sr. Presidente, a eff iciencia da industrla brasilei-
ra da borracha, si uma politica previdente . e provid,ente lhe aclarasse o ca-
minho a per lustrar, lhe orientasse a ac~ão . a desenvolver, lhe ·coordenasse os 
esforços a empregar na concurrencia do sim:lar .estrangeiro? O que, porém, se 
tem observado invariavelmente nestes 10 ultimos annos . d eprise, , sempre cres-
cente, é, além de uma tributação por demais excessiva, o mais p erfe'to ab<-
senteismo. 

Direis, talvez: "Como amparar a oorracha brasileira, como valorizal-a . 
. si ella ,.apenas representa o demmo da producção mundial? 

A essa objecção dous factos, qual o mais importante , se ÓppÕem: Pri-
:rpeiro: a borracha brasileira, pelas suas propriedades intrinsecl;J.s de durabili-
dade, elasticidade e resistencia, é incomparavelmente sup.erior á congenere 
cr 'enta J, pelo que a grande industria' dOS ,pneumatiCOS, galo_çhas e qua JhUG 
artefactos exigem esse preparo, não póde abrir mão de .um co~ffjc:ente de 20 °j;• 
da borracha bras ileir a . I 

~ t I 

O SR. E,PHYGEJNIQ SALLES: - Como liga. 
o SR. DonVAL PoRTo: - Segu.ndo facto: - com represen'tar a borrach<:J. 

brasileira apenas um decimo da producçã~ mundial, é, entretanto, colloca da. 
immediata e integralmente, nos merc:adqs consum:dores. . . . . . . 

O SR. ARISTIDES Rrj•JHA: --'- Muito bem. Não ha o argumento · de excesso 
de o~erta sobre a proeura. 
, . Ü SR. DORVAL PORTO: -- Esse d'uplo fapto, o das ~ropri~da_des intrínsecas, 

pór multo superiores á da co11genere orienfal , e · o do consumo irn\n_ed 'ato que 
e lia encontra em todos os mercados -do exterior ... ... ' · · · 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Posso informar que ha m esmo contra-
ctos especiaes que determinam a applicaç)io rigorosa da · Pa1·á Ru-bbo~r. 

O SR. DoRVAL PoRTo: - O aparte de V. Ex., a que sou muito agradecido 
illustra o assumpto e lh e Çl:á um lJittorescp éspeciai; por isso que v. Ex., é, 
sob todos os aspectos, um profissional, ·e sabe que a borracha brasileira f. 

indispen sael nos vasos de guerra. 
O Sn. ARMANDo BURLAMAQUI; -Para. todas .a s . macp~nas de ·gr·::mde ve -

locidade. 
O SR. DoRVAL PoRTo: -:Agradecido a y.. Ex.· 
Em .ta:es C01'Idiçiiíes, nii.o ·procede a allegação··.· segundQ ' a qüal "este; pol ; ~ 

tica de previ'dencias· e· de p r ovidenc:as , , fac ir · de applicar-se .. com· ·relação ·ao 
café, é a leatoria e perigosa, ·no tocante á; porracha.•. · 

Si, do café,temos,por .. assirn : .. dizer;· o.: ~qHmopolJo · dã producção, ·.e· por Isso 
lhe ·podemos, cbrno ma·ssa,. .- regularizar o· .rn1ercado =·-da •lílonac.:hà·. temos . ·o rn(!mo-



poli o da qualidade su pedor (muito bem-), daqu ella qu e offe rece o m aximo da 
durabilidade, o maxim o da elasticidade, o m axirrto da ree istencia ·. (Muito b e>~n ) 

Si eu · qu ize'sse dar á Cánia ra; ·em u ma: tórmula simples, arithmetica , pin-
turesca, a r elaçãó ecónomicá ·destes dons produ ctos fundam enta es para o n os• 
so paiz, Poderia dize t-, cóm verda de , qu e o café ·brasil eiro está pa1ca o estran~ 
geir'o· c'omo a borra·cha oriental para:· a brasilefra. 

E' qu e, ·s i,. pela ~ua m <!-ssa, 0 café brasileiro !'épresenta o ~elhor de dou s 
terçoR da· produ cção m u ndial, e por isso' é qu e o Governo lhe póde regularf-
zar o c?r,nmerci.o, .r a zã o por que a políti ca do Governo é sábia , qu ando in~ 

tet·vem no sentido de o livra r dE: aÇo.mba r caclores e exploradores de toda a 
cc~dem; qi'.te o~a · \h~ forÇam·· a depres~;ão e ~1r r.. con correm pa ra a sua a lta , >~. 
borra cha embora, ·comn n1<lss~. na razão inver sa , esaá; qua nto . á s suas pro•· 
prieda des i~'tr~nsecas , no m esmo ' pé ·cie igualda de . <M:uito bem. ) 

S enhores! Vae ·pa r à dez a nnos · que o prod.u cto f u ndam enta l da Amazoma 
entrou em crise, cada vez m aior, cada vez m a is a gu da . · 

Dirieis: 'Pois, .si o p'rodu cto átnuzo·nlco é essen cial á grande industria, 
pelas sua s pr'opr ie'dades in.trinsec:as, qmi1 a ca usa deterriü n ante, p r ecípu a, a e:L 
sa desva lorizaçãe? 

.. A. resposta, qu e ·seria dem é!s'aclo am plà pe>r qu e dev er ia a pprehen cler todos 
os aspectos ·comp]e'ios' · a~ p~oblema, o conjunt o Üe suas causas determ.ina ntes 
a resposta, pa r a reduzil-a, em breves ter m os, á sua f ace ca)Yita l, ao seu fac toi· 
ci~ ·~axÍ;.na influencra ,' ·eu a d:{ria ' n ~stU:S ·pal avr~s: Só o ca pita.l in glez, e m-
p.t'Ci'ac\o' :i:io Oriénte, ·no · .cúlbv'o e na · cuitur;a de seringueira é est im a a't) 
em 50 miihões . d~ libr~s . Não ~ ~-..~ ~m JÍ~h·~ de.; c~nta o capita l fra nce?, o capi~ 

' ·• ,o:l e ~ . o capital belga, il os proprios capit a es j aponezes ! A' producção d •) 
Oriente, . ~e ann9 para a nnà m a ior, cor r esponcleram, como .é na ttua l, grande~ 
espera rica s no~ ;ne:rcddos . con~~m!dores. · . 

Est:?~S gr a ndes.,.esperanças dos mercados . consumidores se t ra duziram na 
de·pre-ci.:l.ção .do producto. bras ileiro determinando um desalento dia a dia 
maior . dos .nq,ss.os .· p a tricios, qu e . tr<tbalha m na Am a zon.ia. Por outro . la do, 
conheceis de perto . a fa lta, . que é m u ito nossa, de a ppa relha m ento econ omico 
Si o ·.caf!!, produ~to dos .E s ta dos. ecqnomicamente ma is a deanta dos, n ecessita , a 
quando e q,u an.do, da . i.nter;feren çia forte do Govern q F eder a l , que o am pa re 
dos a.ça mb,arcado;res , .dos .. especuladores de t oda a es)Yecie que !Je nã o havia d& 
passa~ entã o .~~~ .• ~ ' bo; r ach a do , ext rem o No r t~J '! ' 

O SR. ARISTIDES RocHA: Apoiado . Corri m a iori a de razão precisa .d e 
ampar o ., 

.. o s~ ., :QqRVA,L P _ORT,O: . - L á . )'10 extr~mo N oL·te, que f oi cl esbra va<;1o, P.QVO(I;-

do pei~ in)ci.atiy~ partlimla r . . . . 

0 Sn: ARISTIDES R(;fCH'A: ~·.l·Excl u s : .vam'en te . ( A po·i.arZO.) 
O SR > DORVAL ·:PoRTd: - ,- . .. lá no: ·ex:tr emo Norte: · a cujo commet·c.<ó 

devemos . a • ·p oss·e de·· umai':v asta ·,fTota . . pa r ticular que dá vi <'la · sulcando-os,ao~ 
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0 SR. ARISTJ[}ES R oCHA: 
todos de propriedade pa rüculat··. 

O SR. DoRVAL _PoRTo:- ... atl\l-ljllle' f!OIDU1E'Foio :.que, , !'l'çty.~n9o , co;no orga-
nismo bance.rio, forne ceu· aos p a rti.cutares -. os ~api~a,~s : . J;\~Ç(\s13ario~ IJ.O . traWj;;-
po.rte dos nossos iJ,'Illãos do Nordés te ; lá, no .extremo ,No>:te, maiJ>·,do que no 
r.esto do paiz, ~allece toda aa)lparelha gém .ecqnotniGf!,, PN\1- . Q.Jlf' se . d.efenda a 

producção. (Apoiados.) .. . '; · .. , .: .. , ... . : ·,, .··· ··. ·: 
O SR. EuRico VALLE: - O intermed1ario fa o: o J:n:éço _da. bçnT·l,cha a seu 

talante. 
O SR. DoRVAL PoRTo: - Ora, a essa inopi~ éco,;_~m'ca Çorrespondlà, no 

exterior, uqt formidavel app(u·elha mento, ~ue ·p~oduzi~ a .. borracl;a oriental 
, , J,, L~ ,'. • ; I •) ', : , •: \ ~ ,.., i • • , 

!!. preço minimo, tal a ba rateza do bra ço operal_:' :.o po Extremp Orte_nte; que a 
transporta va . aos m ercados consumidores por . fretes I nsi.gpifice.n.tes; e ainda 
e sobretudo, a defend !a, porque é ' u~a . arg:at;i~aÇão . p~der.osissi'm,a; ' tal'} to 'par~ 
a defesa como para o ataque. ,.·l 

·Assim, no Amazonas - e até agora fallei .na A.rn,az<;mia, de um modo gera] 
mas, passo a falar especialmente do Estado que ten~;o . ;L .. hol)r!J. de, r:epr~sentaF 

e do qual possui> estatísticas a s mais precisas as mais rigorosas; a.s _m ais 
exactas - no Amazonas, dig0 eu, a partir de 1912 ~tê 0 anno ultimo, de 1920, 
a producção, ao desamparo, decresceu sempre, de m a is e~ ~~·:s , , de. anno paróa 
anno. 

N estes nove annos, de progressão decrescentement~ a fflictiva; observa mos 
que, em 1912, a p~·oducçã0 do Amazonas foi, numero~ · ·redo~dos!, de 10 .. 900 tone-
ladas, e mquanto, no anno ultimo, de 1920 ~ttüngiu ·. fl._··~.sob tim 'e\~d'as. D~cres
cimo de 50 o lo. 

A estatística a que .· ~-ecoi·~·({ é. { ~~Pí~~~dida . ~onog~a~hi~, . a11~ualment~ 
publicada, ·pela Mwrtií.os Harbou1· Ltd. : --· "Trafego P,o . P'orto . de 'Manáos". 

Do anno de 1912, para o lustro seguinte, 1913\Í917, a · prodÚcção é, em 
media, de 8. 400 tonela das, com um decresci mo de 10 "1° ·sobre a 'de· 1912. 

E' o terreno a pouco e pouco ced·ldo ; em ·uma lucta titad·léa; mas a · qÜe 
não havia resistir, mercê ào abandono em que se ·deixava> esse ·prodU.Cto, mer-
cê da falta completa de qualquer apparelniJ.Tiiento econornico que o· u'mparasse 
No biennio seguinte - · 1918-19:i9, - a IJroducção de 7. 300 toneladas decae 
ainda sobre a do anno de 1917, de 12 °\ 0 : -'1-flnaf, no anna. de 1920 ellá f!' mendr 
que a do anno de 1919 . de 23 o lo. P'ois bem, apezar deste:·progressão decrescente 
a borracha bras!leira, no anno passado. valeu á nossa eco•nonii~ 3. 750.000-
libras esterlinas. 

Sr. Presidente, para dar á Camara upa iC:éa do nesso' 'desa:pparelhamen-
to, da nossa efficien,cia · economlco., do· aleatorio de: todas- ai!> n!>.;saó' útHJ .. -a-
;;ões, que alli, na Amazonia, -como que se fazem ao ãtrepio de todo' o ry'tbmo 
ccmmeroial, eu vou mostrar á Camara o que foram as cifras . do ultimo 
lustre, do ponto de vista da massa e do fç>nto C:e vista .. ·do "s.eu _ .. v-aloz··~ 

. ·. 1916 e 1917, apeZ!J.r da -conflagração. \nund·ial • . sfi.o, -para a · borracha, · actJ-
nomicamente dous annos normaes, se é possível haver normalidade- em um 
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mercado assim ab.andonado áll suas I'roprias forças . Mas, em surnrna, 1.916.-
lfll 7, produzem 9 . 400 tonelaC:as d~e borracha, em ·numeras redondos. A borra -
cha brasileira ya:le em cada um desses annos 7 . 400.000 libras. 

Do ponto de vista do Amazonas é que dizem as estatísticas de produ-
C(;âo; como, porém, ess!:j.s · estatísticas da. proà ucção rep~esentam um codtt 
dente, em que s~ refle:cte, propor.c:rmalmente, o va lor total da borracha bt·a-
~i!eira, a comparação vale . 

1916-17, .dizia eu, são dous anhos (,e producção equivalente . Pois bem: 
nr,s~es dous annos a massa vale 7 . 400.000 libras. Seguem-se os annos de 
·1918-1919. Nestes annos a produc·ção tambem se equivale: é de 7 . 300 tone-
ladas para o Amazonas. Entretanto, o valor· dá borracha é, para o anno de 
1.918, de f 3. 900.000, para o de 1919 de f 6. 200.000. 

0 ;SR. ARISTIDES ROCHA: - Uma cUfferença assombrosa. 
O SR. :ÚORVAL PORTO: - Portanto: 191'7~1918. Producção de' 1918 muior .'tu 

que a de 1917, ele 12 o/o; emquanto e!lta rendi.: m~is qut aqUI,lla corc>:t de úO % . 
1918-1n& : producção equivalente: w··de 1919 vale ma' s do CtUe a de 

19H de 60 'ifo . 

1920. proCucção menor do que a de 1919, de 23 o/o ; vale menos 4l o/o. 
O .SR. NAPOLEÃo · GOMES: - Isto · vem ·confil'mar o que eu disse: quu o 

bom cambio auxHia i:ambem a producção. Em 1919 chegou o cambio a· 18 e 
a borracha valorizou-se. A argumentacãó de V . Ex·. vem confirr,;ar que u 
hnrn cambio favorece a .producção. 

O .SR. DORVAL PORTO: - Sr. Presidente; estou a eJ.:lCarar o complexo· de 
causas determinantes do . phenomeno economico da valia ou desvalia da bo~
nwha e dentre ellas aqhei que a ma1s importa nte, aquella sobre a qual mais 
<:evla insistir, era precisamente essa massa enorme da borracha oriental, qt;e 
trouxe aos mercados ern:opeus esperanças as mais fundadas de a fastar do 
consumo a borracha brasileira. E o fàcto de se h aver reflect!do nos dous 
Estados do extremo Norte que na consciencia do~ nossos adm!nistrac!ore~. 

daquelles que têm a suprerria responsabilida de da coordenação desses faott•s 
f'Conomfcos, estava a convicç;ão O:e que .a nossa borracha houvesse um- dia 
ele C:esapparecer ante a eo~currencia da' borracha do Oriente, é outra cousa 
imp01 t ::mte ; todas as . demais são secundarias. 

Todas as estatísticas, que manuseei, provam apenas, como disse. o di5-
J:•ersivo, o aleatorlo desse- commerclo, .leito li. mercê daquellell quo ~ão os : n-
termedjarios entre os proquctores e consumidores extrangeiros. 

Ora, esses :nterrncdiarios, C:esde a conflagração européa, são excluslva-
mcnt~ ing lezes e americanos em intimo. consorcio . .Esta associação de com-
tr.<lrcim1tes a nglo-americanos para Ercquisição elo producto e para o .seu 
tr·Hnsporte, serve-se ainda de navios inglezes, afasta ndo, portanto. toda a 
c·oncurrencla. 

Nós,. que · sabe111o(l fJ Ue · só o capital inglez empregado no Odente ""· 
rmltura da borracha monta a 50 milhões ele esterl inos; nós, que . sabemos u~ 



). 274 

gTa nues : hle1·esses que: o capital americano tem nesta producção, verifiL'amos 
desde Ir.g-o que -o producto nacional está á mercê delles. 

O Hx. Arus'!'IDES RocHA: - Exclusivamente. 
O SR. DoRVAL PoR~·o: - Eis po t' que a humilde bancada do Amazona:~ 

r Psta Casa apresenta >Í- M·esa o projecto que ora pallidamente busco jus-
tificar. 

O .Sr~. ArUS'J'IDEs ROCHA: - Est(t justificando brilha nttlmente. (Apo·iatlu:;,J 

0 SR. DORVAL PORTO: Entretanto, umà reacção local se manifesta, ape-
zar do abandono a ,que me venho r eferindo. Essa r eacção foi dete-rminada 
pela conjuncção das .casas commerciaes mais· antig-as, m ais tradicionacs e 
mRis 1:1olidas da praça de Manáos: 

Es!'as casas commerciaes resolveram fundar a SociedaC:e Valorizante da 
Borracha, cujo fim principal é r etirar o producto das mãos desses interme-
dlarios, para os Iev;:tr aos mercados consumidores. Pois bem: ainda sob es.;e 
ponto de ·v:sta, n ada mais expresshro, naC:a mais eloquente, do que a estac 
tistica oriunda da Manáo& Harbour C.• Ltd. 

O SR. ARISTIDES RocHA: - Que é uma . companhla lngle:u.. .. 
O SR. DoRVAL PoRTo: - Por essa estatistica a que já me . referi, com o" 

rnaioree elogios porque, realmente, é de inexcedivel precisão na minucia e 
ciareza nas conclusões a que cheg-a; por essa monographia da Manáos Ha1·.: 
bour Ltd., annua'lmente f~oita, se verifica q~e no a nno de 1920, pelo po_rr.o 
de Manáos, foram exportadas 13.710 tonelac

1
las C:e borraoha. Só a casa Ge-

n eral Rubber C.O ot B1·asil exportou 4 .568 toneladas; Stowel .& C., 2.945; 
Onliger & C., 1.074, Booth & C. (London) Ltd. , 727 toneladas, o qu e turJo 
produz 9. 314 túnela das, 

0 SR. DORVAL PoRTO: - Quc,r dizer qUE( SÓ as 
acabo de citar, exportaram 70 . o/o üa proC:ucção 
Manâoa. 

casas extrangeiras, o:tüe 

embarcada . no porto de 

Pois bem: os commerclantes nacionaes, que' têm interesse .na producç~"' 
t]ue têm raizes no Estado do Amazonas, col'l igaram-se e :fundaram a -So c;ie~ 

da l'!e Valorizadora -da Borracha, e expor,taram : .J. Me.ndes & C., 155 tonc!l•· 
daq; J. G. Araujo, 73 toneladas; Amorim I f mãos; 49 tonelaC:as; G.omes & C .. , 
33 toneladas, em um tota l de 346 toneladas. 

Essa experienc·:a , tentada no anno ultimo, deu os melhores resultados , e 
for mercê ·disso que àquelles .éomrn:ercia nte;; resolveram proseguil· nesse e~

. f orç_o; e foi ainda inspirados nessa reacção tocai, com as nossas ·proprla!f r.-,-·-
;:>Js, que a bancada a m azonense, cumprindo um C:ever, a presentou o projecio 
quE' bÚsco justificar. 

Os SHS. EPHIGENIO D!!J •SALLJ!:S E ARISUD1i1S ROCHA: - E que _está. jÚstitr:· 
cnndo brilhantemente. 

( 

O Sr<. DORVAL PoRTO: - Sr. Presidente, um facto altamente promissor 
IJ3.ra o qual chamo· a attenção esclarecida da Ca:mara, da sua hon~ada Com-
mi ssão de Finanças,· do' preclaro Reln.tor da recéita ' e do proeminente Sr-: .Rc-
lfJ l o r do Minist erio C:a Ag-ricultura, ê o quafiro g-ràphico das cotações · da bór~ 
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mcha na praça de I,.ondres, estampado no Times, de 25 do mez rmssadu. l{) 

oraaor ?~.ostra o quadro.) 

Por esse quadro graphioo, estampado no suppletnentar do Times, se. v !-· 
r .t:lCa que, em um p erwao que vai c:e 24 de Març0 a Z:l de Junho, compu," 
b~'1dendo, portanto, tres mezes, a borracha oriental (no qua dro planwUo·n.-J, 
vali.:.. no dia 24 de Mârço 12 1/2 penny a libra, emqua nto a borracha br!t~l
Jeira (no quadro fine harà Pa1·á), produzio 11 1/2 penny a libra . H avia; poro 
tanto, uma d:ffer ença, a favor da borracha oriental de um p enny· por libra . 
Do dia 24 . C:e Ma r ço _em diante, a borracha orh:ntal, de plantaçao, começou a 
Clecahlr at_l! qu11,. a ·M úe Abril, ·ella vali-a 11 p enny, precisamente o que produ-
;:w a borracha brasileira. 

De 8 a 14 de Abril, houve uma i!geira alta: a borrach a oriental deu 11 e 
melo 1)enny; em seguidã., cahio; continúa a decah!r até 5 de Maio, em q u~ 
valeu nove penny a libr:;.; sóbe .até 12 de Ma io, produzind-o, 10 e meio penny; 
em seguida se precipita. N a praça <!e Londres· decahio . de mais em mais, at~ 
:.; ue a i: :l ãe Junho ultimo, a borracha oriental va lia , n a metropole britannica., 
~ 1/4 r,enny a libra . 

Pcis b em : a nossa . borraoha, -- a borracha brasileira~ que no dia 24 · de 
Março valia menos u m p enny qu e a oriental, no dia 8 de Abril tinha a cota-
ção da sua rival, 11 p e?tny a libra; cahia depois, entretanto, menos do que 
a oriental até 5 de Maio, em que a nossa dava 10 penny a libra, p a ra de 5 de 
Maio r,m C:iante ascender até que, a 23 de Junho, a. borrach a brasi-leira valla 
11 penny a l ibra . 

I sto significa que, no dia 23 de Junho, a borracha brasileira valia por 
libra 2 3/4 1Jenny mais que· a borracha ingleza., n a pra(la de Londres . 

0 SR. ARISTIDES ROCHA: - Tendo acabado a safra. 
O SR. DORVAL PORTO: - Quanto á sorte sheet que, a o pé da· lettra, seria 

a lamina da, . assim como quem dissesse Sernamby, no dia 23 · de Junho produ·-
7.ia apl?na~ 7 ·1/4 p enny · a libra. 

E ste qua dro graphico é retiraC:o do -T imes, de 25 de Junho ultimo; é, 
po:s, insuspeito, por ser um · quadro onganizado na metropole ingleza . 

O .capita l inglez, empregado no Oriente na plantação da borracha, vale 
ti O "YYilhões esterlinos. 

E ste qua dro graphico pre·cisa de ser interpretado sem optimismo, como 
u:n resultado da r eacção que, ·emfim, se manifestou nas praças brasileiras e, 
aluda, pelo facto a:ltamen.te auspiciOSÇI da reentra da, o a nno passaC:o, das 
•~asas allemãs na compra da borracha . (ll11tito be?n .) 

1\fa,s, o que· sobreleva ~ tudo e o que . a tudo, -~articularmente, deve cha-
mar a nossa attEmção, são as razões precipuas, essenciaes, fundamentaes, a 
que me ·referi de c~meçb. A. borracha brasileü·a, pelas · s~as prop~·ie'dades ·i;,'_ 
tri'n s~'cas,' t~rn· m aior durabilidade, m a ior ela~ticidade e ~aior · resistencia cio 
que a congeneTe extrangeira. Nestas condições, não podendo, oorrio n'ão póue, 
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>t grane.e ·industr:a abrir mão de um coefficiente de 20 o/o da borracha brasileira 
na liga para a producção de certos ar tefactos , mais dia, menos dia, as co· 
ta(;ões da borra{!ha ha veria m de ser as que estão np ('!Uadro 111enciona do. São 
es.t.as, ·Sr. Presidente, as .r azões que levaram a ba ncada do. Amazona.11 a 
<Ll~J esenta r á Camara dos DeputadO!;! o projecto, que· m a nda o Governo da 
l:nião abrir no Ban co elo Brasil á Sociedade Valorizadora da Borra cha , da 
p1·aça. de Ma náos, uma conta corrente no valor de · 25 mil contos; . prazo mJ-
n ··mo de cinco e m aximo de dez annos, juros recíprocos do. 5 o/o · ao anno . 

Ao pa triotismo a á clariv;idencia da Ca mara dos Deputa dos e, sobre,tudc. 
á efficiencia economica ce· sua preclara Gommissão de Finanças, entregam·~!:-, 

confiantes, o proj ecto que tivemos a honra de subiocrever e que eu fraca-
mente ... (Não apoiados.) 

0 SR. EPHIGENIO DE ISALLES: - Bri'lhantementC'. 
O SR. DORVAL PoRTO: - ... tente~ justificar. (Muito be1n,· m.uito bmn. O 

rwnaor é Vivamente CUrnpT·Imentaào.) 

O Sr . Cincinato •Braga: - Sr. Pr·esiden te, . pedi a pala vra para, en. 
poucos minutos, trazer á Camara uma t'epresentação dirigida a os Deputa do.• 
elos Esta dos de Minas Geraes, Matto-Grosso, . Goyaz a S. Paulo, no Senado 
l"€'deral e na Camara, a r espeito do problema G.a industria pastor]. Pedem c;..~ 

interessados que nos preoccup emos dG ag4umpto no sentido de' adaptarmos 
lJlt>didas cabíveis na a lçada do Poder Lep-islativo Federa] e dos Poderes 
Ji:!'tadoaes. . I 

:Pa ra nã o fa tigar a Camara com a leitura desse ·cocumento peço a V. Ex. 
consentimento para incorporai-o ás pa'la vras qu e estou proferinélo, a::n' 1,.. 
r,ue f '.r1ue no D ia1·io elo Congresso. 

Cifro a minha acção em tr<tzer ao con~[ec;mentr: Ooii' S1·s . Depu tacos es ,a 
materia tã,o relevante e . em pedir da tribuna aos l eaders das bancadas dos 
'' llndidos Esta dos de Minas Geraes, S. Paulo e Matto-Gro:sso o tavor de r o-
murem em consideração ·e, reunié:oE>, solw\tarem dos Governos de seus Es-
u•clos aquellas m!"didas que não dependen,lm ã10: nós, nesta Camara. (llf1úlo 
Jwm; muito be>n.) 

SESSÃO DE 2 DE,l AGOSTO 

O Sr. Joaquim Osorio: - Sr. Pre~idente, por certo ainda repercute 
nesta Capita l o brilhante qiscurso de estuêa do nobre Deputado Sr. Euricc 
:Valle, sobre a penosa situação financeir(t e economica em qu e se debate 
a Am a zonia. 
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RecoJ'dou S. Ex. a grandeza <: exuberan cia daquélla formosa região; 

o apego do homem á terra .c ús ' .flor•estas que abriu e s·ulcou, •com tenacidade 
., ,)1e.ro;srnç admir.avei·s e na qual.. permaneçe. embora si nta fugirem as 
,\lne~gias, emp~nha;do em luta .desigual, pela infe ri·<;>ridade· de condições eni 
. ÇlU>l se . encontr_a, e, qepoifl de . p~ofligl\l.r o abando~o em q11e o .C<?ntro. tem 
deixado a Amazonia, que ta nto contribuiu para a prosper.idade financeira 
e eco no mica do Brasil , conforme quadros estatísticos exhibi-dos; depois d~ 

.mostr:a r ·, a rup_plicaçã0. dos .saldos .do · Ama zonas e. d0 Paná, em beneficio <la 
·vida inte :-na e'. da riqu eza dos ·.Estados da Sul; fez S .. Ex. o· digno· collega ·& . 
. Eurico Valle um a ppello eloquente· a os EstaJdos do Sul para que . ajudem .a 
c<\mazoniao a . {·eerguer-se da posição calamitosa em que · se .encontra. E cou-
ccluiu . S. Ex,, pedindo o a poio dos representll;ntes do pcwo brasileiro, nesta 
Camara, para o projecto que então justificava,. no qual consubstanciava e~>

tas medidas: ·a) prophylaxia rural; b) encampação da Estrada de F erro dt> 
B1·aga:nça; c) installação de estações ·e:x,perimentafls agricolas. 

. Sr .· P~esjdente, rep'rese~tante .. do ~io Grande do Sul, rejul;Jilo-me em 
poder pode r declarar á bancada . da Amazonia: que o meu Estado não es-., . . . .. . 
·quece'l nesta Carnara aos seus .dous. grandes Esta dos. Na legi~latura pa,;-
sàda, ha P,ous ànn:qs ,. membro da tCommissão de Agri{mltura eu tinha a 
: !: . . . ~ - . ' . ·v . ' • ' ' 

1)-o.m·a. d-3 _cons.u·bstancia~ em proj~cto de -lei m edidas de defesa, a lgumas 
ora ,. reclam.á-ct;as !?ara a . Amazon:ia. Quando f a llava o ·nobre D e<putado, aP,ar-
teil<io·. pelo digJ)O collega 'S:r. Arist,ides ~ocha, que dizia textualmente: Nunca 
cpm.pramos t.ant.o ao:~ S:ul; e o -su1 se esq1wce disso, não se lembra d·e que vae 
_per·der no PCf'/·4 e Amazonas seus -rnelhO.res ·treguezes. Se .formo-s abatid(}s. 
os ~stados do Sul vão perder seus ,grandes treguezes - .quando taes queixa» 
ç resentimentos <•rarn ·proferidos ~ eu .filho do :Sul, , do extremo Sul, tinha 
a consciencia tranquilla, Mal? · só h ontem, poude encontrar em meus papeis 
yelhos o trabalho que · élabo;rara na; Commissão de Agricultura da Camara 
em prol da Amazonia . Eil-o (most1·ando) ; offel'eço á digna represenÚtção do 
Pará e Amazonas, saudando aos d.ous . Estados ü:mãos, agradecido, em nome 
d:o Rio Gra nde do :Sul a o con curso disp,ensa do pela Amazon!Jl nos tempos de . . 
seu floresCimento a meu Estado, qut> ·soff.re as agruras como ·compartilha jas 
aleg.r Jas, das .dive:rsíts unidades da :Fe~e:r:ação., . 

Em· 1918, no Senado, ·surge ·prdjecto· do .Sr . Alfredo El.lis instituindo pre. 
mi·os · pa::ra os · culfivaiíores e expforadores "-da hocritcha por· processos sclen~ 

·tificos. · 
. . ' 
AIJ:Prciva~o 

rrie -dlstrH:~uldo 
·part'e . 

naquella Casà. ·do "Cbngr~s's~. ' ~emettido a esta Camara · f11! -
. t ~ ' , . , ~ '. . . 
pa rlO!. relatar , na <;o~~ssão de -(\.gricultur:;t; de que !azia 

. · •Estj.\~e·j , e r tão .:a .&.\tuação '. <;Ia , Amazonia,., e , conclui . por ·ap.resenta,€• Utt. 
,s1!bstitut·i.vo .. CO·fllpletp ao projecto do s .. •;mad,o . .. Tai..parecer foi assignado ,na 
reH~ião.· ~~ 1 porpm1s~ã~l q!;! 4gry~.ult:u;ra de. ~~ , d~ ~etembro <,Ie 1919. 
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Eis o parecer (lê) : 

Parece1· à:ct Con~missáo de Agric1atura, Ináustria e Gcnwmerc;io da Gamara 
dos Deputados ·sob?·e o projecto do Senado que ·institue p1·enLiOs paru 
os cultivadores e ea;plo1·aaores da porracha p01· processos soienti t w os c 
dá 01í.tras providencias 

'Datam de B06 as primeiras iniciativas para a a dopção de medidas de 
defeza da borracha . Na se~;são da. Camara dos Deputados de 6 de Agosto · 
desse anno, o Sr . Passos de Mira nda fundamentava projectos decla rando dv 
interesse publico nacional e como tal s6 podendo ser f eito pelo Governo 
dá União o commercio de exporta ção àa borracha seringa, produzida em 
t ~rrito rio bras'Ieiro , des.tinnda quer a paizes extrangeiros, qu er aos ou tros E s-
ta dos ela R epub) ica, que não os proõuctores, autorizando _ o Governo a coma.-
providencias complementa res pa ra execução da lei. Nã o log rou tal proj ecto 
pareper favoravel da Comnússão de Agricultura , principalment~ em face 
do art. 9•, § 1• da Constituição F-ed-eral, adoJ?tando a referida c _ommissão 
o ' substitutivo a presentado pelo R elator Sr. Miguel Calmon, na sessão de 
16 de ,Novembro. Esses trabalhos nã o tiveram parecer na Comm.issão 'de FI ~ 
nanças, n!Lo proseguindo os tramites .regimentaes. Pelo mencionado sub-
stitutiv., et <. '·' Go,.(;rl!(l a.utorlzad~ á concedtt· ter.ra:s devolutas no T em-

. I ·. 
wrio do Acre a os ·particula r es e emprezas 11ue realizass-em · o pl~ntio syste-
matico de heveas, eram is-entos de impostos de exportação os productos da:S 
plantações de seringueiras, feitas · com a utorizaçã:o do Governo, eram redu-
zidos os dire1tos sobre as ma.chinas destinadas ao prepa ro e beneficiamenlo 
da borracha, e era o Governo autorizado a fundar no porto mais conveni~mtb 
uma e s tação experimental destinada a pesquizas e estudos relativos a 
bor-racha , e a entrar em accôrdo· com os E~tados interessados pa ra adopção 
de medidas capazes de corrigir os v1cios na exploração dos seringaes e co.n-
mf!orcio da borracha. 

Na sessão de 21 de Julho de 1906, o St•, Menezes Doria a.presentava 
ph lJecto . a u torizando o Governo a entrar cp1 a.cc.ôrclo com os Go,ierno, . do~ 
E:>ta dos para a valorização õo producto ; na se!'são de 9 de Julho ele 19'0·7, 
o Sr. Pedreira Franco apresentava projectp a u torizando o Governo a con-
ceder o premio de. 50 eontos ao descobrldqr de aperfeiçoados e econornioos 
processos relativos ás industrias da borra cha ; n a sessão ·de 24 de Dezembro, 
o Sr. Domingos Mascar-enhas apresentava pr-ojecto em que autori~ava o 
c:-o:verno a . ponceder um premio de 100 ·co.ntps a cada um dos dous primeiros 
industria es que apre_sentassem processos de beneficia~.ento. ~a borracha, tor-
nando esse producto Igual ou superior ao de Ceylão. Na sessão de 9 de Ju -
lho ele 1908, o St:. J·osé de Moraes e outros apresentavam projecto equip~
r i:mdo ao · penhor ·agrlcola, para todos ·os effeitos de direito, o que fosse 
feito sobre gcmma elastica ' de todo o genero. Na sessão de 18 de Dezembro 
de 1910 ; o Sr. · Lyra, Castro e ·outros apresentavam projécto ·autorizando ·o 
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Presidente da H.epublim~ a contrata.: -com uma ou m ais companhias naclonaes 
ou extrangeiras o plant!o e exploração da seringueira, de prefE:rencia au 
valle d.o Amazonas, mediante a concessão de favores determinados. Nenhum 
desses projectos teve andamento ... 

Continuava, entretanto, a · proccupar o problema. 
Eis que, na sessão de 24 de Setembro de 1911, foi lida na Camaca unv'\ 

mensagem do Presidente da H.epúblicá, acompanhada de uma exposição de 
motivos do Ministro da Agricultura eobre a necessida-de de serem a.doptada:s 
m edidas que fa vorecessem a industria na c iona l da borrach a , de accôr<io 
com o plano que a companha va a mensagem . 

Na sessã-o de 8 de Dezembro a comm.il!Bão especial nomeada pela Ca mara 
parlt dizer sobre o pla-no de defeza da bocracha, organizado pelo Poder EXE:· 
cutivo, louvando-c e applaudind-o-o, sujeitou ã apreciação da Camara pro-
proJecto. de que foi relator o Sr. J ustrniano de Serpa, projecto que m er ece u 
parecer da Commissão de F inanças. approvado pela C><.maro. . e nviado a o 
Senado, onde foi approvado, sem debate, n as sessões de 28 e 29 de Do· 
zembc.·!1. 

ISanccionado, constituiu o decreto n . 2 :573, de 5 de Janeiro de 1911-, 
ainda em vigor . . Para a execução das medida;s e · serviços previstos n essa 
lei foi publicado o r.espectivo regulamento por decreto n. 9 .521, de 17 de 
Abril do mesmo anno. 

As medidas postas em execu ção pelo Governo, em consequencia dessa 
lei produziram resultados satisfatorios? 

O plano de defeza da boiTB.cha, constante dessa lei, cor,responde á.s ne-
cessi-dades da situação? rara dizer sobre esses quesitos, e outros, téquereu 
o Sr. Deputa do José Bonifacio a nomeação de 'uma commissão m.ixta, em 
25 de Agosto de 191'3. 

Foi nomeada, em virtude desse requeriment-o, uma commissão de tre~< 

Se nadores e tres Deputa dos pa ra estudar o problema e p r ocede•!: a o neeessar io 
ln~querito, aconselhando o que julgasse mais conveniente para salvaguarda• 
OE interesses geraes do paiz. Compoz-se essa comm1ssão dos Srs . Senadores 
Francis~o Glycerio, Felicia·no Penm .. e Fral"CHH:o S!'t. e dos D eputa dos ElOY 

'de Souza, Antonlo Carlos e Homero Baptist.:J .. Coni data de 13 de DezembriJ 
Jo mesmo anno, o Sr. Eloy de Souza, H.elator, apresentou seu parecer SG· 

bre o assumpto, parecer que constitue um documento notavel, no qu"l 
foi estudado o problema sob todos os seus aspectos . 

Nesse trabalho fez o eminente Deputado a apreciação da. lei 'de 5 d" 
Janeiro de 1922, apontando as medidas inuteis dessa lei, as providencia..'! 
desacertadas tomadas pelo Governo, e os meios de solver a crise. 

Lamentavelmente, o parecer do representante do Rio Grande do Nort 
foi archivado, quando deveria constituir base do navo plano a adoptar. Fnc 
PP.na .que não tivesse sido detalhado ~m projecto, o que hoje facilitaria C\ 

tarefa da Commissão de Agricultura. Ficaram assim adiadas as nova."J pr .... 
videncias a executar. 
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Em 1918, no . Sena·do, surge u proJ.,cto do · :~<.;r . Alfredo .Ellis. instituin cit• 
pr-emios para os cu!Uva dores e explocadores . <la bor.rach:~ · po1 processo::. 
scien tificos. 

:ru• sobre este projecto, approvado pelo Senado, que: a Commissão ele Agri-
cultura !: chamada a emittir parecer . 

. o. systema de prerni·os tem sido praticado com resultado. por diversas 
nações, inclusive pelo Brasil, como meio de desen:volvirnento e . de defesa 
da producção. E' pois a éceitavel a idéa do projecto que por . esse processo 
indirecto procura prornovet· o plantio rnethodico, economico e scientifico 

, da ·seringueira em t errenos proximos aos portos· de exportação· e de fa.cil 
embarcadouro; o esta bele·cimen to de usinas nos seringaes e praças expor-
tadora-s para preparo, lavagem e beneficiamento _da borracha, de modo a 
~er exportada em typos perfeitamente determinados, classificados e expu:r-
gados de qua p~;quer impurezas; a fundação de fabricas para a producção 
de artefactos de borracha nos centros productorse; o incremento da cu!·" 
tU.ra dos cereaes- e da criação do gado nos centro-s de producção. 

Não pa.rece, porém, o ma.is conveniente o criterio adoptad-o para a con" 
céssão de premias. Segundo o projecto, estes serão equivalentes a 10 e 15o/o 
do capital effectivamente empregado no plantio ou na industria·. Esse cri-
teria presta-se á fra ude, -sabida como é ~ difficuldade de apurar qual ·? 
capital effectivamente emprega do, o qua l pó de ser fantasiado. A melho1< 

.for;mula, por ser a mais simpies e pr<~,tica, ~erá esüibelecer, quanto ao plan-
tio, os premias por área cultivad a, e · qua nto á industria, urna quantia fixa, 
animado.ra ao surto do "estabelecimento . . Ejsta divergencia de criterio, ex-
plica as · e:nendas formulada~ ao projectb do Senad'O. 

Infelizmente, ·o projecto não resolv-e o · problema da defesa da borrach~ 
.. que reclama urgente solução, . a qual sómepte póde ser obtida com a ado-
pção de um p~no de conjun<:to, honestamepte deliberado e executado. 

O problema é complexo . . Varias são 'f' causas .da crise quP victima 
o rico producto , nacional. Podem estas causils resumir-se: na ausencia abso-
luta de def<Jsa sanitaria. da ·região produqtora da Amazoiüa reduzida de 
60% a capacidade do trabalho humano, cor repercussão rio custo da pro-
ducção; na c1esorganh:ação do trabalho; ·o seringueiro vive sob a mais - ri-
gorc.sa servidão: na falta e difficuldades dr transp-orte: não ha. linha!' fcr~: 

reas, navegação regular; ·os rios estão .obstruidos; nos · exaggerados impos-
tos de exportação cobra.dos pelos Estados·, r-inda de 15· e 17 o/o; na ausencia 
de éentros âe producção e criação, en'aare,cendo 0 trabalb0 t ·cllfflCultando. 
á vida, circumstancias todas essas ' que' ter

1
n afiJstadc "' colonização. 

A lei de 5 dp Janeirp .de 1·912. em. 'Yi,gO!·. procurou !i'Olucionar " pro .. 
blema. Mas falhou na execução o plano· do 1-égislador, que encontra no pro-· 
jectb do Senado feliz opportun.idade para n; odifica(lões cdnvenientes. 

Neste instante, em que a acção do Poder Executivo se exercita, pa-
trioticamente, no sentid·o de da1· solução ao problema das seccas do Norté, 
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não ·seria . razoavel esquecer a situação dos· irmãos do. extrem(il norte e da 
industria extractiva da borracha, já pelo aspecto p·oHtico, já pelo · !a·do eco-· 
nomicc., 

São conhecidos o>< meios dE'' reso"ver a cnse. 
Isto posto. camo per·m.ittir · que contmue fóra da civilização ngiâo, como 

a ela .Amazon.ia, elas mai-s opu lentas do Brasil? 

Como consentir que o trabalhador ·na.ciona! continuu ne~sa condiçã~ · 

de servidão, pereçendo aos milhares, sem assistencia ·e sem recursos? Comó 
concordar ·em que · permaneÇam as actuaes condições economicas dessa re~ 

gião? Póoe o Bra.sil, que tanto despendeu " ainda despende na acolhida do 
braço estt·an.;;-eiro. P cujo porviJ· repousFI nfl ·explcm, .. çãc da. terrá e dt! sua, 
l'iquezas, deixar ao desespero o trabalhador naci·onal e ao abandono a in -, 
dustria extractiwt da borra·cha.? 

Tal abandono seria imperdoavel, comprometu;rJ,... o~ credito~ da adm:· 
nistração e da fraternidade da política brasileira. 

Mãos á obra! E que nessa obra ele humanida.ue, vital para a econornió. 
nacional, ::;.e empenhem ac• ladc· da União o~. Estados in teressados quf Súf·· 

frem h oje as mais prementes diffJculdader:; pela crise que a.ff!ige a bor. 
racha - base sobre que assent<t a sua riqu eza. 

Por estes fundamentos, consi·derandó na conveniencia da adopção de 
um plano de conjuncto, e <tendo em vista os estudos, . projectos, r>elatorios, 
discursvs, pareceres conhecidos sobre . o momentoso problema, a Cornmissão 
de Agricultura da Camara dos Deputados suggere as emendas e additivos 
que formula a:o projecto do Senado, os quae~ · converticto~< em l e1 consti -
tuirão um systema de de.fesa. da regiã(• Amazonica e da . hevea llrasi!ienstis, 
revogado o d!"ctH( n . 2.543 A d.e 5 dlO J ane1rc. de 19.12, qu e não póde pre-
valecer mais em todos os .seu s termos por conter medidas desnecessarias 
e inconveni<>ntes,. conforme se verifica dq relatorio do então Depu tado, hoje 
Senador Sr . Eloy de Sou za. ( Vidt; Docu.mip>.tus Parlament ares, v oi. 1906-· 
1914; Politic1.1. Economica; D ef esa da BO?·racha). 

Emenrlas e additivos da Commist-
são de Ag1·icultura e Industria 

da Camara 

(Substitutivo) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 Ftea .o Ppder Execu tivo 

autorizad·o a conceder premias aos 

Pr.ojecto do Sena.do 
N .. . . - 1918 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica o .Presidente da R~

publica autonizado a conceder pre-



cultivadores e explora<iores · <ia he-
vea b1·asoiliensis nos termos desta 
lei : 

1.• De .. 250$ por hectare aos 
cultivadores que iniciarem dentro 
de dous annos, €m tenenos proxi-
m·os aos portos de exportação e de 
facil embarcadouro, o plantio sys-
tematico da; hevea. 

· Será determinado o numero · mí-
nimo de arvores que ·tenham de ser 
planta,das por hectare •e o premio 
será concedido desde que as arvo-
res tenham attingido a desenvol-
vimento normal. 

§ 2.·· De 50:000$ aos· que estabe-
lecerem, em seus seringaes e nas 
praças exportadoras, usinas para 
preparo, lavagem e beneficiamento 
da hevea, de modo a exportai-a em 
tjrpos pel'feitamente determinados. 
classificados e e,rpurgados . comple-
tamente de quaesquer. impurezas. 

_§ 3.0 Tambem será concedtdo o 
premio de 500:000$ aos que fun-
darem fabricas para a producção 
de artigos de borracha . nos · centr·os , 
pr;oductores . 

Para fazerem jús aos premi-os re-
feridos nos §§ 2.• e 3.• deste ar-· 
tigo será preciso que as usinas ou 
fabricas tenham seis ~ezes, · pelo 
menos, . de funccionamento regular 
e applicad·o na hypothese do 2.0 , 

500:000$ e na hypothese do § 3.•, 
2.000:000$000. 

Art. 2.• O premio €stabelecido no 
1.• do artigo anterior será eleva-

do ' a 450$ para os cultivadores da 
hevea,, systematicamente planta'da, 
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mios aos cultivadores e explorado-
res -da borracha, scienti-ficamente, 
nas seguintes proporções: 

§ 1.• Equivalente a· 10 o/o do capl-' 
tal . effeçtivamente empregado no 
plantio methodico, economico e 
scientificamente feito da seri-ngu ei-. . L 
ra, em terrenos proximos aos por-
tos de exportação 'e de facil embar-
cadour~::' 

2.• Igua,l premio será concedido 
aos que estabelecerem em• seus se-
ringaes e nas praÇas exportadoras 
u~inas para preparo, lavagem e be-
n~ficiamento. da borracha, de ~odo 
a exportai-a em typos perfeita-
mente determinados, classifi-cados 
e e.xpurgados completamente de 
quaesquer impu rezas . 

§. 3. 0 Tambem será concedido 
premio igual aos que fundarem fa-
bricas para a produ cção de arte-
f~ctos de borracha nos ·centros pro-
ductores. 

Art. · 2.• O premio estabelecido no 
art!gp anterior será elevado de 
5% para os cultivadores e · explo-
rrwores da borracha, scientifica-



Emendas e adcUtiv9s da Oommisr-
são de A.griaultura e Industria 

da Orumara 

(Substitutivo) 

que provarem ter produzido mais 
baratlo, introduzindo ·eln suas pro-
priedades tambem a criação de 
gado e o cultivo . d-os cereaes. 

Art. 3.0 São isentos de qua:esquer 
impostos de importação, inclusive 
os de expediente, tod-os os uteusl-
Üos destinados â cultura e industria 
da hevea brasi'Hensis. 

Paragrapho unico. A isenção será 
autorizada pelos inspectores das 
Alfandegas. 

Art. 4.0 O Poder Executivo fica 
autorizado a fundar onde julgar 
mais conveniente uma estação ex-
perimental destinada especialmen-
te a pesquizas e estudos relativos 
á hevea e á distribuição de semen-
tes e de instrucções concernentes 
ao seu plantio e exploração. 

Art. 5.0 O Poder Executivo fica 
autorizado a construir hospedarias 
nos principaes centros producto!'eS 
de borracha, para recepção do tra-
balhador, nacional ou estra ngeiro, 
desde que s·e destine á cultura ou 
i'Udustria nes!las zonas de produc-
ção. 

Art. 6.° Fica, igualmente, auto-
rizado a -crear nas zonas producto-
ras postos-hospitaes e -pos tos de 
quininização, para assistencia me-
dica ao trabalhador e combate ás 
mo! estias reinantes . 

Art. 7.° Com o fim de crear e 
facilitar os transportes e diminuir 
o seu. custo no valle do Amazonas, 
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Projecto do Senado 
N. - 19~8 

mente., que provarem ter produzido 
mais barato, introduZc1ndo e~ suas 
propriedades tambem a Cliação do 
gado e o cultivo dos cereaes. 

f. 

•!' 
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o Poder Executivo f.ica autorizado 
á mandar proceder pelo Ministerio 
da Viação e Obras Publicas os es-
tudos dos traçados de estra:das de 
ferro mais convenientes, bem as-
sim o plano '<'!e desobstrucção dos 
rioos, de modo a attender ás neces-

Emendas e addititvos da OommiS1-
são de .Agricultura e IncZustria 

àa Oamara 

(Substitutivo) 

sidades econom:icas da região. 
Communicará ao Congresso Na-

cional o resultado desses estudos 
para que, approvado o plano, seja 
autorizoa-da a sua execução. 

Art. 8.• São isentas de impostos 
de importação, inclusive ·de expe-
diente, as embarcações destinadas 
á navegação fluvial na A.mazonia . 

Art. 9.• O Poder Executiv·o man-
dará proceder á divisão e demar-
cação ·das duas fazendas nacionaes 
do Rio Branco, para o estabeleci-
_mento de agricultores, promovendo 
directamente a colonização dessas 
fazendas. 

Poderá arrendar em concurren-
cia publica a particulares ou em-
prezas, .de preferencia nad.onaes, as 
zonas nessas fa zendas apropriadas 
á criação, desde que os interessa-
dos se propuzerem a desenvolver e 
praticar, em larga escala, a indus·-
tria pastoril . 

Art. · 10. Para a adopção das 
providencias autorizadas nesta lei, 
o Poder Executivo entrará em ac-
côrdo com ·os Estados interessados 
sempre que fôr necessario. 

Projecto do Senad.o 
N . . .. - 1918 

" 
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Art. 11. O Poder Executivo fica • 
autor~Wdo a mandar proceder á 
disorimànaçã,o e consequente reco-
nheci~ento das posses das terras 
do Territorio do Acre_, e, a promo-
ver a colonização das terras devo-
lutas existentes, bem com-o, •nesse 
terri·torio f·ederal, a tomar as me-
didas de protecçã o, lU!J-Paro e defe-
sa da hevea brasilienssi determina-
das nesta lei . 

Art. 12. ·E' o Poder Executivo 
autorizado a abr·ir os creditos i-n-
d!Lspensaveis para a execu(;jão da 
presente lei. 

Art. 13. Fica revogado o decre-
t-o n. 2. 543 A; de 5 de Janeiro de 
1912. 

Art . . 3.0 Revogam-se as disp-osi-
ções em contrarid. 

Sala das Commissões, 25 de Setembro de 1919 
Presidente. - Joaquim Luiz osorib, R elator . 
Fausto Ferraz. - Oesar Vergueiro. 

Natalicio Oamboim, 
Odilon àe And'l"aàe. -

Sr. Presidente, não trataria desse pequenino esforço em pról da Ama-
zonia, -si desse historico não pudesse resultar vantagens para a grandiosa 
região. Trata-s-e de um p!lojeeto do Senad-o, com substitutivo e parecer da 
Commissão de AgTicultura desta Camara. Pende 8ilJenas d:e parecer <lia 
Commlssão de Finanças. E' só desarchivar os papeis, e a questão terá 
marcha rapida, pois jâ estâ em meio de caminho. Entrego o trabalho da 
Commlssão de Agricultura â digna representação -da Amazonia com as ho-
menagens do Sul aos Estados irmãos, e, com o ·Compronrisso solemne de 
nosso apoio a todas as medUlas capazes de reerguer o gigante abatido e 
de concorrer para o _grande ideal de unidade do ·Brasil - que deve ser o 
intenso ideal de todos nós. (Muito be1n.; muito bem. O orador é cumpri-
m.entaào). 

SESSÃO DE 10 DE 8-ETEMBRO 

O Sr. Octavio Rocha: - Sr. Presidente, é habito ·nes·t a Carnara discutir 
a propositu do orçMnento da Receita a situação, não só econo.mica, como fi-
nanc~ir& d.:;. paiz. 

Essa tem sido a nossa -praxe durante todo o tempo em que tenho tido a 
honra de occupar uma cadeira de· representante do Rio Grande do Sul. A.Bsim 
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tambem tem pt-aticado o illustre R elator da Receita , que ·nesse !Jrçamento 
faz o computo gera.! das desp ezas, compara-as c!Jm as rendas e tira as suas 
conclusões. 

O anno t>as·sado, quando discutia a Receita, dizia eu , que "dava o meu 
voto expresso contrario a essa praxe (referia -me a·o modo de or.ganizar o or-
çamento, por coherc:n~ l :.., t>m virtude üa conducta que tenho seguido nesta 
camara, de chlllmar a attenção, sempre qu e é opporluno, pa ra a illusão, em 
que ;p>~:ocuramos ~nanter o publico, de que chegámos, ao apagar das ·luzes, 
ao equilíbrio !Jrça mentario". 

E accrescentava: "Não. Ainda este anno v·olamos orçamentos desequi-
librados, e o "déficit" ·ha de reproduzir-se no a nno de 192-1, como foi em 
1920, e como continua rá a ser nos exere:cios s·ubsequentes, emquanto não fi-
zer-mos a r efórma do ·regimen de tributação e ins t.ituir.mos ·O imposto geral 
sobre a renda " . 

Dava, eu, Sr. Presidente a minha opinião e r esa:lvava a minha res;pon-
l.'abilida C.e nos ultim os dta.s do anno passado, quando votavamos os orça-
nJentos. 

E' vezo antigo decla rar que é precizo fazer o equilíbrio or~amentario. 

N:ot sua ultima m ensagem, de 19H, -o Sr . Marech al H ermes, quando termi-
nava o seu Governo, dizia: "Mas, se a s i tu,ão do Thesouro tem sido difficil, 
e, por vezes, a ngustiosa, não é e!la, toda via, irremediavel; bem ao cantrario. 
uma política prudente, que tenha por unico objectivo um real e positivo e(lUi-
librio orçamenta rio, dentro em pouco co!loca.rá o credito do paiz em situação 
lisonjeira, desafogan do-o dc.s neces·sidades erp que agora se vê" . 

O St·. Wencesláo Braz, danqo u.m balanç;o dos serviços prestados por Hua 
Ex. ao pa' z. declarava que tinha pago, do p-overno a n terior, "quant·a supe-
«"ior a 36 .000 .contos, ouro. e 311.000 contqs papel": qu er dizer quE! o Sr. 
W encesláo Brnz jogava a~slm para o Governo do Marechal Hermes a rE!S;POn-
sabilidade da desorganiza~ão financeir a , dando cifra avultada para compromis-
s os de gestio preceC.ente, que teve de solver . 

N ª sua mensagem deste anno, o Sr. Presidente da Republica , examinando 
o mesmo a ssumpto, sob o ponto de vista do~ compromissos dos Governos an-
teriores, declara tambem que a crit'ca f eit a ao seu Governo, re'lativamente lis 
grand(,cs despezas, não t em razão de ser , pqrque o seu referido Governo não 
tem r ealizado despezas maiores, e atira tambem para as a dministrações Wen-
ceslâo Braz e Delfim Moreira a responsabilidade dos gastos, affirmando que 
h a via, quando assumio o poder, compromisso,s do Thesouro no valor de 150.615 
contos, e ainda para serem registra dos no 'fribuna;t de Contas 21Z. 000 contO!! 
de réis, quer d'zer, em algarismos redondos, mais de 300. 000 contos, que teve 
do pagar r ela tivamente a:os Gov·ernos Wen<;esláo B raz e Delfim Moreira. 

N aturalmente o Governo que se seguir a este h a de fazer o mesmo be.lan-
~o do Governo a ctua l e decla rar que tev~ d~ p agar tambem dividas deste Go-

' verno em qua ntia avultada. Tudo isto ê natural e proveniente da desordem 
financeira em que vivemos. Aliãs, o Sr . ll([inistro da F azenda fez u m h isto-
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rico completo em seu relato.rio, !las paginas 9 a 14, •SOlJre o assumptu. mos-
trandv cr.-mo o Go-vernu elo ::Sr • 'Vvenl:esJ.:~w Braz gastou, assim como ctas (..mis-
sões que fez; tanto ele apolices, como de papel m-oeda, demonstrando tambem 
que esse Gov-erno começou com a eoonomia maior com _que j •á se tem admi-
nistrado este paiz, ·procurando por tocl-o•s os modos fazer ad.ministração com n. 
menor despeza possível; o que se tornou mais tarde im.praticayel. 

Chegacl.o, porém, o período da guerra, S. Ex. yio-se na contingencia, nao 
tendo rendas elas alfan<legas e sob o pessimo regimen tri]:}ut;ado colonial, quo 
a inda hoje prejudica o palz. de. emittir papel-moeda, na ·proporção em · QU€ 

<'mi"tti-o. O que mais é, que se o imposto C:a renda estivess-e então institu 'da, 
elle t-eria resol-vido o problema como se resolveu nos outros paizes, porque 
at,ui como lá formaram-se os mi11ionarios, os no1t.vea1tx riches, em grande 
parte de Brasil, e as grandes fortunas , então accumuladas, não pagaram Im-
postos. 

As rendas das alfandegas di.minulram. Quer dizer a fortuna particular, 
pOl· motivo da s medidas ·de çlesen-volvimento da producção do Governo Wen-
cesláo, d-esenvolveu-se. e a .fortuna publica, em ·virtude do pessimo regimen 
tributario, dtminuio .. 

J"as·sarei a lêr da pa.ginR 9 á pagina 18 -do reiatorio do Sr. Ministro tia l!'a-
zenda em que S. Ex . faz a apreciação ele todos estes assumptos, mostrando 
como os Governos ante·riores gastaram desordenadamente -e como -ess es Go-
vernos se vira-m embaraçados ·para. fazer face á. despeza do paiz. (Lé) 

"O -periodo que este rei.E.torio com·prehende é precizamente o anno poste-
rior á terminação da. guerra européa. 

'l'i-vera termo o formidavel confli-cto, mas, restabeJecida ainda não estava. 
a normal'dade> da vida das nações que nelle vinham C:e 'se empenhar, entregues 
agora <.o entendimento e composições amigaveis em torno das Uquidações. 

O -tra:bal:ho e a industria, a na-vegação e o -commercio, tudo estava e, de 
certo modo, está por -volver ás condições anteriores de regularidade e efficien-
cia ou .por tomar no-vos rumos, e procurar soluções ás ·suas novas solicitações 
e necessida;des. 'Sentiam-se, ·como a inda se sentem, sob todos os aspectos da 
-vida, quer entre as nações, •quer -entre as classes e indivíduos, ~s pe1,niciosos 
effeitbs da desorganizaÇão dahi resultante, effeitos que, com alterna:rem o 
a.pparelhafuertto da producção e dos tran.s•portes téem embaraçado a élr-
culaçã.o e as ·penmitas, elevado os va-lores, perturbado o cons-umo, deprimido 
a:S âct!vidaàe·s f:ectindas, d>mptomett!C:ô, emfim, o bem estar d-õs povos·. 

'l'ranscocrido mais de anno, tão grandes, sérios e complexos téem .sido os 
tropeços e diff1cUJdades que atê hoje ainda se nlio sahio da phâse pl'opr!a-
mente das liquidações, com a apuraÇã.o integral das responsabilidades que 
a cada qúal c·ompetem .nos multiplo:S e cón~ideraveis interesses en-volvidos na 
catastr@he. 

Ào defrontat'em-se os interesses, que dizem respeito níi·o só a direitos ti 

deveres impostergave1s, :mas tam:Pem a ·possibilidades de que não devem 
.•hrir mão, teem as granc:e·s como as pequenas naçÕes · a preoccupar-lhes o 
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espírito e embaraçar-lhes a acção temerosos problemas institucionaes e poll-
t!cos, economicos e financeiros, que lhes consomem a.s energias, dilatam as 
lflelhores soluções e impedem a preoccupa ção dos ~ugaTes que mantinham nu 
certamen profícuo da actividade mundial. 

Verdade é que grande parte desses problemas opprimia já a sociedadtl 
moder·na, aiffligida pelas desordens moraes e mentaes que, desde muito, a 
vêm <J.esarticulando, em pertinaz traba.l'ho de dissolução. Indubitave1mente, 
porém, a guerra alargou, de subito, o scenario da deploravel perturbação so-
cial;. e não ha. como sem desconhecer o vinculo natural dos ·acontecimentos 
separar das cónsequencias que ella determinou, a -complicada e desconnexa 
situação do .presente . 

Foi ella que rompeu entre as principaes nações do occidente inesperada-
~ente os laços de reciprocidade na collaboração economica, financeka e po-
Htica que os ·paizes mantinham entre si e annullou o intercambio commer-
cial e demais relações; arrancou da actividade IJfLCifica, sempre profícua e 
·creadora, os fact·ores mais efficazes àa IJroducção e depois os eliminou ou .in-
validou; occasionou a extraordinaria desproporção en'tre a producção e o con-
sumo e, com o torpedear de navios, diminuía a tonelagem e paz em perigo a 
navegação, o que motivou a falta de transportes e a insuf:t'icie ncia de supprl-
'lnentos . Por outro }ado, tornou . inevitavel o augmento das dividas publica~>, 

com a crescente deficiencia das receitas e oi desmedido augmento das <lespe-
zaa e determinou oneros'ssimaB operações de · crewto e nefastos excessos de 

_·emissão de papel-moeda de curso forçado . Subverteu .a ordem re-gular das 
classes sociaes, e transformou, de relance, sftuações patrimoniaes, com facili -
tar para uns, o conducto de inopinadas fortunas para outros, situações db 
·com:Pleta ruina. E p~I'que tudo perturba!lSe, revolvesse e desorganizasse, 

. ' I 
operou-se inevitavelmente o flagrante des·equilibt"io das focças sociaes; e, 

. "como consequencia, a alteração profun"da zra vida das classes e das nações, 
cujos desUnas, de um golpe, se transmu<laram. 

Diante dessa desordem geral, o Estado, apparelho orga nizado para garan-
tia da orde-m, teve que assumir novos e diffÍceis encargos, em desaccôrdo com 
,Ç !)eU_ objectivo capital, que se é:eve limitar á clirecção das actividacles legiti-
_me.s para um fim commum, o que succedeu. quando se lhe impoz o dever, 
.como medida <le salvação publica; de regulamentar o regimen economicu, 
medida, a nosso ver, de efficacia duvidosa, porque, em contraste co.m os costu-

. me.~ .e_:p_z:incipios consagrados! .vein perturbr-r e irnvedir o movimento natural 
7 ~a:. P.l'-odu_cção, da circulação e do consun;to. 

, , .• ~ •situação que de ta:! modo se manif;estava e cuja gravidade se paten-
te.ou desde .Jogo, repercutio fortemente no Brasil, já a braços com a crise 
que o atormentava, pr-oduzida pela baixa dos melhores p.roduct:"os da expot-
ü.ção brasileira, princ"palmente o café, em virtude da super-producção, e a 
l.orracha, em consequencia !!a concurrencia da "hevÉia" das IndÚts ingiezas . 
.A éstas causas dever~s~-bão accrescentar . outras /que se fixaram como ele-
mentos constantes da nossa situação: o expesso de despe~as com "deficits" no 
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balanço de c3:da exercício, a d.epressão das rendas, e o papel-moeda, cuja no-
cividade se insinua em todo o org~nismo economico do paiz . 

São de interesse os r·esultados do inter-cam'bio commercial de então. A 
el:!portação que, em 1913 <fôra de toneladas, 1. 3&2. 000, excedente da de 19U 
em 81.000 toneladas, a:lcan.çou o valor de 99·1.1&8:000$ ou libras 65 .451.000, 
inferior á daqueUe anno em 137 .970:000 ou libras 9 .198. 00(). Subira a im-
portação, em 1913, a toneladas 6. 92·2. 000, com. excesso, sobre a de 1n2, de 
666.000 e attingil'a á importancia de 1. 007.49-5 contos ou libras 67. t66. 000, su-
perior â do anno anteri-or em 56.125:900$ ou libras 3. 741.000 . Verifica-se do 
confronto desses dados que á maior quantidade de exportação, em 1913, cor-
respondeu menor valor em ~·elação á de 1912, o que torna evidente a sensivel 
baixa dos pt·eços. A importação, ao contrario, augmentou em. qua ntidade e 
em valor. 

Da comparaçã o dos totaes da importação e exportação, em 1913, ·anno em 
que se revelou a crise, resalta o "deficit" ex-presso em 25.728:000$ ou libras 
1. 7115.000. Mais consideravcl fOra ainda a differença, nease anno, entre a 
receita arrecadada e a despeza paga; sub1ra a 108.842:097$ o " deficit ", que 
no amno ·seguinte triplicara com a somma de 335.986:.874$, a maior a que, 
aM hoje, tem attingido. 

Tão difficeis eram, então. as condições financeiras do paiz que o Governo 
se vio forçado a lançat· mão de remedios extremos: ou um emprestimo ex-
terno ou a renovação do tunding-Zoan. Preferido o emprestlmo, iniciat·am-se 
em Londres as negociações coin um consocio de ba nqueiros, que não ch<>·ga-
ram a termo por terem sido impecidas pela -confla gração europêa. 

"l])iante da excepcional !iltuação (consigna o relatorio de 1914) qur, essn 
acon tecimento, sem ig ual na histocia do mundo, trouxe para todos os pa izes, 
obrigando a uma moratoria geral e interrompendo as relações cornmerci.a~ 

entre os paizes da Europa e da Ameri-ca, o Governo não teve outra solução par4 

satisfazer os serviços da divida externa, senão um novo tunàing-Zo.an, que foi 
negociado e concluido com os nossos credores. 

"rFoi essa. operação effectuada nas melhores condições, pois que, apeza: 
de ser o segundo "d'unding" que o Brasil fazia, e isto no decorrer apenas dw 
.16. annos, e apezar da situação excepcional que os mercados financeiros atra-
ve,ssa.m, f-oi feito sem nen~uma imposição desairosa para o nosso paiz, e n!l!i 
,normas do fwnàing de 1898, quanto aos prazos, ao typo dos novos tltulos, aos 
juros e âs garantias" . 

Neste regimen está a Republica e estacá at~ o termo do contrato, SI.> 

não fôr. elle antecipado pela retomada dos respectivos pagamentos, acto que 
só -deverá ser praücado, se o Gover-no possuir recursos indestructiveis que lhe 
deem plena segurança de poder cumprir com pontualidade as obrigações dahi 
decorrentes. Se persistirmos na política que, desde então, ha dominado, po-
litica deficltaria e emissionista, estar-nos-ha reservada em 1,927, termo qo se-
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gundo tunding, a affrontosa. tortura de nos submettermos, pela terceira vez, 
no período republicano, ao discrecionario poder do nosso credor . 

El' indispensavel considereJnos sêriamente a situa ção n a sua completa 
·realida de, para reconhecermos, em toda a extensão, o dever que se nos il,'llll)õe. 
No ex!:érior - restringe-nos o credito o regirnen da mora toria a que nos sub· 
m<:>tternos; no interior - perturba-nos a acção a dministrativa e de perm•·-
nente .ciese·quilibrio orçamentario com "deficits" esmagadores. 

Éis que a hi se ajuntam motivos basta nte fortes par a que ao problema 
flnànceito se dispense a ma ior sollcitude. 

E:htretanto, não será necessaria penetrante observação para que s e 
percebi!. - longe está das preoccupações do nosso m eio o ponderar sob esse 
aspecto, a nossa posição . 

IJomo se fossem satisfactorias as condições financeira s, alvoroçam-se to-
dos em consider ar impreterível necessidade o a cudir a todas as classes fus-
tiga;das pelas difficuldades actuaes da vida, tornar medidas que desenvolvam ·o 
meca nismo administr-ativo, pro~eguic a:5 obra~ eucetadas, levar a effeiw em-
prehendirnentos de toda sorte. Afa narn- s'l, por sua vez, os poderes publicas em 
conceder favores, augrnentar vencimentos, crear serviços, promover melhora-
mentos etc .... Força ê couvi!' que. , nesse a.mblente, emparelham-se, cem os 
mesmos desígnios, os dirigente-s e as grandes '())asses s ociaes. Ha no animo 
de todos manifesta dis.posição parà que entremos em franca phase de activi-
da de e de progresso, corno o reorganizar nos i .ffiais adiantados moldes ·os 
institutos do Esta-do, solver , sob todOs os asp ectos, os problemas nacionaes, 
·preparar o sc!enario para os grandes dias deste opulento p aiz. 

Seria para desejar, e s6 assim teríamos serenadas as nossas a nela s do 
espansão e progresso, que o estado real do erario publico comportasse a rea-
lização dos nossos goo·andes e patrioticos propo!jitos. As nações, como os iJi" 
dividuos, precizani viver no seu tempo, tirar partido das cwcurnstancia& 
crnerg!mtes para viétoria das idêas e surto efJficaz de suas energiils . 

Seria este momento .propicio para firmar 9 Brasil no ·seu Jogar entre 8-'5 

grandes nàções, .pela cbnservil.ção e de5envolv-imento das conquistas econorul-
cas e commerciaes que lograria obter durante ?- guerra mundial . 

I·nfelizmente, não sm:ibeinos 3J!)roveitar a lição do primei-to "ftinaihg", 
qué nds indica va ·continua r a norma de aéção do Governo Catílpos .Saiies l.l 
adaptà1-ás fus novas condições que se fossem t ccentuando no desdobrittílento 
da vida na;cional. Mntlamos de ·rumo, e,_ prell'jaturamente, se!:fl tótinos con-
solidado a situação, enveredárnos pela· ambi-cionada política das gra ndes r ea .• 
llzações, q.ue s6 ê promissora e ef.fi càz, qua ndo ~portuna e segura. Dahi o 
l'egunao "fund-ing"; e, coinb se nada tu.rbasse o ambiente em que gi·tam u 
foÍ'tunii e o cteditõ rullliéos, prbseguimos a ·inesrna orienta ção que nos coh-
duzitíi: a tão déi:il:iftiei.te aóhtlft·g!lrtcia. Fórà: :P~tdida a aura lição. Des-fizéra-
se faêÜt:t:ié-lite a ainad·gurã dos grartd.es trans~. R a p1do passara-nos o trav'' 
dE! uffiá. é outra t>erlosà ·Pi"õvança. De álino pr re: .antJ.o, víi:o-se aceurnulan-do 
os " IÍ~fiditll'1 , em àssusüw:tlres montantes quf! pibssám de um para eutro 
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exercício como sobrecarga que tudo -desartkula e esmaga . E a divida intern •t 
tomou grandes proporções com o r-epetido desdobrar· de apoHces e formida.-
veis jactas de papeJ .. moeda. desajucla·do de las tro metaJ!i·co em convenient"' 
cor.re1ação. 

Como, ]J.oi•s, em sit-uação de consta.nte "delficit" orç&mentario ·de crescenw. 
divida e moeda desvalorizada, tomar e c~nsoUdar 'posição vantaj·osa entre tl>" 

demaJs nações? 

Ultimo p~I"iodo de governo - Reducção ele clespezas - Politicil 
emissionis·ra - Apolices e pape.J-moeua - Expensiio ec!onornlca na 
r>hase da guerra. 

Desenvol'veu-s;; o u!ltimo pociodo de govei"no sob condições desfavoraveb, 
oriundas: da anormalidade . geral ct"ea.da pela ·guerJ·a européa .e da pronun-
ciada depre8são fi.nanceira do paiz. Basta lembrru· que, em 1915, com receitas 
expressas em 3·7. 000:000$, ·ouro, -e 300 . 000:000$, papel, cumpria-lhe responder 
por -despezas que não eram inferiores a 16·6. 300:000$, ouro, e 780 . 000·:000$, 
Vt31Pel. Encerrou-se o exercício de 1915 ·com o· ."dJeficit" de 202.490:000$, o d::> 
191.6 com o de 15•6.905:000$, o de 1917 com o de 28•6:183$000, e o de 1918 com 
o de 11. 9·20: 000$000 . 

A .proposito, assi·gnala o relato:rio deste penultimo anno, "que a parti:r 
de 1-925 o "deficit" não pôde soc levado á conta de má gestão de fi.nanças". 
Out-ras causas, daa ·mais poderosas ~ i-nvendlveis foram as determi•na;ntes no 
trien.nio findo, de semelhante si-tuação. De parte a liquidação de comp.ro-
mi<Ssos vindos de exerdcios a.nteriot"es, ha para considerar, como causa .prln-
dpal do desequiUbrh financei-ro, as circumstancias anormalissimas decor-
rentes da gra,nde gu er·ra. 

Foi digno de nota o extraordinario esforço, no come!}o do Uovorno de 
então, pano, a reducção das despezas . Do co•te.jo das ci-fras que ellas attingi- -
('am, ~f.fectivamente, em 191·4 e em 191'5; ·resulta ·a dilfferença .para menos, 
neste ,ultimo, de 95.185:000$, papel, e 1.246:000$, ouro, sem que. todavia. se 
houvesse observado perturbação sensível dos serviços. Mais patente foi essa 
diflferença, no encerra mento dos res•pedtivos balanços co~ a reducção ·tam-
bem no "deficit" de quantia que foi superior áqueJ.la. · 

Na insufficiennia -das rendrus e . apezar de ter prose.gutc.lv na diminuição de 
despezas, 'teve o Gov-e!'no de iançar mão de imposto:s, não só com a ugmenta'i' 
uns, mas -com ocear C·utros. Fôra impossível, no exte.rior, ievantar um em-
prestimo, v:sto que <fecha:dos estavam os grande" z_nercados monetarios e se 
desddbrava o segundo "-funding" (1914) nas emissões fie titulas que n resp~-
ctivo contracte estabc.lecera, as quaes COI'res-ponde-ram em 1915, a ré~s ...... . 
37.371 :-994$67•5, em 10.16, a 33 .472:448$563 ú, erri 1911, a 2-8.229: 0•62$739, no 
total de 99.073: 5~5$~77. 

Recorreu-se, entãc, ao emprestimo interno, mediante emissã.o de o.polices 
e de papel-moeda, 
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A emis.~ãc,. de a;pouces teve o seguinte desenvolvimento: 1914 â. 1915 -
24.407:000$; 1915 â.'1916 - 86.7•72: 000$; 11).1,6 á 1917- 7•7. 9·29:000$; 19117 â 

1918 - 42 .715 :000$, com o total, no quad.riennio, de 231.62'3:000$000. 
A emissão de papel-moeda. fõra extincta em virtude do art . 5°, da lei nu-

m ero 581, de 20 de julho de 1899, que instituíra os fundos de resgate e de ga!-
rantia do meio circulante: Subia, então. a m assa de papel circulante a réis 
779 .965:423$0 00. Por effeito dessa lei, operara -se o resgate de 178.477:000$ de 
papel-moeda . 

Aos valores constitutivos daquelles fundos· foi dada., desde logo, applicação · 
differente da que lhes prescrevera a respectiva. lei, desvio legal, mas conde-
mnavel pois acarretou quebra de diretriz segura, acertada e efficaz . 

Esse fundos a penas existem, como a-ssentos de escrip turação publica, sem 
expressão positiva de valores correspondentes. 

Em 1914, reduzida a circul ação a. 601.488:000$, reabrira -se novo per.!od0 

de emissões. Nos termos da lei n. 2. 863, de 24 de agosto, foram então emittidos 
232.500:000$ de accordo com a lei n. 2. n6 de 28 . de agosto P-m 1915; mais 
160.000:000$, e, t.m 1916, mai~ 140.;;00 :000$; em 1917, pela lei n. 3.31'6, àe 16 
de agosto m ais 267.000:000$000. 

Em 1918, foram emittidos mais !l90. 000:000$; desttJs.. 100.000:000$, com0 

as emissões anteriores, sem lastro nwta ll ico ou seu equivalente: e 190.000:'000$ 
com lastro ouro, estabelecido na lei n . 3. 546, de 2 outubro de 1918. 

A despeito da condemnação imposta pelds melhores Governos ao pa pel-
moeda, é tã0 arraigado entre os nossos dirigE'nte" esse vezo, que o C ongresso 
no mesmo anf!O em que decretou o regime de emissões com lastro metal!ico, 
additou â. lei da. receita o dispositivo do art . 121, que autorizou o Governo 
a emittir até 50.000:000$, sem lastro algum, para auxilio ás fabricas de tecidos . 
Emissão a utoriza da, emissão feità: tres dias depois de sanccionada a lei, bai; 
xava o decreto -n. 13.407 que permittia os emprestimos e, a 27 de fevereiro, 
e ram expedidas as tnstrucções que r egulavam a forma da operação, por jnter-
m edio do Banco do Brasil, ao qual seria for·necido pelo Thesouro nuemera rio 
r•recisÔ . 

Expondo os factos, consigna o ultimo r ela torio deste ministerio a seguinte 
observação : "Estes emprestimos vão sendo fealizádos com regula ridade, em-
bora com limitada procura." E' sobre esta parte _final que se impõe o devido 
repa ro, como significativo aviso, aos. governos empenhados em acudir â.s ur-
gencias sociaes, segundo os reclamos de classes interessadas e as indicações 
da opinião publica. 

Era de vêr como, então, se afanavam em crea r pa ra o novo governo a 
irreprimível contigencia. de arrastai-o ao resy aladoir0 das emissões. 

R esolvida a execução da providencia l egislativa que autorizava o Gover-
• I . 
no a h abilitar o Ba nco do Brasil a empre~ta.r a té 50.000:000$, sobre . stocks 
de fazendas e ma teria prima da s f abricas de tecidos (art . 121 da lei n. 3. 644, de 
31 de dezembro de 1918), passaram e lles, a o conhecerem as clausuias da ope-
ração que deviam r ealiza r , a .não m ais sentir o. m esmo agu ilh[o de necessida-
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de que os impellira á solicitação do favor. Essas clausulas- 70 olo do valor da , 
mercadoria dada em penhor, 6 olo de juros e seis mezes ae :prazo renova.vel -
não eram de mol~e que afugentassem os que não podiam prescindir do au-
xilio, como, pouco antes, a uma voz, todos bradavam. 

Os emprestimos concedidos ás fabricas não excederam de 1. 250:000$000 . 
A emissão dos 50 . 000:000$, poré·m, foi integralmente feita e consumi~ 

a importancia de 48. 75'0·: 000$ de 1 de janeiro a 3·1 de maio de 1919 na vora-
genÍ das despesas. 

Com essa emissão ficou o montante do meio circulante expresso em 
1.729 .089:675$50~. 

O movimento da divida externa obedeceu aos seguintes termos: 
A 31 de dezembro de 1914 exi>r.imia-se por libras 104.481.728-14-0, accres-

cida já de H 1.'992. 22<8-14-0 de titulo do tunãA!ng recentemente assignado. 
A 31 de dezembro de 1915 importava em libras 10'8.629.438-2-0. Corri a 

emissão de títulos do fwnàing no- valor de H 3. 765. 6501-9-3 e o resgate de tí -
tulos do tundling anterior (1898), no <1e Ü 120-0-0, elevou-se o saldo devedor 
em 31 de dezembro ·de 1916, a H 112.332.968'-11-3. Durante o anno de 1917, 
foram emittidos títulos dessa especie no valor de H 3.175.769-11-2; deduzidos 
dahi os títulos resgatados do eml}restimo de 1898, no valor de H 60. 540·-0'-0, 
·verifica-se o cacrescimo de H 3 .115. 2<29-11-2, com 0 que subiu o total da divida 
a ii 11ü.448.198-2~5. 

A 31 de dezembro de 1918, assignalava-se esse total por H 11-6. 274-(}1-0 
com a differença para mais de H 948 . 0·58-7'-10, resultante da divida da E. 
F'. de Goyaz, assumida pelo Governo, no valor de H 1.000.00'0-0-0, e da emis-
são de titulas do tunWimg de 1914, no de H 47. 758-7'-10, qUe perfaziam libras 
1.047.758-7-10 ·de que se devem diminuir H 63.7001-0-0·, provenientes do res-
gate de títulos do primeiro tunàing. 

Naquelle total estão inclui dos 322.249.500 francos, ·devidamente conver-
tidos, que correspondem :i emprestimos realizados de 1908 a 1916 para cons;- . 
trucções ferroviarias e pa ra o Porto de Recife. 

Nos ultimas quatros annos - 19>1:5 a 1918 ..:.... attingiu o augmento da divi-
da externa a ii 11.950.546-&-0 . 

A divida interna consolidada vem-se assignalando com os seguintes totaes·: 
31 de dezembro de 1'914 - 726.746 :600$; 31 de dezembro de 1915 - 781.904:300$ 

- em 1916- 864.436:400$; em 1917- 937.724:500$; em 1918- 1.012.137:900$. 
Augmento total: 285.390:300$000 . Constava a divida fluctu:mte em 31 de de-
zembro de 19-14 de 253.444 : 836$2'22; em 191-5, 246. 43·9 :857$403; em 1916 · de 
258.327:049$317; em 19•17 de 274. 639:840$470; em 1918 de 356.232:376$259. 
Augmento: 102.787:540$037 . . 

Sob a pressão da crise occidental, tudo se perturbara durante 0 ultimo 
período do Governo, na economia e fin:anças nacionaes . 

. Emqu anto as forças acbva s do paiz tomaram naturalmente grande in-
cremento e se revelaTam l}ossantes, não só no augmento da producção das mer-
cadorias do nosso antigo intercambio, mas tambem ha producção de outras 
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muitas, _ de real valor e muito consumo, em quantidade bastante para enrique-
cer fartamente a nossa exportação, reduzidos ficaram, no interior e qua.si 
extincto no exterior, os meios de transporte, o que di:f)ficultou em demasia a 
circulação de productos. Por outro lado, ao passo que as despezas se avolu-
maram a nivel muito elevado, por força de necessidades imprevistas e consi-
deraveis, definharam as rendas que proveem, corrio é sa'bido, em sua maior 
caudal,. dos impostos de importação. 

·A esse dl,lplo desequi!ibrio, cujo.<J effeitos depress·ivos e ruinosos foram 
actuando, cada vez com m&ior accento, sobre as indnstrias e o commercio, não 
corres·pondeu, como seria para esperar, a assistencia efficaz dos poderes pu-
blicas, com providencias que os supprissem e minorassem quando possive1 não 
fosse re,.medial-os de todo. Ao contrario, aggravadora do mal foi a acção nes-
te particular desenvolvida . 

. · De posse, por apprehensão em casus belli dos navios allemães ancorados 
nos portos brasileiros, despojou-se o Governo mediante afretamento de dous 
terços delles, por tempo que ainda ·perdura . Além disso, em plena carencia 
de transportes, o que por · s i deli.mitava a exportação, insistiu o Commissaria-
do da Alimentação, para fixar preços, di.fficultar ou prohibir a distribuição 
de meréadorias, cercear, por fim, a liberdade das permutas, com i.ncalculaveis 
prejuizos dos productores, perturbaçã.o geral do commercio e grande vexa-
me da · população. 

Em taes condições, operou-se a transmisst o do Governo e chegou-se ao 
:fiin de 1918". 

Quero, porém, accentuar á Camara que iJ Sr. Ministro da Fazenda, 0 meu 
ptes;ldo amigo, a quem tanto estimo e de quem faÇo elevado conceito, como 
financista e como homem de valor, quiz no seu relato~io e em um periodo de-

. finir a situ~ção, atirando para. nós outros, m1~mbros do Congresso N acional, 
toda a responsabilidade da desorganização financeira. 

Diz o Sr. Ministro {la Fazenda, no seu rel~torio, que reviu os orçamentos 
cuidadosamente no seu ministerio, que orgap isou, portanto, uma proposta 
orçamentaria em excellentes condições e que vindo para o Congresso Nacio-
nal, este fez obra nova. E S. Ex. resalva naturalmente o intuito altamente 
patriotico e elevado do Congresso, mas qur desequili-brou os orça mentos 
e f.ez com que o deficlt aT.Jparecesse. 

Devo dizer á Camara que os culpados de~ta declaração do Executivo so-
mos nós. Membro da ·Commissão de Finanças, estou acostumado a assi~:>tir de 
como se faz o orçamento. O Sr. Ministro da Fazenda no seu gabinete orga-
niza a proposta equÜibracia e a maneia para o Congresso em condições de nã.o 
apparecer àeficit ou de ser elle muito ·pequEjnO, como aconteceu este an"no, 
que era de quatro mil contos .. Mas os Srs. Ministros de jjjstado procurtun 
todos os Reiatores e todos elles pedem a nós emendas de origem governa-
mental, a,dministrativa, restabeieellndo justajntmte aqilillo que> foi cortado 
pelo ·Ministro da Fazenda nó Thesouro Nacional. Nós naturalmente temos cul-
pa disto. 
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Não me eximo desta responsabilidade, acceitando essas emendas que res-
tabelecem as propostas governamentaes. 

Ainda este anno o Sr. Ministro da Fazenda mandou para aqui as pro-
postas de orçamento para 1922, contida a des'Peza na do actual exer·cicio de 
192ol. 

Todos nós, Relatores ela Commissão de Finanças, recebemos impressos 
oriundos da Imprensa Nacional, nos quaes vinham tabellas de todos os Minis-
terios com · despezas extraordinariamente elevadas. Portapto, Sr. Presidente, 
attrlbuida a nossa colla;boração no deficit á nossa condescendencia, e porque 
não dizer, á nossa falta d indepel).dencia, de não resistirmos aos gastos que 
o Execut:vo pleiteia junto a nós, ele maneira que, m ais tarde, não appareçam 
documentes officiaes que, sendo lidos por aquelles que nos succederem nesta 
Casa, virão elles accusar a nós outros de v erdadeiris factores de def icit. 

A dissidencia ao elaborar o seu manifesto, Sr. Presidente, declarou, quan-
to a esta parte. que era ponto de programma, o seguinte: 

"De longa data vimos seguindo , em materia de finanças e economia, dou,s 
ca!hinhos que convergem para perpetuar o regimen colonial, s ob o qual ve-
geta o trabalho brasileiro e para comprometter eventualmente a _ nossa pro· 
pria independencia política . E' tempo de retroceder, de não oscilla r m ais como 
um pendulo entre os gastos excessivos nas épocas prosperas e os expedientes 
ruinosos nos dias de crise, de governm· em summa o Brasil como se governa 
uma casa honesta. 

Queremos por isso um governo que empenhe sua honra em não gastar nos 
apparelhos administrativos um ceitil a mais do que as dotações do orçamento 
ordinario : queremos que esse orçamento seja sempre inferior á . renda or-
dinaria dos impostos; queremos que as despezas extraordinarias se custeiem 
vor orçamento extraordinario, com recursos absolutamente certos para co-
bril-as ; queremos que as operações de credito e outras fontes ·de renda es-
pecial não tenham jám ais outra a pplicação que não sejam a obras de serviços 
especiaes, planejados e executados de modo tal que bastem pela r enda que 

. produzirem para os encargos a que derem origem. 
Este é o faCil segredo das boas finanças de qu~ se orgulha o Rio Gran-

de do Sul. 

· Para imita i-o é precisa uma virtude que raia pelo hero'smo, desde que ~ 
União Federal vem se espumando pouco a pouco até as nebulosidades de um~ 
,simples abstracção, e as suas finanças desde mu:tos annos veem sendo anar-
chisadas ao sabor de interesses regionaes, 1egitimos sempre, mas tantas vezes 
promovidos com esquecimento dos interesses geraes em que elles se integram". 

E' em nome deste programma, Sr. Presidente, que me acho na tríbuna 
para declarar á Camara dos Srs. D eputados qual t em sido a nossa attitude 
na questão orçamentaria . 

Acceitamos, em seguida discu ssão, todas as emendas que o Poder Execu· 
t!vo entendeu dever apresenta.r; e acceitamos 'Para estudar o problema de 
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conjunto mas não q·uer dizer que em terceira discussão não tomemos outra 
attitude, muito differente, porque a hi é a feição def in itiva do orçam ento. 

Não a dopto o p·arecer -do illustre 'Sr . Antonio Carlos; entendo qu e nós 
de momento, não podemos dar saltos, nã o p oderemos evita r ã despeza de 1919, 
nem seria possív el desorganizar a machina administrativa até este ponto. 

Podemos, perfeitamente, voltar á despeza actual , a de_ 1921, e sobre ella 
não gastarinos n em mais um ceitil. Este é um dever moral do P arlamento . 

Não podemos ~ontinuar ·nesta voragem de gas tos. 
No ultimo orçamento de 19'20 para 1921, a ug m enta mos s obre a desMza, 

;íii. feita de 1919, 110.96'4:00~$ . sobre o orçamento de 1921 para 1922, já a u-
gmentamos, 91.208:276$477., assim discriminados: 

Augmentós feitos no orçamento de 19·21 sobre o . de 1920: 
Ministerios : Justiça, 3.153 :479$, ouro, e 16·. 593:000$, ·papel; Ext.erior, réis 

63'2:000$ ouro; Marinha, 10.1.12:000$ papel; Guerra, 110 :000$, ouro; e ré!s 
14.110:000$, papel; Viação, 42.5-6-3:000$, p apel; Agricultura, 7 .521:000$,papel; 
Fazenda, 449:000·$ ouro e 20.248:000$ papel. 'IIotal de a ugmento : 4.043:479$, 
ouro, e 111.147:000$ pa pel. Diminuição: 4.200:000$, ouro, e 183 :000$ papel. 
Diminuição: 165 :521$, ouro; a u gmento 110.964 :000$, papel. 

Augmento proposto pa r a 1922 na 2• ·discussão: 
Ministerios: Justiça, 378: 0•0'0$, papel; Exte1rior, 861 :800$, ouro, e ... .. . . . 

1.116: 974$9~.5, papel ; Guerra 2. 954: 606$279 , papel ; Ma rinha, 2. 400 : 000~, ouro, 
e 9.617 :730$22 8, papel; Viação 50.033:505$015. li'apel; Agricultura, 11.107: 416 0 ~ , 

papel. Total do a u gmento: 3.641:885$550, ouro e 91.208: 276$447, pa pel. 

Salvo erro ou omissão t emos . augmentado os · orçamentos· este anno d~ 

202.000:000$, papel, e 3.500·:000$, ouro. 
Quer ·dizer, Sr. P residente, que n estes dop s a nnos , nós elevamos a des-

pe_:;a publica de mais de 200 mil contos não m r referindo aos credites supple-
m entares nem aos esp eciaes, não me referindo á s obras que ~stão sendo feitas 
por conta da r ece ita extraorclinaria, como sejam, a.s obras cont:ra as seccas 
q'?e são as m a is vultosas e muitas outras por conta de emissão ele a polices. 

Mas, cha mo a a ttcnção d•a Camara e · dos Srs. D eputados .para. a respon-
sabilida de que p esa sobre nós . Estamos, Sr. Presidente, votando um orça-

. mento profuidamente desequiJi:brado; ·fizemos fl gora um empr estimo externo, 
de i50 m ilhoes -de ãoEa.r s . E estamos ·com a p orta encerrada, segundo deda-
ram -os mais emLn•mtes fi-nancistas da rcamrur1.t., entre os quaes o Sr. Antomio 
Carlos. Estamos (; Om as portas fechadas para o .C'redRo externo . 

Acabamos de em ittir apoHces de ·5 °1° para obras militares , ·paTa as obras 
rle estradas de d'er.ro e outras. 

O ·SR . FRANCisco MARCONDES : - JlJ acab,amos de lançar um emprestimo 
interno de 200 mil contos . 

O SR. OcTAVIo RocHA: - Agora ~càbamo,s de levanta r um eropr.estimo de 
200 mil t:ontos a o typ'l 98 -e juTos de 7 °J 0 • · <~uer dizer - quebramos _o nosso 
typo t~:adiccional de padrão de juros, comJn'Omettendo ·nosso credito, ·porque 
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_as apolices de 5 •!" dE:.Scerão em breve a 650$, <na Bolsa. E teremos, assim o 
nosso c.redilo imterno compromettido. 

IPortamto , sinto que ê do meu dever pergun tar ã. Camara: pa ra onde' va-
mos? iNo manifest;> da dissidencia, quando t r a tamos da situação fina nceira e 
economica do paiz, declaramos que pooia mos até comprometter a nossa ~nde

pendencia, porque, S-r. Presidemte, ha de ·haver um momento em que a questão 
de juros da divida publica que vae a ugmentando de anno a a nno, t erã. de 
ser resolvié.a; e nesta occasiã;o, ·não sei onde iremos busca r os r ecursos pa!l"a 
paga.r.mos essa divida col-ossal do .paiz. 

O SR. MAURICIO DE Ml®EITOS: - Pela q ual resp~ndem as nossas alfan -
degas. 

O SR. OcTAVIo RoCHA: ~E as n0ssas r endas . 
O .SR . CARLOS PEKAFIEL: - E até o imposto de consumo. 
O SR. NAPOLEÃo GoMES: - Só de juros, já pag31mos p erto de 400 mil 

contos. 
O SR. Oc'rAVIo !RocHA: - Nessas condiçõe~. Sr. Presidente, eu cumpro < 

meu dever vindo ohamar a Camara ã. ordem e ã. razão. Não ~odemos dcmti-
nuar a votar -despezas. como estamos votando, não podemos dar o nosso vote 
ao orçamento da despeza, nas condições em -qu-e sahio do seio da Commissão 
de Finança.s, em asgunda discussão. A Commissão de Finanças não tem· maior 
responsabilidade na orga.nização deste orçament o, porque ella decla rou que ia 
fazer o estudo em conjunto, para depois, em tercei·ra !discussão, propor a re-
ducção das despezas. 

Venho ' para e, tribuna reclama-r, porque parece não -ha ve11 sinceridade n 
projecto de reduzir d!\.\'pezas. 

Qua nldo o Relator propoz que nós votassemos a despeza de 1919, levantei 
a -prel~inar na Commissão de IFi•nanças, pedirndo que se decl31rasse pelo cri-
teria do Re:ator o Sl·. Antonio Carlos para que votassemos a despeza de 
1919 ou pela m Lnha <I>roposta, a despeza de 1921. A Commissão de Fina nças, 
desde logo, ouvio a -voz autorizada do "leader" da maforia e do "leader" .da 
banc~da ·mineira, impugnando a minha proposta por entender que ella depen 
dia de axema dos Relatores. Quer dizer: a Ca.mara dos beputados - e digo 
isso wlarma.do á. Nação - ~arece que pretende homologar" este orçamento; 

· e se a Camara fizer •homologação, 'COmo está escripto aqui, posso dizer sem 
injuria a m·nhuril dos collegas, deixou de cumprir com o seu dever. 

O nobre relator da Commissão de F 1nança.s, .o Sr. Antonio Carlos, mostra 
nas paginas desse s eu brilhante p arecer, toda a situação f inanceira e eco-
nomica do paiz . Elle diz que nós não podemos contin'Uar nos gastos. Elle ê 
insuspeito ao Governo, como eu o sou. Não estou <nesta tribuna -me occupando 
com personalidades, nem com gover-nos, I?orque se estivesse em jogo a -pes-
s oa do Presidente da Republica, -de quem sou amigo pessoal, e a quem devo 
mil e uma gentiiezas, eu me sentaria e -não proseguiria no meu discurso. 
Não cogito da pessoa que é actualmente o Chefe da iNação: cogito da questão 
em si, da questão de facto. 
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Vamos accumu·1ando er.ros sobre erros, e nós, do Congress-o, somos rea-
ponsaveis po~· essa acc!umulação, como o Poder .Executiv'O tambem o é. Nessas 
conidições, a nós caJbe a imicia:tiva e. o que é mais grave, a Historia ha de re-
gistrar que a responsabilidade por es'!e.s "docicits" não é do Execuüvo: é 
nossa. 

Srs. [l)e•putados: devemos todos nós exami.nar com pata:-iotismo e com 
indepe~dencia a rece:ta e as despezas publicas, certos de que essa funcção é 
exclusivamente ·nossa e sdbre nossas cabeças ha de cahk a maldição das ·ge-
rações futuras, .quando tiverem de fazer o exame sereno e !frio da. ad:minis-
·tração publica Idos tempos que co·rrem. Os orçamentos são funcção princ!ipal 
nossa e nós por ella somos responsaveis pa-ante a Nação. Recordemos, Se-
nhores Deputados. que a conquista desse direito custou á Inglaterra, á 
França, aos Estados Unidos, muitas vidas nas grandes revoluções e que a 
nós, De.putados da Nar,ão, cabe o dever de conservai-a e aperteiçorul-a através 
<J tempo. 

Lembrai-vos, Srs. Deputrudos, que nós somos a Nação, e que em 1790, 
após a Grande R~vo1ução social, dizia na Assembléa Constituinte um dos 
graJndes daquella época: "A administração dos dinheiros publicas •não é uma 
funcção real. -E', ae conta:-ario, uma funcção collocada. entre as mãos de uma 
admhüstração particula.r, sop a inspecção immediata do Corpo Legislativo . 

' Os dinhe!ro8 P'\llblicos estão em deposito nas rãos dos a.dministradores do Po-
d.er Exe~utivo, Srs. Deputados: com independencia e altivez cumpramos COII1, 

o nosso dever, fiscalizando a despeza como nos compete e votando os orça-
mentos como de nós exigem os interesses d:

1
l. Nação. / 

Nós, da dissiden.::ia, p~eitear.emos aqui ~este recinto a reducção ~ des-
peza. Além da desp~za do orçamento de 11121, não dM"emoe; o p.()sSQ voto. 
Ali'ás, sem ta:-azer novidade algu'ma, porque o anno passado isso cpm;tou da 
•leclaração cte voto da b'ancada paulista . Não daremos nosso voto ao ajlgmep.-
to de impostos e ;;eremos pela reducção impjacavel das despezas. 

Nós não podemo3 absolutamente concorp.ar com. a ·des:peza majpra,d.a so-
bre o orçamento de 1921. Foi por isso que vim á tribuna fallar sobre a Re-
ceita e chamar a attenção da 1Ca.mara , •Se a maioria- entender qu~ pão n.os 
!leve a.companhar, se entender que deve votru:- mais éje mil conto:; ;l.l.~m do 
que foi votado nos orçamentos anter-iores, qt1te já elevamos ·éje 200 mil c:!qntos, 
nestes dflus ultimas an.uos, a ella eu direi: s\m alrna súa palma. (%~ito b~; 

muito bem. O orctaor é cwnipriJm,entaao.) 

SESSÃ;() DIE 8 DE s:,ffiTEMBRO 

O Sr. Oarlos Maximiliano: -Sr. Presit
1
1ente, "souvcnt temme varie ... ", 

t:hrase injusta do homem, que a lveja as gentis e eternas victimas éja versa-
tJl:dadil' masculina. 
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Sim, quem varia , e ma.is do que tcYdas as ··mulheres, são os homens; e, 
dentre elles sobretudc- alguns pode~:osos e legisladores, mormente quando f P 
zém promessas. J á lembrei, neste mesmo lugar, que o anno passado, ao apagar 
das luzes, solemne e ~.utorizadamente foi ruqui a nós · todos gara·ntido que não 
mais se ·~ogi'taria do impos<to d.e tn,onsito no Pal!"lamen.to nacional e cinco 
inezes depois, .na proposta de orçamento da Receita, estava reproduzida a 
m.esma ver<ba, com o mesmo computo . 

Vim <á tri.buna pa.ra revelar a nli>nha extranheza pelo facto, e tambem 
porque, 0m mom(}nto . gravíssimo pJ.ra .as finanças n8Jcionaes, a meritlssima 
Com:missão de \Finanças não abrira uma exc!epção paTa a eua regra costu-
meira e remettera ao plenario a proposta d o Executivo, eem exame, nem 
m odificaçao a lguma. 

Aqui foi . feita, naquelle dia, uma segunda promessa: a Commissão iria 
yxaminar a proposta 6 vigorosàmente realizar os cortes . 

T ranscorret·am alguns mezes, e a mesma voz que me 8Jpa·rteára, vem 
'confessar á Camara qu e os relatores dos varios orçamentos a postaram, não 
quanto ás economias aconselhaveis, e, sim, qual majoraria mais a proposta 
do Executi·vo. Como viram os outros que o relator da •Faze,nda propoz o 
a ugmentozinho de 53 contos,· ve:riificóu-se ·a cocrida: o do Exterior accresceu 
•Jm 378 -2ontos; o do Interior avançou em 1.116; o da Guerra ousou até 
2. 7154; o da Agri<:ultura excedeu-o, indo a 11.10·7 contos; o da Mari·nh a attin-
gio a 16.000 ; o da Viação bateu o " rec!ord", como sempre, victori·oso, ex:plen-
dido, sobranceiro, tri umphal : 39 . 4158 conto& . Segwnda promessa que não se 
cumpre. 

No seio da Comm1ssão de Finanças foi lembrado o compromisso antigo 
referente á su ppress5o do .imposto de transito alli appareceu logo a terce!ra 
promes.sa: no p'lenario s.,; cogitaria de subs.tituir a ta.xa. 

Ago·ra a mesma voz qu e formu lou a promessa , vem declarar: 
1", qu.e se não devem crear impostos novos; 
2°, que se deve.n1 ·manter os · actuaes ; 
3°, qu e se .pre.ciza pensar, sobretudo, em economia; e, 
4° que é defensav.el e nada preju dilcial o imposto de transito. 
Ora, quem quer revogar uma medida. não 'faz a respectiva defesa, preli-

minal'mente. 

Nest'ol cas·o, não es·per o pela 4" promessa ·e · vou entrar na analyse dos 
argumentos al(lduzido.~ em apoio do tributo execravel. 

O prtmeir.o é o seguinte: não se nota ainda abalo na vida industrial e 
commercial do Brasi! , em c!onsequencia da creação tle taxas ·novas e majo-
ração das antigas . 

·O argumento, pesa-me diZ'el-o, nã:o i'llude a ninguem; porque é sabido 
que a •reJ)ercussão de ·um tributo não se faz sentir em oito mezes. Os males 
que u ma taxação viciosa e até mesmo tyrannica, infringe á economia na 
cionai, não se m:anirfestam em tão curto período. E' por isso mesmo que os 
'H ros .de um ·governo, quasi sempre são pagos pelo gove!'no segujnte. 
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O imposto é na realidade um veneno, qua.ndo erra·damente lançado so-
ht tl a ecoao mia nacional; mas veneno lento, .c! e acção effecüva, terrível, ·capaz 
de produzir até á in.orte, poré·m, paulatinamente, depois de muito tem.po. 
Demais, o arg·umento, embóra . falso, pareceria explicave.J , se d(!·pois de De-
zembro abro!hassü a prosperidade no commercio e na ind·usb·ia; sucdedeo o 
contrario; aggravou-se a crise. Ha outra tentativa ele defesa, e mais seria: é· 
um erro affirmar-se "a prior!", que determinada tributação, será prejudicia.l 
a o com;mercio e á industria de um paiz . Neste argumento ha •meia ve.rcla•de· 
apenas. Realmente, t:ão se pól'!e, ele plano, affirmar que este ou !liquelle 
imposto, vai aproveitar ou prejudi-car a um paiz; mas isto seria verdadeiro a 
respeito de tri'bU'tos completamente n-ovos, taxas desconhecidas pu de onus· 
toleraveis, ftCeitos .pel<.. doutrina. Do ·contrario, não sei que pt>oveito teria 
para nós, homens publicos, o estudo, se não valessem nada as conclusões dos 
mestrES, dos tdoutri.nad.ores, que faliam, não sómente levados pela theoria, 
mas tambem escuéia.c!os '!lOS ·factos e na exper!encia desses gravames fiscaes 
em outros paizes; não sei que vantagem haveria em estu'dar e folhear os. 
livros, se os livros não orientass·em os estadistas e legisladores. 

Respondo a uma pocgunta, por outJ;a pergunta: E' licito aos homens de· 
11.overno medlanamen ~c-. inte!ligentes e conscientes ·das suas responsabilidades, 
i::xpe.rimenta.r no eommercõo e na industria do seu paiz, como · in anima· villi,. 
uma taxa que a tor.rente dos espe·cialistas d'eclarou anti -economica; detes-
ta vel, prej u.clieial? Én tão o .Brasil será diftferente de ·todos os· povos do 
m u ndo, de ·maneira •tue a:quillo que é mal e+ toda parte, só aqui póde dar 
um resultado optimo ~- salvador? 

u tmposto ele t·ransito não é uma cr·.eação genial da Commissão de Fi-
mmças; ê, velhíssimo e, no parecei· do econotnista aHemão, Guilherme Ros .. 
cner, o .mais anng-o Cios trH:mtos r u naamenta!jS . 

..t"oae ser até con:::iderado como o embry(io do imposto de im.portação: 
porque se origmo~t ctas prevençoes contra o extra.ngeiro que v inha commer· 
c1ar no paiz, de so1·te ·que se dif.ficultava a passagem do individuo e da~· 

n:spectlvas mercaaor;as: aSsim e.nslna o <financista inglez Bastable, na sua. 
uora apreciadiss·ima -- Public Finance, 3° ed., pags. •551-52. 

Depois 'l'com:eceu C· que succecte com tudo, no mundo; quem conh~e urn 
pouco ele doutrina d,3 soc'ologia, sabe . que vão todos os phenomenos to.rnan -· 
l.lo-::;e caaa v e~ m4is complexos. 

U que era, a princ!ipio, o imposto sobre o individluo que vinha cqm o!l-
seu s artigo:; de commercio para vender adiante, converteu-se em um tribute 
restricto, no futuro, sobre o transilo, .e desdobrou-se o onus antigo, institui-
do um especial sobt·e a entrada das ·me.rcadqrias. ·Pôde-se, em todo o caso, 
consi.:lerar o imposto de tra nsito c:omo o mais velho de todos. Não é uma 
i nnov~ção ou genial creação do iUvstre Relator da Receita; foi colhido nos: 
livros, embora neste3. com unanimidade emocionante, seja. conclemna.do . 

.f'orque experimental- o? O 'BrasH não est:lí- cançado de fazer exper'encias'l" 
Tudo o \lU e tem experimentado de ruim, não ·deu aqui •pessimo resultado'!-
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O motiv.o do 1nsucce~.~o parede-nos muito simples : não somos mais adianta-
áos nem mais jntelligentes que os outros. 

O .sn . . Jb.Ã:o .0,\BRAL: - Depo's, ha um livro cujos preceitos são obrigato-
,'!OS: a Constituição . 

O Sr<. CARLos •MAXIMILIANo: - Chegarei até lá. V. Ex. que é profi.ssio-
ual, verâ. como estou methodizanclo a minha a.rgumentação. 

·E:s o Emslnamento de um economista germa nÍcÔ: 
" 'WHhelm RoBcht;t' ·- System der Finanzwissens·chaft, 190l , vol. II, pa-

gil1as •84 e 85) : 

"Impostos dE> transito (passagia). São os mais · antigos dos tres 
princi-paes tributo5. Desde que todos se convencera m de que a se-
gurança e o lJOm estado da s via s publicas não const:tuem um bene-
ficio i'Jómente para os h abitantes de uma -circumscripção, muito di· 
mi-nuida ficou a possib:lidade de um vantwjoso imposto de transitll; P. 

qualq·ue .. tenta tiva pa ra o esta belecer, .facilment<l arrebataria á in-
dustria de tr-.l.nsportes do Estado um tn .. nsito lucra tivo, sem poroveitr 
nenhum para o fisco." 

Igualment-e explicito foi o financista i:nglez ARl'(I:ITAGE SMITH - Prinoiples 
a.nà Me.thoàs Of Tawatíon, 1912, pags. 98 e 99: "Tlil.xas •Sobre transporte são 
antieconomicas; tendem' a elevar os pr(lcos. embaraçar O!> negoci-as e reduzir 
o ·consumo; criam econom-ica fricção que ê sempore u-m obstaculo ao com-
merda. DiTeitos sobre o transito -não pódem ser encara.dos como economica-
mente de se]ave's ·em 'Um paiz indl.l!strial e c!ommerçia;]; impedem a. natural 
distribuição das riquezas, e, como outra~; cau~a:; de despeza:: desv1arn ~ com-
mercL pa!·;;. outro~; ·dCJminios ·menos -dispendiosos, embora competidores da-
quelles em que se exige o tdbuto." 

Asslm . se externa c· Professor francez REJNÉ STOURM - Bysteme Générawr. 
ri'lntpots. 2" ediçiio, pa.gs. 40"8 -409: "Dir-se-hia aue um es.piTito differente 
anim'l. o Orçamento da Despeza e o da Receita.; -".O passo que o ]!lrimeLro se 
sangra para · animar "C · trafego de mercadorias e passage1ros -nas v ias .pubh-
eas, c> segundo a tudo isso se oppõe, com todo o poder das suas taxas. De 
um mo>ào g<'d'al , aliás . . os dire itos so-bre os transportes contradizem o espiritl· 
moderno. que que1· di.minui.r as dista ncias." 

Leiamos aind9. Enrwm ALI.IX - T1'aitP. 11Jlémenta41/"P. de Smenclf! i/.e,ç .Fina:-~- · 

ces et' àe Légis-latiOn Financie1·e F ·rançaise, 2• eC1., 1909, ·pag. 517: 
"Citemos o imposto sobl'e os 1ra,nsp-ortes em vehiculos pubJi.cos de terra 

ou agua.. imp-o·sto de caracter francamente antieconomico." 
Compulsemos Ga trabalhos do notavel :PAUL LEROY~BEAUWEU _ praitl: 

rle la Sé-!ence àes Finan.oes. 7" ed., 1906, v o!. pags. ~700-701: "Se os direitos 
rl e exportação não p6dem nem deYem Se!T appli cados s enão de um mo!!o 
excepcional, !;sto é, ·pelos paizes que teem um monopolio natural para a pro-
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ducçào Je c-ertos objectos, póde-s~ àizer que · OS ·i·m.postos de t·ransitO l;'i),O 

,;ompre dMestaveis". 
Sr. Presid-ente, desde · a acaà.emla, quand'O · tfomos forçad-os a ver1f'icar o 

valor que :o. ec-onomia. política tem :;ara o estudioso do d ireito reconhecemo 
que as the.se.s princia:•a·es da ::;ciencia ecoon·mica. se transformam, pouco a 
pouco, em aphorisnws jm:i~icos. As lições dos ecOOlom.istas· são ·crystàJ.li -
~mc1as em no.rmas 'positivas, as mais· das ·vezes em leis · orãinarias, apenas. e, 
em casos raríssimos, quando se t-rata de um princ1pio" estabelecido, definitivo, 
no estatuto fu ndamenta.! . 

Respondo agora, ao aparte do illustre repres-entante d·o Piauhy, •para 
eoncordaor :com elle. 

O legi;;Iac1or cor:stituinte, inspira;do •Precizamente ·-nas co.nclusões dos 
economis~as, porque r·e'clonhecesse o imposto de transito .-oomQ definitiva-
mente · condemnado, wtroduzio no ··CodJgo Supremo um ·di-spositivo· que prohi-
be ao <Congresso i>rdm'ario, em qualquer tempo, dar um passo de retrocesso; 
adoptar . o tributo maldi-to . 

.Logo, ·não ha mais discus-são cabível. O assumto veio da doulrina eco-
nomica _l)ara as theses constitu cionaes; o ens-inamento do.s -competentes 
obteve consoli-dação completa, radical, definitiva, em nosso estatuto basico. 
A ·assemb!éa de ·1891 até insistio - no caso: no art . 7• n. 2 , ,declarou ·uvre 
o commercio 'de L'a;botageni das mercadurias 1nacionaes; b'em' como· das ex-
trangeiras que já tivessem pago imposto ·de irpportação•. Logo, até a merca-
doria extra·ngei.ra, que · jé. pag-ou d ireitos, 'não· ipóde ·soffrer o de ·transito, Piila 
cabotagem. 

' P~ ue · 'r ecea.Sse ·que se tributasse o tra.nsito terrestre, a Constituinte 
voltpu â. :carga; no art. il,-1•, co~ · o declarar ser vedado S:o~ Eistados, eomo 
ít Uuião, ·orea.r impostos de transi to pelo territprio de um E _stado, ou ' na p-as-
sa.gem de um para outro, sobre proiluctos de qutros Estados ·ou extrangeiros, 
c •bem assi·m sobr e os vehiculos de tocra· e ag ua · que os transportassem . 

O dig.no Relator c)a Receita, ent:reta.nto, n r o·· é de l:irincadeira ; não recií~ 
nem em .face da lei fundamental; resolveu evi tar á ·clareza meridia na desse 
dcitis dispositivos: em vez de · "i'irrposto de trfL nsito , ., em.pregou as palavras 
I' taxa de· v1ação" . 

Em Úr:lmei:ro Jogar, o facto .da n1udança qe nome · já, impJi.c~tarne:nte im- · 
porta ·no reconhecimento da inconsHtucionaJi~!a;de , .Se era constitucional, 
porque trocou o ·nomc aos bois? Foi porque r€{conheceu que ·"carr'ément" não 
venceria . Por · isso · 6x:perimentoil o soph ism, . . · 

Fallo, entretanto, nüma a ssembl•éa que·, c19mo todas as ·Ca.maras do mun-
co, p:'lr a honra da m·!nha classe e O·rgulho de tod·os nós, ' (.perdoe-me V. Ex .. 
$r. Presi:ler:te, a immodestia porque V. E-x. pertence tambem á confraria) 
se compõe· ein sua i.1aioria de 'l:iaDhareis em · pü·eito·. Assi-m, ·não nós m u da-
mos 'facPmetíte com cstàs cousas. · · · 

Que u tntdade teriam as garantias const·itu cionaes, em qua1qu er paiz 
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do mundG,. se a simples substituiçãD do rotulo pudesse inutnizal'-as ? Não va:--
leriam mais nada. 

Por exemplo, ningtiem póde ser preso sem cu~pa :formada. iPots bem, o 
poli{)ial desalmado responderia: o queixoso não foi preso; foi posto á sombra. 

Ahida nesse caso a . commi·ssão ·não descobria cousa alguma. Quando os 
trib.unaes .começaram a firma r jurisprudenda contraria a os tmpostos inter-
estadoaes, o expediente que agora, tenta, foi eXJperimentado por varios Es'-
tados dia Republic!a, (.fi vez de - chamarem imposto de .importação estadoal, 
denomina ram impostP de licença para mercadeja r com generos de outr(}s 
Estados. · Ou tros, para evitar o dispositivo r.eferen.te a i•mposto, 1preferir;L.m 
r,,ppellidar taxa de. estfl,tistica, taxa àe despadho, eto. 

Não deu resuitad ó algum· o subterJ'ugip _ Os tri•bunaes dos Estados, a 
prin cipio e , o .Supremo, depois, foram uma por u m a, destrui·ndo aq·uella~; sub-
tilezas ; porque era calvo, evidente, mantfesto qu.e a penas decretavam tribu-
tação condemnada, variando de nome. (AMARO CAvALCANTI - Regitm.en Fe-
der at-ivo, pag. 302; OCTAVIO KELr..y - Manual ·cta JuriS1)ruàen_oia JJ'ecteral, 
n. L 119; ~ • ,f~wpplcmtcnto, n _ 8·58). 

A Jurisprudencia parece ter previsto o sophisma agora em debate. No 
accordão d~ 9 di! Julho de 1!H'5, o Supremo Tri-buna:l conoluio : "E' Lncon-
stitucional, · qualquer que seja a sua àenomdtnação, o imposto q11e inci-de sobre 
mercadorias em r.ransito Pe~o territorio de um ·Estado." (OCTAVIO KELLY 
l. 0 Su2)plemt~nto cit.,. 11. 863) . 

Tenho ·outro argumento, e talvez seja o de m ais peso, porque, além de 
jurídico, é tamb~m econo-m-ico. iDe maneira ·que, por qualquer lado que .o 
illustre Relator pretenda saliir; quer se esgueire pela doutrina constitucio-
nal, quer pela rigorosamente .financeilra, não escapará._. 

Vou demonstrar, .t: penso que o farei facilmente, que o d!!stincto ex-<Mi-
t\istro quiz f ugtr de 8y.Jla e cahio em :Carybides _ Em vez de usar dos termos 
imposto cte transito, fallou em 1;axa de viação . 

Já mostrei que lJÍ}de mudar transito :para viação, porém, nada adianta. 
Agoq·a enf.rent<trei outn· subterfugio: Taxa não é a mesma cO'Usa que imposto 

OSa . . JoÃo .CABRAL: -Em sentido geral é-
O •SP.. CARLos MAXIMILIANo: - O accóvdão, unanime, de 16 de Deze-mbro 

de 1918, esclarece. o c!aso, pela voz .de PeCLro Lessa, relator_ (Revista àe Di--
?'eito, vol. 58, pag-s _ 94-95 ): 

"A taxa não é a ·mesma cousa que o imposto. -A disUncção é 
bem conhecida; pois, tem sido feita pelos fi!lancistas e pelos autores 
de Dlr:eito Administrativo . As taxas são contribuições que aquell.es 
que se utilizam de um serviço publico, prestam a.o Estado em retri-
buição. da utiiidade por este ministracla •. 

A taxa não é o imposto, o qual é destinado a sustentar os en-
cargos publico.> ein &e"a,J e não a retribuir um determinado servl!:O 
na occasião em que est e é prestadO." 
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_ Logo a taxa é cobrwvel só mente pelo poder · que custeia o se.t'viço. O 
Supremo Tr:buna l sustentou ainda qu e o proprio Governo que creou e mau ~ 
tém um beneficio,. se suspe·nde a prestação por qualquer motivei, deve logo 
interromper tambem a q)ersepção das taxas . (Abcórdão de 4 ·tia Outubro', 
191'1, apud. 'ÜCTAVIO KELLY - Ma,nual, <!it., n. 2.096) . A1iâ.s, o· art. 7°, n. 4 
rc· art. g•, § 1•, n. 2, ccrrobora m a bõa d01itrina, quanto· a os Telegraphoá e 
Correios da União, ou dos Esta dos. 

Ora o dispositivo que instituio o imposto· de trá.nsitG co·m · GUtro ro tulo, 
ua assim concebido: 

"Taxa da viação, •·ecahinuo sobre m ercadoúas ·'t ransportadas em 
estradas de <ferro, vias fluviaes e cabotagem,, e desti-nada á constru-
cção e ao custeio das estradas de ferro e aos serv!ço11 de cabotagem 
e viação f luvia l ." 

A ca;botagem é livre -de impostos. (Art. 7°, n. 2) . · Os rios ·e es trad<.W 
estaduaes são bens d:os E stados; não podem ser t r'ibut!lJdos pela. União. b 
art. 10 é c'iaró: 

"E' ,prohibido a os Estados tributar bens e te ndas federaes, ('U 
sm·viços a cargo ela União, e rea·ipro~amente," 

Log-o, se um serviço ferro-viario está a cargo de ffis ta do, ·não· pódt> a 
Uniãio tributJaJI -o, · dte fórma nenhuma. 

Conforme bean esclareceu o cath edmtico <Jie Sciencia das F1in.amças na 
FacuJ.dad·e ·de Direito de S. Paul•o, (DR· J . P , VEIIGA FILHO - Sciencia das 
ll'inanças, pag. 94, nota 1), a pa lavra - t.ribufo é de accepç:ão ampla ai:}r.l.n-
je tanto o iffiiPOSto prop.riamente dito, como a taxa. Logo o art. 10 do co-
digo supi'Ieiilo, impede a União d'e cobm.r taxas .pelas mercad•oriru que tran-
ffitam nas •estradas a .cargo dos governos dos E stados·. 

Bas•ba lemb'rar que até a os particulat,es a F'azenda. Nacional transfere, 
com •os serviços, o dire-imo E:X-olusl:vo de cobi1a.r a;s taxa..<~ respectivas, CO'IIO 
sucoeiLe nos pori:OIS explorados por ffinp<l'e21!lJS rstrangeir'aS . 

Logicamente o Pod~r Judii.ciario f-9i ás ultimlas conclusões d!o texto furt-
damental : fulminou até os tributos s·obJ"e o transito inteorrn.unicilpal .· Por-
tam to, .se a ,cabotagem é livre d e -impostos, e 'f navegação n-os rios e.stadu'lil"S 
bean como as estradas manUdias ·pelos goVJennos locaes não pod~m soffrer 
taxas federaes, ain-da que ·O disfarce yingaflse. a.penas abrangeria pouca 
cousa, as est:rn!das custeadas pela Uillião e o transporte em rios que ba.nh am 
mias -de üm Estado: ma;s a diss·imulaçã o é ·calva, jámai s prevalecerá; a 
pretensa taxa seria repellida, para os tra~pootes · na Central Clio Brasil, 
como imp osto de transi to interesta.dua:J., co!lcliffinm.a.dlo pe!Jo a.t t. 11. 

- I E·m concluswo, quando ne~Ste ·pa iz s1e 1li'atar !1e a.r.-a.-njar dLn'treiro P"d.ra 
g<l!star ·sem medida, n ã o se cumpre a pa.l·a.'fr<L fa-lada, empen}'J.ad.a embvra 
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solemnernentil; nem se respeita a palavra escripta, quabram-se as taboas sa-
gradas da lei bas'i.ca. Por is•so ·o povo, quando ouve propositos de re 
ducções de despeza.s ou de i!TIQ)ostos repete, incredul·o: ce sont des juroas 
d'ivrogne. 8im; juras de ebrio, I1J8JS quaes nem elle proprio a;cDedita. Este 
anno, ·então, por motiv-os que s•eria dloloroso averiguar, nadla se discute, tudJo 
se vota -de cabeça baixa, .se-m exame, âJs pres-sa;s . Inuti'l um grito de sln. 
ceridadie, uma opoa.Javra dJe pruclenoia, vibrante ap.pe.llo ao patri•otismo! Flm 
tal conjuntura, não ousu insistir para que il"€là:uzam os ga;s,tos e revo:;uem 
o icrnposto _ mal·dito; levanto a voz, apenas, p·a1ra Ulffia res•aava op,portuna: 
quro'o pagar sob Pl' otes•oo. 

A Oamara .parece an.ciosa ,por votlrur de aocô11àlo com as conclusões de, 
parecer. Eu proprio, . nãJo só pela experiencia . da hhst,oria poldti-oa do meu 
p::J,iz, oo.mo pela;s leituras do q'Uie -occorre :nQ estrangeiro, eiSitou ,ca;ns•ado de 
saber que, ~em cr•egra, uni proposito de econom1a transitá. .pelas Camara de· 
mocratícas e . Becretari:as de Estado, como fantasia Joumln!os•a pelo ·Cierebro 
de pensa!C!OO' Jórabituadio ás cogitações· séri:re. 

0 SR. BUENO BRANDÃO: - V. Ex . fal1a de cadeira . 
0 •SR. CARLOS MAXIMILIANO: - D igo: como ll'egra; ha excepções ; V. h>t. 

que se sangra Ji.gei'ro, é uma deHas. A outra V. Ex. terá honra de d:iz-'3tt 
qual é. (Risos.) 

oQ SR. BUI!lNO BRANDÃO: -·- E' V. Ex. (Risos.) 
0 .SR· CARLOS MAXIMILIANO: - Repit,o: O p.roposito de eoononria trans 1.• 

ta pelas cama.t·a;s e palaJCios de Gover:no, como fantasia pelo cel'ebro de 
·!Jensa;dor s·1sudo: p·assa e não volta; brilha, ás veZJes, um mome.nto, c;onto 
uma -esperança; e a;paga-se para -não r-efulgir mais, nunca, mais! ... 

. T-enho dito. (Muito bem.; ·muito be-m. O oraàCYt' é C1~mzwimentado.) 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

MENSAGEM E EXPOSIÇÃO DO "VÉ'DO" AO ORÇAMENTO DA DESFEZ."-

PAREJCEJR DAS CoMMISSÕElS DE CoNSTITUIÇÃO E DE FINANÇAS DA CAMARA 

DOS DEPUTADOS SOBREl O "VÉTO" 

Extwsição do Exmo. S•·· Presidente da Republica ao Oong1·esso Nacional so· 
b•·~ o "vÚo" á lei que fixa a despeza pa·ra o corrente exercicio 

Srs. Membros do Congr~sso Naci'Ona.l: 
Como está d~claradio no dec·reto n. 1.5. 351, d:e 4 de f~vereko ultimo, 

tive a honra de convocrur-vos extram,dJ:i.nariam~nte para d<eliiberardes sobre 
o véto que oppuz ao orçamento da despeza votad-o para o corrente exerctcio. 

Ao expor os motiv·os de minha diive.rgencia com o projreoto que me en · 
vi·a:stes, nã•o julguei neC>eiSsario justifioall" o direito, que a.ssiJSte ao Poder 
Executivo, de app11ovar ou não as resoluções que orçam a receita e fixam · 
a despeza da Republâca. Nuruca fôra tal prwogativa objecto dte d!uv1da. 
Nenhum jurista se abalançará jáJmais a recusal -a ao Chefe do Esbailo .. 
Todos, pelo contrarlo, eram accordes em procamal~a. Padeceu-me, por ist,o, 
que ser;a fazell" Lnjurla á vossa alta autori-dade procurar demonstra.!' a 
existencia constitucional daque!lta faculdad~. Corno, .porém, ella tenha su~: 

c'.tado contrad.icta da parte de membros do Congress•o, s-into-m.e agora no 
dever de exp:licar as razões em que me fundei.. 

Nos termos do art. 16 da Constituição, "0 Pode-r Legislativo é ex..,r-
cido pelo Congresso Nacrional, . com, a sancção do Presidente da R epubli.cn. " 

EE;tre é ~ princlpilo. Esta é a reg.ra. A . san,cção do Preskrente é req,ll l· 
!rito essencial da lei, sem el•la o ·acto leg:islativo é incoml!lleto e in~fflicaz. 

Uma emenda a presemtad!a no C<mg·r>esso Oonstitutn;te propunha que o 
art. 16 fosse assim redigidlo: "O Padleir ~gislatiVlo é e:xJer-cido pelo Con· 
gpesso, com a saricção, ern regra, do PI'eiSiden.t:e da R:epublica". Foi rejei-
toa{la. Renovada em outra discussão, foi · novamente repelloida. ]'1jcou asstm 
clara a intenção do legis.Jaàlor conostitulntje de sujei.tar á sancção do Pl'e:>l-
dente . . dia RJepubliC!J. toda a funcção propriamente legislativa do Congresso 
Nacilonaà. 
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A' ll'eg.ra categorica do art. 16, portanto, s6 a propria Consti-tuição p6ne 
abrir excepções. 

Ora, 'oos tres unicas excepçõeis que neHa encontram os commentadore:o, 
nenhuma se red'er.e ás Je's de meiQs. P6die d:lzer-se mesmo que nenhuma se 
relaciona com qualquer Joei, pois _tlodlas tncidlem ou em del1berações que não 
ooean cal'aiCter legis lativo QU em :z<esoluções que, pelas conooções de su3. vo-
tação, excl<uem a sancção ou o véto presidencia~ . . 

São as seg-uintes: 
1", a lio art. 4? (ald:li.s i:mpugnadia pior alguns juristas) em que o Con · 

gresso approva a 'incorporaçlio, subd:"l'isão ou d•esmembmmento &os Estados, 
!'esolvidio pelas reospect>ivas assembléas legislativas; 

-2•, a do art. 17, § 1°, segundo o qual "s6 a o Congresso Nad1001al cou•·· · 
pete deEbe.rar sobre · a prorogaÇãô e ád-iamento. de suas s essões"; 

•3•, a dlo art. 90, !I'elatiVla á J:'eforma d!a Constituição, em que as de!:be-
rações, tornadas em t;res discussões e por dou.s terços de votos em r<ida 
uma das camaras, valem por uana desapprovação prévia do véto que a caso o 
Poder Executiv.o oppuzesse á vontade d!o Congresso. 

Eis a hi . A' ·pate essas tres exoepções, de ne.nhuma outra cogti.ta a Con-
stituição. P el·o ccmtJramio, .cnepois de enumera r Longamente, nos arts. 34 e 
85, >aS attl'ibuições do Congresso, isto é, as :rruirt:erias sobre que elle póde 
e~ercer a faculdade de organiOOJr e a.ppl10V'3JI' pÍojeçtos de ·z&i, entre _ as qua e.'' · 
figura, em -primeiro logar, a ·de orçar a 1·eceita e fixa?· a despeza, logo em se-
guida, .no rurt. '37, rnaruda, sem res:?·icção d.e ª 1talquer natureza, que os .Pro-
jectos de le·i, approvrnrlos ntLS durns Onmaras·~ sr ja?n enviados ao Poder .l!l:vt~

C'Jlotivo , para serem sancaionados ou -não. 
Mas, se a ConstitUiição especifica minud•enteanente, mada menos tie 

tnin ta •e nove attribulções do P.oder Legislativp, ent1·e as quaes a de v r.tm 
o orçamento, e prescreve sem reservas que os projeotos d'e lei elaborados so-
bre ~ssas m a terias .sejam submettidos ao P.resdf~nte· dJa Republica, é evidf'n· 
temente ca.prichosa, arbitraJria e inconsistente :,t QpiJnião da quelles que, arro-
gando-se o d!ire'ito ·de crear excepções, restric9ões e d istincções que a Con7 
stituiçã o não au,tor'za, -pretendem que os ·projecvos orçamentarios prescindem 
da a.udi'encia do Podler Executivo. 

Não haveria razão para isso. O orçamentq é a lei que mais fundo_ pórle 
ferir os dnteresses naciona'es, interesses de toda 3. ordem - politricos. admi -
ni·strativos, .aommerciaes·, industriwes, :l'inancE(i~os, eco.nornJi-cos; nãJo serm. 
portaruto, r a zoa vel s·obretudo no regimen pes.i~eno:al, que ficass~ a sua ·ela-
boraçã o r:es·ervada exclusivamente ao Poder :~;,eg ! ·slaJtivo, .iustamente o ma:s 
accessivel á s influencias eX'tranhas e onde a ·,divisão da rsponsabilidade en-
Jlraquece as resistenoi•a s, geTa excessivos - rigoores ou autoriza cond'Elsaenden-
cias diemasia:dlas. O Poder E:ll'ecutivo, que 11.\ISCe tambem d'frectamente do · 
povo, que é igualmente um delegado dos contribUJintes, que representa do 
mesmo modo a Nação, eneonúra na oonsci-encia. da responsabilidad~ que 
neJ.le s e concentra, se -isola e se personifica, .oemo pod>er 'singular que ê, es-
tímulos mais fortes .pará a _defeSa dos dnteoresse~ da communhão. 
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Si, pois, ha uma lei que não deva escaprur á coll<aborn.<;:ão desse poder ê 
a aeoi do orçannento . 

Linagine-oo o qUJe seriam ta.es le-is, si os parlamenti:ls não re·ooiaJssem o 
·vtfto dlo Executivo. "Sõ o lacto da existenC!i•a do véto e o temor de ver um 
projecto devolvi-do com objecções tiradas da moral publi·ca, consrt:\i.tuem já 
freios ,saJuta:res ás p!1oposições mais a udaarosas_." 

NãJÓ pretendamos, nem mes.mo €-m dout!'11na, ori8JI" no BrasiQ essa no-
vidade que a nossa tradiçã:o, no Imperio como·_ na Re•publ1oa, jámais· conhe-
ceu: a lei de orçarrnJe.nto foi sempre s.ubmettida á sa.ncção, e conseguitntoól-
mente ao véto do Che~e d:o Estado . 

O contrrur1o d.rnportaria a . ammllação completa do direito que o art. 16 
da Constituição poz nas mãos do Presidente. Em vez de proj-ectos especius, 
sujeitos á sancção e véto, o Congresso introduziria nQ . orçamento tci.oos as 
medldaJS a respeito dias quaes não contasse com o as;;ientilmento do Ex~

cuitvo, e ;por este -modo burlaria a coopartácipação deste _poder na f eitura 
das l eiiS . 

Não pôde ser v·erdadei<ra uma· doutrti!na que · conduz a tal a bsurdo. 
Demais, é miJSter não esque.oer que o véto, como. o estabe·leceu a Ccm-

stit.U:içãio, não é um acto d'ef'hndtivo e iiU'evogavel, mas s·imples convite ao 
Congres;;o pa ra examinar a m ateria em face das razões expostas pel o Pre~ i

d!ente ·da Republica. Si estas razões são infundadas, o Cong~resso as fulmi· 
nará, -e o p•rojecto se •Convertlerá e·m lei. 

F:o-i n:os Esta~Os Un'dos e na Republica A•rgentina qu e ~omos buscar os 
mol·dies do nosso sy.stem,a constitucional. 

Ora, a · Constituição Ámeoricana ddspõe no art. 1•, secç .. 7, n. 2: " Tod6 
projectJo adoptal('!'o na Oa mara dos R -e.pre;;entantes· e no 8-e.nado será a ntes 
de to!'lnar-se lei, presente ao Plres•idente dos Est!ados Unidas. S:i este o ap-
provar, assignal-o-a; si -o não rup.povar, devolvel-o-ha com suas objecçõP.s á 
Camara €'Ill que houver sido iniciad:o ... " 

A Constituição Argentina pcxr sua vez preoe1túa no· art. 69: "ApprovadQ 
um proj·ecto de lei p ela Caman-a eom qu~ teve cxri.gern, passa á outra pu.ra 
ser discutido. Appr ovado por ambas, é enviado - ao Poder ExeCIIltivo da Na-
ção para ser examinado, e, si obtem a sU!a aa>-provação, é entãv promulgado 
como lei." 

E', -como se vê, o mesmo p.J:Iocesso-;;egui.do entre nós. 
Pois nem nos Estados Unidos nem na . RepubÜca Argentina se contesta 

:\0 Presidente o direito de ne-gar sancção aos orçamentos. 
Nos Esta dos Unidos, o Presidente H a yes us-ou em varias casos desse ·c. -

re.ito. N a Al'gentina, onde o orçamento é urrf sõ e o véto pôde' ser parcial, o 
facto tambem não é desconhec:do. O actua l Pres 'dente tem m a is de uma vez 
negadc sancção ·á lei orçamentaria. A primeira veo: que o fez, em 1918, jus-
tificou o seu acto em - uma m en sagem, de q_ue vale a pena transcrever r•l-
gnns trechos: 
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"O Poder Elxec:ut v o, C:is::;e eHe, ent<.mele L!Ue u Congt·es::Jo l)Xhor· 
bituu elas suas faculdades com approvar as clis)Josições dta clas, por-
<!uanto Jnciuio na lei do orçamento, lei essencialmente financei~·a, 

não só 1Jrescripções ea·t1·anhas á S·ua natuTeza e· pro.prias elas lei or-
gani.cas, mas a ·ncla outras que violant a autõr'iclac~e elo Pocler Exe-
cutivo como 1JOÜ61' adtmini.s-t1·ado1·, e f erem funda mente a majestacl<lo 
·do Governo na sua à lta represen tação publica. O Poder Executivu. 
ao exerc'tar o cllveito ele véto, pelo modo por que· o faz, tratando-se da 
lei da receita e despeza, julga inte1·pr:etar e CU1npri1· a Const~t~tição 

ela R epnbli.ca mn seu conceito e ent sua cl01ttrina. A lei -do orçamento . 
é uma lei annual, destinat:a exclu sivamente a calcular e fixar ;,. 
ma:o'r prev:são possível as rendas e gastos que hão ele dar vida e 
movimento á administração geral elo paiz; nãü eleve referir-se senão 
a. assumpto:!l q1te estejam._ de acc61"à& co1n esse object-!vo, dentro da. 
harmon:a e equ 'Jibrio dos poc:eres. Em -consequencia, o Poder Exe· 

· cu.tivo promulga a lei ele orçamento na parte que lhe é propria, e 
véta, 1)0r lhe serem extranhos, os arts. 45, 48, 50, et<;.; ent defesa 
elas suas faculdades e ela estabilidade da legislação geral do paiz . " 

Or;,., st assim se pratica nos Estados Unidos e na Republica Argentma, 
em CUJas cünstnulções a. nussa se :rtsplrou, p pr que havemos ce fazer ex 
cepção? 

'l're;' são os a rgut11entos que vejo fürmulaf_<:ls contra o véto opvosto c o 
orçamento da despeza. 

O primeiro aclm:tte em principio o . direito elo véto, mas, tendo em vista a 
mrima .correlação existente entre a receita e a 1despeza, entende que esta não 
p(•dc ma·s ser repel'lida se aqu el!a já foi sanccipnada. 

O argumento é illogico. A consequehc'a a tll'ar daquella intima correla-
çâo não é que, uma le1 não possa ter sorte c1ver.·sa da outru, e sirr. que o orÇa-
m<>nto ela receita e a fixação da despeza clevenr constituir uma só l ei . Desde, 
porém, .que entre, nós f orm am duas leis d'stinctas e a utonomas, CLiscutidas se-
paradamente, votadas em épocas c1 :versas e em épocas diversas submettiras 
no Feder Executivo, é absurdo pretender, em face da Constituição, que umft 
não poss~ ser sanccionacla ou vetada se!U que a outra o seja igualmente. O m e-
nos que clahi é:ecorreria é que o Congresso pa~saria a ter faculdade soberana 
df! perm'ttir ou não permittir o exercício do '!:iéto: para isto, bastaria enviar 
:t." duns leis ao Presi-dente com o intervallo de rais ele dez dias, oom.o f<';Z este 
anno, e1n que o orçamento da 1·eceita m .e . fqi remettid:o no dia 31 àe De-· 
~emlwo e o da despeza a 13 de Janeiro. Para poder estudar as dua s leis em 
r•(lr,junto e declcl'r-se pela sancçâo ou pelo véto ele ambas, o Presidente terja 
qt;e esperar a se·guncla; mas, quané:ü esta lhe ch egG<sse ás mãos, já a outra . 
t•st:otria sancciona.cla pelo decurso material do decendio, nos termos elo art!· 
go fi7, § 2" da Constitu 1ção, e eUe não teria mais liberdade de jul·game·nto. 

'Se h a inconveniente em que uma elas leis orçamentarias seja vetada e· a 
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01Jtra não. o remeCo está em organizar o orçamento tm um só e me8mo a.cto 
te::;isiativo, como, aliás, me parece m a is razoavel e se · usa em muitas nações. 
Os a r gumen tos deduzidos ela redacção do a rt. 34 , n. 1 e do art . 54, n. 8, do. 
Constituição, com os quaes se tenta provar qu e esta · prevê a ex:stenc1a dr .. 
dua s leis de orçamento, uma d» , rac~t~" o; outra da ê.E:spez~>., li.flg uram-se·-mí' 
de pouco valor. Do primeiro dos citados artigos não vejo que se possa tirar 
c~>ss con clusã o. Na Constitu.ição argentina as attribuições de crear a r e·ce:ta 
e fixrt!' a despeza v êm a tê em dis-pos'ções distinctas: a primeira rios ns. 1 e 2 
do n.rt. 67; a segunda, ma's C:istante, no n. 7 . Entretanto, na R epublica Ar-
gentlna, a 'lei orçamentaria é uma só. Quanto · a o plura l emp-regado no 'l.r-
t i!{O 54, n. 8, da nossa Constitu ição, pôde ter e~p.licação mais r azoavel <lo 
que aquella que lhe tem sido dada. 

Como quer que seja, porém , emquantc, manoiverm·OS o uso inaugurad!. 
pelo dec1·eto n. 2.887 , de 1879, de votar-se o orçamento em c!ous proj ecto:; 
dtstinctos, forçoso é admittir que o Pres · dente tem o direito de sancc:onar um 
' vetar o outro, pela simples razão de qu e o facto de a dapta r o Congresso 
ordinario, n a e·Iaboração da lo::! , esta ou aquella fórma regimenta l, não póêe 
ter como consequencia privar o Presidente da R epubLca de uma prerogatl ·'il 
que a Constitu"ção expressamente lhe outorga . 

Vivemos a olhar para os Estados Unidos, a indaga r o que a!li se pentia., 
se diz e se faz em m a teria constitucional. Ora , nos Esta dos Unidos, antes 
ela r eferma aC:optada o anno passado e que só entrará em vig or no d 'a 1 de -
Julho proximo, o orçamento constava de uma lei perma n ento:: db receita e de 
tantas ·le·s transitarias ·de despeza quanto os ministerios. Pois, a pezar lja 
~.:streita correlação en tre a r eceita e a despeza, nunc~ o P residente da R epu-
blica se s·ent'o inhibcdo de vetar os orçamentos C:a desp eza, o que t em f~Ji to, 

como já vimos, varias vezes, sem qu e: a lgu em tenha acu dido " idér ile acm -
mar-lh e o acto da inconst'tucional. Aliás, que essa correlação pôde ta mbem 
~<!l' m ér a. fantasia, mostra-o claramen te o facto de ser o projecto que deixel 
de sanccionar superior em ma's de 30 0 mil contos á receita orçaC:a. 

AÜega-sa que a l ei da receita cogita muitas vezes de rendas com appll-
ea~:ão especial a serv·ços novos, C'Uja creação ê sustada pelo véto. O que se 
Jl•)de concluir dahi ê que essas renàas nã o devem ser cobra das, ou o seu 
producto Ceva ficar depositado, até o novo pronunciamento do Congresso 
s0bre aquelles s~rv_iços. 

O segundo argumento ê de ordem gerai. No regimen da nossa Constitui-
ção, diz elle, as l eis orçamentarias não estão sujeitas ne'm á san;cção n em 
a 11éto. 

P or que? 

A razão é orig' n a:l. 
Porque, no art. 54, a Consti t u içí'io, a o àefinir os crimes de responsabill · 

clHde do Presidente C:a R epubli.ca, comi'dera como tae·s os actos "que a tten-
t~.rem contra as le is orçamenta rias votadas pelo Congresso", e esta expre·s-
são - votadas J(elo Congresso - mostra evidentemente que as leis de orça -
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mento devem ser obra exalusiva do Poder Legislativo, sobre o qua l o Presi-
dente não é chamado a manifestar-se C:e modo a lgum. 

Antes d€! tudo, uma pergunta: se o art. 54 mo~tra tão evidente111ente 
que o Presidente nada tem que ver com a formação da lei orçamentaria, 
como é que durante tr:nta annos de Republica ninguem percebeu jámais essa 
evidencia? 

Todos os projectos de orçamento até hoje approvaC:os pelo Congresso 
têm sido submettinos á · sancção do Preside'nte, e vor ·este sanccionados. O 
C ongresso Const'.tuinte, uma vez votada a Constituição, conve1' teu-se em 
Puder Legislativo ordinaria, e como tal funccionou por tres anrios. N inguem 
111ajs competente para de'clarar o verdadeiro pensamento (a Carta Constitu-
eirm.al do que aquelles que a elaboraram. Pois ·os tres orçamentos votados 
por essa Assembléa foram todos enviados ao Poder Executivo e sa ncciona -
dos. Assim como foram sancc'onados, podia m ter sido de'VoiviC:os . Quando 
·J Congresso submette o projecto ao Presidente, não é só para a sancção, que 
então perderia toda a. significação, mas para a sancção ou para o véto. Dil-o 
a Constituição no art. 37: o projecto de l ei será enviado "ao Poder Executi-
vo, que, acquiescendo, o sanccionarâ; se, porém, o Presidente &a Republ 'ca 6 
julgar inconstitucional ou contrario aos ·interesses da Nação, negará 

.sancção". 
Não se'rão expressivas essa uniformidade e essa constancia no modo ele 

entender e applicar uma lei ? 'l'odos, a começ~~r por aquelles que· a f 'zeram, 
::;em d 'scontinuidade. sem discrepancia, sem he~itação, toG.os, dura nte mais de 
t.·inta annos, a interpretam e a executam sempre de certo modo: como pre-
tender hoje que a lei disponha cla ra e precisarrente de modo contrario ? 

Demais, se o legislador quizesse subtrahir a elaboração do orçamento -
justamente a mals importante de toCas as attribuições que conf!ou ao · Con-
f,'resso - á autor'dade do Presidente da Repu~Hca, 9 natural é que o fizesse 
claramente e no mesmo capitulo em que· se 9ccupa da formação das leis e 
confere ao Presidente' o direito de sancção e qe véto. Ao preceituar no a rti-
go 37 que os .projectos de lei , approvaé:os nas duas Camaras, seriam enviados 
ao Poder Executivo, que os sanccionaria ou não, facH e simples lhe fôra 
accrescentar: "Desta regra . exoeptua-se o projecto da le i do orçamento". 
Nã.o iria estabelecer essa excepção, e isto mes!JlO em phrase incidente, ely.pti-
ca e obscura, no capitulo que trata .. .' da re'Sljonsabnldade do Presidente. 

Bastam estas considerações para excluir a nova interpretação. 
Mas a verdade é que as pala vras - votaàas pelo ·OongreS"I}o - · nada 

mais representam do que um dos muitos lapsos de' l 'nguagem de que se eiva 
a Constituição. 

A. redacç~o desta [evou, como ê sabido, m E'jnos de cinco dias, e as quatro 
duzias de emen~as apresentadas · á ultima hor it foram estudadas erp pou~o 
mais· dé sessenta minutos. E', pois, perféitamrnte e~plicavel que a sua lin-
~uagem não .pr'me pela perfeição. 

I,et.9 do Oongresso, são redundancias que se lêm e·. sé ouvem a cada 
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v~r:;;so n'o esch,ver- ou no fallar oommum'. A \!XPl'essão vot;aelas tl elo Oongn;sso, 
11[10 a. em.pregou o le~islador no se ntido restrictivo, p()rque não ha leis ·orça-
mentarias que n&.o sejam votadas pelo Congresso. Não a empregou tão. pouco 
·com o intuito reserva do · de C:ispensar· essas le:s ela sancção ou do véto, não 
só porque não seria esse o lugat· a:pro.priado para créar tão grave excepção, 

· como porque essa não seria a I"ng1ngem adequada á manifestação ele tal 
pensamento. Dissesse o legisla dor - ·é ·ari·m.e a.ttentar cont1·a as leis orça.-
m enta1·ia.s - e t éria crto tudo. Qu'zesse, mesmo ahi, subtrahir essas leiA. á. 
a t toridade do P residente. e naC.a ·lhe custaria. red'gir assim o artigo: "E' · cri-
ll1e attentar contra as leis orçamen'tarias, as quaes set·ão voULC:as pelo Ccm-
:;;resso. sem elepenclencia ele .s(mcção." 

r.rra:ta-se, pois , de uma si•mi)Ies ·phrase pl eonastica . 
PaJavras exCU$!<Vdas ·encontram-.se· a cada passo no texto col'lstitucional. 
"Art. 17, § 3°... Vaga por q1~alq1~e1· causa, incl1~si-üe 1·en1~ncia" (era 

<Ie.';necessar\o dizer que a re.nuncia é -causa de vaga) ·; 
Art. 34 , n. 20 . Mobilizar e utiliza>r a Guarda Naçíónal , ou milícia civ·ica, 

nos c.aso.ç pr.evisto•s na Constit1tição" o.u bem Guarêa Nacional ou bem mi -
lícia cívica; accresce que a Constitu·ição não prevê caso de mobilização dessa 
força) 

"Art. 41. Exerce o Poder Execut.i v;o o Presidente lia R epublica elos Es-
l 

taelos Uniclos do B1·asil, como chefe eleoti-üo ela Nação" (não podi·a ser o pre-
~idcllte de outra t'e.oubJi.ca ou quem não howvesse sido eleito chefe da 
Naç,i.o); 

"Art. 47, § 3.• O processo t.:a eleição (do Presidente) se1·á 1~egulaelo pOT 

l ei oràint;tria " (o art . 34, n . . 22, já ha.Vld. dad•o ao Cong1·esso a a ttribuição de: 
"' regul·ai· as condições e o processo da eleição pM·a os cargos f ederaes " ); 

"Art 48, n . 8: ... invasão ou agg1·essão estrangeira" (como si a. invasão 
11ão fosse ·uma aggressfuo); 

"Art. 48, n. 16: Entabola1· . negocia;ções i.ntm·nacio?taes. ceJ.ebra•r ajustes, 
·con•;enções .e tratados" (não :é poss-ivel celebrar ajustes. convenções e tratados. 
sem ent.abolar negociações interna:cionaes); 

".A.rt . 60, lettra. d .: ... julgar os Ii>tigios entre cidadãos de EstadÓs cliver-
-sos, diversificando a.s lei~ clestes" (phrase que presuppõe a dualida de da le-
giê' açãJo substantiva e q.ue, recusada esta pela Constituinte, a Commis~ão rl P 

Redacção, por .descuido, conserV'OU no texto constitucional) . 
. E como ' estas, ai•nda outra;s . 
.Nada ha, pois,. de estm.nho que o a rt. 54, n. 8, ela Constituição eon.t"lltl1ha. 

tambem algumas ,pala'Vras dispensaveis_. 
Assi•m. aliás, o comaH·ehendeu, menos de um a.l\no cepe 's C.e proml!lg~da 

.a ·cl11'ta constitucional , a lei 11 . 30 , de 8 de ja.nei-r•o de ).;89.2, q ue define os cri-
mf>s de responsabilidade do Pres·'dente t:a ·Rep·ub.Uca , le:i . votacla 7Jelos ,.11H<s-
mcs 'mem.õ1·os da, ,A.sse'rmbléa Const·ituinte e qu e, no cap·i:tulo VH, trata .ç!9,s, ~ri
lnes commettidos contra as leis orçamentarias", .sem a quei.I e excusado 
Hppendice. 

.. 
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A fragilidade da interpretação que combatp resulta evidente dos proprlos 
termos em q·ue ella se rupoi:a. No systema c.a nossa Constituição - arts. 16, 
37 -c 3·8 - lei ê umru resolução do Congresso sanccionada pelo Presidente da 
Republi'ca ou p1·omulgada pelo Presidente do Sena;do. F6ra dahi nãv ha lei. 
Haverá. projeotos, resoluções, deliberações administratilvas, etc. Ora, não é 
adm.issh"l que a Constituição eontradizendo-se a si pcopria, chamasse de 
tei um projecto que não foi nem sanccionado Ge accôrdo com os ar.ts. 16 .e 37, 
nem promulgado na co~ormidade do art . ~3-8. Para isso seria mistér q ue 
eua· houvesse estabelecido antes· uma exceu>ção para as lttis Õ·e meios, e não 
o fe:r. . iEm taes condições, lei o1·çwmentaria não ê nem pôde. ser projecto de 
orçamento; projecto de orçwmento sem sancção não ê nem pôde ser lei. 

Já vimos que nos Estados Unidos e na Republica Argentina, de once 
tinimos o nosso 'systema de .goyerno, as leis de orçamento estão, como qual-
quE;r oulra, sujeitas á sancção e . véto. A curiosa innova'çã0 que se quer in-
troduzir no paiz não tem, pois, em. .que se apoia•r . 

O terceiro argumento in:.urge-se tambem contl'a 0 véto do orçarri.ento 
em these. 

Formula-se assim: A Constirt:uição declara no art . 40 que os projectw 
não san:.;cwna.dos não . poderão se!' renovados n.1. mesma !!Bssão legislativu.; 
or1 .. isw e:xdut: a IJCJS!:I ··bilWade cl~< ·Ser vetado o projccto Ce orçamento, .por-
que, si o foc , não pderá ser renovado na meni.sa sessão, e. o Governo ·ficará 
sem Yei de mei-os para o exetcci-cio immediato . 1 

Qimnd·o na Constituição se . .falla em pro}ecto não sanccionadJo, pres·up.-
pü~·· se o .vrojecto de lei oomo elle deve ser, )Jto 'í, um t odo organi-co, horn·o-
ge.neo e systematico, restTidn '!- uma f>Ó materia, como pr~ceitúa a Consti·tui-
ção da Pensylvania. e cujo methodo e har·mo.nia o vétc C•('strua substancial-
mente . .a Constnuiçao prohibe então que esse todo .simples e in'divi.siveJ. sej:.. 
P·Xaminaé!:o na .mesrma sessão legislatilva, sob o influxo de idéas p·reconcebl-
ctas, àe senumentos menos oa.tmos, à 0 espiri"t~ <lc repres-alla 0 t.. c·~ ca.pr1c"ho, 
e eXLge q.ue nãu vo.va á. cllscussao, antes àe passado a•lgum tempo para que 
a reflexão e o ·exame tranqui<llo eas razões dp vé·t 0 sejam penhor da i-senção 
rz<JC(;"'SO.!"Id. ar; :seU JU!gamen.t<, tmparcial. 

Quando, porém', o caso é, como occorre frequentemente, de um projecto 
fol'l~ttdo por varios. P'rOjeotos justapostos, senr COnne:xão uns coin OS OUtrOS, 
rd•JI·tvo cada qual a um assu.mpto diverso e indep-endente, parece nã,o se 
dever negar ao Congresso o direito, ·de, appro'[ad·o o véto, renovar na mesma 
ses<>ÜO a.quelles ·dos projectos parciaes que !jão foram impug>nados pelt. 
Executivo e a respeito dos quae::; os dous poC.eres estão de pleno accôrdo, 

O q.ue a Constituição prohi<be ê que se r<;:r.ove o projecto votado, isto ê, 
o ·nws11w idéa que o Presidente repelliu, p·rov~dencia identica â que suscito" 
a, r.;verge:-~cia entre o Executivo e o Cong>resso, mas não impede que se apre-
sentp de novo uma medida que, distincta p-ela sua mate·ria daqueJ.!a que não 
merecP~ o assentimento do Governo, só tenha ce commum com ella o haver 
com ella figurado na mesma resolução legislativa. 

A Constituição Argentina, no ar.t. 71, estatuê: "Nenhum projeoto de 
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lcl totu!ment& rejeHa;do por uma das câmaras, IP·Oderá ser renovado nas ses-
sões do mesmo anno". 

Este é que é o verdae!:eiro pensamento do legislador. A paJavra total-
mente figurava tambe.m nos proj.ectos de n<>ssa Constituição, e foi suppri-
mWa. seni .Juvi-ea por parecer, como é, ·desnecessll-ria. 

l!,i-gure-se que, em uma resolução 'formauu de numerosos preceitos inde-
pe-ndente''• ol:! àou" poé!Bre:! eBtão de :r;er·!~ita hartnoni6. em relaçã,o a .tod.os. 
menos U..'ll. A Constituição .não quGl' que este possa ser revisto, immediata,. 
mente a.in~a no ambiente dos motivos que o determinaram, mas não tem 
razão pQ,ra ' prohí'l;lir que se votem desde logo ~ovamente ·Os outros· d.isposi" 
tiv&s, a iesD~ito do!< !)'U<tes Leg:islaüv~. " Execuüvc; 'lií.o ac!'órde~ eiL re':!O· 
nh<>r.e!' qu"' consultam o~ interesses; da. Nação .· 

Dir-.Je-ha que isto váJ.eri-a admittir o véto parcial. 
IDu ~:>ou . hoje francam,ente pelo véto parcial. Julgo-o não só da mais 

alta, e urg·ent~ conveniencia publka, como perfei·tamente admissiJvel n 0 re-
gimen ca nossa Constiltuição. E' o unico meio de responder a essa fraude 
cor.tLJomaz coon que, tod-os os anno.s, desC:,e que se r:mclamou a. Repub!Lca, e á 
sem~.Jhanç;a do. que se fez o,u~r'>Dra na Ingla:te·rra contra. a Camwra dos Loré:s 
e nos Estados Uni-dos · contra o Presidente, procuramos, nas oaudlas orçamen-
tarlas impôr ao' ,Poder Executivo medidas as · mais ext_ranhas, contra as ' 
qua.cs; em ' projectos de outra natureza, :;,e revoltaria o seu zelo pelos prin-
cípios . consti:ueionaes ou pelos interesses da Nação . 

Eu s·ou pelu véto parcial. Delle .não usei no caso co or·çamento C:es.te 
anno. po11que não havia m ,eio de aPipHcal-o ás tabellas, onde a meu ver 
muitas consignações devia;m ser criadiis ou supprimidas, outras· reduzidas ou 
augmentadas. Alé·m disto, eu sabia que a opinião geral Johe é c<m:trat•ia, e 
nã,o tinha o direitc, como Chefe do .EstàJCLo, de, em momento ele t a l gTa.viC:.a-
de, tentar a adopção dos meus ·pontos de. vista doutrinarias, nem dev·i·a aban-
donar a renovação de um :p.roj·ecto, que eu eonsiC:erava verdooeira calami-
da-de naJCionaJ, a •prelimdnar aventura de uma àiiscussão acooernica . . 

Mas, na . hypothese que ácima figurei, a solução por mim indi.cada nao 
·importaria o 1Jétu parcial, ·visto com~ não seda o P·reside·nte, mas 0 pr.oprio 
Conp•esse>, ·a destt'V'...ar do projecto colle<'tiv0 as meCiC:as r1u~ dENess~:m pre-
valecer, e q:ue não entrariam em vigor sem passar de novo p·or todos os 
tram.ite.:!· da elaboração legislativa, sujeitos a addições, sup,pressões ou <trar.s· 

· formaç.ões de q·ualq uer ·natureza. 
:Joio Barbal;ho entende que "o projecto rejeitado ou não sancci•onado 

não póde proseguior nem surgir de novo, quer como fôra apresenta do, quer 
com innovações e retoques", pois "si f•osse Hcito avresentar o p·r·ojecto co1r. 
alte:·açõ Js para ~ão parecer o mems·o, ficaria ~utorizac':.a; a .'burla a inutH!-. I 

zação da pr>ovidencia .que prescreve 0 art. 40: bastaria uma alteração em 
J!•Gllto a;ccessorio para allega:r-se d!i.fiferen.ça entre GS projectos". 

De inteiro accôrdo'. 
Mas o egregio interprete da nossa Constituição presupp_õe que o pro-

j€·CtoJ, com<:> dissemos acima, verse tod0 elle; sobre o mesmo "~bjecto ou a.s. 
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sumpto"; não imaginou a deturpa.ção, que se tornou habitual entre nós, de 
reul!ir no mesmo <wto J e~<sla.tivo mate·r~as as mais diversas e preceitos o,; 
mai.; disr.ares. Percor.ram-se, por exe:mplo, os nossos m:çamen tos, e ahi S'< 

encontrorá de tudo - favores pessoaes, ref·ormas de r ')partições, l)rganiz~ · 

;;ão de serviços novos, derogações de' leis permanentes e.m tod-os 'os ramos 
do (J.ireito, criações de insti-tutos jUr·idiCOS, n'.iffie<JÇÕ8iõ, promoçõe~, ·a]>OStl1ta-
ê.orias, em summa. provi.d·encia que nenhuma relação teem com o calculo 
c~as rendas ou cas despezas publ-icas. 

Gr0., vetado o orçamentc, por que haveriam ess~. enx10rto_s, contrarios i.. 
indole da lei e aos regimentos elas Camaras, de .p-reju dica.· as outras medi-
das .que l'lão salutarE:s e indispensaveis á vida ·da Nacão. 

,Mas, obser.va;rãJo, si o pr·ojecto fôr veroóo, come foi agora, com razõe·~ 

qua abar.quem m esmo a .parte propria mente orçamentaria, elle nã0 pode11á 
set· renovae-o senão na sessão _immediat<. e, assim, o exercíci-o começará sem 
<ei Je mP-i·os; o qu~: não podia estar nc pensamento d·o legislador constituinte. 

!TI não esta v a , não . 
Q argumento q u e .estou analysand 0 não. é novo . Pó C: e di~er -se que nasceu 

com a C-onstituição. Oca, os mais autol'izados inte-rpretes da noss·a carta po-
liticn est.lo de accõi:do em ensinarem que a lei d·e orçamento, po·r isto mesmo 
que é uma ·lei annua, escrupa á pcohi·bição do art. 40. 

O art. 37 sujeita a sancção e véto todos 9s actos ~egislativos do Congres-
so; o art. >!4. n . . 1, exige qu.e· este, ca;C:a anno, orce a receita e fixe a d:\lspeza 
da Republka. E' claro. portanto. que, s·i o orçamento fôr V·otad.o, elle terá 
que ser renovado no mesm 0 a nno, ruf'im de nã.o pe:rtde-r o seu caracter de 
a111nuiclad:e. Resulta ass·!m logicamente. da cqmbinaçã0 dos tres dis.p1ositivos. 
que osprojectos de orç_amento 0011s;t:itu em expe-pção ao "principio consagrado 
no art . 40 . 

. Milton, . Jogo na primeira edição da .sua Constdtu.ição ao B1·asil (1895), 
respo·ndeu viotoriosamente, ao argumento agpr.a, resuscitadÓ: 

"Não ha coWsão entre o a1;t. 4o e o art. 34, -17, da Consti.tuição. 
Fo·sse certo que a lei fundament:j.l inhibisse de qualquer modo a 

renovação dos projectos rejeitados na mesma ses~ão, é igualmente 
manifesto - que ·ella man:J.a :tixac fjrr: cada anno co•rrimte a força 
.!Jubl·ica. 

Ambos estes textos constitucionaes podem coexistir na peór hyc 
pothese, um como regra e. o outro, na sua expressa condição de 
a nnui·d.ade, como ·excepção; ·não ha, pois, questã.o de proeminencia. 

A ~eceita . e a ciesp~za. e ·a· fixa!lão da força pu,blica são capitüios 
essenciaes na vida política; e não popia ser d~tuito do · l egis"irudoc 
constituinte reS'tringit, obstruir ou annullar a acção ·leg-islativa in-
substi<tutvel neste ca,n;,po das nec~ssidad·es nacionaes. 

I ' . 

O desi.g nio da -lei, o que os juris·consuJ.tos chamam 1ne?i.s legis. 
suppriria, no caso vertente, a Iac{rna ~u~ por acaso houv.esse· no seu 
c;ontexto. 
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·;raes seriam os subsídios da ja'lter>p retaç:.ão, si a. lettra da lei 
admlttisse duvk:as . 

Em ·conclus'ào:. um 1p-rojecto de f.ixação de .for·Ç}as de mar e terra, 
q,~e não f01· ~ 1'e1Yro·~L~çÕJo de wm.a · pro1JO,S!ição 1·ejeivádJa, páde s.er dis-
cutido e votacLo· na m-esma· sessão legislmtiva . .. 

O q·ue sç cliz da ~ei de fo•·ças amj.zicaose á elo orçrvrnento tambern" . 

João Barba.lho •tnani.festa-se do mesmo moa o. 

"Ao disp,_,sto no ar:t . 40 .haverá excepções ? 
O texto ;pro•lÍ'ibiüvo, terminante e amplo, p~rece . repellil-as; ma:s 

as ·cli·sposições ele uma lei de·vem se entend:er ·em concorda.ncia .. un:a 
pelas o·utras, e em ·conformidade com .a seu .fim. S i o art. 40, pelos 
motivos . • que já vimos,' imp·ecle na mesma sessão legislaJiva a rennva-
çã,o, dos pr.ojectos r&jeitaclos e das vetad-os, o aJrt . 34. § § 1 • e 17 impõe 
·.;ue em cada <mno haja lei d·e orçamento de receita e de clespeza .Lla 

Re·publica e lei d:e fixaçã.o da força publ!·ca nacional . Como pres:cinau· 
dessas leis amnias ? >E é pi'indpaJmente pat·a que .ellas se façam qu" 
existem os parlam·ento.s , s·ené:.o essa votação annual um dos caractec 
ristic.os do governo demncra:ti.co. E são a inda indispensa veis em vis~ 
do .·.que dispõe o art. 72, §§ 1" e 30, segundo os guaes o cidadão muda é 
ohrigado a fazer ·.sinão eín virtude da lei e não se lhe póde cobrar im-
posto a .lgum sem :Jei que o autor:ze, be·m como não se completarão 
contlpgentes dos Estfl!é:os Para a força armada si.nã0 "de confot'mi-
dade com a J·ej a.nnúa >de fixação de fo·rças" (ai't. ~"I J. 

Ora, <wldentemente todas estas <~isposições citadas foram estao"-
J.ectdas para se cumpr-irem de um modp racional, s·em se p·rejud·ica.rem. 
Nti.o se 'pôde a dmittir que .r..J.gucm tenha a força. é:·e i;.npedir em aJb~o
lu-to a execução- •a·e qual,quer deilas, 6up:p.ol-_p lfõra. ' a:t'tribuir a os con -
.stituintes um pensamento ·absurdo, espurio e ana.rc)1.ico. ·se-r~ p.re-
eiso, pois, c.otwHia1-as, de mod0 .que não se r·e·voguem, que não se 
annullem; e i-sto se obtem restringirÍdo o s:en;ti.do daque!.Ja . .que de li-
n.itação for s usceptivel, sem quebra· da cohes'ão e harmonia .geral do 
:;ystema. Po<iem cer·tfl!mente c.oeJcistir ·com efficiencia, sem nad:a per-
der de s·eu ·valor, e ·con: orrendo pa:ra funoci~nar regularmente o .sysr 
terna da IConsMtuição, adlillttindu-se,. - TIO'!' excepção ao · writ. 40, -
que os p'Y'ajeétOs d.e l eis annuas, . 1·ejeitados ou .não sa.ncoionados, se 
possarn reno-var na mesma· sessão. e des'ar.te se resolve a di!fi'culdfl!de. 

E sta solução se ·impõe como irrecu.s-a;ve.I; estriba-se nos motivos e 
razões fundamentaes .das diS!posições cHada:s, evita-lbés a a ntinomia , 
fal-as coherentes com . o ··dis.posto em outras, saJ.vando o e:quHibrio dos 
poderes e a e.ffectividade ·das gárart•tias que e !la estabelece . " 

:·,:;r·.,, 
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Finalmente, .o Sr. Carlos Max.LmiHano, traltand0 da regra que vêda a re-
novação, na .mesma sessã:o ·legislativa, dos projectos rejeHados (e, ;por .conse-
guint~>, dos não sanccionaC:os), assim se eXJPrime: 

"l!Ja:aepturvm -se as leis de orçamento e de fixação de forças, em 
vi1·tude do a1·t. 40 aÜ'YI'lJbinacto com o. 34, ns. 1 e 17. Nãb, se Jnterpretam 
textos isolados. O praprio nome de l eis a1llni!ULs convence de que de-
vem ser votadas para doze mezes. Conseguintemenrt:e, sl um .projecto 
•ê rejeitaoo (ou vetado, óizemos ·nós), compete â. Cama.ra dos Depu-
tados, nos termos do art. 29, iniciar, na mesm,a, sessão on1:inaria., o 
estudo· e a V(}tação de outro S(}bre o assumpto do pri.melro." 

A Constituição Argentina dispõe tamberp, no art. 72, que 0 projecbo não 
sa.ncoionado "não- podem ser renovado ·nas sessões do mes•mo armo" . E-ntre-
tanto, não só a doutrina r.omo a prllltica alli en.be'ndem que esse C:ispositlvo não 
tem ap.pllcaçã0 ao ;projecl.o do orçamento, "por1que o orçamento ê considerado 
semp-re .le.i nova" . 

Mas o facto rião ê virgem entre nós. ·Em 18914, o Presidente da. Republ,ioa 
negou saillcção ao projecto de ;f'ixação de forças. O Cong.resso approvou 0 véto, 
e. na memsa sessão ordinaria. depois de ouvidas as suas commi.ssões·, votou 

.novo .projeeto. que. sanccionaC:o e promulgado, veio a ser a lei n. 264, de 20 
de dezembro d!!Jq uelle anno. · 

O que se diz da lei annua de d'orça.s estende ·.se á lei a nnua de meios. 
O easo. polfi. nã:o comporta mai.s dis·cussões. 
Parece-.me que naua preciso accrescen>tar \w q ue ' fica ex:poste. para de-

mou~tra1! ·o dire~to que .tem o Presidente da R~~publica de negar sancção aos 
projectos de orçamento. 

Ha quem pense que, recus&ndo o meu asse\'ltimento ao projecto de lei 6 • 
de!lpeza, firmei um máo precedente. pois de agor\t em deante os véto

1
s se succe-

derão e o pa>iz vi·vem sem leis de mei·os os primeiros rnezes de cada anno. 
Estou con'Venci<!.o, pelo eorutrario, de que . . pr.estei ass~gnalad:o serviço â 

:N".ação P. ao proprio· Congress·o. Não fallo da vantagem deeorrente da in-
execuçã-o de ·um,a lei que_,a rrastarla 0 Thesouro â. insol•vencia; refiro-me mes-
mo ao .prePedente que abri. 

Viola<l.a! a immunidade tradi.cional da Iei orçlLmentaria. haJVerá agora maior 
.cuidado .na sua pre'J)a.Tação;. Deputados e Sena~oJ:"es mostrar-se-hão meno~ 

condescendtmtes . . e os propwios interesses ~ndividu.aes moderàrão 0 seu arrojo. 
Com isto lucrru-ã o paiz, e .os véto·s ao orçamento em vez ue se multiplicarem.· 
como se receia, perderão a .. sua. razão de ser. 

Quanto ao perigo de fi·car o Governo sem orçamento durante a lgun s me-
zes , es•há nas mãos do Congresso evitai-o. 

Pelo art. .17, da Constituição, o Poder Legislativo deve reunk-se no dia 
3 dP maio de cada a nno ·e dlunccion>aT <l.m·an.te ? uatr1> mezes. í~t0 é. até 3 de 
set<>moro. A' lei orGinaría ê lí:ctto deSignar um ·pia anteri•or para a. Teuniã.o, e. 
si o fizer, as Cama:ra.s pf)l1erã& .c&nclulr oo setf!l . trabalhos a. Inda mais cedo. 
Admittido, entreta.nto. -que o Congresso se· 1-nstalle. a 3 de maio mesmo e mais , 
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IJUI'l prorogue a sessão legislativa por .um ou dous mezes, ainda lhe restarã 
tempo s,_;officiente para tomar conhecj•meiJJto do vétio porventura oppost0 ao or-
çamento.. Desta soi'Ite. o novo exerci cio não se iniciará · sem as respecti·vas leis 
C. e receita e ·de despeza.. 

Basta. pois. que o Congresso vote o orçamento dentro do prazo. para quP. 
se ~tf·aste de toCoo aquelle !Peri-go. 

Jn.fe'izmente o Congresso tem sido obrigado' até hoje a dilatar pelos qua-
tro mezes restantes d·e cada anno a prorogação de suas sessõe-s. p~·evista ·na 
Con.qtJ.tulção como medida pass!tgelra e extraordinaria, e a não poder cuidar 
eos o.rça.mentos sinão nos ultimas d!a.s do exercido, quanC:.o a a ngustia ele tem-
po. a falta de publ i·cação de projectos e emendas, os conif.lictos de interesses 
de ";oda <Jrilem quasi não permittem saber o que se vota . 

No easo de que me occupo, si o exerc-ício se iniciou sem a lei ela· despeza 
é que o .projecto respectivo só foi remettido ao Poder Executivo no C:.ia ~·3 de 
ja neiro. Houvesse-o recebi-do o P.resi-c!E)nte em setembro ·OU outubro, e o Co·n-
g;re:;so teria tempo de solJ.ra pwra se mam-i-festar sobr e 0 véto antes do .novo 
exercioio. 

O ,qu e c.on\'ém, pois. é corrigir a pra ti·ca; 'é enviar o Governo as propostas 
em tem;,-o opportuno ao Congresso N a;cional e .pre·parar este as leis de meios 
dentro do periodo fixado na Constituição; é, si tanto d'or necessario, a ltsrar o 
anno ;f-inanceiro. 

Conseguido . isto. nenhum inconveniente haveJ:1á em exercer .uvr·emente o 
Che·fe ·do JiJs:tado o direito que, lhe é:á a Const-ituiçã,ci. de negat· a sua acquies-
cencia a todo e qua-lque1· projecto legislativo que julgar contrario aos in" 
teresses !lacionaes. 

Permitta-me o Congress-o Na;cional que aproveite o ensejo para defen-
deu--me die a:Jgmnas accusações que, a pro,pooi.to ·dio véto,, m e fo·ra.m. dnjusta-
m~ente i.nrog'wd'aJs·. 

V>etado o ·orçamento, procurei suborcl'in:ar a no·rmas precisas a effe-
ctuação das· dleSpe=s plt!JlJ.liüas . Resolvi entã:o, no decreto n. 15:341, ne 30 
de J<anedro, que a-s deS!J.}ezas doe ·,pess•oall fos~em fed·tas à•e a.ocô1'Clo com ws leis 
e regulam~tos de cada.' serviço, e as ode material d~rl:tl'O d'os ~icrni;te!l do or- , 
çame.n.to não oomocioruad'o . 

Houve quem died:uzisse cesse facto . CL·Ue eu havoia vetado o ocçam:ehto ::ta 
parte relaJtfva ao pessoal e o sanccionãra n•as verbas de mater>iaJ!. 

Ou ·o dJecrffio não fm ·com.prehend!ildto ou o argumento é · de má fé . 
.A:s d!MoiJeZ<!1s die pessoal não são .eread'as' ;pel•o orçament-o, TIJ.ru3 pOT leis 

esp:eciaes permanentes . O •Oirç·amlelnlto ·ap·enas re,p·roduz as cifras · fixadas 
nl:lssas leis. · E' IHllr is.to que, em frentie de cada consignação orçrumentarla 
refePente a pessoal, se ehccmtrann citadaos as leis que a autolrdzam·. O que 
se fez este laJILno - augmentar vencim·entos d<e funccionmios em simcples 
taheHas de orçamento - não é r.egular. 

Os venrnml'intos d!o 'Supriemli-o ·Tribunal E'ederal, por exemplo, s~o a,_l-
tonizad:os e fixac'Dos não peila ~ei orçamenta~·ia, mas pelo:;; decretos ns. 8·\R, 
de 11 ode Ou1mbro de 18~0; 36·3, de 6 de Jamú·o de 1896; 1. 62·7, de ·2 de J a ne;ro 
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de 1·907 e 8 . 52-6, de. 18 d e J a n eiro a e 1911., os quaes veem todos c:tados m > 
orçamento, em fa.ue da con s ig naçã o o'8S])ectiva . 

E' .ern vir tuCie desses· -dem•etos .qUe os mi,nJS'tro?' cfo Su pr emo Tl' :btmal 
r ecebem os •s·eus vencimHntos, e não po-rque estes f igurem na lei de des-v eza . 
que au;renas ·Os a r r ola . Suppunha -se que não exis te •essa lei, ou p orque o p rc-
jeoto l"e!S peativo foi r epellidiO pel-o Bt,esi&ent'e, ou porque, deYido a . a con 1.'l -
c im'en t os e xtt:aord'in.(Urios, não •põCie ser v.ot<~.do ; nem por -l StQ, os min is t,ros 
-d·o .Supremo T-ribu na l pei'derã o ··clJireito aos &e'US ven cim ent os ; nem p or isto 
o P oder E xecu tivo estal.'â !nhribi{!o de pagai-o~ . 

O que -se d:iz dos munistt' OS {!o Supremo· Tr ;buna l a rp p•l·'oa.-se por jgua l a 
todos os 'funccion.arios . 

B em a vi·,;ald!o -a.nd!au, pois, o Govern o a.o d'eterrru.na r que as -clles.pezas 
do pessoaa fossem !)'a g aJS de accôr do com aJS• le'is organ::<:as dle oacla set"'Viç~ . 

O mesmv cni•t edo, p orém, não .p odia a doptar em r e lação ás d!eE1pezas de 
m aterial , que são ·d•es-pe~ prorpTianl'elptJe arçaJmen tJarri.as, qu e n ã o consü\m 
de 1eiJS -ou ·regula.mlentos perm a nle nt'es. Qu~nto. a 18stas o G'overno, mna vez 
v<etado o ·orçarrtiento, fica va ·MV're dle faze•l-as c omo entendesse . N enhmua 
noi'ma legal l-he coarctava a libm·dade, Como não s·e 11 0dia pa r alysar a 
v ida da Na ção, f orçoso era ·fa zer a cquisições .d/e materia l; como, po-r ou tro 

-la do, . nenlhuma lei fixa va o Iimrite dessas acqu i-s.!çÕes, f:'c•J.vam e-Jqas sub01·di - · 
na das unicruü-en te a.o a r b.ibr!'o d!a. adrnini:Sltraçã~ . 

Ora, · :foi es·se a·rbi,t:r io qu\8 eu quiz esp-ontame amente Hm·it a r . l.Jeva clo 
;pe1as cdr.cu=1ia n c:ia s á s·it ua ção dle pocl'er d'esp·en de·r ltVlrmn'81Il t e os·. d1nheH··os 
pubJi.cos, •nãio quiz p-veva lece.r-!Tl/8 dessa facl;ll·d!adle, ·E> pref•13ri ·àJar á N açãrJ 
um •te·s<temunh o osten sivo d a hones-ttda:de dos .i·ntu Lt os c om que n;~e recll.hsara 
a ·s'<l!wcc.iona;r a 1-ei da dlespeza . 

Mas -:,, que •liJnütes ou no.rmaJS ·pod•er ia eu ~~uj•eitar o m eu a;rbitrio'i 
Ao que bem m•e a proV'eSIS·e. 
Ora , €m vez cl'e oo·ganiza r lllffi'a ta;])ella -dle d:esp·ezas, ou a·dstri•n g:~··rrv. ao 

orçamento d e 1921, como a Hiâ.s fôra a minha Pf imcira i1dêa, julgue·i p re.fer ivel 
reg.u!oo·-me rrelo p r op•!o -orça;m eiJJto v et.aJdo, p or exprinlir a m a i·s r ecen te m <t -
rtlifes taçã:o da von ta.de dlo Poder L egis la t ivo . !Gra o m esmo tempo uma no-
mel11agem ao Oongr.esso Na ci-o·JJai) •e v -cr i.t enio fl u e m a is se a pprúxima V'a rias 
Sl!ecessidadles a ctuaJe.s d!o serv-iç-o pubHqo. 

F oi o que !fiz. A &sim, nãJo -é , v·e~'éllaid'e qu e ~u ten ha m a.ntido, ou s·a nc.:;o-
nado, ou ma:n.clado ob.sler var COfll'llO l•e:i , a pa r te Ido P1'0jecto orçam en tariQ re -
laJt.iva a mat'er'ial. o que fiz f-o-i escolhe.: Mv r jlnl'ente, •pa ra Jimite de m inha 
P'l' Qpr!a a u t;oriO'ade , dS e~eci'fi.caçÕeiS' .e algaqisml<is a h i consign<acl·ós, como . 
pudera ·esoolh·er· -q tJ.aesquer ou nros ailga rismos .e especifica ções . Oons-Utuc·io- . 
naln~ente, o orçrum.e nto t ode :Dicou sem eH eitq; m a.s is -to nã o e~·a obstacnl o . 
a qu,e eu , pa ra t r anqu iu.J.izar a Nação, qu a nto a o dispentl·io .de s uas r e ndas, 
decl.an.'11lss.e qu e m e reguJari·a ele jact o por eUe, _. n os pont os não previrs tqs em. 
-outro~ u cto!l ·Iegislati v-os. 

Tud-o i . to está clarr-ament e· exrrress o no , cit<t•du dlecrtJto .n . 15 . 341, de 30. 
de J a neiro.: 



"ü Presidente da RepubJ'r:a. ·dos Estad·OS l.Tnkl.os ·do Brasil: 
Considera ndo que a despeza do .p essm~l dos dli.ffel'entes m.i J Li~

terio.s está prev:sta nas· l·eis ou regula.mento~ U>e orga·niza_ção cios 

r-es.pectivos servli~os; 

<Considet-.ando qUJe o mesmo não aconteoe crun a des•poeza de lr.c'-
teri·al, que é propr:amen.t.e ·àie ordie.n1 ot·çament<criGt. ou resultantt;:,; 010' 
·contractos; 

;Mas c onsi.dJerando que, me~1mo deante ela s;.tua.ção exeepcional 
que resuJ,1;.ou •do véto ·ovposto ao pt'Ojeoto d'e lei da é!espez;a, por ter 
s:i!Clo apresentado ao Pode r Executivo quancl·o já iniciado o novo ;,x<>r-
cicio, n-ão quer o Governo a?'roga?·-se a faC1bZcl<iite (Ze cHS2JO?' elisc r·i .. 
cionar·ia-mente elos d!inhei?'os publicas; 

O ons•ilcl·eranclo que o Presiclen,t,e da R epubhca ·,1 ão tem CO·mpeten- . 
cia para q·evtgorar ·urna Je i ·die cl!espeza que já expirou, mas nada im-
pede, ·e a ntes o zelo bem entoendido'. p.elo bom. nome ·da adnt1.nilistraçâo 
aconselha, q·u,e eUe ponha CL S?la prop?·ia a1lt01'icZaclP. , nesse 7Ja?·tic1ll.:r,_ 
limites conh eciclos ele tocla CL Noção; 

Consid!m·ando qu•e, entquanto o Cong,·esso N<1·" ·iona1 n ã.o vo·t.ar a 
Zei neces;saria., nemhum crit·er:o mai.:. na:tural {; acer.t~•dv S'<'> offere·~'' 

ao Governo para as despezas de :maJter-ial do ,que as verbas inse.rt:·,s 
no TJ•rçamenlto Vletaàlo, não ·especialmente Vlsàà'as p elo véto, as qucws 
t1'aduzem a vontade 1·ecentement e eamr essa. e n(ic, ·im.p·ngncuZa Jo 

Poeler L egislativo, iVe&OlV'e: 
Ar.t. . 1." As depeza.s com o pessoa1 dos s-erviç-os ·d'os d'iUePento<' 

ministerios •s.erão pagas con1. os re:eur.sos ela 'l ei n. 4-440; de 31 l!e 
Dezembro de 1-921, .e .deaccôrdo com as leis e r egulamentos CJ,Ue J:·e~ 

gem os · ~esmos s~:>rv:içós. 

AJr.t. 2.• Emquanto o Cong1·essc 
sob11e o véto 0112Josto ao 2J?'o jeoto ele 

Nacional não se manifr:stc.r 
o1·ça.1nento da cZespeza, as · de!l-

;pezas d!e inatecia1 ~erão eatisfe~tas de conformidade com ;_,S, clau su-
,]a•s ·,d,os contnactoo 1l'll'e Joh,es forem ;:.ef•e:rente·s ou as consig·-naçõf-s . 
constamtes druquoeoHe projecto, observrud,o ·o cdtertio dos .duode.cimos . 

Paro.g.ra pho unico. , Segundo as me=s consig.nações, oorá fei-
t o o pagamento dos juros de obrigações, Utulos e empt'estimo,; d'l. 
Naçã_o." 

Outra :incre,pação ·que m e .fm f eit a é que ;não in.te.rvim nos trabai!1os 
l•egt:lslativos, COO'I!Jo deve.~a., ·pa·ra evHa,r q ue o orçrumento soe t"'ese.ntisse . elos 
exageros que ·apontei. Já se vê que s'i eu tent~ .influiT na m edid'a dese-
jacla pel<Js cemso:res, •estes s·er:i.al!l os J?rim'ei:ros a accu~aor-me, C.OJ? ign ;;.l, 
C<l1or e cotWicção, p~r i1;1trometter-me nas attlribu:ições. dos outros .poc1e!:es . . 

Tive no p·rep~ro do orçai!nento a 1nterferencia que me p ermJ.lttioram . a 
COJ;lfia nç·a do P.od'er .Legis1a tivo e 'O m eu res:pei·to á sua inde[>encl'e'ncL't . . 
Acompanhei a votação dos proj•ec~os na Cama.ra e, d!evid:o ás m:inhas scll-' 
citações, •3Js d~spezas fOQ1J.m ~recluzi!das de muitos mi'lhar es de co·o.tos: sobre· 
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as proprias •p.ropostit.s do Governo, como e!Jl tempo ·pubH.cou a impren.sa . 
Inf'eHzmenbe não logrei o mesmo resu!.tado no Senado, já p~que nos ul -
timos odiía~ mão me :foi mais dadn seguir os trabalhos orçameniarlÇ>S, que o 
Diatrio do Oong?,eso ·d!a'!xou de pubiicar com r.egul"air'id'aJde, já iP9·rque os re-
latores não conseguirain manter na ,€omm'ssãJC? de F'inanç3!Sl OiU no recinto 
aquiHo qtre fôra asseJlJtajdo com o Governo. 

Negou-se-me ainda autoddade -moral para estranhar o dejícit de mais 
de 30!() mil contos· que o orçaanento impunha á. Nação, visto , que fúi eu o 
pru:meilro a soN·citar do Congresso a mah:or ;v3,rte d.aquelles aJUgmentos, e da 
tabella A, que acomJ?runha o •orçamento ve.trudo se vê qwe o meu Governo 
gastou no exercioio de 1920. e'IIII oredHos supplemenbares, ·quanti-a. muito su-
perior l!l.queil-Í>a a eaO<er 34(). 32{). 54·~ f-rancos, G. 871: 4813.$6iO, 'OUI'O, e 'réis• .•....• 
237. 901 ! 189~12·6, tPa.IJel. 

A oprimei<ra parte da accusação é uma audacios-a fals~d-ade. De t,odl:>s 
aug'mentos de despezrus oitrud,os nas razões do vét'o, a não s·er a ·reV'igoração 
de ailglUns •sa1à'os destinados a serv·iços em andamento, só um s·oli-oitei do 

. Gongl'esso: o (le 1()0 c ontos de réis para continuar a publicação d:os t!·a -
balhos do Cocl!igo Oi vil. Nenhum outl'o lhe ped:i, nem · ·dir'ecta ruem 1ndlire-
c·1:<~~merutJe; .. p·el·o ·contmrio, a minhia aoção, corno disse acima, só .se fez sen-
tir iJllll'a d'iminuir as àespezrus, m esmo as consban1:ies das propostas do G ,1-

ver.no. 
Quanto aos c red!itos -d:a tab'elJa A - •340.320·.•546 f-rancos, 6.871:483$610, 

ouro, e 2.37. 90Í1 :189$.1•2,0 p·ap!el - que se 'd_iz,em gastos pelo meu Governo 
no. runJno d!e 1920, a arguiçãJo é, a mesma inepta. arguição, bantas vez.es for -
mula-da quantas vezes reba:ti·da, q-ue se vem fazendo -de ha duus annos a 
esba parte. 

iP-rura que se tenha· idéa approJCi·mada da fa.lta de · escru,pulo.s d!es•sa c r .. • 
moa agnomnte e maldllz,eiljt;e vamos examinrur ,por partes a accusação~ 

Dos .340-.13·20 . 546 f-l'ancos xefuridos, 140. 320 .. ~ 46 d!o •por.t~ 'do. Ri·o GNliild'e 
do Sul ~·esultara:m de actos do Governo que me anteced'eu. Não tenho, pois, 
nenãmma ·res'IJOns·a:biHdadle p·or ·essa d:espeza, que veíu .pesar na ·minha ad:mi-
n~stração, sem que a. minh:'l. a:dmi.nJistração hO'Uvesse dle qualquer •modo parv. 
ella .concoa.Tid<>. 

No tocante wos cre'ditos ouro é ntistét· sub.traAr d 'o total de 6.8"-71:483$610, 
nada llll!eiJA?S d'e 6. 858:883$610 de acqt1Í!Sições feips pelo iivli'nás±t,Elirio da Marõ-
nl;la durante a guerra e PO?" conta do C?"eclfto de ruerra, isto é; f'mL r'lata mui-to 
anterior ao meu Govenno. 

F.inalmente, ·a terceira ,par.cella., de 237 .901 1189$1·2·0, 'Prupel, tem que ser 
reCLuzi<La a 8'.:!. 8Qil :·1<8'3$1690, porque dehla é miste:r abáter : a) 11J0. 000: OOO~QI)O 
ào Conveni'o Hali3Jl1Jo, que .nã,o .se despendera,m realmente, pois :o Oonven,c, 
em que 'P·ese aos al'dentes votos dos i.mm;igos dq Governo, se Hquidlou cont 
avultado saldo; b) 7 .000:1()00;, d!a enca.mpaçãJo, que não se realiZou, do· rama.i 
de Dlamantina; c) 38 .'00ü:Oi()0·$, d!o cr.edtto de 4q mil apol-ices emi-ttid'as paril. 
construcçã'o de estl'aàas de ferro federaes, <poil!f no c<~~lcul-o da àespezct nfto 
pód·e entmr o valor nomAnal, mas só o ju?·o desses títulos; à) ·· 9. ~6:3: 573.$821 ~ 
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dá encampação da Es1;.rada de :B'erro Central óo Rio· Grande do Norte, pag:-. 
tambem em arp~l1ces 1. 9·6n-, quantia que deve s'er su'bst:ituida p ela d'e r éis 
548 :'()00$, corresponderute aoe juros; e.) 7~4 :·000$. gastos em 1917 •e .1918 e m 
oo~pras pwra a Ar:ma;da, por conta do oLtado oredli.to d e guerra. 

Temos assim àqueHes a;pavorantes algar:i·smos Teduzid!os d e 340 milhões 
óe :llz-ancos e, 200 m i•bhõas, .de 6. 871 contos ouro, a 1<2 contos, o uro, e de 238 
Jl1.'là contos, ·papel, a ~2 mil contos, .papel. 

E <Jomo gastou o Governo esse <liinlheiro? 
Os 200 milhões de francos foram o custo da .encampação da Aux-ilia;ire, 6 

m~ddda c uja opportuni:d!lid!e e conveniencia cad!a dla os factos attesotam com 
mrul•or eloquenci.a. . Çonrvêm ·~embro.r que essa operação foi d!ebat.id!a e com-
binaJda e rutre a cmrtpanhta e o Governo do Rto· Grande d!o· Su~. cuja auste-
ri·OOde as1:1ã. acliwa. de tod!a susp~ta, e a miiJJha interven ção só se f ez sentir 
van;a :obtler , como obóive, que a em:Preza condesclen desse em r ecluzir de ·22 ·1n-il 
contos .·o ,preç:o que a;Jii se firára. 

Os 12 contol:i, ouro, foram pelo Congres&o ·dados de subvenção a duas 
senhoras br!49iae•iras qu e aperfeiçoMn. a sua ~àucação artiSitfca na Europa. 

F i.nJalmente ,os 82 mi.J contOS·, papel, f.oram empregados, com o .maie ri-
gor-oso espi!rl1to de econom:ia., em .despeza d'e cwract:er d•nadiia.vel e sempr e em 
virtude de l e-i. 

Eis aqu:i as mais avultadas : 
3'1. 7.87: 9~3$6 7'9 da •chamada gratificação ·da f.ome, m~tndia;d!a abonaT pelo 

Oongresso a:o funeciorua.Usmo -publico, sem a receita c orrespondiente; 
12.152: 670'~ para etapas do Exeroi.to, visto que o ·credito "ot:a;do. se tor-

nou, ·pelo encaracimento dos gerueros, insuff1lioi·en te; 
6. 08•6 :163$844 ,dJe venoini'emos ldevid'os a funcciona.rio:;, civ is e milit.-'l>rP.s, 

actl v-os e aposez.ta.dos; 
6. ()O()o:·OQ·L'$ pllira o l!"ecenseam en.to geral da Republica ; 
5. 716 :rOIOO•$ para manutenção ·d'o traf·ego das l'inhws do Estado de Goya:>., 

cujo -contTacto fõra deolara;d'o caduco; 
•5 .•O·O'O: 00•0:$ p rura acudiir 'ás vi-c ti mas das seccas do nordéste; 
4 .•!)84 : 851·$288 -para .dlefesa saJilitaria dos portos e prophylaxi:a dQ moles-

tias reinra:IJJt'es; 
.:l. 419 :048$·386 paJI"a as p.rorogações do Congresso; 
1 . 60():•()00$ ,para o ed!i1l1c:i-o à'os Coi<rei·os ·éfe .S. Paulo, uma d'a.s nece~·•Ji 

clarde·s mais urg.e~t:es do nosso s·ervico poSjtal; 
834:4132$966, -em vii'tude .de -con.tracto; 
66·4:'380'$ sub-venção ·d!eviidla. :pela União ás escdla s do Rio aramde do Sul, 

Paraná e •Santa Oatharina. 
Basta . ],Jis ahi, na importamda de quaJsi 78 mi'l oontos, de.pezaJS que não 

se poderão c:onsl.derar ·d'esper diroos do Gov-evno, ou antes, delste e do Con-
g>resso, que as autorizou. A mesma· demonstração poderia eu fazer em re-
lação aos 4 mil .contos ll"estantes, si v3!1€S'se a pena , perd!er m a;is tempo com 
isso. 

Disse nas razões do véto qüe o dej-Lcit era de 35·9. 87•5 : 8-04$33•0. 
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E s te aJgn,rismo, entretanto, c·arece de r ect' f.ica.ção . 
Ass im, no calcul·o .!18. ·t'eceita, devl~do á det:JCi'encia dos da:dos que n•e. 

foram forn ecidos, não inclui a renda com a.pplicação especial 14.216 :0G6$. 
ouro, e 4 7. 000:000 $, ,papel. 

De outro ·la do, porém, peJ.a razão que então aHeg uei de me não - ·J" r 
JJOssivel ·Obter no momento toà·os os elementos nooessardos e por a lguns erros 
à e ,:;:omma, houve .na ·des']leza uma omissão dle 50.-031: 809$·076, assim .dist r1-
buidos : 

NLnisteri-o elo Int-erior 
chéw. dos a-rts . 29 , 31 e 4~; 

1.1:!l3: 356$, provoenientes, na sua quasi tobl li· 

Mini st-el"io da _Ma rinha - 17. 3·.02: 285.$n1 a rts. (74 e ll8) ·; 
Ministerio da Gu'erra - · 8.445:101$329, resultantes não só dos gasc'lS. 

]>rev.:•stos nos arts. 82, n. VIII, 118, 12"3, e 130, como principalmente da cor·-
recção d'os saJd:os -revigora:cl'os ·e despezrus d•os a rts•. 11•6 e ·~5·5; 

Minis ter:o da Agr.lcul•tura - 1.289:512~39·7 (art . 133, ns. XXXII (mé-
dca)', XXXIII e XXXV, a~·t. 1'36, n. V): 

M:•nisterio da Viação - 21. 791:181$362, sohPetudo doe saldos já com]J!'O-
mettoidoa em coniractos e de gratificações a·ddi·c:·onaes; 

Miin:ieterio da Fazenda - 89:327$257 ( c~:rts. 215, numero III, 244 e 251), 
N estes calculos, COt;JlO .iá obse-t"Vei ,por oa.cas:ão U'O ,_;éto, não figurc.m 

(com excepção aJIH>na.s de alguns que só rupp~.re.n.temente tee·m caracter fa-
culta:tivo) UJS a utol"izações, mu!!tas -das quaes, entretanto, nãp . podem deix:J. r 
de se.r utilizadrus 1)elo Gove-rno, sob p ena ele prejuízos :ncalculaveis para a. 
Nação. 

Nã:o se incluem tambem, por não ser pqss.ivel aval:iaJ-as prév.:amen;t,e, 
algumas despe~as prescr~ptas em dispo.sições imperativas e outras cuja ·r en-
lização depend'e!'á od·e preench cm ento ·de certas ·c-ondições ·p'Dr parte da<: 
pe::.soas interessadas. 

A's que, de uma .e outra alasse, já cite: df ppimeira vez, acc·rescem as 
~eguintes: 

Despwa.s que se;. podlem tornar obrjgato.n!as dentt·o (lo exercido:· arti-
go .133, n.. XXVI (1.50-0:000$) n. XXXVI, (400:001l$) ; art. 156, (2 . 000 :0.00$); 
e art. 213, ·n. VIII. (l()U :·00.0$000). 

De®ezas forçadas, mas que não me é •poss:vel dize r. no momento em 
quant,o iunport.am: a.rt. 82, n. XI (ldq-uidação de s·enrt:ença juodlidaria); arti-
go 240 (abono de alug'Uel de casa a conferenres d!a Estra.(la de Ferro Cen-
tral do Brasil). 

'.Pude .:.stu mostra que, •Si o oq~ame:n:to fôr mant1·d!o, o. dleficit sevá ainCll>t 
superl:-or ao Jnd{cado. 

Fa11 ei ha pouco ·&o art ~ 82, n -. VIII. Esot!r artigo auto·ri~a o GOV'er_no a 
abrk ·o .crercltito necessario para pa.gar á Justiça íMi1oitar, de accôrdo com a 
tabeNa ·vigente· . 

. A tabella de que se t1rata não foi incluída no •orçamento, ao. _qu{l me 
consta, porque isto (.mportJaria a approvação da ·reforma exp·ecl'ida pe lo 
Governo. 
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A o•aZão não me pru-ece de peso·. 
O Gong.resso autm1izou o Governo ·a f aze r a r·eot·ganiza ção da Jus-tiça 

Ml:.l'itar, e a pôr a r eforma em vigor antes mesmo de al])provada .pelo Pode' 
Leglis~·ativo . 

O Governo asSim fez. 
Ora, . é daro que .o acto ·do Poder Executivo, quer na sua suhstanei<L, 

quer na 'sua vigenc·ia, é, e mbora carn caracter transitot1io, p·erfeita mente l·e-
gal. Votar os fundos neces·sarios pára custeal-o é da r m e.:os para um s:ervl<;o 
auto?·izG;do por ~ei ·e c1·ecu1Jo e v;;gente erm v.irtnàe àe lei. D esse v.oto ninguem 
poderá ded·Uzi'l' a approvaçã.o da reforma, nfuo só porque essa approvaçã,o 
deve con$ar d-e acto espe0ial e directo e não de refer endas mais· ou rr: e-
nos axhl!trarhas, cotno p.orque foi 6 proprlo Congresso quem :permdttiu que. 
:indepeiJJdlent-e da sua homologação, a r eforma produ:~J:sse desd,e logo os seu f' 
EiffeLtos, ai-nda que a titulo p·rovi·sorão. 

A reforma ·da Justiça od.o Districto F ederal, comquant.o em v:igor, está 
ha mü!t os am.nos pendent!e da. sancção do Poder L egísJ.a tivo, não obstant e a 
t abella que t em figm'ado nos- ·orçamentos é .a que e lla organizou, ·e -ninguem 
pensou ainda -em aff.i:rma.r que a votação dessa tab e!la., apeza.r •de r epetida 
dez v~es{ tenha 1.mpovtaodo á a,pprovação d!a reforma. Ta nto isso· não t-
vel'daid'e que, ·entre -os proj·ectos que o a;nno passado foram objec-t-o de es-
tudo da Comm1ssão· de· JUJStiça e Leg~is·lação do Sena do, se conta o que ap-

_.prova a ref,orma d!eoretada pelo Governo pa ra a .Jusrtl'ça d:0 Distriuto 
Federal. 

,Mrus '11Wo' :pt'8ciso ü· tão long.e: o p?·op?·io orçamento 1:etado· a doptou , nn 
pa r te relat:va ao Minieterio •da · Marinha, essa mesma nova tabeUa da J1i.s -

. t·iça Militar, ora 1tmpugna;da, em .quan;t;o na Camara se discute a inda a r e-
f-orma , ·O ·que prova q·ue o C-ongresso não entend·eu q'ue a stimp1es ado.pção 

· prov1soria d·a'Que!la valesse ).)ela rup.provação def'ilnitiva >d.E.'Sta. · 
Devido 'a .esse modlo ·de ·entender a questão no toca~te ·ao Minristerio <la 

Guerra, o .orçamento, si t!vesse si·d'o san oC'!·ona!do, a).)ne.sentari·a esse in.ius-
tif.icavel contra-dticção: dos .dous :rW'niSterios mililtares um obse·rvaria n. ta· 
beJ.la act,ual, c om os funccionan·ios que es,tão effectivrumente em . exerc!cio; 
o ·outJ·o ,uma tabeMa que desaJPIPareceu ha dous· annos, com funccionarj-os qufl 
não e:x.'stem ,!Ó1,a,i•s e sem fu.nociona.ri•os que a,hi -tão a prestao· os sen s 
·serviços á Naçã·o. 

Já que entt' ei neste a,ssur:npto, a p,rove•ito o ensejo para desfazer um en -
gano ·e oompLetar uma . d·nformação das ·razões do véto . 

Tiv.e 'occasião de referir-me ri.e;stas i'ázões á éontl'aJdicção exls'OOnte l<o 
proje~to do .0 rça inento e'ntre o a r;t, . ns·, que .dá aos auxiliares do aud!itor as 
mesinas vantagens dos a ud•itores dé ~· ·entrancla, e a t a;b eNa que· J.h'es fixa 
venciménto~ dnf.er iores ·aos destes·. De passagem notJei que o orçamento 
chamava ess.es funccionarios .âe auditores aux~liares ·em vez -d~ auxilia1·es de 
auditor, que é o seu Yerdadeiro nome, talvez p·ara lhe · ·nã:o ,pilJrleoer. demasiadc 
chocante a promoç-ão dle simples auxiliareS' extinctos a, auwbliares de se-
g1tnàa, entrancia, oom ;pret,eriçã;o de todos os de p.rimetra . 
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Este l'eparo foi attdbuid<o á; m i·nlha jgnorancia d:o art." 17 do Regula-
mento P.rocessual .Mili·tar, ·Onde os au:x;mares de audiitor são chamrud:os au-
ditores au:xrl'liares. 

' Feldznrente, entre <a~s m ·ui.tissinm.s cousas que ignoro .não figura essa 
disposição e -entre as . pouquissimas que conheço, e OU!tl'os ügnora:rn, Se en-
contram as leis ·posteriores ao Regulamento Proce»sval i'v.Hl!i;tar (lei n. 2. 290, 
de ·13 de Dezembro de 1·910·, art .. ·20, dP-creto n . 8. 81'7, de 5 de Julho {IJe 1911, 
art. ·70·, ·e decreto leg'islaUvo n. 2.586 de ·31 de JuLho de 1912, art. 1°), que 
substi·tu·Ira,m aquena de·nomi.na.ção. Ai-nda .bem que -neste tiJonto, posso in-
vocar em meu apoio a ruutor1idruie, sem .par nestes· assumptos, do p~·eclaro 

relrutor do •orçamento da Guerra no ·Sen31do, o qual conhecendo perfeLtJamente 
o art. 1'7 do Regulamento Processual MUitar, usou, nã:o obstante, na tabal!:<. 
que .revãveu para a Justiça tM1brtar, da denomi3.Qão auwilüwes de auditor, e 
não a7tàitores a1txili.a1·es. E' que lh~ não ·podiam ser e~tra.nhos aquelle3 dis .. · 
positivos J.egaes, por eJJ.e proprio ·citados no .alto da re~erida tabeHa. 

Não foi ,porém, para -esmiuçar essa filigrana que voLtei ao assumpto. 
O qu-e tenho .em vista é, como di·sse, corrigir um equivo0o e .preencher nr.'\.'1 
omi'SSito em que incorri. 

A!SSignalru nas razões à!o véto que ,0 orçam.ento -à!epcis de haver, nu& 
tabellas, ()levado os venoiTnentos dos auxJI:a.rés' de au:ditar, de novo a quin:•;, 
contos de rê·is, m a ndlH a , em dispos·ição taxativa (art. 118') equí,parar esSies 
vencinllentos aos dos audito,re§ desta CatPita1. Explique-I que esses ·audito 
res ganhan: 18 contos , 

Houve erro de m:in.ha parte: os auditores de guerra desta Capital, pdo 
rabella 1·ev'gorada, pe11cehem 21 contos . 

A omíssão é de m a i-or vulto . 

-Q oorçam.ento el>evou os venoiment03 dos .a1Jd·itor&s ·de mavinha a 36 CO!! 

tos, mant endo em !H con.tos 'OS 1dos auditores de guer-ra. Estiá sube-ntendiclo 
que esta odiosa desig.ual!dade .seria ·este anno mesmo desfe1ta •por. u;ma ·u;-
gente equ~âo, e, 'POis que ·ootas se fazHm semp're< do inenos para ü 

ma:is, en~iam os a ud:ltore::. de guE:rra " peiCebez tamlJ&m 3& contos. .M"aob 
como o at·t. 11 assegura aos auxiliares de aud'itor as mesmas. vanrt:agens dos 
auditores, vi.riam os a.uxJHares, funccionarins cwtinctos, inclusjve aqu(Jll~ 'ilue 
o Governo legalmente exonerou e a .quem ,exolusivaJIJ1ente aproV'eitar.LIA. a 
I'estarrraçã.c da tabella antigli, a -tez :'!.e venmmento~ tam'bem ·~-6 contos ae 
rêls. ot.. <106 '1~ de. que agora recebem. 

São &.--tas, 6rs. Membros >do ·Cong.resso Nacional, as informações que 
ju.Jguei convenien:t!es ministrarr--vos JPa:ra maiot esclarec·imento do grave a.s-
snmpto que determinou a vossa •convocaçãú . ' 

R i'O de J aneko, 10 de Março de 1922, 101° '!'ta Indepenàe111Clia e 34° da 
Repubhca. . - E1Jitacio Pessôa . 
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V~TO A' LE<I DO O;~Ç)AJMENTO ·~IX.AJNDO A DESiP.EZA GERAL 
DA RIDPUBLICA 

.Sr. Fresiderute da Cam'ara dos Deputados - Havendo negado sancçá{l á 
resolução do Congr-esso Naciona l que fixa a despeza· da Republica para '' 
exercício d.e 1922, tenho a honra de restituir-vos, com as razões do •"véto", 
dous dos autographos que acompanha.ram ·vossa mensagem de 13 do corrente. 

Rio de . . J aneiro, . 24 de Janeiro de 1922, 1.01 • da I•ndependencia e 34° da 
Republica. - Ep~·taaio Pessoa. 

Quando a Camara enviou ao ·Senad·o .os projectos de' ol!"çamento da receita 
e da despeza, apresentavam ·elles os s-eguintes algarismos: 

Rece>ta 
Pespeza 

Ouro 

78. os o: 215•5$000 
72.18.6: 9'52$0·30 

Pap'el 

680. 672 :>52 0$000 
763. 83.7:723$822 

·Era já um desequilíb-rio sensível; mas, com economia rigoros·a na appl!-
cação dos recursos •.' rçainentarios, com de!~istencia, a diamento ou reducção 
de certos serviços, se•.ia possível estabelecer a e·quivalencia. 

Infe1!zmente, c• Senado elevou o "de:l"i.cit" a a lturas vertiginosas . 
O ·projecto de or.,..,amen.to da despeza enviado á sancção a.cc-usa só nas 

tabetzas estas cifro.s: ouro ·82 .i6.92 :•576$331, papel 747. 04'2: 01•5$524, isto é, mais 
de 10.50,5:.614$, ouro, e 83.204:291$·7·92, ··papel, do que o projecto da Camara! 

O "tlef!cit" que, ca1culado em .papel, era de 59.•671:992$634, ascendeu a 
184.898:740$330! 

Mas isto como disse, é só nas tabellas. A differença na realidaJd·e,. é muito 
maior. 

I 
A's tabellas explicativas segue-se em cada orçamento uma série de dispo~ 

~ições .aut0110mas, qu c- augmentam a d espeza publica . Della.s, umas conteem 
méra·s autoJ'izações, d(l que o Goverpo em ·regra pôde' ou .não servir-se; outra s , 
p()('ém, são imperativas, imrrortam dispendios obrj1gMorios . 

Po:s sú.,., estas ultimas representam um .accrescimp de desi;Jeza de .réis 
140. 508:770$894! 

tEJi.s como se .:-epaTte este total: 
Ministerio da Jastiça (arts. 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16; 17; 18 ; 19; 20; 

24, ·25, 2·6, ~7. 28, 30, 33, .36; ·37; 3•9; · 4'1; 42; 43; 4'7; 52; 131 e 25•5) réis ... .. . 
6.646:773.$939, convertida em opapeJ a somma de 4:.200$, ouro, do art. 10. Está. 
a·hi comprehendido Çj augmento de vencimentos dos inferiores e v•·aças da 
Policia Mi:Jitar -~ do Co~po >de IBombei:ros, determinado pelo . art. 13'1, já, dedu-
mau, a gra.ti1ícaçã~ provisoria d\o diecreto n. 3. 990, de 19•20, que foi a·bolida 
r;a.s classes armadas. 
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O Governo -havia exc'luido ·dessa gra,ti-ficaÇão o pessoal extn~nu·merario e 
contractado, -por entender qÚe tal ;favor, por sua nature~a e intuitos, -deve 
t·estringir-se aos emrwegwdos !los q•IJ,aà?'Os, aos sC1'viài01·e8 pern~anemtes, q.ue 
tazem profissão do sen,·iço pubU.oo, e .não -ap·roveitâr aos a-dventícios ··e con-
tractado.~. ·pes.soál transitaria, que não . está ob1;igado a · su je·:tar-se a remu-
neraçl'íes i·nsufd'icients·s e 'é liv-re de aceitar ou não as condições ·em quB · o 
trabalho · lhe. é offerecido . 

O -projecto revoga esta decisão, e, em termos qúe abrangem tambem os 
r- xe~cicio:s de 1920 e 1921, mancla, no art. 255, '.para a .gratifi·cação do -decreto 
n. 3 . [190 a todos os '·operarias, jornalei-ros, di·arista s, trabal'hac1ot·es e men-
salistas ext1·aonlmario•·, extran1~m·e1·arios, in,terinos e con.t?·ataàos, q1wr aos n~i
niste1·ios ci'l:is, qur:w cios mi.U·ta1·es. 

·Só esta des;peza ·~·e ·eleVa a mais de 7.2 mil contos da qual a maior parte 
toea ao .Ministerio da Viação. ·A quota do Mini~i~erio da Ju stiça é de ré:s· 
~.914:712!'5 2'3. 

Mi·nistet·io do Exteri-or · (art. 5·1) "fe'ta a conversão do ouro, 17-6: 00"0$000 . 
Mi-nisterio dá MaJ'inha (a rts: G1, 74. 78, 88 , 131 e 2·5'5) abatida a grati -

,_ficação .. m•O'!;isD?'ia c/.os otfioiaes e praças, 7. 193:430$648. Ha, porém, a incl-ui r 
ain da aqui <1. quantia de 7·8 : 000 $, destinada ao pagamento . dos vencimentos doeS . 
professor es, augmento q-u e não fo i. computado na:> t abella.s, mas não poderá 
•1eixar de ser pago, porque esses docentes esfão ·por lei eq'Lüparados em ven -
cimentos a os dos institutos doe e.ns·ino do M.iJüsterio do Interior. A parcella 
do Ministe1·io ela Ma·rinha sóbe, porta nto, a 7 . 271:430$648. 

Minis te do da Gu~:rra (arts. 83, sómente os saldos de creditas, votados 
em leis im11erat-i.vas, ~7 , 10 4, 1'10, 116 , 127, 131 e 255), 36 .• 694: 862$894. 

. I , 
Este aigMismo requer algümas · explicaç~es . 

O art . 116 ma.nda abrir -os cred~tos necessa.rios pa ra o .paga mento da gra -
tif i-cação oprovisoria do decreto n. 3. 990 "a tpdos os servidores do Estado, in-
detJ61~clientemente d-e quà.lquer con.cUção." 

Res-ulta dahi que a gratificação tel"á pe ser paga a todos os funcdiona-
rios, diaristas, · etc., que ganhem até 9:000$, sem ex-cepção algum:;~., ainàa q1w 
Os veno-im,entos o·tt sa.l,arilos t en,hann Sido a11pnwn,taãos_ 1·edentemente. 

E' a .revogação da providencia tomada pelo Governo de não a:bonar aJqu ella 
gratificação aos em.pregados qu e -ho_UV€-l"em obt'do augmento de ven-cimentos 
nos dous ultimas annos, medida da m a 's rigorosa justiça, como deixe! evi- , 
dente ha pc.ucos nia!;, ao recusar sancção a um p-rojeoto que abolia em fav-or 
de certos fnnccionarios. 

Ora, essa •revogação estende-se, ·como n~o podia deixar de ser , a todos os 
minist~ios. e acarreta de.speza avultadi?S·inla. 

Em Julho do a nno passado, ·um illustiYe membro da Commissão de 'Fi-
·. ~a_nças do Senad~ a llegava, e~ . parece;. de fl Ue o Senado logo depois t"omavh . 

c~o_nhecimento, que essa d es-peza, ode accõrdo com as informações que -possu ia , 
montava a 16.511:44(1$639, por exercício . 

.. Não tive .tempo iJe colher dados •compl~tos a respeito de todas as repar -
tições, e· verificar a exaotidio dessa q ua·ntia 1 As ci1'I'as •qu e a té agora me che--
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garam sommam 9.72·;):837$310, Cel'ta.mente bem interior á realidade. Não 
obstante, para argumentar· com segurança, tornai -a-hei como '· base do meu 
calculo. 

Q orçamento r·e·conhece a todos os· servidores do Estado nas condições' 
ind1C8Jdas "direito" á gratificação do decrBto n. 3.990. Isto significa que o 
C'l-overno te•:á que "atrir os c!reclit.os .necessM"i-os" !Para pagai-a desde a data 
do decr&to - 2 de Janei·ro de 1920 - ou sejam 'i.res exercicio:s. 

Assim, só a despeza .decorrente do a.rt. 116 do orçame~to abatLda em 
lü20 a par:·e da l'rnt>rr:rwa JYaoiO?~a~ e do Dia1'io OfficiaZ, que o art . 245 manda 
sxcluir, suh:ll"ii .no minimo a 28. 2~4 .:143$3.30, dos quaes 18 . .558:305$620 teem 
que ser paços immediatamente (p-ois corresponde·m a anno.s 'já .:encidos e, 
;regundo o <:rt. ·215 , n. XV, nem s]quer dependem ma1.s do processo de exer-
cirios ·findos), e o reGtfllnte no correr deste anno. . . 

() art : 1•31 adapta nova -tabel!a de vencimentoo para os sub-o;ffioiaes ~ 
praças. Esta me·dlda acarreta um augmento de despeza de 16 .• 691 :·7.52$, sem 
c·untar va!riOs e.nferme1ros, que não ehcontra·m correspondentes na tabella, e 

' •Js radio-tBlugraphistas, cuj-o ·numero não posso de op.rom]}tO verific!ar. Dessa 
:mportançia cumpre sUJhtrahi!I' a de 5. 500:000$, já t•nchüda ·nas tabellas par8J. 
attend.er .a essa ·despeza, e, assim, fica ·o augmento reduzido a 11.191 : 7·5·2$000, 
q_u.e é o (lUe entrou no total acima ·mencionado . . Não se dedu2l tambem a 
grat1fica çãr. provisoria, ·pocque esta já não fi.gura no ~rçamento d,a Guerra. 

No dito total inclui tambem a parcella de 9QO: 000$ ·para os docentes do• 
MiniJÍterio, os quaes, como os ·da Ma.rinha, são por .Je.i equhpa·raidos em ven-
·~imentos, aos dos Jnst.!tutos de •ensino do Ministerio do Intenor, mas não conte.i 
o augmento ·de venc!imm•tos · dos officiaes do Exercito, porq·ue as ta.oo.Jla.<> 
consignam 3.000 :.000$ para essa des•peza. 

iM:inÍsterio da AgricuJ.tura (arts. 13'4, 135, 1.36, 'l1JS. I, 'H, IJT e IV - que 
;·evigoram saldos ·de ·creditas desUnv.dos a déspezas . i!' orçadas - 136, n. II, 
137 - abatida a gra tific!ação provisoria - 149, 14.1, 146, 147, 1151 e 2'5'5), 
lO .~8Q ;:22'1$51'6. 

Minis te rio da viação (arts . 164 - saldo j.á compromettido ef.~J. encom-
mendas f·el ·~as, 1'715, 1'76, 178, 182, 1·93. sa.Jdos destinados a des·pezas obri.gato-
"·ias, 212 e 25·5), 7·5.480:481~89·7 .. 

Ministerio dia. Marinha . ~arts. 23.1, •233, 234, .2'39; 242; 243; 249; .252; 2·55 e· 
258); nãp levando em linha · •de ·conta .no que diz respeito ao art. Z'55 o pes-
.c:oal da Imp,rensa MaC'iO'Yb(J)l e do Di(llrio OtfioiLLZ, ·que o art . . 24.5, como j:á vimos,. 
t'xcluio .do beneficio \!<lrresponde·nte ao anno d~· 1'9,20, 3. 059:000$000. 

Temos· já o "deficit "· ocçamentario elevado a 3.25. 407 :·51ü.$230. 
E ainda ·não é tudo. 
FaUei ha pou()o .das autorizações . O valor d·estas é de centenas de mj.-

lhares üe contos, mas o Governo pôde 'deixa>r de' u tilizai-as, embora :multas-
vezes com sacrlficio de valiosos interesses da Nação. 

rHa, entretanto, a:lgumas . que só apparentemente teem o c~ra:cter de fa-
culdades. 
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O ·a,.r.t. ·7·!1, letrra i, por exem-plo, autoriza o Poder Executivo á wbrir o 
1•redito de 7.234:000$, ouro, para pagfbl• ao Govérno dos EstaJdos Unidos os 
-~oncertos do encoura~a-do "IMi-nas Geraes"'. Póde o !Presidente da Republica 
ddxar C:e abrir esse cxedito e esquivar~ se ao pagamento da divida? 

Nas mesmas condições estão as autorizaçõel! de art. 133, ns. :x.:x:V'I 
.(30 :000$), ·.e XLIV (50 :000$), e do art. ,2'15, n. XXII C:i42 :3g7$100) que repre-
;;'entam dividas a pagar. E não conto as do art. 13'3, ·ns. XXXII e XXXV, nem 
as ,do art. 21:5, ns. XII fl XVI!II, que :!:9 ;referenr a dli.vidGos tambem, mas ,de 
valor ·.que não -~ pos·sivel por emqu a.nto determi-nar. 

E' nec~·ssidade inclufr aqui ainda a autorização para os creditas sup·p!e-
m·entare§ ·:Jas ·prorogações ·do Congresso, despeza que, -pelos precedentes, se 
àeve considerar inevitavel -e sobe a 4 .'520: 000$000 . 

.Ora t emos, a hi pelo menos, mais 33. 8.68,: 337$·100, p8[)el; •para elevar c 
"'deficit , - a 3·59. 275 :.S-18$-330. 

'E' assnmhroso, mas infelizmente ainda não f:.Ca a,hi. 
H a no proj,i.~~0 numerosas üisposições q u e imp.ortam clespezas inevit'a.veis , 

n1as que o-u niio pódem ser plt"éviam5Jnte calculad!J-S ou eu não tenho -elemen- , 
·. os p a ra avali~.r éÍe :p :-Ílmp>to. J.â. .citei as do .a rt. 133, n. XXXII (pagamento 
-de a uxi.lü.>s a·e'U-i~ios a IMu.nici•pali-dades •pela cons-trucção de estradas ·de ·roda-
_gem em 1920 e 1!121) e ·n. XXXV (pagamento à evi-dlos a lentes interinos da 
Escola de Agrcultura em 192i) 'e as do .art. . 21r n. Xlli (.pagamentos d'e:vidos 
; , emprezas constructoras de navios) e n. XVII (1·est~tuição de impostqs pa- . 
g os indevida m ente pelo Ma l:anhã()). · 

·E !s outras: 
O a.rt. 62 estendo á Maorinha a tabella de ajuda . d:e -custo em_ vigo~ no 

Exercito; 
-o a rt. ·65 dá g ratificação a os .conrt.inuos que exercerem f-uncções ·de ·porteiro;. 
O ··art. 75 Q'evigo•·;;. a autorização .para pagamento dos conc.ertos do en-

c our-açado "S : Paulo '\ autorização que ta;mbem só apparentemente importa 
faculd'a:dc,; 

tO ar : . 89 manda -rea:ga:r o sol-d.:J a que tivere.m uireito o~ .voluntari.os da 
Patria ·-em exe>rcicios anteriores; 

10~ art.S. · 98, 108 e li14 coricedem a:ba timentp a todos os aiumnos dos Co!-
. 1eg ios Militares que se acharem em •certas ·c!onâições; cómo esses ·alumnos 

â car:retam ·as mesma.;; despezas que os · que P<~gam a pensão integral, e os 
<iollegios, assim'. desfalcados em suas ·,rendas, ·pão podem fazer face '8, ess•as' 
<.lespezas, é o Th?souro afinal quem tem d~ ~aldal-as; 

O art. · 106· dá ·aos generaes· e corcineis que contam 4Q ·annos de se~rviço o 
<lireito de so ref0rmarem, dentro de seis meZf!S, : cem ·· todos·· os vencimentos 
do 1)Qst o immediato; 
< -- ' 0 -art.-- 119 , eleva os ··vencimentos dos ·.solda(1os a rtif-ilJes; ;· 
·•.: ·o·· a~.-t . . :12•6! ri:J.a .rid~-- .p&gar, a:lfás lnd~vidarr1ent-e, o soldo das ·-- resJ)lecÍ:iv.as · 
paten1·es , aos . offidaes qtÍ;!(bo~man:dàràm , •polieias estadbaes ·em i ·915, ·e 1916 ;: 

'. '. 0~ ~rt::. ~-9.9; flilal;i;eht~i\~J:i-:iri~{}ta;: os-'.V.en<iiril'entfis · -ú p·essoal da lancha 
dos Correios de !Pernambuco. 
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DeixC' de parte a .cleSipeza ele 624:000$ .dos arts. 139 e 1.50, que se torna~·á . 

oübrigatoria, desde qÚc os i·nteressados preenchem 
.criptas. 

as Condições · ·~!l- IJ}res·-

A quanto montarão os gastos resultantes dessas disposições? 
•Não' f: possivei dizel-o neste momento. São, porém, despezas que teem: cl! · 

.ser ·pagas no exe1'cic:io e veem ainda aggrava,r a situação. 
rGGmo que.r que seja, a:hi temos apurado desde já um excesso de cerca dE: 

S60 mil contos da clespeza ordenada pelo Congresso sobre a receita por el!e 
.a.utoriZfllda! 

. Como prover a essa colossal differeriça? Onde- os recursos para satis· 
iazel-a, representada como é por· {!espezas obTigatorias e inalclraveis, con~ti
t uidas I umas por ve:JCimentos elo fun aciona.lismo publico, decorrentes outras 
ue . contractos ou de n.eCessidades uorgentes .e impresci.mliveis? Como aclmittir 
"1ue o rCoa.gresso Nacional dê ao .Poder Executivo um mi.Jhão de contos ele re -
o~;ei·ta e delle exida o pagamento de 36 o/Ó mais? 

N ã o é .possível. A fonte natUl·aJ ele renda •para o pagamento {!e clespezas 
Jmblica s ordinarias é ~· imposto, -é a contr~buição ·cGm que ,cada individuo dev( 
.c-oncorrer para os gastos do pa iz em que vive. O Congresso não se anima. • 
{!cc!r etar impostos n.a medida da s .clespezas que a utoriza e Ia.n'Ça á .responsa-
l)i!idade do P4·esi.den L• da Re.publica, q1w os não 1JOde c1·ea.r o não ,eumpr5 
menta de uma lei em que a despez,t sobr epuja à receita em ma is de 360 mi! 
•COntos : 

Nii.o, 1~iio é possive.J. Estou certo de que a. Naç:ão pensa·ná. assim tambem. 
As leis ·de orçamento entre nós teem sillo profundamente deturpadas . 

.:-<ellas se insinuam dL-;posições as mais estranha's e se acoitam os mais auda -
•<!i'osos interesses pessoaes, confiante:o em que o Presirdente ela Ee1Jub!ica os 
'tolerará 1:>ara nã:o se ,IJ:Jriva r dos m·~ios de .governo . 

O projecto dest r1 anno ~·equinta em des·~!~es dessa, ordem. Neli e ·h a de 
tudo : reformas de :·epartiçÕes, .regulamentos ele natureza. executiva, nomea-
•r;õas o lJromoções ele fun cc!ona rios publicas, injustiças c la-morosas, favores 
individuaes de toda casta, medidas evide~temente· prejudiciaes r~ Na ção, dis-
1losições eontradictorias ou extravagantes. 

Falta-me tempo ~Jara fazer resenha C0!11].}leta de tudo isto. 0 de que 
{! is]JOnho é na Tealidalte muito "infeorior aQ qtie a Constituição m e concede para . 
·O exame ele rcada projecto, visto qu" recebo muitos em dics successivos e ás 
v ezes em um só dia . 

Citareí,entTetanto, a lguns exemplos. 
O arL. 3° n. IV au-toriza o Governo a crea.r duas. ·cadeiras de p!ano ·no 

TI1s'ututo de IM'llsi·êa; mas logo no paragrapho unioco determina, em termos 
imperativos, que "o 1Jrovimento · se1·á feito no mez de ,Janeiro de 192:2, inde-
1•endentemente de co~tcurso '' e "a nomeação deverá recahir e:n professores 
livres do:::entes" que reunam taes e taes condições . J:á se sabe .que {)os seis 
!ivres ·docentes do I nstituto 'sõ dous existem nessas condições, ·precizamente 
os dous para .quem se cream os nGvos lugare·s, de maneira que o acto do 

'Con-gresso, a lém rle rnascara r um favor pessoa.!, im;porla a própria nomeação 
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desses docentes, com violação manifesta do art. 48 n. 5 da •Constltuiçã.o, que-
reserva privath,ament<: para o Poder !Executivo a attribuição d·e llraver os 
cargos publi c os. 

O serviço de sa.nE.amento e prophylaxia -rural do .Distrvcto Federal tem" 
mai~ do qu e em q ualquer outra zona do paiz, . caract-er t:ransitorio . Pois que-
abrange área limitad~ e de ·porrulação densa, tal serviço pó de ·r eal izar • os 
seus fins em prazo relativa,menfe b~ev·e. 

Foi attendenJo a essa. circumstancia que, ainda. depois da creaçã.o do· 
Departamento da. Saude, continuam a constitu i·r mera commissão o desem-
penho dos trabal•hos ·con0m·nentes a o saneamento do Dit:tricto •Federal. . 

O Congresso, entretan-to, erige agora (~t. 30) em func~iona rios effe-
ctivos QS inspectQres Q sub-inspectores sani•tarios ru.raes, i.ncorporando- os a~
sim, sem •nehuma condição, em um quadro technico onde só se entra pela 
porta la rga elo conc!urso, e oreando assim, sem nenhum fundamento de uti-
lidade publica ou mesmo de ordem moral, m~is um -encrut·.go permanente .pa ra 
a União. 

O art. 34 manda considerar como de accesso ou .promoção legal ,nos ter-
mos do art. 23, 1° da Constitu ição, ll, nomeação <le livre docente para o cargÜ' 

·de substitutó ou cath edratico, seja·m q1i.U·es to1·en~ as fo~·nwJ!idacles q1,e a l e·i 
exi!IJ·ir para essa non'Lea.ção. 

E' tambem um favor l)essoal. 
A Cons·,ituiçãv, :)a r a· subtrahir os membro.s do Congresso á i-nf lu encia. qo• 

Poder .Executivo, }Jrohibio-lhes .que deste recebess,em commissões ·ou empregos 
remunera-dos: exceptnou, porém, os •cargos d1 accesso e as promoções legaes . 

As exP'r·essões ca•·gos de acoesso, promações legaes, teem significação 
prop'l'ia. Não é posslvel mudar, · por meio de disposições orçamentarias, O• 

sentido qu.e as palavras possuem na Jiongua. Ca1·go ele a.ycesso ê emprego ao 
qual sómente pód3 s!'r elevado, quem jâ. tenha, na hi·era~·chia, lu-gar inferior; 
:nre>ntoçã.o ze,qal ê 9 accesso reservado exol11 . .sj.·vantente ao funccionari·o que-
o.ccupa pos.too mais :balxo . Ora, o lugat· -de .J>rofess·or substituto põde, ex-vi legiS , 
ser conquistado "lm concurso 1JDT qual.quer extranho; não -está destinado de-
modo exclusivo aos lhTes docentes. Muito :rpenos o de cathedratico, ao qual 
ascende o substituto . Em taes condições, <!<?mo pn'ltender que estes ul>timos 
c;argos gejam cons~derados de accesso .. para os Deputados livres ·docentes, sejam· 
r;uaes to·rent as tornwlidad.es que. a lei 'exija para a nomeação . 

E' evidentemente uma mystificação do preceito constituciona.l. 
O art. 3i5 dispensa -coonmentacios. E' d~Jl.e a peregrina lembra nça de 

mandar ~ontar p elo dobro aQs funccionari.os da LDirectoria Geral de 'Saude Pu-
blica ,, t empo comprehendiodo entre 3 de Jan~iro de 1914, data do regulamento-
que organizou o . ~erviço, e 31 •cle .. Dezembro de 19.1-8 (?), ' druta ·em que se de-
C'larou extincta a febre amarella no Rio de ifaneiTo! 

-O act. 42. c!rêa. um .lugar de 2• Tenente d·entista no Cor.po de Bombeiros. 
E Jogo a ponta q·u~m deve ser, .nomeado; só <quem tiver mais ode urn anno de-
serviços à.e de-ntista C•U auxiliar de denti&ta na Cor.po. iExcusadQ ê dizer que-
sô na um cidadão ·neatas. condições . Temos, pois, de novQ o Congresso a in-. 
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-vadir as attrlbuições privativas ··do Pres idente àa ReDublica pa:ra ·fa:~er fa-
Yores pessoaes e :::10mear dentistas de •Bombeiros: 

Os a rts. 50 e -51 cc-nteern "favores da mesma nat1.1reza, concedidos . com Ilt'e-
terição· das provas legaes da capacidade e com menosprezo das fun<:ções ào 
Poder •Executivo . O primeiro dispensa do concurso de engenheiros de segunda 
.classe .certos conductores techni<!os elo .Departamento de .Saude e m a'Ilda pro-
movei-os "nas vagas existentes ou que se ·viere1n a dar"; ·o seg·un'do )."}rovê 
.eft eotivamente nos ·cargos, sem à ·condição do concurso a que es t:ão obrigados, 
tres a juda ntes inte1·inos do porto do Rio de J a n eiro. 

Os preceitos constJtu cionfl.eS que dão ao Presrdente da Repu:blica a .attri -
buiçã.o privativa () e "J}rover .QS cargos civis ele caracter federal" (a.rt .. 48, 
n. 5 ) e d•eixam ao lf'oQd•er L egisla tivo apenas a facuJodade de estabelecer "as 

. 'concliçõe:; ele -ca;pacidn.de especial" desse provimento (a rt. '73) o dever de 
confiar a saude do povo a pro.fissionaes de merecimento demonstrado em 
_provas pubiicas, na,da disto foi emba ra<:<o á inic:ativa do C:Ongres'so . 

O a rt. 67 é t ambem inconsUtuciona l . N 'elle o Congresso nomeia lentes e 
.s ubstitutos os ,actuaes instl'Uctores do -ensi•n o naval. 

Outr.ls -disposiçõe.; -de méro p.roveito pessoal en contran1-se a inda na parte 
.elo .o·rçamento relativa ao Mi:rtisterrio dFt- •Marinha . 

Assim, o art. 6'8 p ermitte aos officiaes com ser viços ele g uerra na divisão 
.na val, q ue tiverem passado um anno pelo 11uenos na reserva, a volta á acti -
vidade, co-m recuperação dJo t~po qt~e 1Jerclerenu o CUrei1to de odc·wpG!· set~ 

o.ntigos lttgares na orcLem e1n· q1te se aclvQ.vam an1!e1··iornwnte, ·afim de go-
.zarem das vantagens de a.ccesso ! 

C r ea-se um quad·ro especial para esses ·officiaes -e ai nda outro .quadre 
.espeC:iai •para os ·que se demittiram .a JJ6cliào em 1921, aos quaes se permitte 
tambem voitar a o serviço nos poS'tOs q_ue oc<mpavam, com o se -delle nunca se 
h ouvessem afastado! 

N as ta bellas reorganizou o !Congresso o Corpo de Commilssario da Arma da 
.e creou nessru .reorga nização, contra a opinião, que lhe foi transmitti'éla, dos 
Jlrofissionacs m als competentes, -u m lugar de contra -a lmi•ra nte eoff-eotivo, 
.mais um de capitão ã e ma~ e guerTa, -tres de capitães . de fragata e sete de 
•<lapitães de corveta, •· supprimio vinte primeir os •ten-entes e vinte segundos, 
dos quaes muitos ficarão aggrega dos . 

Para favorecer os coi:nmissarios actuaes oom promoções inclevidas, dis-• .Pensou-os do inter stício e do tempo -c1e embarqu e! 
E fez Urdo isso em uma ·tabel!a orçamenta ria e- no correr de uma simpl-es 

-óração inci<lente! 
O a rt. 107 outorga, aos offi-ciaes do .Cor.po ele Saude do Exercito -e da Ar-

ma da o direito de contar, !>ira ·cada periodo de cinco a n•nos •de s·e.rviço militar. 
um anno do curso que frequentaram nas escolas superiores . 

• -\' parte a origlnaÚda<de >da idéa, que mostra a variedade infinita elos 
. expedientes de' q·u~ sabe soccorrer~sc .o interesse i'llclividuaJ, não é fóra de 
:Proposi•to salientar a intiusti<:<a _'CJ.Ue ta! medida encerra . !Por que não conceder 
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identico fa•Jor a todo3 <JS funccionarios publicas ·civis e _milita·res, que ft~e

q·uentaram cursos su11erores? 
.O art. 11·5 mand::>.. applicar ao quadro especi~l de 'professores e officiaes. 

em commissões vltalkias o criterio adaptado para as promoções do quadrO> 
F . Pódem imaginar-se as alterações que esta medi·da P:rovoc.aTá nos _quac;lros,. 
ps direitos e inte~·esses •que offenderão e as -reclamações :fundadas que clahi 
hão de surgir. O Thesouro é quem pagarii, afinal. 

O an. 118 asEegura ao> a uxili.ues ·de auQ.itor de !Guerra e da Marinha 
da· 6~ circumscripção, que o orçamento chama, não sei . por que, auditores au--
xiliares, os mesmos direitos e va.ntagens dos auditores cles.sa -circumscripção . 

A 6" ch·cum.scdpção de que fa:Ha o·. Congresso é actualmente a 1", como• 
se vê ·do BA"i.. 1" elo cl<;creto n.14.450, de 30 de Outubro de 1'920, que o proprio 
Congt·esso· cüuorizou :1 Poder ·ExecuÚvo a ex:pedir e pôr em execução. Entr.e· \ 
as vantage1:s elos auditores dessa circumseripç!io figuram os vencimentos de-
18 c·:mto,.; de r.éis. 10ra, a tabella fixa •pat·a aJquel!es ·mesmos auxilia~·es ele 

· n.uilitot: os .v.imômcntc·.s de 15 contos. Qual elas duas -disposições tem que pre-
valecer? 

!iY.J:as, a •ém de contradictoria, a m·edida· é p<rofundamente 'i.nj•usta. 
,A.. class~ de auxiliares .de a.u:ditor, creada. e ampliada em pro}JOrções es -

pantosas pelos ap-petite.s politicos, foi su.pprimida ha algun s annos. O serviço• 
pub-lico, não -precizav:~ de ·taes funccionarios. O natural é que fossem to·clqs. 
dispensados,; mas o nosso habitual se·ntiment~lismo levou-nos ·a conserval-~s 
acldidos . 

.Pois · são esses ;f'u nccionarios inutei-s, de que a Nação já •];rescindia, ~ cl<:J· 
I 

crutegoria inferior ao;s auditor-es ·de ,pl.'imeira rntra:ncia q u e o Congresso pro · 
mo v-e, com p1'etJ1wição de todos esteg, a auditpres. 'Cle 2."! 

O art. !2.5 i"es·~ab~lece a 7" ·divisão do J?epartamento do {Pessoal ·c1a 
Guerra (que diz ~uprrimi-cla pelo ::.viso n. 744, de .'26 de JJezemb'ro de 1920) 
com os 1nesmos tunctc-i.ona?'ios que della faziamr -parte, -ex,cepto os que se acham• 
em disponibilidade ou aceitaram outros cargps ele Jus-tiça MHitar. 

'Este <lispos~tivo É. um primor. ·de dissimjllação. 
Antes d€ tudo, a creação, manutepção ou extincção ·de clivisõe.S ou secções. 

dos estabelecimentos ou repartições publica-s são a;ctqs de competencia clac 
autoridade administ-rativa . 

. E' materia d•J .organização do serviço, que escapa, por sua natureza, á 
a·lçada elo legislador. 

, _Em _~egunclo :]ogar, a ex'tincç~o daqueJ.!a 1ivisão não foi ob.ra ·de um avise 
mtmster1al, mas corol!ar10 ela ultt-m·a reforma judiciaria, que separou as fun--
cções da magis-tratura elas 'funcções ad-mi·nistrativas, tornando aqueDas inde- · 
pe~dentes, n que não wcon.teceria se os autores <!orrtinuassem subordinados âs 
.::mtoridades militares do Departamento da Guerra. 

Pc.r .?ltimo, o f!m re'al do dispositivo orçt mentario, o pensamento occulto· 
dess<~. COJ:Illl)leta desordem que se .quer implantar em serviço -de tal inrportarucil'l-

. é fazer voltar ao .:•eu· posto um •ex-auxiliar d~ au:ditor, q ue, por .não :ter acei-
tad-o o lugar ele audil'or de um dos Esta;dos1 o Governo apezar de tod-os os.· 
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ürnpenhos, exonerou. ffil eis ahi a l'azão pela qual · ·a -tábella do ·orçamento, 
previdente e -ca.rinhosc:., contém v~rba para .tre~ ·auxHiares, quarrdó na l;eali-
dade não existem senão_ àous. 

No i•ntuito de annuHar essa exoner!J.ção, embóra :Com .preterição das. attri-
buições do Poder Ju/Eciario e atcQpelo das normas de justiça, o _orçament0-
c:hega e, r:xtremos inconc·ebiveis. 

Em 19-20, como e.isse 'ha ·pouco, o Congresso autorizou ·o P.::esidente d ~ 

Repilblica a reformai' a dustiça militar e pôr logo em execução o novo regu-
;mnento, que se-ria ulteriormente su.bmettido á referenda do Poder Legislativo. 

ÀS.Sim ~é fez. O .serviço . fui •todo reorganiza-do e o qu.adro do pessoal sof-
f:reu grandes •mo<'Ufi<:1ações: •creou-se mais -um ministro, um procurador .geral 
um secretario civil, }Jromotores, advogados, escrivães; m a is taTde o ·Supremo 
Tribunal Militar augmentou a sua secretaria com chefes ·de secção, •bi-blio-
theca.rio, officia·es, da:ctylographos, etc. 

Pois o orçamento affecta i·gnOTar a existe-nc:ia dessa .reforma, deixa de dar 
a verba desse quad.ro, que ha mais de um anno está senc1o ·pago, ma.s que só 
contém t~OUS auxiJiaT'a.3 de aU·ditor, e adopta para a s ta.bellas O quadro a·ntigo 
que o-1ão existe mn.is, mas onde figura o terceilro 0/luril icw! 

O art. 12-4 rn8.nda contar pelo dob'ro, aos· officia;es e praças. q•ue nella to-
macam parte, o tempo de expedição . militar ·e~viada á Bllihia, -em cb"everei:ro 
de 1920. 

A int ervenção . na Bahia roi tudo quanto ·se póde i-mag1nar de mais pa 
cinco . tN"ão se ·<'leu um tiro. A maior ])arte das forças não' sahio da capital. 
Par que baratear a ·esse ponto um favor que as npssas tradições ele m.orali-
·dade e ele justiça teem res-erva,clo para os que, no extrrangeiro, se batem pelf' 
rlefeza ·da 'Patria? 

O art. 12;5 det,ermina que figurem na fé de officlio dos officiaes attingidos 
pelo§ 1°, ·do art. 17 ·-do regulame-nto da ®sclola ode Aper.feiçdamento, as me-
didas de sua ·condltlctit ·de . anno ·e d.os gráos de exame, e se .supprima sl'nn 
aproveit;a1rwnto. 

'A medida, a lé-m de ser de ordem admi-nistr·ativa e, porta nto, estl·anha á~ 
fu"n·cções do Congri!sso. é, mais 11,1ma tentativa eontra a eioevação. do nivel pr<i~ 
f.issiona-1 do Exe<rcito, em proveito dos não preva.rados. IFacil é confundia· os 
EÍnite3 . do aprova11:amemto c os do não ap·roveitamento, calculado em .g·ráos~ 
e, assim, d-esde que este ultimo não cons-te da fé de qfficio, o mereciment< 

' profissional do official poderá .p~sar despeTcebido . 
O art. 12·6 manda "restitui-r", co.rri.o já vimos, a,os ofüciaes ·do Exer.citC: 

que aos annos de 191-5 ·e 1916 commandaram policiaes es•tadoaes, o soldo de 
suas paten te.s . 

Não se trata de res-titutr·, mas d·e rJ,a;r. 

Ante.s de 1917, as policias esta doa es não constituüt.m forças auxiliares do 
ExeTcito; por is:to, 08 -officiae.s q'lle as commandavam -não eram consicleradgi 
em commissão m1litar, nem mesmo mixta. Afastados do E:x:erci-to, sem . pro~ 
veHo à lgum para ·elle, nenhum direit0 tinha-m, a receber vencimentos pelos· co-
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fres Cedaraes. O J)rÇ}::tmento, á cus la do Thesouro, faz presente a esses .offi-
ciaes de m<Ui tas d.ozenas de contos de .réis. 

A lei n. 4. 242, d~ 15 de J aneko de 192<1, :ut. 43, a utorizou o Governo : 
nome:n intnnclentes elo Exercito -cleterminalios concurrentes. O Governo não 
o fez, .porque o q uadre estava extindo e oé absurdo nomear alguem 'par~ um 
q ua<lro que não exiS'te . 

Ag-ora, o <Co ngresso restaura a m esma. disposição, com a aggravante ele, 
s obr!Jpondo-f'e á ,-::onsUtuiçã.o e assumindo po:leres que lh e ·mi-n gu a m, deter-
minar ao Presidente da Republica crue lhe execute a ordem e ·faça a nomea-
ç ão dentro do per iodo da vlgencia da lei! Não contente com isto. e, preYend 
a. hyp·othese de ·não ser o !Presidente doei! á invasei.o de s uas attribuições 
constituoionaes, declara assegurada a dita nomeação, _para todos os efíeitos, 
desde a data das -nomeações identicas de que trata o decreto n . ·3. 589, de 4 
da 1Dezembro de 191.8! 

Creio Jlão ser precizo a dduzir quaJquer consideração a respeito da ina il.-
m issibiJidade de >tal preceito. 

O art. 136, n. VI (ot·çamento da Agricultura) _é typico em materia d . 
fa VOil' pessoal. 

A lei n 3 . 671, de 7 de J ·aneko de 19<19, ~,rt. 89, autorizou o Governo a 
e nü·ar em accóedo com os funcoionarios de logMes de c.onmwso ·q ue h ou ves-
sem sido exonerados sob o estado de sitio da11910,. sern processo regu;LM, e , 
para rehavf:rem o 1!ar!l'o, ti·vess!'mv p~·o11osto acçíi.o, clesde que desistissem 
desta, dos juros da rnóra e das ·custas. 

Todo rn.undo ·que lê de ·boa . iDé es te dispositivo <presume ·que o ~egislador 

se r efer e a funccionat·ios q ue conquista t·am o seu ~·ugar por conourso; .que, 
tendo ·mais de ·dez a:n nos de serviiJO, foram demittidos· sem ·Processo, e, final 
mente, ·que obtiv-eram. já uma aentença favoravel na a.cção proposta -ou peJo 
menos, que es ta acção. em pleno andam ento, pffe-rece todos os visas de pro-
cedencia ., 

Na;da dlsto . ,Em 1.920, o tCong.reseo denuncia o seu pensamento, Incluindo 
na propr.:a ta·b ell!!. orça:menta.ria a cuanUa ele; "40 c ontos para s olu ção do 
accôrc~o ~JUe d:ôr .feito com iNestor iM:assena" , ifunocionario ãa Carnara dos 
Deputados, q ue foi empregado de. lagar de oanCllirso do .Ministerio da Agri-
cultura , nws n1tnca 1yrestou conc1trso; que f qi demittido sem processa m.as 
por.que can-tava a1~enas dou.s 01t tres a;.,nas de se1·víço; que 1n·crvoz acçã:o par: 
a nnullar a exoneraçã.-,, m.as teve sentença. cont1·aria, não só da tJrime.t1·a jms-
t ancia coma do Su.premo T1'ibunal; e que nã.o tinha que desistit· da acçãc 
porque estava fi<nda, nem dos juros, porque não eram devidos, nem das 
custas, porque elle é q ue as tinha de pagat·. 

Note-se o cuidado com q ue f oi redigido este dispositivo. A phrase consa-
grada é func cionarios de .concurso; m as, comq o Interessado não tinha con -
.carso, embora occupass~ un1 l1tgar de cancur~o, pa ra o qua;l, corno se vê, 
fô i'a irregula rmente nomeado, o projecto usa da expressão f1tnccianar'ios àe 
l1L!J.a1·es de conc1wso. O processo só se exige par~ a dispensa dos emprega-
aos de mais de 10 annos •de serviço; mas c orlO o funcclonari~ em ·questio 
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.ti~1 h a muito menos de 10 annos, não se f e2l a m enor allusão a e,ssa cir-
.cmns tancia, qua, entretanto, no -caso, era ·capita l. O f acto de propôr uma 
.acção nada significa ; uma sentença favcoravel, porém, seria j;L a. presumpçao 
do direito. Mas, como as sentenças q u e obtivera.· o interessado lhe h aviam 

Js :ào contra rias, o projecto .contenta-se com o facto mate rial da v-topos itura 
.da. acção. 

E' C:e · notar a i nela .que todas estas r azões f or a m exaradas pelo Governo 
.( m desvacho que proferi o Sübr e r eq uerimento do interessado, e que foi da do 
f.L publicidade. Pois , não obstrunte tudo · isto, o Congresso revigora ainda o 
cr e<'lito na proposta de 1921 ! 

O art. 175 dispensa de concurso para a prom oção os escreven tes C:a Es-
trada de F erro Centra l do Brasil. A mparo e estimul ei á incompetencia ! 

O art . 1.76 dfL predica mentos de fun ()ciomt rios publicos a os praticantes 
·de· machfnistas. São novos ad-clidos que se .preparam; pois, com a electrt-
J icHção, a Estrada Central C:ispensar á esses ·auxil'ares. 

O art . . 215 , n. VIII, autoriza o Governo a pagar aos funccionarios da. 
F azenda, que ·serviram no R ecenseamento, os vencimentos d os seus cargos 
;d urante· o tempo em q ue des•empenharam. a comnüssão . 

Essas commissões eran1 muito di-sp'utadas por serem r emunera das 'larga-
Jtwnte . O . Congresso quer q ue, ' além dessas Im•gas r emunerações, pelos ser·-
.;•i \; OS que prestaram, recebam esses funccionarios os venc 'tne ntos de cm·gos 
·l'l'n ctu0. n ão prestaram serviço al g um ! 

O art. 240 ·m a nda a bonar ao ajuda nte C.:o Procurador Geral da F azenda 
?·'ublica e aos o:ffi-ciaes d a Procura doria p ercentagens iguaes .ás dos Pro-
-::·.uraclores. 

Mero favor pessoal, absoluta m en:tfl . injustiftcavel. Os Procura dores têm 
;percentag·em sobre a divida arr eca-dada, porq u e são elles que a arrecadam. 
·O :J jildante e os a uxilia res, porém , nada ·têm com isto. Como dar-lhes vanta -
.r,ens sobre dinheiros que n ão cobram ? ! Demais, esta m a te ria foi agora r e -
:g_úlà da na re1!orma do Thesouro, que, ·aliás, s úpprimti o lugar de ajudante 
-<],• Procurador, já aproveitado e m outro cargo. · 

A lei n. · 2.'356, de .31 de Dezembro de 1910: art . 95, Jlermittio que os 
Í l.!HC(!ionarios f ecleraes contassem integralmente pam a aposentadoria o tem-
tJo de serviço :pres tado a?s Esta dos. Era um absurdo. Não se comprehencle 
i.}U.e a União seja obrigada a r ecompensar serviços â e >que não colheu o mi-

' n imo proveito. A opinião se·nsata levantou-se contra esse dispositivo que, 
··di sfarça do em t ermos ger a,es, fõra introduzido na l ei para f avorecér 'deter-
minada e conhecida pessoa. 

Após luta tena z entre os defensores do Thesouro e ós protectores ·que 
·taes !nteres'saclos sémpre t êm ao seu dispôr, a l ei foi revoga da . 

O projecto ele orçam ento pretende revivel-a, no art . 253, pa r a ' certos 
funcci onarios, sob o pretexto v erC:ad(ürainenté curioso de· que estes funccio-
·na rio::; . n aqu ella época a dquiri-ram cUt·eito á nieridcinada vantageh1, comó se 
no caso figura do fosse concehivel sequ er a idéa de um · direito· adq.uirido. 

O art. 257 considera empregados cl~ 1·· entt·ahcia os offidaes aduaneiros . 
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A m e..:jda ser:a; aíltamente nociva ao serviço publico. Depois que se sub~i-· 

tuiram os .g'l{.arda;s da a.l[antlega ,- v~rdadeira policia m:;t-ritima, constit!ttda.. 
de homens· affeitos a o perigo e · á l1,1ta, capazes·, porta.nto, de enfrentar os, 
t<".r•.iveis ladrões- do mar - pnr · ~ocinhos de f am.iLa, inexperi-entes e t ímidos, 
o cont rabando tonrou extraorc:.inario incremento. 

Por isto o Governo em r ecente decreto extinguio essa classe de empre .. 
gados e volveu ao systema antigo, devidamente melhorado. O projecto quet-
r estabelecel•a e . dar-lhe .ainda p or cima .feição puramente -lmrocrat:ca. 

,Seria g rande deserviço á Nação . 
O a rt. 260 eleva· á. categoria ~e Alfandega a Mesa de Rendas do Porto. 

A cr e e gar-a:nte aos respe~tivos .funccionaÍ'ios os direitos e va ntagens elas re-
partições con generes. Segu•il:do a Consolidação das Leis das Alfanclegas, ar-
tigo 136, as funcções de administrador e escrivão das Mesas de Rend!l.s a l-
fanc:egadas são exercidas, em commissão, por empregados de Fazenda per-
tencentes ao · quadro da .Aclfund~ga a que estiverem subordinadas a:quellas 
')Stações . 

Pos to . em execução o dispositivo orçamentario, ' os cargos effectivos de 
admin'strador e. escrivão da Mesa de Rendas do Porto Acre C:esappareceriam. 
e passariam a ser desempenhados . em comm issão p elos actuaes serventua -
rios, que assin~ se tra nsformariam em empregados de entrancia, com dire ito. 
.á promoção e á categoria que lhes competisse, segundo os respectivos orde-
:-taC:os, sem t erem preenchido as condições quF a le i exige para a investidura· 
em taes lugares, como concurso e outras. O administrador de Porto Acre fi-
caria equiparado aos conferentes c .chefes de secção da Alfandega · do-
Rio de J aneiro e aos sub-directores do Thesop ro ! 

Não preciso dizer m a's para mostrar o apsurdo desse favor. 
No a rt . 264 o projecto r eo1·garuza ·s. Cas~L da Moeda, com um -a ug m ento· 

c\ e despeza de cerca de 1. 600 contos. 
Ha a hi med!das inconstitucionaes e inconvenientes. Entre as primeiras• 

estão as que nomeiam ou promovem determi·nados funccionarios para cleter-
minaC:os lugares, attribuição privativa do P oder Executivo, que não se póde-
su ppri r com a funcção subalterna de homologar escolhas feitas por outro· 
Poder. 

A s ç:ontradicções, .confusões e repetiçõe-s poHulam no orçamento . 
O a rt. 20 f ixa em 2: 400·$ os vencimentos dos servent es da Secretaria. de· 

Pc.licia; o. art. 25 equipara-os aos da Secretr ria da Justiça, que' ganham 
3 :600$000 . 

O art. 41 iguala os serventes da Escola 15 de .Novembro aos, da tSecre-
t: ria de Estado e, para este effeito, man~a pagar-lhes 200$ por mez . 0.-a, 
as tabellas marcam para os serventes 1'1a Secretaria de Estado o vencimentO' 
mensal de . 300$000. 

O a rt. 167 revigora os arts . 85, 91 e 9~ do orça m ento da despeza de· 
l:J21. já r astabelecidos por outros dispositivos. 

O art ~ 203.reproduz -o art. 192. 
O art. 177 está repetido no art. 210·. 
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E assim por diante . A cada passo um signal da precipitação com que 
.a ·1e1 foi elaborada. 

· Ha ain:da uma feição do· projecto que não d.evo deixar em silencio. 
A, Iljlaior parte do formidavel augmento ele· despeza votado pelo' ·SenaC:o 

J;,rcvém de favores a funcCionar'os 1JUblicos. · ·· 
Ora, em. 1920 o CongTesso autor!zou o Governo a rever as tab~ll~s ue 

voo:ncimentos do funccionalismo , no sentido de uniformizal-as tanto quanto 
.:,o::;sivel, segundo as classes e categorias. O Poder Executivo nomeou para 
e~te fim uma commissão de 20 empregac~os de todo"s os Minister:.as, a qua'l,. 
uepois· de mais de um anno de lo.bor intelligente e devotado, ~qJresentou as 
,,abellas pedidas . 

Em geral essas tabellas são excellentes: distribuem e classificam ·crite--
riCJ~a:rp.enete os flmcé'·onarios, regulam-lhes . a hi·erarc,hia, a ugmeTltam-lhes os· 
vencimentos na ih1iperta ncia de 40 a 45 mil contos; estabelecem, ·o . maig, 
approximadamente possivel a cornJlação ne·oes·saria entre · os de· um e outros· 
Minister!os, etc . , etc. De varios· relatores C:e orçamento, do~ f!Ue melhor· 
c·CJnhecem o assumpto, ouvi referencias elogiosas . a esse trabalho . 

l\I[!;I.S contra ell"'l levantaram-se a lgumas reclamações fundadas, o que era· 
inevit.a.vel em materia tão comp'lexa e relacionada com interesses -- tão• 
variados. 

Que fa,zet· ? O natural era que o Congresso attendesse a essas redama--
t:ões e puzesse as tabellas immediatamente em vigor . Além da sirhplilftcação· 
e re·gularização que trariam a um ramo da a dministração tão anarchizado, . 
elias teriam a grande yantaJgem de beneficiar a toàos os funcclolia rios, sem· 
exce']Jcões iHjustas e ·o<.Uosas. Se ao Congre·sso · f a:Hecia o temp() necessario· 
paar isto, que auotrioo.sse então o Presidente da Republica a fazel-o sob con-
cli\:Ões de approv-ação ulter '.or do Podtr Leg islativo . 

Em vez rle optar, porém, por uma ou outra dessas ~oluções, o Congresso.-
rcsolv,~;u nomear de seu seio uma commissão incumbida de rever as tabellas 
e submetter-lhe . em Maio proximo o resultado ·dos seus estudos. Era de es-
perar, á vista disto, que não se pensasse .mais ·em augmentar isoladamentli'· 
os vencimrmtos deste ou daquelle empregado, em e;quiparar 'esta áquella re-
rart'ção - justan:.ente a origem dessas disparidades e injustiças que se-
proc-uravam reme'diar e ·contra as quaes desde tanto tempo .bradam interes·-. 
:o;ados e legisladores. 

Com effeito, se dentro de c urto prazo o Poder LegislatiVO ia tomar , .me-
dida geral e definitiva; para que ag1gravar, c om· .providencias prematuras e · 
oarclaes, as <tifficuldactes .existentes ? 

. Pois foi jus.ta.mente o que ss vio. Nunca se aprese•ntararo ta.ntas eruen--
C:as dessa ' natureza, nunca o Congresso foi tão prodlgo em taes favores, nun-
{)a os ·cqrredores das duas casas ~egislativas atravancàdos ele prete'ndentes e-
pecintes, -offereceram espectaculo m enos edilficã:nte. 

O orçamento nesta particular é la~bmavel, de injustlç~ e de balburdia. 
·em um mesmo MJ'nisterio a ugmeritam-se os> vencimentos> de algumas r epar-
ti~ões e sem razão plausivel mantêrp.~se inalterados os ae oub-as; em um 
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•mesmo ~~rviç;o, certos f~ncCJonarl03 -Sãt> beneficiados outros não ; a qui o 
-<H crP.SCirno é de 100 e 20(, ~~, a'ill i:: apenas perceptível. Ha exclusões verda-
deira-mente -injustificaveis. No Ins tituto Oswaldo Cruz, por -exemplo, elevam- · 

-~e os vencimentos de todo o pessoal superior, ,precisv..rnente os que mais ga-
nham; e dos dema·s fun cciona rios, desqe o ,secretario ao servente, nenhum 

. logra ser visto pela munificencia elo Corig1·e·sso. Majoram-se os venc: mentos 
das Ji}raças do Exercito, da Ma rinha, da Policia Milita r e do Corpo de Bom-

':J:;eirr>s; mas quando se trata dos officiaes, só os do Exercito e C:.a Marinha 
. são dignqs da generosidade leg islativa; os das outras duas corporações f!i-
cam t>xcluidos ! Na Ma rinha. os fog uistas , d e cabo para baixo, longe de 
tet·em os seus v encim entos m elhora,dos, são .prejudica dos em 464:800$000 ! 

· ()s r~arpinteiros de 2• -classe, nos ministerios militares. são tamoem éxceptuP.-
. dos ! Supprime -se· a gratif:cação do decreto n . 3. 990, para. os officiaes -e 
t.raç::ts das- forcas a rmadas. :porque foram augmen'ta<Íos os seus '-·encimentc:? 

·.tn:>s mantém-se essa: me,o;nlb. gratJficaçã.o extraordinariaroent<> al<irgacla-, para 
·os funccionarios civis, c ujos vencimentos fora..rn tambem elevados. 

E, como estes, outro" casos. 
Ora, esso;; moó<> dif1'erenw C:.e tratar funccional'iOI:' da _ mestn::c r epal't'ção e 

-:;e\'"<•idores âCJ mesmo pai? • . ebvotve doiortJsa inJUStiça e mata o estimuio dos 
·<iu e se empregam no serviço pu bEco. Se o .Senado antes mesmo de 1•ev:stas 
-'.'l s tabellas pela commissãc, qu~ en., propno Nver:a a idéa. de des 'gna'r, resol~ 

v·~ u enveredar por esse caminho. o razoavel é que· ·estende~se o l;!enefici·o a , 
toC:oi> os bmpregaáos, _fJOl'que todos, sem excepçãc., estão atrivessando as 

·maiores clifficu-ldades de' vida. Bastaria aceitar a l-embrança que teve um 
<~Os seus membros de elevar de tantos por ,cento os: ·vencimentos db todos 

•o.; funcciomtr:os, sem distiEcção . . Mas ir catqr <'ntre elies urn certo · numero 
:pét.ra amparai-os e protegei-os, e deixa r que o resto continúe a debater-se n a 
:n()ce'ssJC:adt> e f•a 1Jenu_ria, não ê razoavet ne9 justÕ. 

Por outro fadei. ao ·elevar os vencimento!' do!' funccionarios públicos civis 
. a militares. o Seh-adr> s.abia q1te nãr> tinha co11~petenma par() cre~P" a ,-eceita 
-cvrrespondente ·e _que á C:a•mat1a · -não restava ?n<Íiis tempo para faze!-().. Sabia, 
p::Jrtanto, que o seu acto sm·ia puramente plf tonico. porque o _Thesourô não 

-teria meio de acudir á. despeza. O a ugme nto de ve·nc1mentos fígurm' ia Gl!P€'-

·nas -no . pap·er . . 
Qual então o intu ~to da medida ? Illuditr os pseu-do-beileficiatos ? Nem 

-esl'es são tão ing·enuós, nem de tal artifício ser ia capa:« _cot))oraçãÓ tão réspei-
t&veL Crear difficuldades ao Governo ? Não seria generos() nem pa triotico. 

Seja, porém, como fõr. c> que é certo é flue o Congresso augmentou. bs 
, . ---venchn:en'tes - de militares, de juizes; de profrssores, de fi.mccioriarios, oorn 

plenx.~;-)cbnsci'enoia' de que' 1t'âo pod~il-Tit- ser pa.o;o~. 

Quando em uma nação 'de recursos -limitados como ó Bràsii, 'õ Poder ·Le-
·g:ishtivo dá ao Chefe do Estado ·um brçamepto com 360 
cesso ha · despeza ordinriria.; não é possivel :rdrriittir que 
--<!conve~cido C:.e -que o brçati1ento -serã,- executa lo _ 

n'lil contos àe ex-
esse >poder · esteja 
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O seu actÓ reveste-se, entá.o, de . um .aspe,cto t a l qtie· resistir-lhe é fazer--
obra de sinceridade, é cumprir cle.ver· de patriotismo, é clef·ender a ordem-
cor,stituc,,)nal. 

Não. quer isto Ci><er, entr etanto, que, .no meu entender, a idéa do ·augment0 . 

lle vencimentos deva ser püsta ·de ra.do. A casta dos cr1ticos de ·má fé é llUme-
ros.::. eTIJtre nós. Não ad·mira; portanto, ;q•ue haja quem •rne attrlbua proposi-tos . 
h o;,: tis ao a u gmento de vencimentos ·dos fu.nocionarios, ·como s\ pudesse haver 
naaa mais agradavel para um· governo do que' 1ter a envo.Jf\rel-o um · aml:iiente · 
de hem estar, C.e sy<mpathia e -gratidão, · 

:"<ão, mesmo sem nenhu~ . calculo poÜttco, julg0 que não é possível deixa r · 
por mais .tempo ·no olviâo a sítuação do funccionalism0 publico, civil e mili-
tar . ·Q que cumpre fazer, porém, é ob:r•a séria e rea !.izav.el. Augmenúur venC'i-
mentos sem ter· meio ·de pagai-os ·não é sincero. Augmentar de uns sem au -
gmPnt:u· ··dos outros não é justo, 

:PeJas . ra,zões .que ·acim:;L •eX!p·endli, nego ·sancção a o · projeeolfo do ·orçamento--
da <lespeza que o Ccmgress•o Nacional me er:,viou. Fa.ço-o n 0 u so' de uma at:tri -
1mi.ç}t.0 ·que a .Constitu.âçã0 FederaJ me p'u.1orga e rqu.e nem aqui , nem, em parte 
alguma foi jámais contestada co.i:n sincerid·ade ou. boa f é. Faço-o eom intei.ra 
consei-enda da re.sponsabiHcla:c1e que :assumo peromte li NaÇão. Faç.o-o justa. -
meEte .pela .Jealdade que lhe devo,- ·certo de que ella a pprQvará a decisão com 
que recuso a minha acquiescencia ~ uma lei que set·ia, c:entr0 de pouco tem-
po, e. pi·ociamação da sua .. fa.Jlencia e do , seu descredHo.. 

Dwolvo o projecto á Camara dos !Deputados, confiante em i:ru.e o Con-
gress,o. em· breve convocaldo, conhecendo agora ·melhor os defeitos e as · conse-

. quencias da sua obra, .saJberá de aniTIJ;O s·ere.no ·cumprir o . seu dever, e · ou dal1á . 
ao Governo -os mei·os de fazer face ao àeficflt, nu re&uziiná a ·despeza publica 
aos limites dos recursos que v,otou. 

Emqu.anto o não faz, -o Governo, ·empen:hado em arfastar de si toda a idéa . 
de arbitd-o. · irá custeando' a ·des'J)eza na prop-orção da receita a;utorizada e nos ' 
termos das leis é -regula mentos re~pecHcvos, o~, na falta . destes, de accõ rC:'O · 
com o orçamento de 192l. 

Rio de Ja.neiro. '24 . de . j&neko de 19,2·2, 101 o da Independencia e 34° da . 
Re·püblica: - Epitacio ,P.ess{Ja. 

p AI:RECEJR DA COMrM·:DSSÃ!O DE rOON.S'TITu'IÇÃO 

Na ('rg".J.Il!Ízação poli.tica creada pela Constituição de 24 de fevere·iro de·· 
1&91, os orgãoo ca soberania nacion:;Ll são · harmonicos .e indepef!dentes entre · 
si ("lrtigo :t5, da C0nst.). 

O modelo adoptado foi 0 . americano e a:hi predominou a idéa de organi-
zar-oe -o Poà!er .Executivo com absoluta independencia do L egislatiV1o. Um Cios • 
mab notav·eis membros da Úomosa ·eànvenção de Phila•delphla, ca qual se--
origmou a Constituição dus Estados Unid-os - Roger Sherman. sustentou nessa 
as:rembléa <'J.Ue a magistratura e;xecutiva devia sel' institui-da com .tJ uni co· fim ·· 
d.Q _tazer a vontan·e ao Poder Legisí!ativo: · - , q.ue ella, devia· ser .·eleita .por est~h 



-344 

a re.;ponsaveJ ·:perante ·eJ.le; que, em uma iPaJavra, o <Congresso dev.ia ser o. su-
J)remo .d;;positari0 d"a vontade soberana do ,paiz; -:pelo que, R:oger •Sherman. 
propunha. que se deixasse ao if'ioder Leg.islrutivo a faculdade de organizar o 
Podt-r E.<ecutivo da maneira que -elle jul-gasse mais vantajosa (The Mad-ison 
r'ap.;·rs, vol. 2•, pag_. 7·6·3) . 

Mas, essa -opini'ão não e.I].controu acolhircla entre os constitui-ntes. ·os quaes 
J)ref?.riram a :i.déa .G.·e ·fazer 0 P:resi·dente .independente rd•a Iegrslatura. 

Essa i-ndependencia não póde, em realidade, ser rutaca;da, e1entr.0 da Consti-
tui<;:1C'. senão pelo impeachment . 

.uogJ ·nas ,p-rimeiras cléça,das da vié:.a constitucional americana .. um lnci-
.dence celebre entre o Congresso ~ o Presidente Jackson . . provocou desrte uma 
mensagem historica, que, rro correr dos tempos, tem sido recebida na inter-
preta ção constituci-onal como o verdaU,eiro espírito dos a utores . da grande lei , 
qua:1to á t?xtensão C:a independencia outorga,da a:o Poder Executivo )ilara o fiel 
·C'.umr>r1mento dos ·deveces e exerdcio completo das faculda<:les, que lhe foram 
imrostos e attribui·dos pela ·pro.pria Constituiçã-o. 

A 10 de julho de Ül3:2, Jae>kson drevolVleu ao Senado o BiÚ. -relativ o ao Ban-
co dos Estados Unidos, sendo elle nessa éf)oca o chefe reconhecido elo partido 
-democra·ta .. em conf:licto a:berto com os il'amosos homens de Estaelo Webster e 
-Clay, -que ,dirigiam o parUdo whig. Na m<:msagem que aqomj;mnllou o Bill de-
volvido. escreveu Jackso-n •essas memoraveis pJ Jav!l'as: 

. I 

"O Congresso. ·o Executivo e a Gôrte rSrupt·ej:na elevem ser indivi-
·dualmente -guiados p·or suas .propria s · op-iniões sobre a Cons~ituicã~; 
todo ·o cfunccionario que presta o juramEjnto de -defende\ •. a JUra susten-
tai-a tal qual elle a compréhene.e e não -como os outrns a compreheit-
elem; ~ é o dever rda Carmara dos Representa;nte,;, o C:•ever elo Senado 
-e o elo Presiden-te decidir sobre a co~sptucit.:naljda:de de uma medida 
sobre -a qua:l ·eHes devem vota.r ou que -eUes elevem approvar, -como é o 
.i:lever dos juizes da -Côrte .Suprema pronunciare;m-se a tal ·respeito, 
·quando essa medioda <'! l-evada perante elles. A opi·ndã.o elos "juizes não 
tem mais autori·d·ade sobre 0 Congresso· :do que ·a ,do Congress-o sobre 
-elles, -e a tal respeito -o Presidente ·é dnq•ependente tanto dos pTimekos 
corno rdo segund-o". (Thi?·tv yeaTs view, vol. 1•, .pag. 257)" . 

Dos c-ebates no seio da <Convenção de 17·8'7, vê-se que os constituintes es-
l:avam ·de accôrdo em que se deveria crear um organn ao quaJ fosse conferido 
-o poder -de recusar acç'ão em these aos ructos dp Congresso . Fosse qual fosse 
-esse pode.r, mas i-ndispensavel era .instituil -o, IfLra evitar a omni·p-otencia. do 
Leg\~lat>vo · e manter o system·a de ·coordenaçã:p de poderes, de pesos e con-
l:rapf!sos. C:.e equilirbrio harmonico. de dy-namismo de forças e~ansivas e con-
trac~ivas, no organismo cheio de v.igor ·e palrpitante de vida, cuj·os del\nea-

·:mentos se estavam -esboçando na h isitorica assemb1éa de Philacl·e·lrphia. 
. Ra;ndolpà p-ropoz que .o ·Executivo e um nurero determinado de membr.os 

·do · Judiciario Nacional comvuzessem um Conselho de Rev;isão co-m autoridac~ 
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.pat·'t e:xoaminar cada acto ·do .L egislativo antes .de ser posto e m vigor •. e que a 
~1ão a pprovação desse Conselho imp·ort::a:sse em r e>jeiçã:o da 'medida. a menos-
·qu c o· dito -acto legislativo fosse novamente aPtp:rovado por um certo · numero 
-r'e rr.emh!'os· ·de cada ramo do !Poder Legis.Jativu. 

o plano p1:oposto ·DOr ;E>in~:kney fai expresso q.uasi nas mesmas .palavras 
.que· for:mam o teX:to ' do art. 1 •, secção 7", -clausula 2• d<i. vigente Constituiçã'> 
am~ncana . 

Hamil-ton <p.ropoz simJPa·esmente :que <> Executiv·o :tivesse -o dü·-eoito de re-
·cus& a qualquer lr:i votada pel·o Congresso. 

:b,icou victoriosa, depoi.s de memoravel debate em que tomaram parto 
Franklin, Madison, Gocry, Sherman, Mason e outros. a proposta de P i-nckney, 
·conzubst.anc.iada ·hoje no teX:to seguinte (ar.t. 1", secção 7•, 2"): 

';•Todo proj ecto de lei a pprovado pela Camara de R€ipr esentarutes 
e .velo ,Senaé::o. a ntes de ser lei será a presenta do ao Presidente dos 
E~tados Unidos; se este ·O approvar. assignal-o-ha; mas. se o não 
a .pprovar, devo~vel-.o-ha com suas -o.bj-ecções á ·cama,ra onde houve-r 
tiC:o origem. a qual fará transcrever por ·eX:tenso em s eu diario taes 
<)bjecções. e procedem a r econsideraJl. -·o. tS L de·pois de tal reconsi-dera-
ção, duas terÇas .Partes da.quella Camara a:pprovarem o projec.to C.e 
lei. , este será envi•a>do com a,s ·Objecç'Ões á outra Ca>mara, pela qual 
s~.rá -tambem !l'econsid<erado ; .e se fôr approvaC:.o pelas .duas terças 
pa:rtes de lia, terá f·orça da .Jei. Em tod"Os ·esses cas·os, os votos de a,m-
' bas as Camaras serão determinados por .sim ou por não, e os nomes 
das pessoas ·que votem .p·ró ou co11tra o projecto de lei far-se -ha con-
star no Diario de cada CaJflllira respectivamente. Se al•gum proje~o 

de lei não fôr -de'VOI!v1do pelo presieente dentro •em dez dias (exce-
ptrlando os cl:omingos) d epois de lhe haver sido apresentado. o dito 
projecto será l ei. do mesmo modo que se elle 6 houvesse assignaod:o; 
a menos que o .Congresso ten·ha imped.ido sua (evolução, s usl.)emHmdo 
<;u:.ts sessões. em cujo caso ·nã-o s.erá lei. 

2.• Toda ordem, resolução ou voto, .para o ·qual seja necessarjo o 
~oncurso do Senado e da. 1Camara dos Representantes (excepto .em 
•:aso de adiamento), apresentar-se-ha ao Presicerite dos iEstados Uni-
dos. e não <terá effelto an•tes C:.e ser ·p'Or ell e approvado, 'OU,' caso não 
o seja. antes de. passar de novo por ctú.as te-rças · par.tes do ··senado e 
Camara dos Rep·resentantes, ·segundo as regras e limitações prescri-
pta~ pa ra o. cas~ de projecto de lei." 

, .. '"Tal foi. segundo . Watsor.. err. sua Historia. •ela , Constituiçãq dos Estados 
'I:Jn'i. ~ c.s, . ;,t origem da c,ausula sobr~ 0 v.éto, . clausula q~:S C,:i,l ?-~il;n denomin(iu' 
•: aHJ-iv'indaGce do ~ nosso systeml). ;p.olil;i'co ". .. .· . . ; ·, ·.. ·, . . . . , . , 
<·_ . .. . A .. divergencia no seio da cqnvenÇão não foi quanto lá n,ecessidade de tal 
msti tu-to. nem; ao menos, tquanto ·á . conve~i~ncia de i~:,~~tit ·:o ~têSi<:Úiiíte ··fid 



podE>r ,·.o v:éto, mas sim qua:nto a saber se ii!Ssa faculdade seria a,bsoluta nelle. 
ou relativa, isto é, em conniilxi.o com um óos ram-os co-ordena.dos do Gov.e.rno 

Quant-o ao instituto, em si mesmo, MaJdison di-sse: "=o um escudo do. 
ilepurtamento Exe<'utbvo contra as invasões do · LsgislatiV>o, e uma barreira 
geral á Constituição contra ellas, o poder do Vléto era. indu.bÍitwvelmente consi-
ócr:.u!o como uma va -liosa provi>dencvia" . Jefferson escreveu: "tE~ principal-
mente para os casos em que a legislatura é cla.ramente induzida por erro, am-
biçã o ou interesse, que a .Constituição .cJ:IeOll: um freio pel;t -negativa do pre-
sic~n.te . E ssa negaÚva é o escudo instituído pela Consti-tuição para proteger 
con:.ra as invasões da legislatura: 1•, os di-reÍitos do Executivo; 2", os do Ju-· 
:iiciM'l-o; 3°, os dos Estados e Legislaturas 'Estadt.Ms". Calhoun observou: 
'' Un, dos principaes motivos para i·nvestk de •tão alto poder o rpresidente, era; 
"!eg~,;.r-am~nte dar-lhe os meios de protiilger oon<tra as i-nvasões do Congt·-ess0 a 
porção dos poderes .que a Con-st:i-tuiçif> Lhe at'tri-l:ruiu. Para fazer eff ectiva 
umfl. d~v:isão d-os poderes, o v.éto, quaLquer que seja a sua organização. é ã.n-· 
dispcnsavel". HamiUon !finalmente, deixou registrados no Fede,ralU;fu os se-
guintes argumentos: "A propensão do Poder Legislativo a invacir os direitos 
e absocver os podeTes dos outros >depa.rtamentos já foi assignalada, fez-se ·notat· 
q-u.:tnt0 á d·eli-mi-tação -ocs dire;ittos e p.re·rogattvas de cada ramo do .governo erfll 
insu!.'ficiente, e quant-o era nooessario -dar a cada um delles as anna.s consti-
tuciona-.s prura a sua propria defesa. 

Dceses princípios incont-esrt:aveis decorre a necessidade de c·o.nfe ri-r ao. 
Excl'utivo um qreito de negativa absoluta o1 qualificado sobre os actos da l e --
gl::i?.tur<;~.; sem um desses meios de defesa, ser-lhe-ia absolutamente impossí-
vel t•esis-t:r a esses ataques. Resoluções successivas poderiam gradativa men-te· 
des.;:>Ojal-o tde sua a utoridade; . uin só voto .poderia 'tirar-l•he tudo €, então,- :w 
attribuigões legislativas e executWas se concentrariam rapidamente nas mesm a,s 
mãe:~. Mas, o direito <le véto sere tambem _erryup.rii!gado -com um fim differe nte: 

·6:Jle dá u-ma garantia a mais oon-tra a adopção de leis más; põe uma barreira 
em torcr:~o do Corpo L egis•lativ0 e a communhão em ·guarda ·contra 0 espirito· 
de facção. A vantagem do véto result-a, n1\.o de que se supponh a ter o Podet-
ExP.~utivo uma virtucà superior, mas sim de .que ~ Poder Legislativo não é-
i·nf.!tl!Lvel . Conferinc.o esse direhto a 0 Presi·dente, a Constituição entende, em 
primeiro logar, dar-l·he os meios de defender-se; em segundo Jogar, <ella asse-· 
guro á sociedade u.ma proba.bilidade a mais pontra a adopç1io ICe uma lei miá. 

illfru·, não ·4 ·tudo: a f·orça e a influencia superior do Corpo Leg.islativo em 
um governo livri!. e os riscos que correria '0 ·Ex-ecutiv:o experimentando sua 
força contra aque!le, constituem uma ge.ranp.a sufd'IÍtciente: em geral, a nega--
Uva sera emm~regada com gr.amde precaução; mais frequentemente, o Executi-
vo most .'ará antes timidez ' do q'Ue audacia np exercici0 desse poder. Em Jogar 
de um véto a;bsol'Uto. a Conv-ençã0 propoz confiar ao P ·residii!nte .um véto que 
apenas 8erá suspens-ivo; essa f.rucuM.ade set~ mais facilmente exercida que a 
outra. Um !homem que receiar reduzir á nada uma lei -por um sim'Ples véto, 
nã;o terá tal iec.eio _de reenvíw-a <IJO Cor.J:H) Jiegislativ0 .para que este a discuta-



-><:e ~ovQ, . d~te·.'rnodo, O· Presidente se t·ranquiliza:r1á com a certeza· de "qUe, si 
.prevalecer .sua oppGsição·, sua resp.onsabil.id'a:de f i<:!l!!'lá: dividida com mna gran-
de '1)avte -dos legisladores, .que··unirão··sua 'influencia á delle." 

Story .affirmou-: "O Pode.F Begistati-vo• tem.·uma ·ténd.encia naJtural a in-
···vadir. os C!irertos ·e abserver ·üs· poderes · dc:rs .. óutros ramos do Cong>resso. 'A: d:eli -
,.miwçãe dos poderes. ape~a:.s escvipta.• na · Constituição/ ·seria ·ins ufficiente ·para 
,. proteger o · Executivo qúe é o mais fraco. Et-a.. pois, necess iuio 'dàr-lhe' uma 
· :anna defens-i<va, ·e esta arma é o direito elo vétO, sem o qual .esse poder seria 

pouco a pouco despojado .c.e sua. força e rec!uzldo a nã0 ser m aís · 'do •qtt'e um 
. ti tuJ.J vão . 

. Além disso, q direito de véto é importante contra a · adopçãe de medióas 
. ,.1n' •.flectidas·. ou inopp'~tunas. (m• um freio salu tar· para a ,legislação, calculado 

-de ~odo a .p•resex:VFti-.a P-os effeitGs das f acções. da pre<:ip.itação -acc•identa1 e do 
es·l)idto ce hos tiliC!ad,e., Pôde dizer-se, é .certo. não . ser presumível .que um 
non• em só possua mrut~ .prude-ncia. m a ior sahedúz:ia e ·mais exp·eriencia que uma 

. a.ssemb1éa inteira . Tal objecção, porém, .não .tem força; cem effeite. ·não se 
. trata aqui .de saber qual dos poderes do :E;sta do reune em mais ·a lto grão essas• 

quo1ida d.es, mas Pim .apenas si uma asserríbléa legislativa rlão poderá · ser 
.arri'tstada pela sêde de · poder, pelo espírito d« facção,· pela influenc.ia· local. 
mais facilmente que o .Pocer Exe'cuti<vo, m er cê da differença, de sua:s respe-
-ctivas obrigações. 

Não ·estando O·Presidente .submettido á;s influencias ·que se exer<:eram so-
bre o legislador. poderá ex:arnina.L· os actos d este ultimo com moderação e lm-
p arcial :dade; . poderá ta.mbem · corrigr os que houverem sido . fal seados .p.ela 
l>l'€. ~ipitaç:ão ou . por: intenções , cu:lpaveis ;. si sua opinião não é mais sábia. ou 
mais ele,.•ada . . sel'á pelo menos m ais ·independente, e submetb~a a uma respon-
sabilidade diff·erente da da L egislatura . O Preside nte representa ,a Nação em 
seu conjuncto; a Assembloéa Legislativa, ao contrario, n ã o representa s inão 
partes Jistinctas·. e até. em certos casos, interesses locaes sómente. 

Poder-se-ha objectar que <J direito do véto, apezar de submettide a . con-
dições impedin. a lgumas v ezes a. adopção de uma . boa lei, m as ,esta ce:t;~sura 

t em pouco valor. ;Prime~ ro, o . direit0 nã o póde ser exercido efficazm ente s i 
as dua s terças parte de .ambas as .Ca.mar as são f avoraveis il lei, .s i. a o con-

' traria, _.est as duas ter:ças partes nílo ;he •são fa.voraveis, não ~ tão f ácil pre-
. tender. :que a lei .seja .bôa, .e até pó de pJ;esumir-s~ o contrarlo. Segundo um 
-grande per'go dos governos livres é o seu excesso de legislação, sua incons-
tancia, sua continua mobilidade com respeito ás leis , que os regem. A re-
cusa de uma bôa medida é muito m eno:; prejudi cial que a adopçãe de uma. 
med'da má, ou de que uma legislação dem a.siade.mente variavel, e na pra-
tica. não se dev\l receiar abuso algum por parte do Presidente. A força e a 
inflU:encia predomina.ntes dos corpos legislativos nos gÓvernos 'rivres , os rls-
·cos a que se expõe o Poder Execut'vo,' abrindo u cta. contra . o Legisla tivo. 
garante~ suffidientemente . . que se não usará do d! reit~ do véto s i não com 
uma gra nde ' reserva, e que frequentemen te se poderá censurara o poder por 
s~a P"'Ccessiva .· ti~itiez. Outra va ntagem ainda de sUbmetter a.' certas condi-
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ções o diertio de véto está em que, nãd constituindo elle ·uma repulsa-·a:h&o-
luta, não deve excitar animosidades contra os .poderes do Governo. Toma· o 
caracter de uma simples appellação para a propria Legislatura, um pedido' de 
revisão do seu proprio juizo. Um presidente que pudesse vacillar no uso dO 
11éto absoluto, nã0 ·teria escrupulo algum eni provocar um novo exame -sobre 
as S"\}as proprias objeçções; e ainda quando as suas observações não fossem 

. e.pprovadas, teriam a vantagem de haver provocado , ttenção e 'discuJ;Jsão 
·ãe modo a fazer resaltar os fundamentos, a .. polltica ·e a sabedoria .das medidas 
adaptadas." 

· O véto conferido o Executivo não é, no direito federativo amêrlcano, o 
instrumento d~ n_atureza semelhante, que eiistlu outr'ora ho direito parla-
-mentar á ingleza; e ainda hoje subsiste na ·Inglaterra como um instituto obso-
'leto e dfl que se usou pela ultima vez em 1708, no reinado da rainha Anná.' 

O d1reito ~e véto (paavra de que se não serviu a Constituição americana, 
nem a nossa) come(}OU com os tribunos ·romanos, aos quaes as le1s concediam 
>0 ·:Poder de 'impedir a execução de ordem emanada de outras autoridades', com 
a simples expressão "véto" , eu p1'Dhibo, e chegou até nossos dias . Na Ingla-
terra, esse dire1to não foi contestado ao rel até a revolução de 1688. Depois 
desse tempo, o poder de vetar foi exercido pouca s vezes, posto que Guilher-
m·e III, que reinou de 168~ a 1702, o tivesse ·!exercido seis vezes durante ·o seu 
reinado, a ultima vez em 1692. Depo's da rorte desse soberano, sõmente a 
rairlha Anna, uma 1>6 vez, em 1708 exerceu o poder, de véto, t endo durado o 
seu reinado de 170·2 a 1714. 

b desuso em que cahiu o instituto n o regin)en parlamentar não prova 
qu e - ~eja elle nocivo, ou incomp~tivel com a. exlstencia da liberdade, tambinn 
assegurada ·na organização presidencial. 1- instituições tão dissemilhantes 
não podem convir os mesmos appa.rP.lhos. ~os paizes regidos pelo system a 
presidencial, a faculdade que tem o xecutivo de collaborar por intermedio 
-ãos Ministros na legislação não existe com a mesm!L a mpl'tude_ com que ella 
se exerce na Ingaterra Fra nça, Belgica, Italia e em todos os outros paizes 
governados p elo systema pa rlamentar . Ne~te systema n ão h a quasi medida 
alguma que não seja apresentada por algum m ' nistro, em sua qualidade de 
senador ou deputado, · e como o Executivo s!' exerce por uma delegação das 
maiorias parla mentares, é cla ro que o véto se torno quasi incompa t ivel com 
a natureza do dito systema pois que neste se confundem as funcçÕes legis-
lativas, não havendo ahi o perigo das invasões de um dos poderes na esphera. 
de competencia dos outros, - perig0 previsto no outro regimen de poderes 
separados e independentes, ainda 11ue l)armpnicos entre si. · 

Eis porque na Inglaterra o papel do rei se limita r , de facto, a _promulgar 
as leis, não ~endo a s.ancç(io. m.ais _do _que ~ma formalidade tradicional, vin-

, da dos reis _normandos e ainda hoje usada na me-sma formula e locução frap.ceza 
"LfJ Roi le - veult", como o véto outr'ora ~t~bem se :fazia expresso . em . fra.n-
,ce;t normando. pela; formula "Le Roi s'avi\rera". · 

. A propria passagem éi.e um prqjecto d \l uma camara á outra tarribem . se 
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.. faz com a tradicional fórmula normanda: '.' SO•it ballé aux cO'I'Wm!Unes aux Se-i-
gneurs" isto é, passe da .Camara .d.os Corrun.uns li. dos IPrd!s. 

· Essa tradição multi-.secula r, que dá um cunho de tanta moderaçãq e qffe-
rece tal?-tas garantias li. liberdade . no velho regimen parlamentar puro, ~ a 
mesma que fez cahir em desuso o ·véto na Inglaterra e que ~arli. .com q.ue, ta)-
vez, nunca mais seja elle exercido naquelle p:llz. 

Mas, putras sã() as circumstancle.s no regimen que as condições das ,ap-
tigas colonias inglezas da Ameriça impuzeram a os constituintes de 17.87, na 
Convenção de Philadelphia. 

·A differen'ça _resalta de.s seguintes palavras, de Woodburn (The Am.ert-
.cUI1t Republic and its aovernement, pag. 148): 

"O Poder do véto confere ao Presidente Americano !flUi to ,.ma,Js 
peso na legislação do que 'o que póde exercer o Rei da Ingla:t err !L. Na 
Inglaterra, o poder real do véto ê obsoleto; elle não tem sido exercido 
desde ·1707, . h a m ais de 200 annos, posto que George 3° huvesse re-
clamado, mas noã exerc'do o direito. Já foi dito que o rei seria obri-
gado a assignar sua proprta ~ondemnação â. morte se esta m edida 
lhe fosse apresendda . . :Na · theoria da Constituiç.ão ingle~ o rei ê 
parte do Parlamento. "0 R ei no Parlamento" ê a expressão historl-
ca para indicar a totalidade da Legislatura do Reino . Como parte i,n-
tegrante do P a rlam ento, o R ei presumé.·se por uma das f icções da 
ConstitJ,lição, ter dado o seu consentimento a tudo quanto. seja e.ppro-
vado por aquella corporação, posto que . Q rei nunca appareça no 
Parlamento sinão por intermed'o dos seus ministros; salvo pa ra abrir 
ou encerrar a dita corporação na falia do throno. O Executivo real na. 
Ingla terra - O Ministerio - tem assento no Parlamento e empenhª'-
se e assegura a passagem das medidas. Nosso Pres'dente não pódil 
f azer isso. O véto que elle exerce implica um poder fóra da Le-
gislautra. O povo conferiu e~ee poder ao Presidente como um agente 
individual para .o fim de impedir a legislação contra os abusos do 
Poder Legislativo" . 

Como bem assignalou Hamilton, o véto não attribue ao Executivo, exe•-
"J<lo por um só homem, a virtude privilegiada de nã errar, mas, sim, tem 
t:omo fundamento a inexistencia da. nfª'llibilÚlade dos P arla m en1 os .. 

O exercício desse direito tem um aspecto legal e pratico sendo que 
te.n~o entre nós corno nos Estados Unidos, os Pres.identes teem usado ampla-
mente desse direito que lhes confer'o a Constituiçoã. Segundo Finlay an San-
derson (The Americ<z.n Exec·utive, 'RagL 211), "da organiziição do Governo d·' 
Presidente Cleveland, o numero de bills vetados foi, pouco mais ou menos, de 
quinhentos . As autoridaues differem iigeiramente. As figuras incluindo po-

.cket.-veto.es (quando · o Congresso se encerra depois de t er mandado muitos 
. ·vroject.aR á .. assignatura presidenc'al e anre de decorr'ldos os dez dias, exclui-

dos . os domingos, o P~esiàente pód? supprimir trariquillamente os proje:ctos 
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contra · os quaes tenha objecÇões, e este processo é conhecido como pOoket 'véto 
bem com6 projectos· :apresenta dos irregularmente e ··sem as ·. forma J.!tlades 

. t>rescrip tas , orçam· por 497, dos quaes o numero dos votados r egula rmentr; 
foi ·de 480 . DUZt1ntos (: sessenta e ·Cinco· destes foram projectos . de pensões 
particula r es, ·dos quaes d n co fora m ' 'e ta dos pelo P r esidente ·Gra nt e ··o resto 
]Jelo Presidente Cleveland . · De · projectos de interesse· partic~ular , que ·não os 
do ·p ensões, setenta fora m vtados; ·de projeetos de interesse local ou espe-
·dia l ;· onteta ·e s~te. o -resto ; em uni. total ; inc1uindo proj ectos de a dmissão 
de E s tados n aUnião, são classifi cados como projectos d~ inter esse gel'aE · Des-

. •ses 75, o· P residente W a shington vetoü dous , Ma dison tres, .Jak c-son 'seis; Ty-
ler cinco, Polk · um, Pierce tres, Bucha ma m tres, L incoln dous, .Johnson d·e~ 

zoito, Gra nt novP., H ayes dez, entre os quaes o de orça m ento, Arthur ires, 
'Clevéla nd oito, B.enja min 1·H arrison dous 11 : 

. John Ada ms, J effe rson , .John Quincy Ada m , ' W c' H . H arrison, Tay101·, 
· 'FiHmore e Ga rfield não usaram do poder de ·vé·to. Me . Kinley vetou p elo 

I'helnos 14 medfda s e Roosevelt , 42 . 
' ' P ela co:ns titu ição amE~ricana , os proj ectos de 1ei não podem ser v etad<m 

·em pa rte e approvado em outra , isto é, a Const1t uiÇão não adni.itte o .véto par-
. ·cia:l. Algun s E stados ,- por<'!m , admit tiram o v éto p a rcial, ·e, n a p ra tica do di·-
reito ·f edera l a mericano, t em -s.e como ponto pa cif' co de doutr ina ·que os E st a -
dos · onde a Constituiçãõ r esp ectiva nã o conf1eriu • expressam ente a Executivo 

. I 
õ poder de a-pprovar uma pa rte e r ejeitar o r:esta nte do proj e.cto, o E xecu tivo 
não t em · tal poder. Ma;s de uma vez, c<intudq, ' alguns governa dores de Estado 
tentara m exer cer o direit o de véto parcia l, ·e, em taes casos , as d ecisões teem 

·sido divergentes, pois ora t eem consi dera do a approvação pa r cia l com o n ã o 
approvação da tota lida de do pr oj'ecto, ora · a integralida de da m edida t em sido 
dàda como• approvada, ·consider a n do-se nullflo ·. a: n ã o a ppr ovação de p a rtes 

•· ·isoladas. 
A assig rta tura , oú a pprovação do Presidente, · é in dispensa v el em todos o~ 

actos cuja elabora\')ão exija o concurso da Qama r :1 dos R epresenta ntes ·e dll 
·Sen'ad0 · ~ salvo a r es0lução de a tlia mento do ~l~oprio Cngresso) . 

I sto r esulia do texto l!teral do n. 3 da c! r,usula se ti ma, a r t. 1 • da Cons·. 
tituição am erica na : 

"IEvery or·der . resol u tion or vote • t o w h ich the · concurren ce or 
the s·ena te and the House of Repres rntatives m ay be necessary' (ex -
cept on a question of a djournrrient) sh a ll be· presented to the Pre-
sident of the ·united States ; arid b efof e the sà me sh a.'ll t ake effet shal! 
·b e · a ppr oved by h im , or be' ng disapproveâ by him , sh all b e r epassed by 
two.-thirds of teh Sena t e a nd House · of R epres(mtatives, a bcórding 
to- the R u les a'rid lirr{ita tions prescribep1n the ca s e of a bill" . 

. .Na . pra:t'ca legislativa americana, os projrctos de li~i · costumam se:r ·acom.. 
'pa nh a dos do q ue· a !J.i se aenomina Joint · .Re~olutions, ·ou Ooncur·rent Reso/.1&-

.. tions. A assignàJtura do Presidente é essen cial para fazer effectivas as pri-
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melras, mas não ·é necessaria â.s segundas. Estas ui ti mas não tem effeito d~ 
lei, mas ~onstituem · meramente uma expres&ão e annuncio ao paiz do pen-
samento real do Congresso, uma synthese da opinião do Congresso sobre uma 
questão publica, ou sobre a politica que essa. <;orporação deseja proseguir. E' 
empregada em logar de uma Joint Resoh~tifYn, pela certeza que se tenha da 
hostilidade do Presidente, sobre materia acerca ela qual o Congresso deseje 
firmar um precedente mediante registt·o publico, ou, de certo modo, emPeJ?ha!; 
a. · coEducta publica. 

Tambem na pratica parlamentar americana tem-se .dado ca so do Con.-
gresso enxertar em projectos de lei cla usulas · a qclicionaes, sem relação aJgu· 
ma com o · assumpto da ma teria princi paJ .. 

Esses enxertos teem o nome de riclers, porque elles veem realmente a qa. , 
valleiro dos projectos, mas sem que os respectivos assumptos se entrelacem· 
pelo conteudo. 

'l'ratando dessa mu.teria, disse Willo\yghby (on the aonstituUo-n, vol. 1•. 
pag. 569): 

· "O ·Poder Executivo nunca tentou o exe~·mmo do . direitQ, de vetar\ 
parte das medijas a :elíe submettidas pelo Congresso, e de approvar o 

,, . resta11te. Senclo e!Je obrigado a acceita r ou rejeitar os projectos em 
sua integralidade, o Congersso tem tentado mais de uma vez forçar 

., . a ·mão do Presidente . inc-orporando em medidas, que · de antemão se 
sabe ser elle c,uasi obrigado a assignar, providÉmcias estranhas que 
provavelmente seriam recusadas 'pot· elle, caso lhe- fossem. apresente.-

. das em proposições independentes. Muitas vezes, entret&.nto, esses 
· chamados. ridlcrs provocaram um ·vét•J de Projecto em sua .totaJida· 

tle, e· outras vezes o · :Presidente . assignou os pt,ojectos, enviando ao 
Congresso uma mensagem de protesto" . 

ÇJ exf'rC'JCIC do di reito de véto não está restricto a detet'minados funda-
ment~:;; "ou motivos , .m a s sim é çonf~rido á descrição do Executivo. 

Nos primeiros tempos dá P.ratica do ,regiÍnen entendeu-se qu~ o véto de-
via ser empregado sómente q uando o projecto fosse julgado inconstitucional 
pelo Presidente, ou como urna usurpação de poder por parte do Congresso, 
qua~do este . houv~sse ~xcediilo , os , limites da autoridade legislativa . Na in-
:terÚe~ação açtual, e generalizada sem discr~p~ncia de ~píniÕes , ~ Constituí: 
çã~ nã.o · collocou r~stricção algu'ma â. liberd~de di~cricionaria do. Executivo 

. • " • -'!. 

quanto aos motivos da véto. O Executivo, diz Pomeroy (A.n Inti·OãuotiOn to 
th,e Oonstituctonaz Law, pag. 116), pode ser guiado por motivos de convenlen-
cia ao conceder, ou "recusar seu véto aff;rmativo, do mesmo modo que e com 
a mes.ma liberdade com que vota u~ s~n'ad~. 'ou um Deputa do, . 

•• ' ! , ' >' , ,I ·)- : l 1 , 

Na àlscu.ssão de um véto do Presi~~nte Clevela nd_, r.o , Sena do, Amer;.-
ca.no, . am .1!!89, sus~entou - o Senador Morgai1, c it a do p~r ·w &ts.on (The Oon -
stit'fl..t~<m pf .the United States, vol. 1•,. pa g_. ,374>·: . , 
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"The President of the Unitêd Sta.tes finds ho limits .. in: the 
ex!ireise of his àiiscnetion upon tlhe veto <power; hoe lhas the sarrie 
doi.scretion in exe"I'Cising that power thart: senators have in vot!rng 
for os against a bill. " 

Não temos argumentaldo com os casos da pratica da Bonstituição Argen-
tina, iJ)orqrue acreditam-os sufftciente ·recorrer aos exemplos ameri<:anos e 
por ser a Con.stitu:ção dos Estados Uruiil.os a fonte commum daquella e· da 
nossa. Entretanto, assignalaremos aqu:i o trecho da mensagem do Presiden-
te Jorigoyen, justificando o seu véto a: uma lei õrçame11<i:aria - tr.echo a que 
se referiu 'O Sr. Presidente da Republica na mensagezn de 10 do co11rente, 
em que oexhaustivaimen:te demon.strou a constitucionalidade do acto que mo-
tivou a convocação eJct:raord!!:nania do Cong.reS'so: 

"O Podet· ExecUJtivo, disse o Presidente Ieigoyen, entendia que o 
Oongresso exorbitou das suas facul-dadoes com app.rovar as dispo-
sições cita.da.s, porquanto incluiu na lei do orçamento, lei essencial-
mente financeir'.t, não só presC1'hpções ea:tranhas d sua natureza e 
'l)ropr!as il.as leis organicas, mas ainrla outras que violaim a autori-
da(le ào Poder Executivo como poàe1· aàministra,àor, . e ferem funda-
menWmente a niajestad'e do governo na sua· alta representação pu-
•blica. O Poder Executivo, ao exercitar o il.~reito de véto, pelo !D.Od'o 

por que o faz, tratanil.o-se da lei ~e receita e despeza, julga inter-
2Jretar e owmp?'ir a Constituição da Republi.ca em seu conceito ~ 

em sua doutrina.· A !lei do orç.amentp é uma. ~ei annua'l, destina.ila 
exclusivamente a ca~cul~aa· e fj;x:3Jr com a maior pr.ev;lsão iPOSSivel as 
·renil.as e gastos que hão de d3lr vi&j. e movimento á ad'mi.ni.st::raçã.o 
geral do paiz'; mão deve referir-sle ~ão a assumptos que estejOJm 
,de accôrào com esse objeati'vo, denl:rf> da harmon1a e equilibrilo d'll! 
poderes. Em conseqooncia, o Poder Executivo .promulga a lei de 
orçamenllo na .parte que lhe é pro.pria, e véta, por lhe serem e;xtra... 
nhos, os artigos 4'5, 48, 150, etc.; ent defesa das suas faculdades e 
da estabill.dade da legislação geral do paáz." 

Até aqui teznos fei.to o r.esumo. rapido da construcção desenvolvida pela 
exegese dou,1;rinaria e pelas decisões em torn~ do texto da Constituíição a.me-
r.icama, transplantadla em seu . es;pirito e em ~ua fórrrm. quas1 literal pari!. 1> 
oorpo da Coru~QitJuição brasl~ei·ra. 

O art. 37 declara: 

"O projecto de lei, adoptado em uma das CamáT<l:!, ·sera. 6Utl-

mettido á outra: (l esta, se o appro'F'r, envjal-o-ha· ao Podler Exe· 
cutivo, que, acquiescendo, o san~ e ·Promulgará.. 

§ 1.• Si, porém, o Presidente da Republica o julgar inconstitu-
cional, ou contrario ao sirrteresses da Nação, negará sua sam.cção 
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den~o de dez dias :uteis, dlaquelle em que recebeu .o · !Projecto, ii'evol-' 
vendo-o, nesse mesmo .prazo, á Camara onde elle se houver iruciaüo', 
cotn os motivos .d!a. recusa. 

§ 2.• O silencio do Presidente da Republica no àlecendio imp<Jrta 
· a sancção; e, no ·caso de ser e$ negada, quando já. estiver encet' · 
ra.do o Congresso, o Presâdlente dará publicidaJde ás ·suas razões. · 

§ 3.• Devolvtido · o pvoj·ecto á Oamara iniÍICiadora, ahi se· o su-
j.edtará. a uma diS!!UBSão e á votação nominal, consdderarudo-se .<ti'·· 
!Provado, se obtiver .dous terços dos suffrag.ios p;resentes. NestJe caS\:. · 

o ·proj·ecto será remoctido á outra Cama.ra, que se o approvar peló~ 
mesmos tramites Je pela mesma maioria, · o envia;r:a.. como lei, ~·; .. 
Poder Exeoutivo, pal'a a. ·formal!Oa.de •da p·romulgaç~o". 

E' o ~roprü.o tlexto da .ConstJituJiçã.o · ame!'lcana, melhorado nos ponto!! 
que, nos . primei'l'os tem.pos de vrl.gencla da primetra,. deram l'Ógar a alguh..a~ 
duvidàs d'e interpretação . .A!ss!m, a n-ossa Constituição autorioo. o veto :çor 
•mOtiYC de inconatitucionalioo.de •!lo pr-ojecto, quanto ·por ser el!e contrario 
aos interesses da Nação·; ao !paSSO que a COI1SII:i.ltuição Americana nenhuma 
referenda faz aos fundaJmlentos do véto .ou ãs objecções do Preslden,tje, Q 

que · a. princi.pio motivou a doutrl~ de que . o véto d'Qro. instituid!o para o~ 
.éasõs. ~enrt:e ·de in~nstitucl·onalddade doi;! .projectos, ou corp.o meio de de-
fenQ.er-ae o Exwutivo a . si. !llesmo, co:n.t,ra as usurpações do Leg!sJa.tivo. 

' .A ,. Oonstituição Brasll'e:i.ra aóoptou em seu tex;to a bôa doutrina, qu11 fl 

construcçã.o ~ o desenvolvimento hermeneutico assenta.ram como ponto pa.-
difioo· ~ direito ame~icano: o . véto não é arma restricta. á defesa e.xclusiva 
do executivo, mas sdm tamhem, escudo protector d:a Nação, contra os pe.r1·· 
gos e damnQS de IU'lila Ieg.islação filá, even;t,ualmente decretada pelo Légi!!l-
laJtivo, que não é 1nfa!livel. 

"The people, disse Woodburn, have hestowert this powm• upon 
the President as individual agent for the -pUrpose o! checking hMt'/1 
and ill-adviseà legislation, to profect the nation a.ga.inst abuses oi 
legisl.ative power." 

' Outro' ponto de duv~da da Constituição Amet'icana, nos pvimeiros tem-
pos de sua BUJplicação, era sobre o modo de ~ontar os . dous terços dos .!luf-
·rragioo ;para a a,pprovação dos p.rojtectos vetadOs, visto quo o texto fal!a. 
em dous terços dos membros de cada Camara, Ínas não -ex·pltcou se a conta 
serl8; feita ·somente pelo quaritum Iegaa das · ·deliberações, ou se pela totall-
dta.de dos membros de cada Camara. 

A Constituiç'ão · Brasil.aira. foi .e:x.pressa, pois que se referü·Ú aos dous ter-
ç~ dos suf!ragios presentes. 

Uma differen~a unica existe entre os dous textos aqui postos em con-
fronto e esta differença está ·e'm qüe, pela nosSa Constituiçã-o, o Presidente 
póde v.etar ·os p~·ojectos que lhe tenham sido remettidos menos d'e dez di~:. 
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~is <~-J?ff.es do e:l)oerramento à'o Cong.r~so. dando publicidade· M suas n:.··· 
zões, ao passo que, pela Constituição Amellicana, se o Congresso se encc>t·m1 
antes de deconridos dez diaz (exceptuados os dom1ngos) depois da apres9n-
tação. do Lt>rojecto ao Presidente, tornando as·s'irm tmpossivel a devolução de:.~ 

te á Camara . onde. houver tido · origem, o projecto· não ~ transformará em 
le.l, ainda mesmo que o Presdinete não exerça o seu dlirelto dJe véto. "ll, 
h'CYWever, Oongress ad:joud.ns betore the expiration ot the ten days, the •meCL-
S1~re ._do?s not become a law anã this is known as a pockel veto." (WiJíldn-
ghby, cltald:o, . pag. 570). 

Enl tal ca-se, se o Congresso quize.r, insisti.r no· pro.posl.t.o d'e manter ~ 
projecto, o uhico meio de fazel-o será app.roval-o d'e novo em sua proxima 
sessão, sendo ell& apresentado, dllscutid'o e vot:a,do consoante as prescrilpçües 
nonnaee e como se não houvesse da'do o facto anterior. 

O 'nosso mais conhecido e um dos m ais a;utorizado$ commentaÇ:ores ca.. 
Oonsti·tuição de 24 de. Fevereiro - J'oão Barbalho - fallando sobre o u.r.t. 
16 desta:. diz o segudnte: 

"O Pre.s:idente da Republ:ica é o Chefe electlvo e responsavel da 
Nação! (arts. 41 e 53) e assume o colll(promi·sso de manter e dump!'r' 
a Gonst:tuição, :promover o bem geral da :ria.ção, executar suas· leis: 
susten.t.ar-lhe a união, ·a integridade T a indepemiencia (:id-tig.o· 44); 
«nal · poderia elle desempenhar tão ar~lua tarefa, · se tivesse de !ioo.r 
inteirannénte alhedo á fe.ltti.ra das leis e sem: ao m;enos ' ter o d:n'eit!l 

·• 1• ' ."d e :propor aos legi.sladores'· á reconsjFeraçã:o ' da's q_ue 1he paréçam 
· .. ' c. obnoxias. E ssa autoridaJàe· lhe é da.da na attribuição ·que t em · 1\fe 
':• .l lsanbe:ionar ·óu ve-tar as resoluções ~ e15is!ativas .(artigo 37 § 1°) c; 

sem que tenha ella sido ex-ercida, as delrberações d<l Oong.resso não' 
terão o crura.cter de ~·eis. 

Da h i se deprehcndem a importane:ia e grandes vantagens desl:a. 
.prerogativa.. A palavra _e conselho do litl'to funcolonario que. prooid~ 
a · execução das leis, suas · objecções fundadas no interesse publico, 
não são de ll)ouca valiia e contrJ]:~uir~ muitas vezes para o aperfel-
çoamento ou para a suppressão de 1Jleclidas legislativas que çare-
çam de correcção, o~ sejam . inopprul una.s e inconvenientes. yae 
nisto uma inestl/mavel garantia ; trata-se de amparar assim a 1iber-
Q.ade e dire:tos dos cidadãos contra medidas ·não fundadas em yqn-
·ven.ienoia publica ou a ella contraria, e de lJ;broqu elar o ,Poder Exé-, 
-cmtivo, contra as inv~sões do L·egil9lativo, levando-o a consider,~ de. 
novo e com pausa a materia, e hahi.Htandlo-o a melh·ores del/Lb-a-
rações." 

O eminen,te constitucionalista 
mesma as.sumpto, . dlisse: 

Ca rlos MaJÇimilia no - tratando ·rW 
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"]jlmretanto, o Congresso não -possue toclo o Poder Legislativo; . 
v igora = regim~n de poderes 11mitados, .porque cabem As C3lilla.!'as 
a:pen·as os que 1he reservou a ConetJituição. Ainda ma:is; no propr!Q, 
-c<Lm'PO de sua competencia, delibera o Parlainento d:e aocO,rd:o. ex 
clusivo com o proprio alvedrio, sómente quando a medida no'("a con-
qulista o voto de dous terços dos Senadores e Deputados. 

No caso contrario, ainda intervém, como um contra:peso, 0 <t! · 
reito d:e sancção e de véto confe ri'!l.o ao Executivo. 

Sagazment.e, observ·ou Humà que ús homens são· ma:is honesto" 
. na vida privada d-o que na publLca.;. vão mais longe para servir a 

wm partido do que ao seu proprio . inceresse . 
A honra é um grande fre: o para a humanddade; porém, quando 

numerosos i-ndivíduos delliberam ,-em 'CO)ljU'llcto, aquel'Le obst:<tculo 
moral cede ante a. certeza da gratidão d'o partido, ante os applab' . 
a os .ã.os companheiros e a necessidade IPOiitica de revelar despr<W'.() 
pl!Jra oom os olamores dos adversariós . 

Por isso ha mistá· que um h om em cuja responsaJbilidade se não 
dilúe na multidão nem no anonymato, que age a frio, serenamen-
te,- .a;pós os debates, reveja o projecto, para sancoional-o ou vetal-o,. 
de acdôr.do com a vontade do maior n umero, as inspirações do bem: 
publ1co e as exigencias d-o. texto constituc:io·nal" . 

N-o caoo em questão, o véto re<Jahiu sobre o .projecto de lei· de fixação da 
despeza federal para o resente ·ex~rx:ictio. Ora, tem-se aHegado que, compe-
tlindo ao Congresso Nacional, privativamente, orçar a r eceLt.a, fixar a dcS" 
peza federal annualmente e tomar as contas da receita e d-espeza de cada 
exercicio financeiro (art. 34, n . 1 da Const. F'ederal), as leis de orçamentO" 
nã.o estão sujeitas á sancçã:o presidencial, para que se tornem effectivas, e 
d~ndem sómente da promulgação. Mas, esse argumento é compJ.etament-0 
failso e não tjem o menor a:poio no texto constitJucional, e, caso prevalece!:'s&, 
não só as leis orçamentalrias, mas todas as que regulassein: . os numerosos 
assumptos enfaixados no art. 34 da Constituição, independeria:m da sancção 
presidencial, visto que taes asslllll'Ptos são ~ tanto quanto a mater.ia orça-
mentaria - da privativa COIIliPetenoia do Congresso Nacional . 

Como observa Barba:lho, "a palavra privativamente 11ão vinha nos p;r.:>-
jeotos prelimina:res, incluído o da commissão do Governo Provisor.io; wppa-
reoeu na Constituição por este apresentada ao Congresso Constituint-e. Na 
óiscussão, em·en~ fora:m offereoirdas (Annaes do Cong. Consti. vol. 11, 
pag. 476 e 5-57) iPl!Jra que se su;primisse aqu-ella palavra, porque dlizia-sc:., 
não eram privativas do Congresso att.r.rbuições que ta:mbem dependiam do 
Presidente da Republica pela sancção. 

Taes emendas, porém, foram, com razão, rejeitadas. 
Já. .se tendo di~ no a:rt. 16 que o poder legislativo f! conferido ao Con" 

gresso oom a sancçã-o do Plresiden,b.e .d:a Republlica, é bem de ver que 9 
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privativwmente do àr·t. 3i!, •em que se enumerann as attribuições <lesse po-
der deve ter sido emprega,do ahi .com outra 1nbmção que -não a üe· excluir 
o ipresMen<te. E ainod!a isto se faz certo observando-st~ qrue : as attribuiçõe~ 

pelo art. 48 conferidas ao PresLd~nte da Republica · tambem são enumera-
das sob a mesma clausula ~ privati'VIbmente - e, entretanto, varias dellas 
são exercidas sem exclusivismo, mas antes oom collabo.I'ação, ou s ob awro-
vação ou ·proposta de ·outros poderes, taes como as de decla,ração de gu,;.rta, 
de estado de sitio, de fazer ·tratados, de nomear ·certos funocionarios, nas 
quaes interferem respectivmmllte o Congresso, o Senrudo e o Supremo Tri-
bunal Federal (artigo citado, ns. 7, 8, 11, 12 e 15, combinados com o art. 34 
ns. 11, 12 e 21) . 

Que poderes, ~porém, quiz a Consti't;uiçã;o ·exclu•i.r, empregando aquea.e 
aüverb1o, quando ·.trata, quer dos do Cong-resso (art. 34), quer -dos <lo Exe-
cutivo (art. 48)? 

Não p{>dem ser rrotros senão o:.~ poderes estadoaes . Quiz dizer, empre-
gando tal expr~ssão, que os assumptos enumera4os n os dous citados artigos 
-são üe competencia dos l)~eres da União, ,_ sen;J. nelles admittir~se a i-nterfe-
rencia dos podere[; loca<Js . . Foi o :n.E.smo pensamento do art. 62 e.tn quanto 
;;.. c'ompetP.ncia ju:li.cial da Uniã-o, prohibi·ndo a interve·nção das justiças es-
t.adoaes" . 

Demais, os caso.s . em que se não faz necessaria a sancção Pl'e.Sidencia· 
• co-nstituem excepções, e estas a co:u;tituição as :fez eamq·essas. 

_Não é admissivel que, t<Jndo descido á m~jw.cia de presdrev-ér a formula 
da sancção e da promuLgação das l eis (art. 

1
37, ·§ 4°), a Constituição hou-

ve,.se omi'ttido aqueHa pretensa excepção, cass•: tivesse querido, r ealmente, a 
Constituinte tornar as leis ce orçamentp ind!jpendentes da sancção . pre-, 
sidencial. 

Qua(:'-.3 ::oã.o os casos em que se prescinde da san~ção, 
BARBALHO: 

pergunt<'L JoÃo 

"~et'Correndo a Constituição, respm~de elle, "encontram se qua-
tro: 1•, o caso do art. 4 (incorporaçãp. subdivisão e liiiDJ!;es dos Es-
t:-tdol:'); 2•, a ·prorogação das sessões ,do Cong-resso; 3•, o adiamen:tr 
d <Jllas;. 4•, a .reforma da Constituição (arts. 17, ·§ 1• e 90, .§ 3~). 

Poder-'se -:1ão a.ccrescentar outros: P arece que não. 
1", as excepções não Ee 'a:mpliam ao sabor do intei'pre.te -e do 

execu tor , são. de sua na:tureza , limita~as, e ampliai-as aqui seria · di• 
mlnuir as ;faculdades de um dos poderes e a<!~resoontar ás do _outl:'o, 
isto •é, seria é•.lterar a Constituição eifl ponto ·su.bstancial - a d!yi-
são dos poderes e a cor~tJetencia de aada um delles; 

2•, nos pcojectos preli:minares da ponstituição dizia-se: "O poder 
legislativo é eX:ercido pelo Congr<Jss-o, com a san.cção, em · regra, do 
Presidente da Revub!ica". (Projecto .WERNECK- PESTANA, art.. 6.9, e 
e ela commissão elo Gover-no Provisorip, art. 13)._ A . Constituição P'IP 
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bllcada por este, ·com os · decretos ns. 510 .e 914-A, de 18>90, s upprimio 
as palavras em: regra.· Uzn;;t emenda apresentada a 24 de Dezembro 

· ·daquelle annc- (do Deputado A:mocico . Lobo) propunha .o restabele-
~imento dessas palavras, e o Congresso Constituinte rejeitou-a a 27 
de DeZJembro. Renova da em 26 .de J a neiro, teve. igual sorte. 

Deve-l.le· dahi concluit que foi proposito não autorizar excepções 
oU':rn.s que nãó as estabele·cidas ·pelo texto constitu~ional: 

3°, este ·proposito melhor se c oaduna com a índole do nosso sys-
t'"ma de governo (que quer poderes coordenados e equilibrados), do 
que a inteHigencia . contrária, a qual da•ria ao opoder legislativo a fa-
culdade de, a seu ta la n:te, furtar suas resoluções á intervenção do 

. exec'\J.tivo . 

Desde que tenha esse arbítrio de esta r <!l'e8Jndo e:x~cepções ao 
preceito constitucional, quem lhe poderá ir ·ás mãos . Do regimen 

presidencial passar-se-·ha á omni.pobencia •parlamenta r. Só o desco-
nhecerá quein quizeT descowhecer as tendenc las invasoras e OIS. ex-
cessos ·dos pa.rlanientos; 

4•, o regime.n político, ce-nsagrado por nossa Constituição, é come 
s e sabe o m esmo dos Estados Unidos Norte-A-mericanos, no qual 
são dependentes de sancção quer os projectos votados .. em cada ,1.\m>~ 

das camaras, quer ainda todas as ondens, resoluções ou voto que ne-
~!essitacem do concurso do •Senado e ,Ja Camara dos Representantes, 
salvo unicamente se se tratar de adiamento do Congresso (!Cons titui-
ção dos Estados Unidos da .A!rnerica , at·t. 1 •, secção 7, -rus. 2 e 3). 
Esta extensão do direit-o de sancção e "V'éto" tem por intuito. dizem 
os commentrud·or<es, ~Il'llpediJr <i'tle o Congresso illuda essa prerogativa 
presidencial, fazendo, sob fórma de ordens ou de outro modo, verda-
deiras leis que, deste feitio, escapariam á opposição e repulsa do 
chefe do Poder · E<eecutivo . (FLANomns, Constitution of the United 
States, pag . 97, 40 h. ed.). Semelhantes resgururdo e · escudo do 
Executiv-o contra as sorpreza!': do poder legislativo são uma necessi -
dade tambem no organismo politico do BrasH, imitação do norte-
americano, pa'.ra q,ue se :não des-virtúe nem deprave; 

ii•, e isto responde á argumentação que, tirada dos precedentes do 
r.egimen monarchico, faz p~"ra o caso a rbitraria distin~ção entre 
leis e resoluções, afim de submetter á .san{:Ção as primeiras todas e 
das segundas sómente algumas. Em amba s as especies de actos le-
gislativos pódem se dar os motivos pelos quaes se adaptou o véto 
•no systema republicano e em uma e outrâ cabe ;0 exercido dessa sa-
lutar pr-erogatlva . Se diversamente se ' praticava no regimen monar-
chi-co, cump"J:e ter em vista que então o regime11 era parlamentar e 

agora e presidencial, menos vét'o naquelle, mais véto neste; 
.s•, tampauco póde preva lecer o argumento "que a extensão do 

direito de sam;ção a todos os actos legislativos ·oo Jogar a.o· absurdo 
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de comfiar ao Presidente da Repub-Iic.•a a approvação de suas propos-
tas, ou de ae;t.os seus·, verb. grat., o estado . de sitio e os tratados". 

·Colheria o arogumento, quanto ás propostas, s·e acaso o Cong:ressc 
não tivesse ') direito de alterai -as e innoval-as ao seu livre alvedrio, 
e se fosse impossível que com a approvação incluísse -m~das que o 
poder executivo deva embaraçar por inconveni€ntes ou inconstitu-
ciona·es, como póde tambem succeder com relação á ap•J?rovação dos 
tt'atildos, .~te .. Clausulas pódem, com effeito, ser adjectas ao acto ue 
approvação -que tocnem necessaria a repulsa ou véto. Garantia, pois, 
e nunca !'l.bsurdo, é o que resulta da opinião qu€ sustentamos . A.inif., 
ninguem ~e lembrOU de· dize1· que é absurcla a sancção dOS Orga;men-
tOs e elle.s sã.o feitos mediante proposta do Poder Executivo, que a 
deve-. apresent&r sob pena de responsabilidade (l€i ·n. 30, de 8 de J a -
n eiro de 1~92 , art. 51). .. 

O meamo se deve entender das outras propostas. 
Em summa, o Pmsidente não sancciona .ou véta o que fez, ou ' 

que propoz, t"'as o que sobre isso o Congresso deliberou ou votou, e 
que pôde se:r cousa muito di.J:.ferente, e prejudicial á Nação, ou con-
-traria á Co~stituição; 

7°, fi!la1J•1e:nte, tão v·erdadeii·a é esta inte!li.gencia da extensão 
da questionada prerogativa, que <L Constituição, na .pa:rte em que 
se· occupa do progresso legislativo (aqts . 3.6 a 40), desce'ndo á minu-

. , : . . , I . 

. dencia até da formula ela . sa~cção e da promulgação, absolutamente 
não s·e re!'ere a casos em . que, por n t o necessaria_ a sancçã?, deves-
$em ·os projectos votados i•r Jogo ao Presid~nte para o simples acto 
da promulgaçã.o. 

A • uni·ca hypothese prevista e ·reg1,1la.da ela prom.ulga ção sem 
sancção é a q1:1e· se verifica quando e13ta é den€gada (art. 37, § 3° e 
art. 38). E é crivei que, se a Constitpição t.ivesse qperido limitada a 
sanc!ção, deixasse de fazer expressa ;s-ernel·hante restricção á r>rero-

. gd.t:va presiden~ial, e ao trq.tar da prpmulgação não houyesse p,rovi-

. den:ciado sobre o caso?" 

I:'lentica é a cpi nião do Dr. Carlqs Ma:xiynHiano, expressa nas seguintes 
palavras: 

Prescinde-se em tres caf!OS (elle reune o adia mento e a pro-
''Ogação •lo Congresso em um .. ·só caso) da sancção do . Pr€s~dente da 
R.epublica; a rt. 4•· On.corporação, s•ubdivisão e desrnemb.x:amento de 
Estados); art. 17 .§ l P (prorogação ?U adiamento das . sessões do 
Congresso) e art. 90 § 3° ,(refovma 1a Constituição). 

As excepções. ,são tres r, não mais por serem as unicas enume-
rc-tdas; porqua·nto, os .dispositivos qt,te se afastam da regra geral, 

.. HJ.terpretam-se restricti:vamente" (Co?,rwnentm•ios, pag .. 262) .. 



Aristides Milt-on, c0:mment,ando ~ arti15o 16 da Coq;;;tit-uição, . IJ.U~ declara 
.. of!e17 o iPçder Legislativ_ç.. exercido pe)o Congresso .Nacional, . con~ a , .sancção dO 

..;E' rftsiden't<?, . da . RepuWiclf,, esdrev:eu o seguinte : 

"Com[Jrehendeu~se nitida;m ente a n ecessidade de fazer . com que o 

21oder CCYJHitu-esse .o .Pockr . P.oDqu e esta limitação prudente ~ . sabia é 
, que impede os abusos, espan-ca o despot:smo e firma a ordem publica. 

De sorte que, a d ivisão dos podet:es - · conquista do "progres~o -
é o signal que distingue o attributo que recommenda as riovas fôr-
m as <le governo. ~' 

E commentand.o' o ari. 37, o mesmo escri.ptor, citan'do o Duq ue de Noail-
les (Oent ans çle Ré'!!ubliqu,e _aux Etats -U111is, vol. 1•), disse o seguinte: 

t' 

" O véto presidenciaÍ dá, á legislação as necessarias ·garantias de 
sabedoria· e equidade. As assemb'éas muitas vezes se deixa m levar 

· pelas paixões de momentü e influencias locaes, pois os Deputados 
e Senadores representam, primeiro que tudo, os distri-ctos e E stados 
que os elegera m. 

O interes.se geral, porém, exige que as . 'leis sejam f eitas sob um 
po.nto de vista m ais a mplo: e no mod'O da eleição do presidente, e 
-su as differentes funcções , o colloca ac·ima das divisões parlamentares 
e' discussões de campanario. Eleito pelo povo de todos 'os E stados, 
·elle está em m elhor posição pa ra discernir e defender a politica 
nacional; suas objecções esclarecem o Congresso , que m a is bem 
informado, póde mudar ·de opiniã o : " 

Estab-elecendo a Constituição, em seu art. 37 § 4", a. formula da sanc-
ção, ella f az uma distincção entre leis: e r esolu ções, ·tornando indispensavel 

_a ·sancção tanto para as primeiras como para as segundas. 
As leis, disse Milton em seu commen tario, · r ef er em-se sempre aos as-

. sumptos de inte resse gera.!, ou ordem publica; as reSüluÇões attendem a 
easos p articulares, de· nature2::t transitaria. · 

E'· incontestavel que, :nos E stados modernos, o ot'çamentó é o acto em 
que mais nitidamente 'se manifesta a sobera nia como patrimonio inalienave.I 
da Nação, e .nã o de ,uma classe, de uma casta, •ou de um grupo. Decretando 
~ orçarp.ento por seus repr~sentantes, o povo ê ·a o mesmo tempo. soberano 
e subdito . . 
. , O direito de votar. o orc;;a.ment,o, attl7ibuido a o ·povo, dil-o Freder iC'O Flora, 
é ·o f u nda mento do Governo. constitucional, a primeira conquista ·da liber-
~ade, a expressão da inviolabiliQ.acle da propriedade, que , o E sta do· reco-
ph_epe, .m as não crêa, fl ' .que f?tlr ia violad!l-, qua ndo o E stado, como adverte 
Locke, · despojasse o cidaclãp dos .seus bens, sem o seu consentiment0. 
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·E' o ' 'que dizia ··o a.rt, ·14 da DecZa.ração · dos ·Direitos! do 'Homem: "tou.s 
Zes · citoyens ont droit · de constater par euâ:-mêmes ou· par Zeurs représen-
tants la nécessité de la contribution publique, de · Za. consen~ir librement, il'en. 
suivre !'emplm, d'en determiner la qualité. l'.assiette, le recouvrement et 
la durée." · 

Ma~ essa a.Ü.a e soberana funcção, ·o ·pádamento a.' exerce· por meio de 
: leis, ~o~que· a · approvação do orçamento constitue urna: verdadeira lei, tanto 
em theoria, como na pratica do nossQ regimen: 

"A nostro vedere, Za app1·ovazione del bilancio negli Sta.ti parZa-
me.ntari é ~na vera Zegge torma.Ze e ma.teriale e cioé per Za. identitá. 
de~la proced.ura accolta per la sua Zegittima.zio~, nc.n disst~!e da 
quella delle aZt1·e Zeggi, e per il s1to contenuto coattivo, essl!'l'nZa cU 
ogni Zegge materiaZe, per iZ potere esecutivo che deve attuarlo e per 
i citadini costtreti, in seg·uito alZa. s1ta approvazione, al pagamento 
.dei tributi" (Citado Flora, Scienza delie Finanze, pag. 76). 

Na Inglaterra, onde o véto cahiu em desuso, procurou-se um meio indi-
recto de pôr 'um freio · á omnipotencia parlamen~ar no que concerne aos Qrça-
mentos, ~acorrendo-se para tal fim ao proces1o de subtrahir a o voto annua.t 
.do parlamento certas desl)€zas consideradas intangive.is, correspündentes a 
certos serviços reputados essenciaes aQ Estado. Veiu-se deste modo a separar 
o orçamento em duas partes: uma estaveZ e ~utra variaveZ: a primeira com-
prehendendo as despezas e receitas subtrahidlj-s ao voto do parlamento e que 
s6 figuram no orçamento por motivo de cozttabilidade; a segunda compre-
hendendo todas as despezoas e receitas restanres, para as quaes é · necessario 
o contrôle e o .votQ do poder legislativo. As despezas necessarias obrigatorias 
!jãO as Oons!flid.ateà Fund Ohwrges, referente,s aos suprflmos fins e devf'lres 
do Estado, como divida publica, lista civil, vrncimentos da .. mag!stratura, ,do 
Presidente da Camara dos Communs, dos diplomatas .e as receitas corres-
P\)ndentes, sob o nome de Oonsolidated Funà, não podem ser objecto {!e dis-
cussão e voto no orçamento, o qual s6mente aoprange as despezas militares; 
.adr:ninistração civil e financeira, alteração da tarifa alfa~degaria e. o in-
come taa;, 

O correctivo da legislação precipitada, illconstituciona l ou inconveniente 
aos interesses da Nação, nessa materia com{l em qualquer outra, é, no re-
gimen presidencial, o t•éto, porque, em todo~ ·os casos, o Poder L egislativo 
ê exercid·o pelo Congresso Nacional, mas com a saiwção do Pre~ente da 
.Republioa. (Art. 16, da Constituição Federal). 

Diz-se que o orçamento constitue um éorpo unico; coin a fixação ·da re-
ceita e da. despelj;a, e que, sendo a ssim, não pôde · ser vetado o projecto de 
lei da .despeza, e ·san;;:cionado o de ·lei da reçeita : 
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, . Não procede o. argumento, contra ·o qual se levanta toda a p,rnJica par-
lamentar ·brasileira, pois que entre nós 'O orçam~nto foi feito sempre ,em 
duas leis autonomas e independentes. De .resto, nunca houv~ identidade de 

. :!Ilethodos nos diversos parlamentos dos pa!zes civilizados, para a elaboraçãJO 
orçamentaria. Varias são os systemas adaptados, differenciando-se entre 
sJ o ingle:ll, o france;;1; e o americano •. 

Ora, no Direito, bras.ileiro, ·as dous orçamentos -:- receita e despeza ·-
constituem projectos distinctos e. que são submettidos separadamente á ap-
provação do Presidente ·da Republica. 

Si ambos exigem, separadamente, a sua approvaç.ão, para que se trans-
. formem em lei, - é claro que pôde ser vetado um e ap.provado o outro, pqr-
. qu!J .n~o se comprehend13 o d-ireito de approvar sem o seu contraposto logico : 

o d1reitÕ de não approvar. 
Só em certo sentido é que se pôde dizer que o or9amento constitue um 

corpo unico - sob o ponto de vista do principio de unidade de . caixa, pois 
que a fazenda publica sendo uma e unica, as receitas e despezas . devem 
confundir-se em um ·só fundo, ao envés .do que occorria nos velhos _Estados, 
que destinavam a cada despeza uma receita especial, e dahi a existencia 
de orçamentos especiaes correspondentes a caixas especia~s.' 

Temos tido exemplos desses orçamentos especiaes na ereação de caixas 
eapeciaés referentes a serviços industriaes esp·ecializados, como, . 'Outr'ora, a. 

caixa dos s-erviços de portos e hoje a das obras contra as se~as; mas, ainda 
mesmo nestes casos, as receitas e despezas são orçadas dentro {!.as meB'Illas 
leis geraes orçamentarias da receita e da despeza da Republica. 

Demais, na pratica parlamentar ·brasileira às ]eis de orçamento da despe-
za_. conteem sempre a costumada cauda · de materias estranhas ao orçamento, 
-em que se infiltra uma legislação variada e desconnexa sobre todos os as-
sumptos, alguns de Interesse geral, a maioria de!Jes de interesse Ilarti~ular 

e regional, reformas imprevistas de institutos de direito civil, commercia l, 
criminal e político, mate.ria eleitoral e. de instrucção publica, autorizações 
-para todos os negocias, alterações, substituições e creações no quadro do 
funccionalismo publico, - toda a babe!, ernfim, de fôrmas imprecisas e du-
vidosa caracterizaç·ão, que anno a anno ·se avoluma e vae se transformando 
em · um verdadeiro chãos . Os riders, tão condemnados p.a, elaboração orça-
mentaria dos americanos e · que cahiram em tão grande descredito, nunca 
chegaram aos limites surprehendentes das caudas dos nossos orçamentos. 

·Não ha, · po~s. como fa!lar-se em unidade de orçamento da receita e ·des-
, ·peza -em um paiz onde a lei da fixação da despeza é ,Un;J. vasto . repositorio 

-de legis·lação fragmentada, em que . os ass.umptos estranhos excedem, muitas 
·. ~eZi;ls, em numero, os assum•ptos propri_amentll orçamentarios, 
-.;'> A nossa !Constituição :r:tão ,concedeu ao . Presidente da Republica o direito 
,: :.4~ V!J4J.r ·parcialm.e_:q~ .o orçamento, isto é, não lhe confere o poder de re-

cusar sua approvação .ás medi<'l4s inc_onvenü:n-~tes ou inconstitticion!les .encar-
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·tadas no orçamento e de approvar sómente as outras, - · Isto quer ' se trate 
do Grçamento da receita, quer d'O 'da despeza. 

·o véto parcial prohi'bido é o que; na 1nesma lei~ pretendesse approvar 
·umas tantas medidas e recusar olltt·as. · Sendo, porém, duas as• Zeis, vetar 
··uma e sanccioná.r a outra nã'O é incidir ná prohrbição constitucional :·· 

Devemos, finalmente, abordar um·a ult_ima questão, que se levantâ: no 
debate em torno do veto presidencial á lei de fixação da despeza federal 

·para o presente exercício. E s ta questão foi posta assim: "póde o Poder Legis-
lativo renovar o projecto' d'O ~rçam'ento, ou ·o de fixação de forças de terra 

·e mar, na mesma sessã:o legislativa em que qualquer delles tenha sido vetado 
· pelo Presidente da R epublica e em que tenha sido approvad.o esse véto?" 
'Em outros termos: dispondo o art. 40 da Constiluiçã~ Federal qu~ os ·pro-
jectos rejeitados, ou não sanccionados, não poderão ser renovados ·. na mes-

. nia sessão legislativa, e dispondo o art. 34 ns. 1 e 17 da m esma ConStituição 
que sejam annuas as leis de o;·çament'O -e as de fixação das forças de terra 

' e mar, poderão ser vetadas taes leis, ou os ditos casos constituem excepções 
ao dit'eito do véto conferido ao Poder Executivo? 

Antes d<! responder á pergunta devemos assignalar que o caso actual 
não comp'Drta ·a objecção form.ulada, visto que a renovaçã~ do proj ect~ não 
sanccionado se daria ern outra sessão legislativ& e não na mesma .sessã,o em 
que foi elle votado peJ<o Congresso. 

A actua l sessão extrao?·dina?·ia do Congresso não é a 1nesma sesfáo pri-
meira da undecima legislatura, encer;a da: a 3f de D ezembro do anno pas-
sado, em que foi a pprova clo o projecto, a que o Presidente da Republica 
oppôz o seu véto em 24 de Janeil~o seguinte . 

~as a Camat·a dos D eputados, em sessão de 29 de Novembro de 1894, 
approvou um parecer, relatado pelo eminente juriscons ulto Edua rdo ~os, 
em que se resolveu que é permittido ao Poder ;Legis1ativo ren'Ova~ na mesma 
sessão um projecto de fixação de forças, veta do pelo Presidente da Repu-
blica . 

Essa soluçíi.o fui perfeitamente constituci"Dnal, porque não ha antinomla 
alguma· entre os arts. 40 e 34, ns. 1 e 17 da Constituição Feder'J,l, postos 
em confronto com 'O outro artigo que conferju ao Executivo o dire_ito de 
véto, salvas as unicas excepções expressas na propria Constituição. 

"Ambos estes textos podem co-existir na pror hypothese, um 
como regra, e outro na sua ex·pressa condição de annualidade; como 
excep~ão; não ha, poi!;', questão· de 'proeminen'cla. A receita e a des-
peza, e a fixação da força publica, são ·capitules essencil!eS' na vida 
politie<t; - e não podia ser intuito p.o legislador constituinte res-
tringi-r; 'Obstruir ou annullar a acção legislativa, insubstituivel ' nest& 
campo das necessidades nacionaes ." 
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Al~m disto, o que a Constituição quiz evitar, mesmo para os outros casos 
oque nflo os dos projectos de orçamento e fixação de forças, foi a repetição 
.. dos mesmos pt•ojectos, o prosegulmento, na mesma sessão legislativa e em 
.sua identidade ?naterial e formal, dos projectos nessa mesma sessão vetados 
,pelo Executivo . 

A probibição tem por fim remover do debate parlamentar os reseu-
1:imentos, os propositos caprichosos, as intenções preconcebidas, os impulsos 
.de tJa?'ti-pris, que se podem pres umir entre os dous poderes - o Executivo 
.e o L egislativo - no momento mesmo em que a divergencia entre elles se 
manifesta pelo véto de um a resoluções do outro. 

Ora, não se deve admittir: 1) que a Constituição tivesse querido negar 
.ao Executivo a prerogativa do véto, inherente ás suas funcções, na lei em 
.que mais essencialmente ella se taz necessaria - a do orçamento - em que 
a tendencia natural das bancadas em patrocinar os interesses regionaes póde 
.sacrificar os da União, cuja guarda a Constituição confiou ao Presidente . 
. como agente individual, eleito por toda a Nação; 2) que a Constituição, 
investindo logicamente o Presidente do direito de véto â.s leis do orçamento, 
não poderia ter tido a intenção, ou de investil- o tambem ela · dictadura finan-
.ce!ra, permittindo que, e m falta ele orçamento, governe discrecionarlamente, 
.ou que fique impossibilitado de administrar a Naçã-o, e sem meios de manter 
-<lS serviços essenciaes do E stado. 

Logo, o sentido daquellas disposições constituci-onaes deve ser o do bom 
.senso: "será preciso conciliai-as, de modo que não se revoguem, que não se 
annullem e isto se- obtem restringindo o sentido daquella que fõr susceptível 
.de limitação, sem quebt·a da cohesão e harmonia geral do systema. Podem 
-certamente, co-existir com efficiencia, sem nada perder de seu valor, e con-
-correndo para fun ccionar regularmente o systema da Constituição, admit-
tindo-se - por excepção ao artigo 40 - que os projectos ·de leis annuas, re-
jeitadon ou não sanccionaclos, se podem 1·enovar na ?nesma sessão, e dest'arte 
.se resolve a difficuldade (BARBALHO, Com . a·o artigo 40). 

I dentica é a opinião do eminente Sr. Carlos Maximiliano. Depois de 
iallar sobre a prohibição do art. 40, acct·escenta: 

"Exceptuam-se as leis de orçamento e de fi:J<:ação de forcas, em 
virtune do art. 40, combin a do com o art. 34, ns. 1 A 17. Não sA 
intet·pretam textos isolados. O proprio nome de leis annuas con-
vence de que devem ser votadas para doze mezes. Conseguinte-
mente, si um projecto é rejeitado, compete á Camara dos Deputados, 
nos termos do art. 29, iniciar na mesma sessão ordina ria o estudo 
e a votação de outro, sobre o assumpto do primeiro . " 

Outras questões fora_m levantadas. no debate jornalístico. em torno do 
.a;:·.'nmJ,.to aoqui discutido; mas. por socem de somenos imponancia- julgamos 
<desnecessario examina.l-~s . 
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De tudo quantc fica dito, conclue -sP. que{) actc do Sr. PrP--sidente a .H.epu-
blic'l. neganco sancçª-o á resolução do Congresso NacionaL que fixou a des·p·eza 
gera.l da Repu>blica para o presente exercido, é perfeitamente const'tue:onal. 

Mas. não é- só consti-tucional: é tambem con'Veniente, pelos motivo~ lot<ga-
mer•te e-xpostos pel-o honrado chefe _ da Nação em sua mensagem de 24 lle j ~t

neirc prox·imo d'indo. 
Na Emergencia creada pelo seu acto. não quiz o governo "arrag-a!·-sr. a 

faculdade de _dispor dos dinheiros publicas" e assim resolveu estabelecer ":.;,. 
sua propria autori-dade limites conhecidos de t-oda a Naçã-o". Regulou, ,p-or· 
decreto, o pagamento da despeza publica rela tiva ao exercício de 1922 até que· 
o Congresso Nacional resolvesse a res·peito. 

Essa providencia. a.Jiás re'Veladora do zelo bem entenC:ido pelo bom nome· 
da a dministração. - consoante a expressão do proprio decreto, - é uma t)ro · 
vié'.e ··.cia de facto, imposta pelas circumstancias, mas não .tirou ao v éto o seu: 
car·, cter geral. Em ou·tros termos: o ·véto recahiu sobre todo o pr·oject0 e -lhe 
su spendeu os effeitos até que o Congre-sso Nacional t·es·olva, nos termo8 da 
Constitui·~ão; mas, o governo tinha de providenciar sobre a despeza do pessoa.J 
do::: dive>:sos ministerios e sobre a desp.eza ·do materiaL sob pena de crear uma 
situ,tção inc_ompa.Nvel com a -ordem e violadora de contra ctos com a ad.minis-
trac,iio publica, pela para.Jysação geral dos s ' rviços essenciaes do Estado. 

Foi o que elle fez, "assumindo, com inteira consciencia, a responsabilida-
de do seu acto perante a. Nação" .. 

O •Sr . Presidente da RepUJblica appeHou d.0 Congresso para o proprio Con-
gresso, afim de q_ue este examinando -de nov~ o projecto votado na premencia 
do '·empo e nos ul.tlmos ·momentos da sessão legislativa ant erior, possa "com 
a.nimo SEif:eno cumprir o seu dever, ou dan~o ao governo os meios de fa.zer 
face a 0 cleficit ou reduzindo a despeza publica aos limites dos recursos que 

·votou". 
Na ex•p·osição elo Chefe do Estado está e:,x:pressa a lealdade de suas inten · 

ções e bem manifes to o zelo que elle guard'l- no exercic'o de suas funcções e 
na rr.salva das prerogativas de -sua alta mafistratura;. 

O poder. porém. que a Consti.tuiçiio lhe outorgou não é mais altÕ do ·qur, 
o conferido por eHa á magestade do Congre~so. 

'í<:~b•t:a.r,o~ arnb<JiJ iguae>.! fi f.nd,~t,er.tienty~• urn exerceu o seu direito nt>·· 
gando sancçã0 ao projecto de orçamento 'C.<f despeza geral da Republica; -
resta ao -outro C:izer a .palavra final no extme " da questão, resolvendo sobre 
a. a.ppellaç:ão interposta do seu acto para a pua_ propria autorôdade . 

A <!.ommissâ.; a~ Cons"tnuiçàll e Jusu.:;a, tt:>nd~ em vls'ta a constitucionall-
da.de do acto do Sr. Presi-clente da Republica e considerando prGcedentes as 
JO.ZÕf-8 !)elas qu":e5. fol nego<~.da san..:çào á re.so1uçã0 do Congresso Naruonal, que 
!Jxv~ a àeS:QéZa dz Rep-ubJ<-::a pa~'d .11 :,tT.n~ d~ 11!2~. t: áe. parecer e aconselha 
ã C-'tmara que seja rejeitada a referida resqlução. 

F:ala das Commissões, 13 de .março de 1922. - Cunha Machado, Presidente. 
~ .t..tranio de Mello Fra.nco, Relator. - Ifeit'or de Souza, com restricções sô 
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em rela .,ão ~Lo véto parcial que julgo compativel com o regimen da nossa con-
l!ti tuiçã o. - H ermenegilào Fi1·meza. - <'l1·th1W L emos, com restricções quanto 
a a lgumas questões de ordem Constitucional e sdentificas agitadas na di5-
cussiio do pa recer. - Canos Garcia. - Arlindo Leoni, pela constitudonalidaà!l 
do véto, conf01.·m e m eu parecer manifestado, antes mesmo dv caso .accurrente, 
- ·v e1·issi1no de Mello, acoeHo o parecer na parte em que julga constitucional 
0 ;,é to do Sr. Presidente da ·Republica . T endo. porém, · esse parecer, acceita uo 
tambem o véto por julgai-o co111veni·ente, penso que deveriamos ta mb.em en-
:;r ar no exame da lega lidade dos actos praticados pelo honrado Chefe pa Na,. 
ção, após o véto, e requisitarmos .preliminarm en te. como tambem 0 Sr. Carlos 
M>l~:i mllk.no. informaçõ•;s do Gover·no, partt podermos. com ,p.erfeito conheci· 
men~o du assumpto, formular uma lei a res·peno.-CC!Jrlos Maximiliano, vencid<:;, 

Não se trata de um véto commum. e, sim, de um caso exce·pcionalissimo. 
tl'3 que resul.tou o a·rbitrio presi.denoial em relação a,0 emprego dos dinheiros 
pub. icos durante mais de dous m ezes . Basta recordar que foi o prapri0 Pre-
sidE>nte, por um louv·ave1 ·escrupulo, que traçou limit·es á sua faculdade de 
gaat3-r. Investiu-se elle Ce attribu:ções extraordinarias e amplás. Cumpre ao 
Poder Legislativo. não sómente conhecer da constitucionalidade da recusa de 
sancção, mas tambem da legalidade e opportunidade diJs actos d ecorrentes e 
pos tc rioTes. 

O ~ iuprio Executivo ,parece ter contado com 0 zelo fiHca~!zador por parte 
do Congt·esso. visto que se deu 'ressa em justificar 0 processo preferido, rela-
tiv::wnente aos .gastos inadiaveis. De facto, a mensag~m presiden cial submette 
á aJ)Tecktção <d:!o.s Cawaras o véto ao project<; dE: lei de D espeza e uma série de 
acquisições e pagamentos que o Governo se julgou forçado, pelo imperi0 das 
cü·c•.,mstancias, a ordenar sem autorização annua do Parlamento . Alguns 
cesses dispendlos estavam previstos em disposições legisla tivas an tériores, que 
per·mittkam contractos ou organizaram s.erviços; ·outros decorreram só mente 
ãa a utC>rÍda de discrecionaria do •Chefe do Estado, em consequencia da falta ç1e 
uma lei de meios que regulasse o emprego da verba - MatBrial. 

Si . o parecer da Commissão C.e Justi9a concluisse pela rejeição do véto. 
,prevaleceria o projecto. Como, de a ccôrdo com este, foram effectuados os gas-
tas não prev·istos ·em disr>osições permanentes, estariam elles implicitamente 
justificados. ·não precisariam as Camaras exami·na l-os senão depois de e·ncer-

·rado o exercicio financeiro. D esde, porém, que s'e acceita o véto, cumpre co-
nhe cE·r as despezas realizadas. sobretudo as que se não apoiam em acto 
nenhum é!0 Congresso, verificar a sua procedencia e a pproval-as. 

'Sempre que o Executivo se julga obrigado a investir-se de poderes exce -
pciona:es , dá conta minuciosa, a 0 ParlamentQ, dos actos que praticou , e dahi 
resulta, no seio das Commissões technicas, um projecto que a!J!prova as reali-
zaçí:es de emF.>rgencia, SQhretudo os dispendio.s não auto!':izae!!os préviamente. 

Si o Presidente não infürma as Camaras de modo satisfactorio, exhaustivo. 
intc:;ral suppre depois as lacunas da mensagem por intermedio das Commis-
sõe~ Perma.nentes, .conforme prevê explicitamente a Constituição. 
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Desde que se não rejeite o véto, não basta a pproval-o. 1ncumbe ao Co11-· 
gresso. sobretudo por não haver s-iC.o convocado logo para janeiro,· dous outros 
deveres: a) pronuncirur-se a respeito dos gastos de dous mezes e. quanto pos-
si·v~l. sobre os que se pretendem rE=alizar no terceiro; b) eJ.aborar nova lei da 
·desr.eza. A me.nsagem a llude apenas, ele ,passagem, a 0 criterio adaptado para 
o emprego dos riinhe .. ros publicas; ab&t-em-se das espE:cificaçõ.es indispensaveis 
·pam que a Commissão de Justiça aqui.la.te a oppo·rtunidade e a legalidade do!:! 
disp.:mdios. e a de Finanças ve,,ifique a exactidão elos numoros. Cabia ao illus-
tre Relator comp-letar as informações presidenciaes. Como não o fez, neces-
sarin se me a•ntolhou um procecimento preliminar; a Comrnissão deveria con-
verter em diligenc~a o julgamento dos actos do Chefe do Estad.u, solicitar e.s-
clru:r.cimentos minuciosos n respeito dos gas·tos realizad-os c do!! realizaveis até 
a lllaboração da .nova le·i annua, e. então, completar o parecer que teria con-
clusão dupla: a primeira versaria sobre a accei.taçã0 do véto,· a segunda en-
cerraria um .p.rojecto ce lei no sentido de approvar, ou reprovar, o.s actos pos-
tt::inre!i á recusa da sa-ncção, sobretudo as despezas effectuadas pelo Executivo 
nõ1 mezes de janeiro a ma:rço de 1922. 

Não prevaleceu a preliminar que levantei. 

E' classica. enire anglo-~eri-canos. a phrsae synthetica: "o Congresso 
guarda a bolsa". Si foi esta _aber.ta sem su~ licençU:, re.o,ta-lhe o dever impre-
terível de verificar, antes de homologar qu

1
a:squer actos presidenciaes. como 

foi gasto 0 cinpeiro dos contribuintes e po11que tal'daram a convocar os repre-
sentantes destes. De nada disto foi informada, ne-m quiz ·saber. a douta Com-
mis8ão de Justiça. 

Ninguem mais co que eu lamenta essa. divergencia. sobretudo porque. 
quanto rr1'ais me({ito, ma.is me convenço de rtue agi com oppor.tuniàado e 
acmv •. 

Pela mesma cazão pela qwd nós exa.mlvamos hoje o caso Hayes. nos Es-
tado!'! Unidos. e o Irigoyen. na Repu,b!iea Argentina, os vindouros inquirirão 
como procederam em 1922. em drcumstanci3rs semelhantes, os poderes publicas 
do Brasil. Pretendi contribuir para que o Legislati-vo. sem quebra da hacrmo-
nla aos poceres. of.ferecesse um bel10 execmpJo de zelo p elas suas prerogativas 
aos futuros estudiosos• da nossa hi.storia constitu,ciona.i; fizesse obra relativa-

·mente perfeita; reclamasse, em tom respeitoso, esclarecimentos complemen-
tures. e afinal se pronunciasse. com pleno conhecimento de causa. a respeitp 
da ~onducta do ·Executivo. Deste s& exigiria apenas o que facilmente poderia 
aer dado. no prazo de tres ou- quatro C:ias, por qualoquer governo previdente. 
escw.recido e compenetrado da.s suas responsabilidades, como se te-m revelado 
em todas a;; emergencias o actual. 

Não me a.ttenderam. Dei logo, oralmente, as razões. agora renovadas por 
4lll •-.·:-:pto, -p.elas quaes me a:bst!nha de tomar conhecimento do parecer da Com-
missão de Justiça. 

F ·ut -v•mc1do. porém. não convencido. 
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PARECER DA COMMISSÃO DE FINANÇAS 

I 

:B;w mensagem de 24 de ja n eiro do corrente anno o Presidente da RetJU 
<•o>'.\l'i devolveu á Camara do.s Deputados o projecto -da lei da D espeza, dandÇ) 
-:~s .fundamentos por · que lhe negava .sancção. 

Na exposição jus tifica:tiva do a.cto presi-dencial. se enconi:A.·am razões de 
ordem financeira, de ordem co-nstitucional e de ordem jurídica. 

D evolvendo o ·projecto á .Camara ini·ciadora. ·O chefe do Poder E xecutivo 
d.ec.lar.a aguardar um dos dous aJ.vLtres constitucionaes ·do _Congresso. 

"Ou este rej r itarã o véto ·e nesso caso focnecerã ao Governo todos os 
:neioR para fazer face ao aeticit encontrado, ou acceitarã o vét0 e nesse caso 
reduzirá a despeza publica aos limites dos recursos que votou". 

O Congresso ê •. pois, chamado a o cumprimento de sua missão constiotucio· 
na!. para dizer. nominalmente. pelo voto dos seus membros. qual 0 aivitre :.. 
adopta r em tão gra,ve emergencia. 

:'H'azendo o historico da marc:ha dos projectos orçamentaJrios no seio d.ab 
ãua:,; casas do Poder Legislativo. o 1Presiàente da Republica enumera uma a 
uma as propostas apresentadas pelos ·differentes minister·ios. acompanha a 
evolução dessas propostas em todos os tramites regimentaes por que passa . 
..am. e chega á conclu.são de que, quando a Camara enviou ao Senado os pro-
jectos das leis C:e Receita e Despeza. excluída ·a renda de a pp!icação especial, 
ouro e papeL apcesentavam os seguintes algarismos : 

Re.-eit&. 
De,;pPza 

ÜU1"0 

78.0.60:255$000 
72.186:942$000 

Prt.pel 
680 .•672: 350$00() 
783. 837: 123$000 

Entretanto. affirma o presidente. qua.nd0 o projecto da Despeza chegou 
á s;:mcção apresentava o seguinte resul,tado: 

D espeza 82. 692 :·576$331 (ouro) e 847. 04'7: (}15$500 (pa pel). 
O defici-t, que era cal·culado em 59.671:9-9•2$()34, pa1Jel, elevou-se assim a 

184 .898:740$3•30, pap·el. Entra-ndo, porém, em detalhes ·e acompanhando, uma 
a uma. as tabellas expLicativas de cada ministerio, 0 chefe C.0 Poder Executivo 
chegou á conclusão de que, effectivamente, ·as despezas obrigatorias, impera-
tivall. determin.adas pelo Congresso. elevaram ·o dCficit a cerca de réis 
315 1'-25:000$000. 

Por -occasião da 3• discussão da Receita, n 0 seio da Ca m ara. o seu emi-
nente relator denunciando a exi.stencia do deficit resultante do augm ento ve·-
rific.'l.do nos diversos ministerios. confessava não lhe ser possível, infelizmen-
te. fugir de toclo a nóvos imposto~ , 

.Tá em ·l!ii9 e 1920 foi necessfuio -lançar mlio de impostos novos -para se 
obterem os m eios necessarios ao equiHbrio orc;;amentario . .E o illustrado r elato'r 



-368-

da r-teceita senti-a em 1921 um grande constrangimento em ter de appellar 
par«. o contt·ibuinte. afim de buscar recursos com que porventura tivesse de 
a.ttender a quaesquer excessos resultantes de novos gastos. 

"A despeza publica, dizia o illustre Sr. Antonio Carlos. no seu luci.d0 p a -
recer de 2 ele setembro do anno passado. tem crescido de anno para a1fno em 
proporções anormaes. Nada ha .a observa,l' contra esse crescimento sinão no 
ponto d? vist.a J"igorosamente fi·nanceiro; mas instantes ha. e o act1utl é 1t-rn 
dellcs, em que esse ponto de vista finamcei.r·o deve ser .o primordial, dmninancio 
ern ul"ta 1JTepondeTancia tOdos os demais". 

E agrup.ando todas as verbas de todos os ministerios, t·eunindo todos os 
totars distribui.dos desde 1914 atê 1921. constatando que nos tres ultimas annos 
os orçamentos da Viação e da Guerra atUngiram respectivamente- a um total 
de 251.154:000$. 1Jape1 e 1. 700:000$. 0111ro, e 122. 2<50: 000$. pa1Jel, e 14.366 -:000$. 
G•Ul'O, qua·ndo esses .al'Çamentos em 1917 importavam o da. Viação em 
177:717:000$. papel, e 30.100:000$. ouro, e o da Guerra em 67.147:000~, 1Japel, 
e 48:000$. ou1·o, e salientando que o orçamento da Guerra augmentou de 
100 o/o em 5 annos, -que o da Agricultura, ·que em 1917 era ele 13·. 300:000$ pas-
sou -~m 1921 a ser de 39.188:000$. 0 illustrac:o relator ela Receita assim conclue 
" se·:.~ raci ocinio: 

"Medite-se sohre estes algarismof• exa,nüne"se nas minucias caãa 
U!11a elas verbas, cada . um dos serviços de que tratam os orça-
mentos e ver-se-ha que ê impossivel e ê dever voltar ás· cifras mais 
n1odestas " . .. 

A capacidac?.e financeira da Naç~io não poderá evidentemente re-
sistir a taes saltos. sendo manifestamente incompativel com os gastos 
que· sobem em progressão ~eometric{j .. " 

Sentindo difrt'i.culdades de lançar mã) de novos impostos e novoe empJ"es-
timos. f·azendo ver que a nossa divida pÜbliqa attingia a alga.rismos elevados. 
senrlo que os juros da divida externa ex?e-c1am de 50 o/o as rendas em ouro. o 
digJ~O Sr . Antonio Carlos conclue 0 seu ra.ciocinio fazendo ver que o mais 
.elewentar patriotismo estava. impondo 0 dever de resistir a clespezas novas e 
de reduzir as antig-as com toda a firmeza e com todo o desassombro. 

'l'aes conceitos eram ·formulados· diante elos algarismos votados pela Ca-
mara nos diversos or.çamentos dos v-arias minis:terios. 

· O relator da Receita não via. possibilidade de obter suavemente mas im-
po.;l os e mais emprestimos. 

E etfficil se J.h'o afigura va. porque ·T•o 11'1-nçamento e cobrança dos impos-
tos, já creaclos. nã-o poucas f-oram as ob-jecções •que se levantaram, e. para a 
realização de emr>restimos, o typo elevado dps juros exigia um pagamento tal 
que importava em novos deficits, mais aggrav:ando a situação. 

Do exposto se conclue que o eminente Relator da Re-ceita da Camara não 
-encontraria o necessario a,nimo p:;u·a .procuvar o numeraria com que se teria 
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.Je attender ao pagam ento ·das despeza s votadas, em um total de cerca de um 
Jnilhão C!e contos, papel e ce·rca de cem mil contos our.a . 

O Pt·esidente ela Republica. na sua ultima exposição. ele motivo~. declara 
<1ue recebeu do Congresso Nacional um orçamento de R eceita com os seguin-
tes algarismos: 

Par .,. applicação especial 

Ou To 
78.060:254$000 
14.216 :06·5$000 

,PaP_el 
680.672:520$000 
47.000:480$000 

l<;ntrctanto. accrescenta o Presidente. o Congresso Nacional enviou a o 
Podc'r Executivo um orçamento de despeza. cons-ignando um defici t de cerca 
c'e .)15:025$. sem incluir nesse tota l diversas parcellas em fôrma ele autoriza-
•ÇÕ'ls que constituem. entretanto. cl~spezas obr!gatorias para o Thesouro. 

Não se encontra, portanto, o Pres:clente a ppa·relhaclo com r ecursos para 
da<' execução a U!TI tal c>rça.mento. 

Por outro la do não acredito tambem que se possa m encontrar m eio.s e 
it'ócma de attenãer a um tal excesso de despeza . 

A verdade indisc;u.tivel é' ·que difficilmente conseguiríamos os méios fi -
nancekos pru:a cobrir a differença a pura da. 

Nos cinco ultimas exercícios o "cleficit" ve·ril'ica do é assim discriminado : 

1916 
1917 
191 8 
1919 
192 0 

208 .341: 350$'102 
275 .-246 :462 íi834 
222.427 :915$241 
312.974:018$174 
254 .504:098$000 

"Nunca, mais de que a.go?·a, excla mava o eminente s·l'. Francisco 
Sá, no seu brilhante e lu cido re!atorio de 23 de Dezembro do anno 'pas-
sa do, nunca, mais que agora, a .s · finanças brasi!.eiras solicitaram os 
cuicla dos, a v1gilancia e a energia elos homens elo Governo". 

"A pers istencia e o crescimento do -desnivel entre os encargos 
Do Thesouro e os re~ursos de que este dispõe caracterisa m uma desorc 
clem ta nto ma is · grave quanto a vontade de res is tir-lhe pa rece a boli" 
da, como se houvess~mos p e·r-diclo a consciencia do mal, ou a éspera nça 

. de cural -o." 
'·O habito de pr·odiga lidade, creado pela s emissõe:; torrenciaes de 

papel-moeda, para a s qu aes a gu erra foi ma is um pretexto do que 
uma necessidade, lançou a a dministração publica na vertigem de des-
pezas sem m edida. Como se pat·a a elevação espota nea destas já 

não bastasse a. in(J.uencia da-quella causa, determinando a a lta de 
todos os preços . " 

"·Ma s o papel qüe cr·eava, ou aggravava o '~ cleficit", fornecia elle 
pt-oprio o 1~ ecurso f:otll az com que este era resgatado:· e gerava ass im 
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a funesta tranquil!idade . que nos fan1i!iarizava com um ma l que pa re-
cia tão facil de su eliminado, qua ndo apenas era substi tuido pot-
um mal maior. E as&im nos fomos encerrando, cada vez mais , nest~ 
circulo vicioso: o pa pel-moeda produzindo o "deficit"; 0 " deficit" 
r<'clamando o pa twl -moeda." 

"Sob a constancia desse phenome.no, foi -se formando nos m ei os: 
politicr>s uma m en talidade s i11gular, emancipada de todas as no·~ óes: 

. at~ hCJ/e consag•·adas pelo senso financeiro dos homens à e sciencüt e• 
àe Esta'io, dos parlamentos e <los povos;· menta lida de tan to mais pe-· 
rigosa .qua nto propicio ·a o surto das mais ousadas tentações e· 
fantasias. " 

"O desequ!librio do orçamento deixou de se·t· uma font e c e <t.p-
prehensões salutares, para se considerar um symptoma de cr escimen--
to e <'!e progresso, a consequencia fulgurante .ae uma pollt.ica larga 
de melhoramento~ e de refórmas . . . " 

"Ou pela influencia dessas concepções dissolventes, ou pelo des- . 
alento, pela indifferen ça, pelo scepticismo, as resistencias amolle~em. 

e -a desordem ins ta1la -se definitivamente na.8 finanças publica::; . Es--
q)lecemo-nos de qu.e, se as disponibilidades ordinarias não bastam. 
para occorre·r a os gastos crescentes, ele a lguma pai'te hão de ser 
tit'!lldos os m eios de pagar o excesso . Estes nã o podem ser outros,. 
senã o: a duv:cla., q'msi sempre sob a Pf ior das suas fórmas, que é u· 
papel de curso fo rçado; e a creação, ou aggra v ação elos impostos. 
Essas soluções, que a liás veem sempre junt:;ts, teem por effeito fatal:. 
a ugmenta r as clifficuldades da vida, tornar a riqueza ameaçada e-
instavel, fa zer m ais miset·avel a miseri~, ~xacerbar o _soffrimen to, ge-
nenalizar o mal est,ll', d 'sseminar os germens do desespero e -do odit.. '" 

Depois ele estudar uma por uma as verbp.s dos differentes Ministerio~ 

vota dos nos ultimas a nnos, comparando todas E; llas com as elo orçamento vCJ-
t a do ·pela Camara pa ra o exercicio de 19·22, o epinente Relator da R eceita de-
Senado, fa zendo justiça a.o " esforço intell igent§l , tenaz e corajoso -do infa.tiga-
vel Sr. Antonio Carlos", e lembrando a -conveniencia ele se acloptar uma. 
:nova .politica financeira para o nosso pa iz, enumera na seguinte ordem OS· 

. paizes que -realizaram esfo;·ços extrao':'d inarios nos ultimas tres a nnos a f irn 
de reduzir as despezas: a França 67 •[•, ós Estados Unidos 63 •[• e a Ingla --
ter ra 33 • [•, para em seguida concluir: 

"Ao pa»so que assim procedem os paizes :que mal resurgem do,.. 
desast·res da guerra, nós proseguimos insensatamente na politica de· 
prodigallda.de orçamentaria, cujo desenlace ninguem ousará prever. 

Nenhuma f orça, a não ser a · e.ne1·gia -consciente dos hom ens el.,. 
Esta do, pocl.er-se-ha oppôr -á -progressã.o desmedida da elespeza publi-
ca , tão caracte·rist ica das democracia s )o vens; ao passo que a receita, 
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e:;ta tem seu limite intransponível na capacidade de rsacrificio dos po-
vos, que r1ãü pe~:dôam jâ.mais os desvarios de seus dirigentes." 

Tal a opinião m anifes tada por esse brilhante espírito ·que é o eminente· 
R e la t.ur da H.vc:~ i ta do Senado . Não m enos claro, não m enos convincente, ~ 
não m enos v~brante é o alarma do il!ustre Se Antonio Carlos . 

Onde, pois, poder-·se-hinm encontrar os recm·sos precizos pa ra fazer face 
âs despezas votadaS? 

As tres fontes - en~p1·e,~timo, emissão e imposto - teem sido utiliza(laH-
em va ria!! çt•i:;e:., 

No curto prazo de quutn.~ aunos, eutrto 191o e 1918, augmentarnos de quas1 
doze m,ilhões a nossa divida exterior. 

·~jereamos uma divida para pagar outra, escla r ece o illustre Sr. F1rancisé<>-
Sá, segund.o o habito dos p1 od.igos,. dos viciosos e dos imp1·evidentes. 

Em.ittimos um emprestimo para occorrer a o serviço d.e emprestimos a.n ·· 
teriores, porque não ·t·inhamos sabido poupar a nossa fortun a pal'·a honra r o~. 

nossos compromissos . " 
O prim eiro fund'ng de 1898 foi de 8. 613.717-9-9. 
O segundo de 1914, j-á atting io a 14.785 .756-10-3 . 
Por outro lado o progresso da divida interna cons_olida da nos an nos de· 

·1914-1918 é o seguinte: 

1914 
1915 
1916 
1917 . 
1918 • .. 

758 . 672:000$000 
781.904:300$000 
8-64.436 :400~000 
937.724:500$000 

1.012.137 :900$000 

Nos dous exercícios de 1919 e 1920 foram emittidas apol ices no v a lor de-
11~.121: 40 0$0 00 . 

No seu r elatorio de 1920, o actual Minis t ro da Fazenda , fazendo r eferen-
cias alarmantes sobre o estado do nosso Thesouro e descrevendo os esforços. 
constantes do Governo pat·a a ttender âs despezas normaes da administração,. 
tem as seguintes expressões textuaes: 

"Na desordem orçamentaria e sob o effei~o constràngedor do· 
"deficit" permanente , difficil s·enão impossível se torna exercer a . 
fun cção administ rativa com efficiencia bastante pat·a fa zer o bem 
publico e attender ás necessidades nacionaes ". 

E' evidente, pois , · que não encontraríamos nenhuma jus t ificat!v tt. para. 
lança r na · circulação m a is títulos , contrahindo novos empr estimos pat·a en .. 
frentar compromissis em c"lrca de tt·ezentos mil contos por a rmo. Em tres-
annos t eríamos assim emittic1o mais de um milhão de contos, ba ixando consi~ 
deravelmente o va lor de nossos títulos. 
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A emissão de papel-moeda para tal fim teria o protesto de toda a Nação 
de <que se .fariam éco no nosso parlamento os dou~ brilhantes relu.tot·es da 
Receita no Senado e na Ca.mara . 

Georges Bonnet, comm.issario do Governo francez no Conselho · de Estado, 
no seu livro recente - Les Finances de za Francc - ed:ção 1921 - estudando 
as circumstancias que detet·mimu:am nos ultimas sete annos o desenvolvimeu- · 
to das emissões em Franna. confessa que esse rnii'io ten·ivel de procurar di-
nheiro, pela sua natureza e pela sua simplicida.<Je . tenta •!odos os es11iritos. 

"IDura nte o periodo difficil de 1914 e 1921 a França não poude resistir á~ 
emissões". 

E assim, durante estes sete annus, contessa o publicis ta fra ncez, sigttac~ 

de r :queza se multiplfcaram em França, ao passo que a Nação emiJObreceu 
em u m esforço lmproductlvo'' . 

E demonstrando o absurdo de se manter u m ta l systema, o Commissariu 
do Governo no Conselho de Estado .conclue, affirmando que a depreciação aa 
moeda 1·es1tltante das ern·issões, só póde ser favoravel aos extrangeiro11 e es-
pecialmente a os seus bancos. 

"E' precizo acabar, accentúa o publicista , com a politica dos .emprestimo8 

t•epeüdos e das emissões de pa.pel-moeda. As despeza s ot·dinarias do orça-
mento devem ser cobertas com os recursos annu aes e permanentes, isto ê, 
pelo irn.1JOSto". 

Encarando, pois, sob o ponto de vista · ( inancE:iro, a controversia levan. 
tada, é indiscutivel que a s duvidas e objecçõ~s apresentadas pelo chefe do 
Poder Executivo em torno do trabalho Ot'çamentario não podem deixar de 
·produzir uma forte impressão no espirito dos .que tiverem de encarar o as-
s·u mpto, m;:a s ubmettldo aü estudo du Congu!lsso. 

I I 

(J •Presidente menciona disposlçõe~ otçamentarlas que inva.deru attribul-
.ções privativas do Poder Executivo . 

O art. 3 n. IV, por exe!'nplo, a u toriza o Governo a . crear duas cadeira~ 

de plano no Instituto de Mt<sica, determinapclo porém que o pt·ovimento seria 
feito independentemente de concU<·so, clevenào a nomeação recahlr em pro-
fessores que reunam condições men(f onadas no referido artigo. 

E como sómente exlst<-m dOUl! p rofes11ores nel:!ta~ c<?ndições, j usta mente 
.os dous pa·r·a quem são creados taes l ugar~s. segue-se irrecusavelmente, diz o 
Presidente, que o Congresso nomeia para ta es lugares dous funccionarios con-
tra o disposto no art. 48 n. 5 da Constituição, que reserva privativamente ao 
Presidente a attribuição de prover os Cll.<'&Os publicas. 

O art. 34 ela Jel vetada manda considf!rar como de accesso ou promoção 
legal nos termos do art. 23 § 1" da Consti~uição, a nomeação de livre docente 
para o cargo de substituto cathedratico, ~efa'm quQ,es forem as to?·mal iàade$ 
.que a lei exigi?· pa-ra essa nomeação. 
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O art. 42 crêa e nomeia .u m 2° t enen te dentista no C'ol'po o·e Bombeiros . 
Os a rts . 50 e 51 dispensam do concurs o e proveem efrectivameute nos 

·car gos funcciona r!os interü, os de uma r epartição de saude. 
E em segu ida enumera o P residente outros casos de n omeações, de accesso 

>e de contv.gem de tempo em varios J:i!Iin ister:os para concluir q ue mui tas des-
:sa;s medida s são inconstit~ cionaes, pois n omel::tm e p r omovem .tu n.ccionar!o~ 

1J.tra determinados lugare~ . " a ttribulção priva tiva d o P oder J<ixecu t:vo, que 
não se póde s upprir com a fun cção subalterna de 'h omologa~· escolhas feita " 
•POl' ouko poder " . 

Evidentemente é a ttriljuição l egisla tiva cr eai· empregos (art . 34, n . 2~ . 

-da .Constituição ), m as é fóra de toda a duvida que o pr ov im ento dos car·go~ 

.assim creaclos é f u ncção executiva de conformidade com o ar t. 48, n. b, 
da C onstituição . 

Estão em con cordan cia com essa disposição cons tit u cional o art. 2°, nu-
.me-t·o 2, da Constituição americana e u art . 86, § lú , da Consti t uição a rgentina 

" ·Se as 1Cama ras desig narem de ta l m odo o destinatario el e um emp regv 
.que outro não possa ser n 0mead o peJo President e, a disp osição é inconstitu ~ 

clonal, não eleve ser cu m pr ida, eq uiva! e a não ter ja ma is exist ido. " (CARLO~ 

.M AXIMILIANO, c o·rnrnen'ta1·iç;s , pag , 504 . ) 
N em m esmo •qua ndo .cr êa o emprego, é licito ao P oder L egislativo desl" 

,gna<· a pessoa que o deva exe t·cer . Illudlria por esta fórma o direito de esco-
lha . q·ue constit u e exclusiva a ttribuiç;ão presidenciaL (KENT . C'mnm,enta.ries 
.on A m,e1·ican Law,. 14 ecl., 189 6, voL III , pag, 71 9. ) 

III 

L eva n tada pelo illustr e Sr. Carlos Maximilia no no seio· el a Coffimissão de 
·Constituição e Justiça a ·prE·liminar de s e toma t- desde logo conhecimento da 
l egalidade das despezas effec tua das no interregno do orçam ento vetado, tor .. 
n a -se nec€lssado sab er se cumpre desde j á á Commissão de Final1ças entra r no 
-estudo da objecção f ot·mula da. 

Diz o Dr . Ca rlos Maximiliano : 

" A m ensagem , apenas · el e passagem, se r efere ao criterio adoptaclu 
pa t'a o em prego dos dinheiros publicas; a bs tem -se das especif icações 
indlsp e.nsaveis pa ra que a Comm.issão de Jus tiça aquila te a op portuni-
dade e a legalida de elos dispen clios, e a de Finan ças ·verifique a exacti-
dão elos numeros . 

Cabia a o illus tre R ela tor completar as informações presioenciac~. 

Como não o fez, necessa r io se lhe antolh ou u m procedimento pr eli-
mina r·: a C ommiesão deveria converter em dilige l)cia o julgam ento 
dos actos do Chefe do E s ta do, solicita r esclarecimentos minucioso~ 

a r€speito dos gas t os rea lizados e dos realizave .. s a.té á elaboração da 
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nova lei . a-nnual, e, então, completar o parecer, que teria conclusão 
dupla: a p?'ime-ira, versaria sobre a acceitação do véto; a seguncla en-
cerraria um projecto ele lei, no senti-do de approvar ou reprovar o~ 

actos· posteriores á recusa de sancção, sobretudo as despezas effe-
ctuadas pelo Executivo nos mezes de J aneiro a Março de 192i. Nã o. 
prevaleceu a preliminar que levante!." 

O que se conclue do exposto é que o illustre Deputado riogra ndense pl'E•--
tenéie r eunir em uma só conclusão dous pontos dtstinctos. 

O parecer approvando o "véto" tem uma só di-scussão e uma só votação . 
E esta é nominal e depen-de do terço elos Deputados presentes. 

O projecto, approvando ou rej eitando as despezas feita-s no intert·egno do. 
"véro", teria duas discussões, outros tramites regimentaes, para depende?· 
a.finaZ do 'IJOto da ?naio?·ia. 

Os dous assumptos não se poderiam reunir em uma só conclusão. 
A pcimelra çondusão põe termo a obra legislativa p«::la acceitação ou re-

j eição final da lei projectada. 
Corno muito lucidamente ponderou o illustre Sr. Arlindo L eoni, só depois 

de approvado o "véto" é que apparece, como consequencia, o exame dessas des-
pezas. 

Se o "véto" .for rejeitado. força é conclt\ ir qu e as despezas feitas , dt 
accõrdo com o orçame_nto vetado, não podem ser impugnadas. 

Se for adoptaclo o "véto" . é indiscutível que cumpr.:. desde ldgo ao Le-
gislaÜvo votar a lei necessac!a em substituição á veta da . 

E não é possível que o Legislativo possa. impugnar as despezas feitas,. 
para attribuir ao Executivo a r esponsabilidade de uma omissão, ou de uma 
Irregularidade, r esultante da f a lta de lei que regule as despezas no interregno 
do "véto" que o mesmo L egislativo achou conveniente e legal . 

!Por outt·o lado, se na mensagem presldertcial de 24 de J ane'ro, o Chefe 
do Poder Executivo não esccarece amplamente a maneira por que ia effectua r 
as despezas publica-s, conforme accentua o Sr. •Carlos Maximiliano, seis dias 
depois, no decreto de 30 de Janeiro. o ·PresidE(nte ·ela Republica apresenta os 
mais completos e minuciosos esclarecimentos sobre a fôrma, clara, preciza e 
inconfundível com que iam ser appliçados os dinheiros publicos. 

"Vetado o orçamento, diz o Presidente da R epublica, pt·ocm·ei 
subordinar a normas precizas a effEjctuação dae despezas publicas. 
R esolvi, então, no decreto n. 15.341, de 30 de J a neiro, que as cle..:;pe--
zas de pessoal fossem feitas de accõr do com as leis e t·egularnentos 
de ca-da serviç,o e a.s de material d~ntro dos limites do orça ment(} 
não sancclonado. 

Houve quem deduzisse desse facto ·que eu havia vetado o or-
çamento n a parte relativa ao pess9a1 e o sanccionara nás vet·!Jas 
de material. 
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Ou o decreto não foi cornprehendido ou o argumento é de má fê. 
As despezas de pessoal não são creadas pelo orçamento mas por 

lei~!> especiaes permanentes. O orçamento apenas reproduz as cifras 
fixadas nessas leis. E' por isto que, em frente de cada consignação 
orçarnentar-ia, referente a pessoal, se encontram citadas as leis que 
a autoriza. 

O mesmo criterio, porém, não podia a-daptar em r elação ás des -
pezas de m aterial, que são despezas p·roprlarnente orçarnentarias, que 
não constam de leis ou regulamentos permanentes. Quanto a estas, 
o Governo, urna vez vetado o orçamento, ficavfl livre de fazel-as corno 
entendesse. Nenhuma norma legal lhe coarctava a liberdade. Corno 
não se podia paralisar a vLda da Nação, forços·o era fazer acg_uisição 
de mater,ial; corno por outro lado, nenhuma lei fixava o limi te dessas 
acquisições, ficavam ellas subordina-das unicamente ao arbítrio da 
administração •. 

Ora. toi esse- a.rbitrio que eu qt~iz espontanean~ente. limitar. J,e-
vado pelas circumstancias á situação de poder despen-der livremente 
os dinheiros publicas, não quiz prevalecer-me dessa faculdade, e pre-
feri dar á Nação um testemunho ostensivo da honestidade dos in-
tuitos com que me recusara a sanccionar a lei da despeza. 

Mas a que Íirnites ou normas poderia e:u sujeitar o meu arbítrio? 

Ao que bem me aprouvesse. 

Ora, em vez de organizar urna tabella de despezas, ou adstringir-
me ao orçamento de 1921, como, al'ás, fôra a minha primeira idêa, 
julguei preferível regular-me pelo proprio orçamento vetado, 'por ex-
primir mais recente manifestação da vontade do Poder Legislativo. 
Era a-o m-esmo tem[Jo uma homenagem ao Congresso Nacional e o cri-
teria que mais se ap.proximava das necessidades actuaes do serviço 
publico. 

Claro, uetalhado, minucioso, ê o traçad-o do Poder Executivo na 
distri•buição escrupulo~a das verbas despendidas. Emqml!nto o Con-
gresso não cr.êa a lei necessaria, as despezas, não oriundas de leis 
permanentes, serão custeadas con1 as verbas do orçamento vetado. 
E corno todas essas verbas estão minuciosamente discriminadas nas 
tabeJlas explicativas de todos os Ministerios, de todos os departamentos 
da Justiça, das secretarias das duas casas de Cong-resso, claro _é que 
nenhuma duvida póde ser levantada quanto á applicação rigorosa 
dessas tabellas. 

Não h a, portanto, fundamento pá.ra r5 alarma levantado. Con-
forme accentúa o chef\l do Poder Executivo, as despezas do pessoa. 
são feitas poc força de leis especiae3 e permanentes, sendo que o 
~rçarnento, reproduzindo. apenas ci-fras nellas fixadas, assignala sem-
pre ao lado ([as referidas cifras as leis que as autorizaram. 
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E como o orçamento tem por fim regula r, sob o. ·Ponto de vista 
financeiro, a i;xecu ção das I eis -existentes, f orça é concluir que "o 
facto do ·Congresso não agir ou não se entendoc com o Presidente· 
não impe.:lirá G Governo de administrar os negocias publicas pa gan--
do uma gra nde pa rte das despezas". (GOODNOw, P1··~ncipiOs de Di-
reito Arln•inis.'rativo elos Estado•s Unidos, pag·. 511). 

IV 

~a e'-posição dirig ida em 10 do corrente ao Congresso Nacional , o íPre-
si clente da Republica justifica lucicla e · amplamente o cli·reito que ass iste ao• 
chefe ao Poder Executivo ele approva~· ou não as leis que orçam a Rec.~ita e-
fixam a Despeza da Republica . 

Toaa a questão, evidentemente, r esume-se em saber se é admissivel no-
nosso mecanismo constituciona l o "véto" elo Presidente em m a teria orça-
m entar ia. 

"Nos termos do art. 16 da Constituição, o Poder Legislativo é exercido 
pelo Cungresso Nacior.a l, com a sancçéio do Preside1Íte da Re1JUblica." 

"Este -é o ,pri·nc~pio, diz o Presidente. E sta
1 
é a r egra·. A sancção do Pre-

sidente é requisito e.ssencial da lei. Sem ella, f· acto legislativo é incompletO> 
e inefflcaz . " 

O a rt. 48 dá competencia privativa ao l)residente para sanc!cionar leis. 
e resolu ções elo Congresso Nacional. 

Não ha conseguintemente l'ei sem sancção. 
Para q ue uma excepção exista torna-se mistér que a Constitui ção ex-

-pressam ente a me·ncione em qualquer dos seu s artigos. 

Ora, só - duas e:xocepções constit'u cionaes esfão claram en te estabelecidas . 
• Mas, m esmo nestes dous unicos casos, os fundamentos da excepção sã<F 

tambem de o~·dem constitu ciona-l. 
Uma dellas, a pn-rogação ou adiamento ipporta na a utonomia ,_ n a vida. 

na independencia, ·no fun ccionamento do proprio iPoder L egislativo. 
Orgão da soberania naéional (art. 15) , a elle compete exclusivamente· 

r econn ecer os seus m embros, prorogar e adiar as suas oproprias ~essões e or-
ganiznr as suas secretar ias e os seu s respectivos regimentos (art. 18). 

A ou tra excepção ·refere-se a r eformas constituci onaes (art. 90 , § 3°)-
Não Lem sancção . Ahi a resolu ç;ão elo Congresso não é lei, mas passa a 

ser dis-posição constitucional, oriunda d·e Ullj Poder Constituinte . 
'Salvas as excepções dos avts . 17, § 1 o e ~o. § 3° da Constituição, em .que· 

é firmada a competencia exclusiva do 'Congresso para deliberar sobre a. •p ro-
rogaçào e adiam ento das s u as sessões e promulgar as - reformas constitucio-
naes, todos os demais actos legislativos estão sujeitos aos tramites prescri-
ptos r. o art 37 e seus ·paragra.phos .-
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"Se o art. a7 estflbeleée a f6rma gera l a que estão subordinados para a 
sua va)idade todos os actos legislativos, só aquelles q1~e forem exv1·essa?nente 
exce1Jt1wrlos Hcam cl',llla isentos." 

"A Constituição previu as excepções e as p.reviu para limitai-as aos 
unicos casos de prorugação e ad'amento das sessões do Congresso e publi-
cação das reformas C'Jnstitucionaes. Se passou, pois, em ·silencio sobre outros 
casos, não é licito concluir de argumentos, fundado s na natureza ' especial 
de certas medida~ que, além daque!las expressamente estabelecódas, outras 
excepçõel:l lambem S'3 comprehendam. A interpretação na hypothese suj.eita 
não põde deixa r de so1· restricta, visto. éomo a la titude dfÇ intell igencia con-
traria viria derogar um principio .fundamental que, como tal, não põde ser 
notificado senão por disposição expressa". (Go?nn1..enta?·ios á constituição elos 
Estados UnicWs, por .TOSEJf'H STORY, tra duzida e a da.ptada á Constitu:ção Fe-
deral Brasileira, \:O elo Dr. THEDPHILO Rmmrno, vol. III, pags. 124 e 126). 

E, argumentando lucidamente, o illustre professor de direito reivindica 
para o seu raciocínio a applicação da .regra· de interpretação, de que as le-is 
exce.pc:ionae.s são semvre derogatorias, e como estas tendem a a ltera r o di -
reito commum, chro é que sõ põdem ser extendidas aos casos a que expres-
same·nte se referem, •pois todo outro caso deve ser regido pela lei .geral. 

Da combinação (•os tres a rtigos da Constituição que trata m -da forma-
ção de leis, 34, a7 e 48, resulta que todo o proje,·to de lei approvado em 
ilmbas a.s Cam aras tem de Ir á saneção. 

Con s3guintement3, não é facil éomprehender como, alem das excepções 
nos arts. 17, § 1 • e 90, § a•, outras possam ser dadas como existentes . 

O act:amento E- a prorogação das sessões legisla tivas são actos soberanos 
~ exclusivos do Congresso Nacional : 

Só ao CongTesso com,pete delibera?- sobre a 1Jrorogação e ad·in 
menta de S1J,a~ sessões (art. 17, § 1 .) 

O "vétr," a uma resolução desta · natureza annulla~·ia ·por comp.!eto a. 
autonomia e a indepcndenci~ do Poder Legislativo, fazendo depender o fun-
·cc'on9.mento dó Congresso; não da maioria das suas duas Casas, mas de um 
terço de uma das Camaras, (art . 37, § a•). 

E' uma excepçãn co~stitucional expressamente estabelecida. 
E semelhante resolução não põde cons'derar-se rigorosamente - lei -

mas uma solemnc de!iberação do Poder L egislativo. no uso de uma attri-
buição e-xclusiva, res<>lvendo a pe~·manencia do seu exerciéio normal de ela-
borar leis, movido po;· elevados e superiores interesses de ordem publica, no 
desempenho da sua elevada m issão constitucional . 

Ag·inclo como · Po:ler liegislativo, adia ou proroga por sua propria autori-
cl'ade as suas sessões, independente do exame, consentimento ou approvação 
do Pr,der Executivo, como tambem independente deste age como :Poder Con.-
st!tuinte, na ma teria .-de .-eforma constit-ucional, publtcando com a ass!gna· 
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-:tura dos Presidentes e dos .Secretarias das duas Casas do Congresso Nacional 
.a ·reforma que teilha de ser incorporada á Constituição, como •parte inte-
.grante desta (art. 90, § 3") . 

Não se trata : de lei ordinaria, mas de regras fundamentaes a que os re-
.quisi~os cJonsiltucionae::; exigidos impõem formalidades muito mais rigorosas 
do que a simples ap-provação de um "véto". O Congresso exerce então pode-
:res constituintes e resolve soberanamente em nome do povo como unico orgão 
.da sua von1ade defini tiva e inappellavel. 

Na falta de uma disposição expre~a • . exceptuando as leis orçament&rias 
-"lo exame presidenc'al. a conclusão ü·recusavel é que ellas não pódem deixar 
.de ser sujeitas â. 1·egra geral da sancção estabelecida no art. 37. 

"Assim como a excepção augmenta a força de uma lei nos casos não 
·,exceptuac:os, diz Lorr: Bacon, da mesma sorte a especificação a enfraquece 
no.s ee.sos i1ão especificados." 

Nenhum dos coihmentadores .de nossa Constituição põe · em duvida a com-
-petencia do Poder ·Executivo •para negar sancção ás Jeis orçamentarias. 

Aristides Milton sustenta com segurança a existencia desse direito, 
poi-s, "sendn o Pt:esidente um mand.a.tario do 1 povo, claro é que lhe assisfe 

..a dever irrer.usavel <k impedir sejam transformados . em leis projectos que, 
:no seu entender; ee não ajustam ás verdade'r,as cJonveniencias publicas". 

E considera "um erro funesto, senão um~ crueldade escusada, forçar o 
.P.resident~ a executar leis que na sua consciencJia não passam de fructos de 
·uma oorie~tação má oti de resultados de açoclar,nento ele paixões" . 

E o eminente coi1stitucionalista não só admitte a posslbilida cle ·dO " véto" 
·como ainda manifesta a opinião de "um projecto de fixação de forças ou de 
-orçamentr., embóru. vNado pelo Pt·esidente; ain(!a poder ser 1·enovad0 na mes-
ma sessão legislativ.a, desde que não seja reproducção do projecto rejeitado". 

AM:ARO CAVALCANl'I, no seu - Regimen F pderativo - prevendo a hypo-
'these de se introduzirem nas leis de meios não só disposições contrarias a o 
pensamento do iPresiJP.nte, como textos indivi~uaes reclamados opor interesses 
~leitoraes, só encontra no "véto" o cbrrectivq constitucional para .liberta r o 
.vaiz de taes ex;cesso:s. 

JoÃo BARBALHO, commentando os arts . 40 e 34, ns. 1 e 17, não só admit-
·te o "véto " em materia orçamentaria, como ~ ele op:nião q ue pódem ser re-
novados n a mesma sessão Iegisla:tiva projectos dessa natureza embóra re-
jeitados ou vetados, ' ·pois a regra do art. 4q se não póde applicar aos pro-
jectos de leis annuae.s, sob pena ele se attribuir aos constituintes um pen-
·same!'lto absurdo, EJ&purio e anarch ico" . 

CARLOs 'MAXIMILIANO, apoiado em Milton e João Barbalho; estu([ando os 
.xeferidos arts. 40 e 34, ns. 1 e 17, tambem m~nifesta a opinião de que as leis · 
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orçamentvxhs e de fix f.•ção de forças !'lão só põdem ser rej eitaclas . ou vetadas, 
como aintla põdem ser <renovadas na mesma sessão ·legisoJativa. . 

.. E fazendo referendas ao art. 37, salienta a a:cção do Pres}dente Hayes, 
vetando leis de orçamento, que dilnin'uiam a orbita da acção constitucional 
do LPodet' 'Executivo e que restri•n.gia;m ,as pr,erogativas essenciaes do Pre-
sidente, _,Jara chegar á conclusão de que no nosso r egimen o "véto" é o unico 
recurso ilOrma! clontra os "riders?~ do Le.g·islativo que tenham por fim -usur.par 
funcções priva tivas do iPresidente (pa.g. 447 Commentarios), 

Denw.i.s seria difiicil. co.mprehender como se poderia subtot-ahir a, autori-
dade do Presidente ás invasões conscientes e propositaes do •Congresso. 

Não se comprehonderia como, pelo simples faclto de ser inclu.id;t em. lei 
orçamentaria. materia. aut0110ma de lei ordi-naria, que constitue legislação 
especial, seja impGssivel ao iPoder Executivo negar-lhe sancção, quando em 
consciencJa elle entenda que tal legislação é prejudi-cial e inconveniente ao~> 
su·periores m teresses naciÓnaes. 

Basta.ria, portan:o, ao Leg:slativo, para subtrahir ao "véto" a lei pfo· 
jectada, incluil-a ·ria lei da Despeza. 

A ·constituição fra nceza ele 1'78~ . tratava . as leis de ' finanças . por fôrma 
di versa . das leis ordinarias, exceptua,ndo-as do "véto" real, . mas accrescen-
tava: "O Corpo Legisla tivo não poderá inserir-lhe nenhuma disposição f?S.tra-
nha a o seu objecto". 

A ·Constituição australiana ·considera como nulla _e de nenhum effeitc; 
qualq'uer disposição introduzida na lei qe finanças, uma vez que trate de 
assumpto e3tranho ao orçamento . 

As leis da Receita e Despeza são -por sua natureza ·temporarias, annuaes, 

Não se comprehende, pois, como; devendo durar um a nno, a lgumas ele 
suas disvostções se destacam para viver inde-finidamente: Não se ·co'mpre-
hende ainda m ais. co1nmenta Esmein , como, nào- tendo nenhuma relação di" 
recta ou inc1i-recta cOJY. o orçamento, neHas se inc!luam verdadeiras leis ordi-
narias destilnadas '' durar toda a vida . 

Sentindo neste sys[ema a ··fonte de todos os abusos e de· todas as sor ~ 

presas, a lei franceza ele 30 ele Julho , de 1913, no seu art, 105, preceitúa : 

· "Il ne peut être in~roduit clans la !oi de finances· que (\e .dispo-
s itions visanL d'(·ectement le.s recettes et .J es depenses, à l'exclusion' 
de ~outes autres questions." 

Ebmein, commenta ndo essa disposição, p~rgunta até que ponto, poré m , 
uma. lei põde limitar e acção do P a!·iamento (E imnents eLe Droj.t ao:nstitutio-
nez F1·ança·is C01nparé, pag. 1.002). 

Ora, nem em "França, nem -em qualquer outro paiz onde a den,wcracia 
aprofunde suas raJze.~ no voto popular, tem sido possiv~l crear regras que 
aog.rem subtrahir o Parlamento á acção pessoal dos seus membros. 
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E é o m<esmo Esrnein quem e;luda as differentes regras procuradas e 
votadas pant cort'igir os males endemicos, resultantes da form ação de leis 
ordinarias com carac!ler . permanente dentro das leis orçamentarias, para 
chegar á conclusão de que são realmen.te -es1;as ~tendas, contendo disposições 
estra:1has, uma d '"-S causas p·rincivaes do augmento progressivo das despezas 
publicas. "Ha muitos annos exclama o iJJustre cons1;itucionalista, que entre 
nós se procura o remedio precizo para cLete1· as emendas ar>resentadas no· 
curso da discussão do orçamento, e que constituem o prindpal flagello". 

E é ainda o mesmo mestre de Direito Constitucional quem reconhece a · 
fragilidade de semelhantes regras escriptas em or.dinarias ou em regimento 
de qualquer das ;c:~amaras: 

Demais, é uma regra comba tida, impugna da e suscleptivel de modi.ficações· 
ou revogações no -correr das sessões. 

" Seguramente a Camara, dizia Rouvier, em sessão de 16 de Março de 
1900, pôde declarar que el.Ja renunc:a ao exercicio de urrt diTeito constitucio-
nal. ·E' ;,Jrecizo, porem, que essa deliberação seja unaninle. Não é ·possível, 
por um acto de maioria, despojat· um dos seus membros de um direito que 
es tá inscripto no estatuto funda.mental da Repubhca". 

Das r egras .estaúe:lecidas e das impugnações formuladas resulta . a con-· 
vicção de que é o r>roprio parlamento quem procura por si mesmo u m cor-
.rectivo legal contra C· diluvio de emendas, ·quel todos OS annos chovem sobre 
o orçamentc:· nos turnos regimentaes, por que ella passa. 

Assim, e.m pleno regimen constitudonal, procura m-se todas as fôrmas, 
meios e regras para impedir os excessos das cr-maras na votação de medidas 
estranhas ás leis orçamentarias. 

O Presidente Johnson vio-se despojado, .por uma simples eme:r;da orça -
mentaria, de sua qualidade de commandante ~m chefe das forças de mar e 
terra dos Estados Unidos. 

Reformou-se vio:e·ntamente, em uma lei qe despezas, um dos pontos da 
constituição · americana, subtrahindo-se á autoridaJde constitucional do Presi -
dente uma das prerogativas do Poder Execuqvo. 

A guerra aberta ao Presidente Johnson jevára a maioria .facciosa do 
Congresso aos extremos de tal resoluç!io. E para ~ão contraria;r uma medida 
que, não obstante o "vêto", os dous terços · do parlamento iam manter, 
Johnso•n teve .de supportar em s ilencio, em u:rpa lei de despeza, a diminuição 
da sua autoridade cor.stitucional, levada a ef.l'eito pelo Cong-resso dos Estados 
Unidos. 

Em 1·879, o P !·esi·dente Hayes começa a v re-sentir os prenuncias das mes-
m.~s !nvestidas. Mas, a poiado em uma forç'l. aguerrida de partidarios e de 
amigou:;, inicia a f'ér i.a de "vêtos" que o deyiam tornar conhecido na vi·da 
constitucl:onal.' da União Norte-America.na. 

Tres disposições essenciaes, relativas ao Exercito, ao Poder Legislativo· 
e ao Poder Judicia riü são v.ota{!a~ nas duas Camaras com o protesto 'ruidooo 
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da minoria , governa,mental. O .Presiclente enfrentou, porém, resolutamente o 
Congt·esso e vetou para ve·ncer. 

E, se m• sessão sE>guinte recomeçou a luta com maior violencia, não pei-
xou o .PresiC'ente, . apoiado em uma minoria a:rdoro.sa, de rejeitar novamente 
a Jei orçnmentaria, obr:.gando o Congresso a renundar definitivamente as 
proposições impugnadas . 

O que, porém-, fi.::cu clara)nente evi!àenc'ia;do em todos esses debates, onde 
os membros do Congresso pr·ocuravam impor· nas leis de meios disposições 
inconvenientes oque diminuíam a autoridade do Presidente, foi a necessidade 
de se <::n~a;r a. formula garantidora .que cerc:easse a acção expansionista do 
Congresso na elaboração elas l eis orçRmenta;rias. 

Hayes,' apoiado na opinião public!a, impugnava com energia nas suas 
m ensagens ·essa p1'atka perigosa,' muitas vezes ada-ptada nas a.ssembléas e 
até então sa.n cCionada pelos Presic1enÚs dos ·Estados Uni dÓs. 

Esta •pratica qup tem dado ilogao· a grandes abusos e que é prohibida 
pelas const•tuições c1,, um grande nume.ro de Esta,dos não .passou desper-
cebida na União Aíner·i·cana. 

A . Camara dos Represerita.ntes foi a primeira a r econhecer a necessidade 
de se forc.:1ula.r 'as regras que impedissem' a adopção de emendas orçamentarias 
que conümilam ma.te,la c1e legislação• estranha, co·.ea,ndo no seu regulamento 
a di&posi\:ão prohibitiva que a Camara ·brasileira, desde a presidencia desse 
br:Jhante espirito, que foi Carlos Peixoto, consignou no seu Regimento. 

C!eve!and vetou -sempre, conttnuadamente, todas as vezes que julgou in-
conven!en te ou inconstitucional os projectos elo Congresso. 

E ' ainda elle quem. solicitou m edidas que autorizassem o "V'éto" par<!ial 
nos orçamentos, ·113m brando para esse fim a conveniencia de reforma Consti-
tucional. 

E Ruy Barbosa, o mestre supremo ·do nosso Di-reito Constitucional, na 
s ua plataforma de candidato · presidenc:al, Ji.da na Bahia em 1'5 de Janeiro 
de 1910, fundamentanC:o diversos pontos · de revisão. constitucional, como um 
dos casos necessarim~, a outorga ao :Poder Executivo de vetar parcialmente 
o brç.am entú d!). despeza, onde este coHidit· com a regra prohibitiva ·de que 
não é ·licii.o ao Congresso inserir em. leis annuaes disposições estranhas á Ie.i 
orçamen taria. 

"Em mRteéia financeira, esclarece o eminente jurisconsulto, bem vanta-
josas me pareceniam -duas innovações, . abonadas com o uso frequente das 
Constituições estado,aes na Uniã0 Americana", a j)ro)übição ao Co·ngresso de · 
1nserir nas leis ar.•nua-r.s disposições estranhas aos serviços geraes da admi-
nistração, ou á. consignação .de meioo para observancia de leis amteriores, e 
a autorizaç~1o ao Governo de . vetar pa rcialmente o orçamento da despeza .. 
onde este .collic1ir com ,essa regra p·rohibitiva. " 

E assim. como Clf=veland, o maior dos nossos j.urlsconsultos lembrava a 
n(lcessidacle àe t·e~orrna , cpnstitl.l CLonaJ •para o "véto" I?a rcial em materia or-
çamenta!'ia. 
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"A solidez do poder execu tivo federal e local é en carada sempre, nos Es-
tados u.n;do:;;,. ü'omo a garantia necessaTia contra ·a · intempera n ça possível das 
a ssembléits confusa s ou desviadas" . 

· Oon;tr·a os exo'3ssos do Presidente r·esponsavez temos o milme de responsa-
bilidade, 'nWii oontr·a os excessos das assembléas facciosas .. coni r·e11r'esentantes 
·i•-responsave·is, nada temos além do véto. 

O "véto" é, pois , ainda a · ultima tdncheira; a derradeira fortaleza onde 
se abriga a autoridade do podeT executi.vo contra invasões injustas e desca-
bidas resoluções da maioria em assurnp·tos de el'evaâo ·interesse n a Cionai . 

"A utilidade do "vréto", sustenta Hamilton np. Federalista, (cap,it ulo , 73) 
r epousa não na supposição de .uma sa,bedoria ou, de uma virtude superior '110 

Poder /Execvtivo, mas na s upposição de que a legislatura, não sendo infal-
livel, pollerá ser per vertida a lgumas vezes nas s uas deli'bet·ações por espiTito 
de facção e, .por impressões de momento, s,er arra stada a tomar medidas que 
uma mais ponderada reflexão teria naturalmente condemnado. 

O pr'i!me·i?·o motivo para conferir a o J'lresidente o p oder do "vét?" é no 
intuito da s ua propria defesa. O se.gwruJ,0 é o de a ugmentar as. chances da 
nação ü'ontra o voto elas s uas leis , feitas com preci-pitação, com inad~ertemcia 
ou •com culpados .ntultos . 

T a nt:1s m a is ve.zes uma medida é submettida ao .exame, maior sertá a 
differença üa situaçao daquelles que terã~ I de exaw,inai-a, e men~r serâ o 
perigo dos erros que resulta m da falta de rrla,dureza nas deHb!'JraçÇes o'u das 
falsas diligencias produzidas pelo contagio ~ie a lguma _paixão ou de a lgum 
interesse commum. 

Ecl!wn.rd Caml;}belle IMason. é de opinião que o "vêto~' consis te ez:n uma 
appellação que sa interpõe para a seg·unda ref,Jexão madura da Nação. E 
quando ç~ta ·confirma o que anteriormente f izera a appellaçã0 per·de o seu 
valor. Esta debilidade, ""pparente do "Viéto" ~1ão ê um defe! to. A th,eoria de 
nosso systema é que o povo es·tâ q~asi 'sempre com a verdade. 

O "véto" seda um estorvo se podesse r:ontraria r de um modo · perma-
nente as tendencias l':gorosas que predomi7Jam no sentimento publico. Em 
q ua:lq uer .caso, por<ém, em um systema que se baseia q uasl ·totalmente · .n o 
suffragio Ulliversal, náo é de um ob.sta.culo perman~.nte que se n ecessita para 
contra-riar as medidas populares. O que se pó de faz;eT, no maximo, é entor-
pecer a sancÇão· d<': certas l eis até q ue o povo ·possa determinar se em t·ea-
l irla de deseja esta sancção. (MAsON, ·The véto Power , pag .. . ,l34) . 

O que !€'Vou effeclivamertte .Hayes ao extremo ·do '1véto'' em l eis orça-
mentarias fo i a pres •. •nça de proposições qu~ ' cli!hin\l.iam e menos~bavam dos 
poderes constitudonaes do Executivo. 

" Ou :.LJ)•prova esta fegislação geral , di :tia ó Congressó, bu fica sem leis · de 
meios". 

·J\!Ias ao desafio tl" Cungresso · H ayes· riesp(}n cJ:eú com ·o "véto" constitu-
ciona l do r egimen. 
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.. Q.ue o. P.resident~ tem o .•poder · de vetar· todo o projecto ele lei , pot· qual-
quer ,motivo ·que ·lhe pareça sufficiente, ' é indubita vel. A ' Constituição confere 
.e-sse 'dire)to .e lhe. ·não abre excepção a:Tguma (ICooley)·. 

Actúfc ·nesse caso como legisla dor ,segundo · o seu·· proprio cri te rio. E não 
pó de jámair; .. ser .considerado :.como autor de desrucato a qualquer · dos t'a mos 
do: Poder: L egisla-tivo, .por se achar E-m desacdõrdo com suas opiniões, agíndó 
j]entro d>t esphera dar-:· suas alt~ attribuições constitucionaes. 

AmaPo Cavalcanti,, •·no seu j.ã cita do livro - Reuirnén 'Fecle?·at'ivo, en·ca-
ra nclo a pQs~>ibi}iqadE. do · .Poder Legislativo .negar leis de meios ou . dal-as 
enaartanrlo nel•las .meclidas estranhas, ··. addiciorianclo-lhes disposições sabida-
m ente · d!.scordantes ·das vistas do exe-cutrvo, pelas quaes se acredité emba-
raçar a· sua livre' acçãe; ·e c·r eando ·ob~·igações· que visem a satisfaçã~ de in~ 
teresses '!n anifestamei;te inélividuaes ou· puramente politicos, , . coh onestados 
pelo .voto -ela maioria ·do Congresso, · mRnifesta francamente a op' nião ele que, 
em ta l hy>poth ese, .-, remedio proprio ·.serra. o véto" pelo iPresic1ente (tReg ,. 
Fecl., pag . 219). 

ri'ot'na-se diffic.';] com•prehender, no estado actual elo .nosso cli·reito consti -
tucional, como seria possive'! excevtuar a . lei da · Despeza da regra get'a1 ela 
sancção. 

-Nem os· homen.'l ·da convenção de 'Philac:elphiR, nem os nossos consti-
tui.ntE:s tiveram: enY vi~ta desarmar o Poder .Executivo contra as sorpresa.s, 
contra os · exce~sos e contra as· invasões possi'Veis elo L egislativo. 

·"'Os -constitu.intes americanos contavam muito com a ef.ficacÜI. do "véto" 
pre~i.c1enc·a.l pa·ra dar ú . . legislação as . gara-ntias neeessarias ele sabedoria e 
de equidade. 

·Não <lUü o .Presidente fosse em ·luzes superio't· ao Congresso . 
\Ma.s a sã cloutl'ina ão contrô!e mutuo a·c;hava assim uma f eliz appli caçào. 

As assembJ.éas estão m uito expostas a se 'desviarem das suas f·rontei·ras 
constitucionaes, Lncluz.'.das .pelas .p >ti xões elo mom ento e a .sentir as inHuénclas 
locaed, visto· como" os !Deputados e Senadores represe·ntam sobretudo eis dis-
trictos ou os Estados 'que os escolheram. O interesse geral exige que as -leis 
sejam examin a.das ·s ob um po'l'lto de vista menos estreito. A .fôrma da eleição 
elo chefe elo :Poder Executivo, -as funcçõés éJ u e lhe são attdbuiclas collocam o 
Presidentr~ - adma das dissenç;ões -.:parlamentares e das dis•pu tas de c'l.m-
panario. 

Eleito pelo ' 110v~· de toclõs os ·Estados, · 6 Pt·esicl ente se acha. en1 1nelho·t 
situação para cliscer . .'1ir< e · defendei- a 1Solit:éa · ni tciónal. Suas objecções escla·· 
recer'n: o · Coügresso, ·ctue melhor · informado ·pôde muda'!' de opinião".· ·(Le D1W 
de (NOiaillesj· .tom '. :ti, pa~g .· 79). · 

"O' presidente ·qu e ' recusa • sa11'cCiona-r uma lei exe~·ce , apenas, um podet'· 
negativo. Em lugar- de· ,dissolver ' o· corpo legis la:tivo, :o Presidente ·apenas · 6 
convida :ot deli·berar ncvamen,te, a presenta.nclo-!he as objecções motivadas . E · 
o ·Go!lgresst'', exa-mlnantlo dévi>da:m en"f6 essas objecções; é livre de manter o 
seu "v.élo'' primitivo. E ·mantido este, o projecto aJClq uire força ele lei, apezar 
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da opposiçao p.r esidendal. Sem duvid<L 'a Co11stituição exfge neste caso O!< 

clous terços dos .::uffrag:os, condição bastante di.fficil de se •realizar prati-
cam ente. Mas a t hEi0ri<l. d·eixa a ultima .Palavra ao Congresso ·cuja ho.nra 
fica incolume" (NOIALLES, tom. 2, pag. 85 ) ·. 

üreando um P ·re::<idente forte, ·um chefe· de Estado ·poderos o., a . Repu-
·blicla a llem ã, sem procurar .no · regim~n J)31rlamen'tar trancez, -ou no r egimer. 
presidencia l ~mericano a fonte onde· buscasse as attribuições qu e devociam 
ser conferidas ao chefe do Poder .Executivo, :maginou um r egimen de eqm-
·Jibrio entre o l egisiativo e o executivo, tendo .por base o ?·efm'e1uJ,um populac 

Tratando de organizar Dela prime:ra vez um v erdadeiro parla;mentarls-
mo, differente do imperfeito pa rlamentarismo francez, a nova republica ore= 
um ohefe de Estado basta nte forte .para c onstituir um contra peso· ao !Parla-
m ento e contr olai-o em nome· do povo, ·Sem en tretanto conceder a o president' • 
uma a utoridade que permittisse a busar, . dominar ou aniquilla.r os direitos do 
parlamento (REN&r Bnu&r, Q01'n171'1Jentarios á Constituição Allemã, de 191.9, pa-
g inas 1·82 e 183). 

A ~nkiativa l:as ·~eis perte.nce a o Governe .elo R eich 'e aos membros elo 
Reiclhstag (a r t. 68 da Constituição). 

As leis do R eich são vota das r>eló Relchstag. 
O ar tigo 70 pres~reve a promulgaçfLO das leis pelo Presidente no prazo 

de um mez no Boletim das leis do R ei-ch (Reichsgezetzblalt). 
E o artigo 73 d eLu mina que uma lei votrufo pelo R ei'chstag deve ser a ntes 

de sua put.licação, S::Jbme.ttida a o "referendnm " , .se ·o .Presidente do ReiC'tl 
CLSSi4n o rletPrn?Ã.na?', dentro dó prazo de um m ez . " 

A -l ei nesse caso, não se tornà. definitiva, emquan to o "referendum" não 
npprovar a voto uo Heichstag. 

As resoluções do r;ovo a.ppa recem russi m como um contrõle e como um 
correcti vo das clecisõef: do Reichstag. 

'Do exposto· se conclúe que, quando o Preside nte a llemão recusa a pu-
t:>li cação L1a lei, o ''véto" assim p-roferido só ·en contra solução nos s uffragios 
do povo. 

As proprias leis órçamenta~·ias, embóra tenha m r egras especiaes, se nn.o 
exceptuatn -da regra g·era l esta;belecida' para a promulgação das leis . 

Apoiado no suffragio universal Qevado ~t.s ultimas extrem~dades, na de-
moCl·acia d1recta permittindo aos eleitores não só escolher os .seus repre-
sentantes, mas se pronunciar por meio de cqnsulta positiva sobre os gramdes 
pr oblemas ·da vida na~i on311 , com um Presidente, eleito p elo povo, m as forte-
mente a rmado em face das assembJ.éas ta!Ijlbem eleitas, a Republica . a Uemã 
cdllocou nas mãos do P~·esidente não o "vêto" .pre,!!idencial dos E stados Uni-
elos, nem o "véto'' parlamentar francez, •nerrl o "vé'to" inglez, mas· o "V'êto" 
do P residente do Reich, cuja .soluçã0 é entregue a o estudo de todo o PD'V<> 
a llemão. v 

Barthelemy, no !"cu PDWüoVr ExeO'Iktit, 3.)>Si·g nala que p desus o do di·r eito 
ele sancção na Inglate.rra marca o. inicio do regimen parlamentar, assim 
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como a persistencia co exerclcio do direito do "v-êto" nos Estados Unidos 
indica chramente cr11e o Coi1gresso não chegou a se assenhocear ela politica 
elo Presidente . 

No exercício do direito do "vêto" , q ue constitue a prerogativa mais for-
mi:davel do Presidente, dizia Woodrow Wilson, este age não como executivo, 
mas comu um tercei''J ramo da legislatu ra . 

'Roosevelt, não usou uma unica vez da direito do "Véto ", mas os presl-
rle-ntes das diversas C;ommissões pet·manentes da Camara dos 1Repl'esentantes 
rec!ebiam, por escr~pto, const~ntemente, avisos offi.ciaes indica ndo cla;ramente 
que q iPoder Executivo vetaria ta;es •projectos, desde que f_ossem, porventura, 
e nviados á s'a ncção . 

De fó!'ma qua só !agravam ser votadas -no Congresso medidas e leis que 
tivessem antecipadiunente o a poio do Executivo. 

Força.- ê, !)Ois, · concluir do rapido histocíco que o regimen presidencial 
a daptou o "vét~" suspensivo como uni·co freio sa1uta;r contra as possíveis 
absorpções do C ongresso. 

Não tendo o poder consti:tucional de dissolv-er as Camara.s, 'só no "vêto" 
poderia o Presidente encontra.r o . correctivo necessario contra os excessos 
facciosos das mai~·ias triumphantes . 

Foi preven(lo os ·a busos, os exce:::sos e as invasões do L egisla_tivo que a 
c onvenção de P.hiladelphia imaginou esse m eca nismo que per;mitte a o Presi-
dente, apoiado em uma. minoria mais ou menos num-erosa, refrear os ímpetos 
JlOssi c-eis das duas Ca~as elo Congresso. 

O caso h aje sujeit.G· a estudos no seio da Commissão de Finanças vai cir -
cumsc!rever-se a ;m1 elos dous alvitres a-presentados pelo Presi-dente na su a 
mensagem ele 24 de Janeiro: 

01t rejeila o "v·êto " e nesse caso fornece a o Governo todos os 
meios necessarios pa ra fazer face· á despeza, o~~ r eduz essa despeza 
à.os limites dos recursos que votou. 

O Congresso é, pois, o unic.o juiz, unico poder constitucional capaz de re-
solver o l}Onto controvertido. 

O Congresso p6d•3 assumir a r esponsabilidade de ·manter os orçamento-, 
vetados. Nesse ponto é e!le o unico juiz da sua a-utoridade. 

l\1as tem, como consequenc!ia, _de alterar a lei da receita para habi-li-ta r c. 
Governo c om todoil oo; recursos n~cessa.rios á despeza votada. 

Se mantiver a despeza vetada a objecção ·presidencia l desap-pare-ce, para 
surgir a lei. n a integrida de do seu conteúdo, afim ele ser executada em toda.-. 
as suas disposições . 
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Se aceitar·. as o].)jecções do Poder Executi·Jo, · desa1Jparecerá· o projecto de 
lei da despeza, vota do para 19·212,. seguindo este a sorte dos · projectos rejeita~ 
dos ou não sancciona;dos. 

E' ·. a inda o Cong<·esso que terá. ele r esolve•· af.inal sobre a:s leis · o•·ça-
menta rias <lo COlJ.'ente arin'o. 

A d'ictaclm·a só póde, pois, existir éom o consentimento ]ll eno, ·c<msciente 
e voluntario el.o Parlamento .•. · 

Do ·~X 1Jo sto se cc-nclúe, eviele~temente, ele uma m a neir a definitiva, j·a 
pela, longa!', com[)letas e . inconfundivl!is considerações constituciopaes . apre-
sentadas pe·io ~residente ela Repu:blica, j~ pelo substancioso parecer ela dop-
ta, Commissi.io ele Consti tuição, ·formulado .pelo illustre Sr. Me!lo Franco, qu e 
o "véto" p~·ofe·rielo está .dentro das regras traçadas . na Cohstituiç;ão de 2~ 
ele F evereiró. 

Conclue-se ma:s qu e, .cJacla a situação financeira do nosso paiz, é im-
possível ao Congre·sso appellar .pa ra o .. c.ontribuinte, afhn el e obter os novos 
r ecursos com que sattsfaç;a os novos gastos . . 

E . do calculo detalhado das verbas .n ecessaorias .á . m anutenção do .orça-
m ento vetado, c!hega-~e á conclu são ,de ·que náo é ·possive.J actmselha r qual-
quer medida que ii'I!porte na. aggravaç;ão ou nJ et·eação . .de nqvos , imposto~ . 

Nestas condições a Commissão de, F inanças é de paTecet· que, aceito o 
"véto ., , seja a fin a l rejeita ela a proposição Uegislativa que fixa a despeza pat·a 
o anno de 1922 . 

Sal~ ela" Commissões, 17 de rMarço ele 192:,~ .. - Estàcio Coiln1-bra, Pre:~i

<lente. - Celso Bwym.a, Relator . - Buen-o Braindão. - P áchec0 JIIencLes . -
dlncina.to Bra.ga. - L. Corr êa. eLe Brito. - li(U.1t.l Fe1·na.ndes .. - Rorl1·ig1~es 
.Alves Filho. - P lin w "1fclil'q1ws. - Pnu!.o Lyr p-. -Carlos P enatiel, vencido 
ele accô•: ;.lo com as declarações que fare i ela tribuna. da Camara. Oota.vio 
Manuabei1·a, pela conclusão . - Osca.r 'Soar'es . 

:Oous são o.s aspectos sob que · deve ser encara do o ''véto" a o OI~çamento 
aa. despeza : o ele sua <:!onstitucionalidade e o ele sua con venienc!a aos in -
teresses da nação. 

Quanto ao ponto de vista constitu cional ç:injo-me ao. douto l}a recer ela 
Comm jssão technica ; quanto ao segundo a.spec;to opino · pe•la conveni!')ncia 
do "véto"; considero con-trario a os in,teress·~s ·)la nação o orçamento votado, 
que de ml,lito exr:ed6 os recursol:'· proporcionadps a:o .Executivo no orçamento 
da receita: 

Quanto, porém, ás despezas effectuaéjas np in terregno do . or.ça.mento v é-
ta-do, por m ais legitimas e honestas, como jljlgo tenha m sido, o Congresso 
nã" as pócle appr ovar , seJn que tenha clellas -conh ecimento official e · nenhum 
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outi:o inte1~esse ma.ior que o do pro1Jrio Goverrio em . tornai-as· publicas; de 
que sobre ellas se f a ça o m ais rigoroso ex:im~. 

E s te é o m eu voto. - Pacheco Mendes. 

VO'l'O EJM SEJPARADO DO S R . OCTAVIO ROCHA 

Foi com verdadeb·a sur·preza que eu li o v éto do. S•r. Presidente da R e-
publica a o orçam ento da despeza pa ra 1922 . 

Qua ndo S. Ex. assumio a p r esi<len cia da. R epnbl'ca teve um gest o que 
t oda a N ação recebeu com jubilo, 'qua l foi o d e m a ndwr v erif-ica.r a situa ção 
financeir a do pa iz e r edigir depoi•s , com o brilho que lhe é, pecul·iar e a lin-
guagem combativa, costume!.ra, a me nsagem . que ficou celebriza da não s6 

.. peJa directriz sã .que S . Ex. promettia dar. a o seu . g overno como p ela cer-
' t eza que a dquiríamos de termos a,final, na chefia da Na ção um ex-Ministro 
de Campos Sa lles que· a inda se recordava !las lições. fi.nanceiras• da quelle 
tempo . 

A m en sagem de 3 d<e Se tembro de 1919 era bem um progra mma" :'de 
g oyerno . 

T inha S . E x . a bs olu ta razão qua ndo àJarmado com ·o def 1cit de um ml-
lhão accum·ula do em ci.nco exercícios , arra zava os g·cNernos a nteri or es ao 
seu e a ppeBava pa ra o pa triotismo dos brasil ei.r os,' pedindo qu e lhe clessen. 
·o 1concurso pa ra acruba rmos com essa ruinosa poUtka fina nceira, qiU., 
S . Ex . cla ssifJcou com a v ivacida de ele sua i.ntenigencia : política ele opi ó " 
mor.phina . 

Eram es t es, então , os a!garlsú1os elo orçam ent o do go verno :beJphirn 
Moreira : 

Rec.eita . 
Despeza . 

R eceita orçada . 
Despeza orÇada. 

Ouro 

100. 645 : 434~03 ~ 

s o . s53:9 3S$2 6~ 

474 .606:000$00() 
5 0 4 .4 8 3: 2 3 9$4~1 

Para esse ex el'cicio o Sr. P.resi'de.hte a nnunciava que t eria necessidade 
ele mais 150.000:000$000 e ainda f a zer f ace a uma ·on1:issão ele 30.000 · conto~ . 

Toda a gente fic ou conven cida ele que o Governo desejava r es tab elecer 
a normàliclade filnanceira e pôr cobro · à esse r egimen· de gastos ·incontidos. 

Mas, logo depois, em Dezembro o c ongresso, da ndo a p 0io unanime· a o 
Governo e Lhe satisfa zendo todas as vonta des , v otava u m or çnmen to pa i·a 
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1920, cujas ci!fras do conteúdo das tabellas, eram as seguintes, bem maiores 
que as de 1919 tão incriminado: 

Receita. 
Despeza. 

Receita . 
Despeza. 

Ouro 

104.661:394$440 
72.372:326$577 

Papel 

488 .416:200$000 
599.578:561$595 

Na cauda desse orçamento figuravam autorlzações para despezas de 
grande vult-o, contra -o que .protestei da tribuna da Ga roa ra na ultima sessão 
de 30 de Dezembro de 1919. 

Continha esse orçamento, seguindo a norma dos a·nteriores as disposi-
ções maJs extranhas, muitas das quaes obtidas pelo Governo do Congresso, 
delegando este <poderes pSJra reformar repartições, como no art. 5", da lel 
n. 3. 991, de 5 de Janeiro de 1920 . 

Citamos a ·seguir disposições perfeitamente identicas ás que o presi-
dente critica no seu véto actual e que meteceram a sua sancção: 

Lei n. 3.991, de 5 de Janeiro de 1920 : art . 7", sobre a Marinha; art. 12, 
sobre Exercito, a utorJza.ndo a reforma da 1ustiça m.i.!itar sem limites nem 
bases rigorosas; art. 25, sobre paga:mentp de soldos de voluntarios da 
Patria; art. 28, autorlzandci a reforma do Mirristerio da Agric ultura; a rt. 53, 
autorizando a reforma da Inspectoria de Vi?-ção Marítima e Fluvial. autori-
zando a fazer o que o GoYerno entendess~ necessa.rio sobre contractos de 
estra.das de ferro, con!hecida .sob o nome de: emenda leilão; etc . , etc. 

Lei n. 4.242, de 5 de Janeiro de 19'21: art. 3", contém a disposição com-
pletamente extra'llha de OL~garrização do Sef"ÍÇO de a ssistencia e protecção 
á infa.noia deJ.inquente e leg.islando em or~amento sobre livramento condi-
cional; art . 3", a 11, reorganizando o Corpo de Bombeiros da Capital Fe· 
deral; determinando credito para commentoração do Centenalio da Inde-
pendencia do Brasil no valor de 5 .. 000 contos; supprlmindo uma cadeira da 
Escola Polytecbnica; dando ao art. s• credito de 52.000 contos pa ra a Ma-
rinha; aut-orizando a fazer transacções com os proprios federaes no art. 23 
e de um modo generico; reorganizando o art. 52, o quadro dos docentes mi-
litares; mandando o art. 43 a.proveltar no quadro dos docentes mi.Jitares ; 
man dando o art, 43 a'Proveitar no quadro de intendentes determinados con-
correntes; creando pelo SJrt. 47, lettra i, uma delegacia regi-onal; nas outras 
lettra.s do mesmo artigo creando ou:bras repartições; autorizando no art . 83 
a reforma da Inspectoria de Estra das e fia Inspectoria de Portos, Rios e 
Ca naes; autorizando pelo art. 86 a reorl?a.nização das repartições de Fa-
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21enda, altera nclo-se -percenta gens e quotas; dando nova organização á. Im-
prens-a Nacional, etc . , etc. 

'Era esse -orçamento um -monstrengo igual a os a nteriores e contra su a 
confecção protestam•os varias vezes da tribuna da Camara e n a Comm1ssão 
ele Finanças . 

A . desordem continuava a imperar com toda a sua sobera nia.. 
A ·d,ivida publica era, em 31 de Dezembro de 1919 : 

Divida externa em f: . . .. . ......... ... .. . . . · . . . .. ... . . . . 
' Div·i-da ext er:na em francos ........... . ..... . . .. .... . . . 
Divida interna -consoli-dada .. .. . . . ... ... . ... ·'· ...... .. . ·. 
Papel moeda em circu lação .... . ... . .. . ..... . ......... . 

103.392.034 
322.2-19.506 

1.042 .350 :600$000 
1.729.061:523$000 

"Jã, em 20 de J anetro de 1920, o Governo ba ixava um decreto a utorizando 
urna emissão -de apooces de 100. 0·00: 000$000. 

Constituia esse decreto a prova provada de .que o Governo ia persistir 
no a·egimen de. gastos , aggravando a divida publica. 

Toma ndo os dados a presentados no seu brilhante parecer pelo Sr. Fran-
cisco Sá, havia, entretanto, ·o exercioio de 1-919 ,. se encerrad!o com um 
deficit de 3:).'2. 974:0118~174, d6ficit este a ttri-bui-do, em grande parte, pelo . Sr. 
Presidente da Republ'ica ao Governo do Sr. Deld'ím Moreixa . 

O exercioio de 1920 n ã o fô ra por su a vez menos. apavorante q uanto fls 
cifras, que retiro do citado pa r ecer. 

D eficit vet~:IJicado, 254.504:0:98$044. 
Todos os Ministeri-os tinham assim a u gmentado as suas despezas : 
Justiça ·- Despeza ouro de 1919· era de 20·:669$796, passl!Jndo em 1920 a 

1.580:028$864. despeza papel e de 59.537:044$167 em 1919 a 58.39 2: 57 0$510. 
Exterior - Ouro, -de 3 . 260:470$738 a 3:594 :105$565; pa pel , de .......... 

1 . 375:846$922 a 1.748:555$656. 
Marinha - Ouro, d·e 292:167$531 a 233:876$'<!66; papel, de 53.4'24 :562$037 

a 59.388:554$314. 
Guen-a ~ouro , de 100 :000$ a 253:220$291; papel , de 98.351:'5 33$191 :~ 

117.394:465$99 7 . 
A,grilcultura - Ouro, de 781: 7·76$2-71 a 223 :'812$106; papel, de .... ... . ... . 

18 . 86 2 : 006~2 8 7 a '29 .562:615$376 . 
Viação - O u i"o, de 68 . 894 :40•5$129 a 3,2. 632.:491$376; papel, de .. .. .... 

224.43-4:354$654 a 235 .405 :060$619 . 
F azenda- Ouro, de 48.068:118$677 a 45.844:824$750; papel, d~ .. .. . . . . . . 

160.621 :132$99·5 a 96.5,38:198$576 . 
Com uma des.peza· a inda a claJSsi:ficar d e 60 .92-3 : 328$4'24 ouro e ...... . . 

121.578 :15'2$965, e convertido o saldo ouro em papel, ao camb-io de 12., o 
deficit a purado foi de 254.>504:0·9·8$04'4. 

A divida interna fôra aggrava-da de 1Hí .121: 400 $000· de apolices emittidas. 
Quanto a o papel moeda elle continuava a ser o mesmo em circulação. 
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Esse resul tado financeiro já cor.Jria .por conta do ·Governo actu al. 
Em 1921 a perspectiva era a mesma. 
O orçamento para· ess~r ahno ·foi votado pelo Congresso com as :;;egujnte!l 

· cif ras: 

Receita,. 
Despeza . 

·neceita. 
Despeza. 

. . .. . . ... . . ............ -. .. .. . . . ... . . 

. . . . ; . . . . : . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

01iro 

90 . 707:785$000 
75.649:236~429 

Papel 

615.700:180$000 
711. 627: 077$65 f. 

A despeza orçada ia :,wgmenta ndo em ·ilma proporção notav·el . 
Por Ministeriüs esses aJUgmeútos e ram. assim discr il7rinados: 
Jui!tiça- Our-o, dé 23:788$800 ·em 1920 a 3.177 : 267$787 em 1921 ;. ·pape.! , 

de 59.712:452$135 a 76.&:05.:381$19•2 . 
' Exterior- Ouro, ·de 3.944:857$111 a 4.576 : 770$655 e pa:pel de 2 . 301:.320$ 

·a '2 .11s: 39·2soou. 
Marinha - · Ouro, de •200: 000$ em 1920 e sem alteração em 1921 e papel 

de 50 . 945:895$598 a 61.0157: 0·99$425 . 
Guerra - Ouro, de 1.600:0·00$ a 1. 700:000 ; papel, de 108.140:592$704 n. 

122.256:754$921. 
Agricultura - Ouro, de 1. 062: 680$352 a 962: 680$352; papel de ......... . 

31.667 :259$106 a 39 .1 88 :~39$545 . 

Viia.ção -Ouro, de 1'8.466:>506$365 a 14 . 3'66:585$712; papel, de .. . , .... ·: 
·208 .·591: 058$945 a 251.15-4:096$771 .. 

Fazenda- ·ouQ·o, de 48:718:(131$040 a 48 : 867:570$923; ·papel, ele . ...... . . . 
136.576:449$196 . 

Ainda · não •Conhecemos a apuração •deste ,exercJ.clo financeiro, mas ·pelos 
cla àos conhecirclos o àeficit deve estar muito nroximo ele 2-50 .000 contos. 

A divida publica externa foi a ugmentada de 50·. 000. 000_ de clolla.J.'s. 
A divida interna foi tambem elevada pe.J:r continua emissão de a polices 

que o Govei,no vem fazendo, negociando-as na praçfl, ' e nos bandos pela 
cotação do diu, para fazer dinheiro, . afim ct\~ pagar despezas . 

Reca:pitulan:c1o, ·pois, a s ituação ftnanceil;a ;ipresenta neste ultimo· triennio , 
os seguintes algarjsmos contra :nós : 

Deficit de 19H . . , . ... ... ... . , ...... .. ....... , .. . . .. : . .': · . 
De!icit de 1920 . .' . ... . ......... : ; . : : .. ... .. . · .... ........ ·· 
'D eficit de 1:921 '(pr·ovavel) .. .. : . : . :· . ..... , . . . .. .. . ..... : · 

Total. . . . . . ... . .... ~ ; . · . . ......... ... ...... ... . 

312 . 974: OÍ8$17 '~ 
254.504:098$044 
250.000 :0 00$000 

. 817 .478: 116$·218 
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E', realmente uma· cifra apavorante e, dem,onst~;a que o Sr .. Presidente 
da Repub!.ica não poude até ago1ra nos re.t'i.I'alr do . cam.in1ho da polittca, do 
op.io El da morphina. 

Foi nessa at-mosP<hera do acarescimo constante da.S desi)ezas publicas 
que começámos a elaboração do orçame nto para 1922. 

· L evantámos desde Jogo uma preliminar. Era necessario parar ao menos 
nas despezas com os limites de orçamento de 1921. . O Sr. , Antonio Carlos i .l>. 
ma.is adiante e pedia os orçamentos de 1919. 

Fomos vencidos Pelo ·Governo, que allegava ter f ei to :iá reformas ~ tet 
serviços e obras .que era necessario proseguir. 

A Camara e levou todos os orçamentos montando a despeza no trabalho 
da Camara a 72.186:9•52$ OU1.'0 e 783.837 :123$000, p a pel. 

Da tribuna da. Camara .reclamámos, perguntando para onçle iamos .. 
Aüezar dessa éxop·aneão da despeza o Governo diariamente sol icitava 

areditos e mais c.redi:tos o mandava rejeita r as nossas em endas explicltivas 
sem mais di·scussão . 

Tivemos oDportunidade de perguntar á commissãp de .fina nças s·i .. nt';l 

razoavel e .mora l que ·havend-o esta :votado um orçamento da .receita cuja~ 

forças ma} chegavam, parar equ.ilibra r . a despeza. consignada. nas tabellas 
orça m entar.ias , estives':'emos a dar parecer favoravel a creditos novos, . sem 
dizer de onde tirar o governo o dinheiro para pagai -as. 

F ·or.mulei émenda;s no sentido de dizermos - operações de credito- em 
.]ugar - ,abri:r ·credites, emendas que foram inexovavehuente rejeitadas. 

A mesma sorte tiveram as nossas ·emendas no sentido de r eduz.i.r a 
despeza ás forças do orçamento de 1921 . 

Não houve, po·is, nem pela no1313a p·arte, nem por '))arte do governo a 
.m i.nima · p!'euc.cupação de reduzilr a.s despezas . a os r ecursos da r eceita. 

Não havia, pois, a i.ntenção de m.udar de di•rectriz financeira. 
Era a mesma historia antiga, que se resmne em ·i·dear o governo os m<>· 

1horamentos e as reformas que entende !I)..Uito u teis ao Paiz talvez, mas 
se!I). a .. cogitação da de·speza ·publica e dos · recursos ex;istentes . 

Foi nesse ambiente gerado o orçamento .para 1922, de origem aeficitario, 
e que não podia deixar d•e ser um mostrengo igua l ao dos annos anteriores . 

. Eeper<~-vamos que, como tod,os os . a nno.s, . a critica 'se repetisse . na im-
prensa., n o.s termos habituaes do jomnal, ondie ella f-osse ~rtampada. 

Mas J.onge .esotavamtos de ·e,sper:ar · que . essa cr:i!tJica fosse desl'ocada e eniV'ez 
de .ser: a .imprensa. quem CI'i:tica.ss.e o .Presid!epte e o Congresso fosse o propi·.io 
Presidente quem, no es·tylo .candente em · que ás vezes redige documentos 
ofliic.iaes, escaJipel:lasse ess:e mon-stro, ·em tudo .igual ou semelhante pelo menos 
aos qu e aJudára a pa.rte.jar. 

Ao lêr o . titulo ;da noticia, tivemos um momento de alegria, pensandú 
qu e -o Pr\esi:de•nte ia traçar ri:ess·aJS -razões ·u:m pla,no de saneamento das nossas 
finanças, ·pl.\gnando talvez· pela r eforiria ·iJo regimen 1Jributario, e consequente 
elastilúlade da receita, pela l'edu.cção das despezas, pela volta a um orça-
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mento mais consentaneo com os nossos recursos, a nnuncianelo .que ia deter a 
marcha ele certos senv·iços dispendiosos, não consentir mais na emissão de 
apo;ires e venda pelo valor da praç·a, etc ., etc. 

Ficarn.os satisfeito porqu e votariam·os assim um vêto que marcaria unuc 
época -e, conhecedor da vontade fiorme do Presidente, elo seu ta.Jento bri-
lhante e . de ,~;;ua cultura vasta, d:a sua probielajde .e elo seu alto patriotismo, 
'tinhamos a .certeza d-e que, com esse voto, terminárrL o regimen elo defic:t 
nas finanças publicas. 

Pa,ssamos a lêr: 

•.rivemos a maior das decepções. 
Apenas o Presidente h a via se assustado com o vulto da · despe;;~a, a li-

nhando-a antes elo fim do eJ<ercicio e somma ndo-a, o qu e não fõra feito com 
os orçamentos anteriores. 

Si assim houvesse prat1ca<'Lo, talvez o P residente já tivesse u sacto desde 
1920 elo direito do vêto. 

Havia no orçamento u m erro insanavel. A despeza era superior á re-
ceita de 360.000:000$, sommadas todas as aJUtorizações. 

Mas, isso ê um facto éommum. Basta reco!ldar os deticits verdficados no~ 
tres ultim·os exercícios como fizemos Hnhas afráz, pa,ra vêr que elles são 
mais ou menos ·do mesmo valor. 

O orçamento de 1921, sommado com -as .verbas do mat·eriaJ para 1D2~. 

já conduz a u~ deficit avultado, desde que tenhamos em vista o montante d.os 
creditos extra-orçamentarios autorizados. 

Não teve, poi-s, para nõs o vêto· outra impr~ssão que a r·eSultante da eles-
locação do deficit, que no .projecto vêtado é Provocado pelo Congresso e no 
q ue o está substituindo pelo governo. 

A linguagem da criUca, .conf·essamos, nos irritou, .e nos irritou tanto mais 
q'llanto ella traduzia urna inju'stiça clamoros,a.. Os orçamentos anteriores 
eram bem mostrengos igua,es. E, o Governo ljão tinha e não tem o propu-
sito de diminuir o deficit de ·p.roporções sensiveis, de ;reduzir a divida publica 
~ de re~rringir "' pa,pel-omedn em ci•rculação. 

Não valia a pena aggred!i.r o ciongi~esso :por tão pouco e sem resultado 
apre-ciavel pam a Nação. 

Como Relator do orÇamento da GuerTa, ~ulguei-m~ logo na obrigação 
de explicar a origem, dos artigos cri.ticaàos -e de modos os outT'Os, . uma 1·ez 
que a Camara vota insptrando-•se na QPi·nião dos relaltores, e eu, corno· os 

. meus collegas, havia dado ésse parecer verbal f! O ultimos dias de sessão. 
Não qu-ero acceitar a sahdda q:ue se me qã de não attingir 0 v~to aos 

Deputad'Os e sim ao S·enado. Eu não conheço acto do Senado. ConheÇ<J urr: 
orçamento· feito pelo Oongre.sso. Conheço ba ncadas compostas ele Senadores 
e Deputa{los e não quero crer que 'haja uma rri!oraJ!ái'lad!e ;para estes e outra 
patq. . a~u.eJJes .. · 
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Nã.o me faço 'de desentendido. Não lavo as mãos como Plilatos . 
No orçamento da Guerra fiz todas as vontades ao Governo, no elevl!.do 

p~oposito de não lhe tolher a administração. Cedi até que elle excedesr,(· 
de algumas centen~s de contos ao de 1921, e si só excedeu de algumas cen-
tenas tde contos foi porque eu r esisti ·com todas as ·minhas forças a maior 
elevação. 

O Governo ha:v1a entregue uma proposta ·impr•eS·sa de mais de 125.000: OOO:S. 
Cons·egu•i que o orçamento foss·e remettid·o ao Senado com as segu!J:te~ 

c'fras: 

Ouro. 
Papel. 

1. 700·:000$000 
12-3.618:108$580 

Soffreu o referido orçamento no Senado um g·rande numero de emen-
das, que foram po;: mim, pelo Sr. Senaicllor Moniz Sodré c1 pelo ·Sr. Mini:;; t!'o · 
da Guer-ra examLnadas em uma tarde e uma noite, com a presença de todo 
o seu gabinete, até ás 2 horas da madrugad.a . 

Dessas lemeruia;s oentenwres flaro.m rejeiitaJClals, 1por pn.tenidermos que 
umas alteravarn a organização do Exercit'O e outros eram nocivas ao CJU·b 

nós reputava;mos o melhor -interesse publ~co. 

Assim, ficou em def'i.n,:tivo, com as seguLntes cifras, o orçam€nto lia · 
Guerr:a, a;pprovaclas algumas em•endas contra a vontade d'o Sr.. Mini'::;trG: 

Ouro 
Papel 

1.700:000$000 
134.611:062$280 

Havia, .pois, em' relação ao trabalho da camara · um a ugmento de rU!l . . 
11.092: 9·53'$700. 

Para augmento de vencimentos de offidaes e praças a cifra era de réis 
13.50.0 :00 0'$00·0·. 

Tinham os dado o nosso voto a ess·e a.ugmento 'Por duas razões: 
1", porque o Governo havia dado o exemplo de pedi·r a ugmento par;:,. 

funcc1onarios civis, propo'llJdo tabellas de equiparação que trazia,m au-. 
gmento de despéza notavel, sem inoluir os mi1it!l,res, por motivos que eu 
até agora eDJt.ão ~gmorava; 

2°, pol'que era um augmento provis'orlo, e·mquanto dura;ss'e a car estia 
da vida, e opossivel se tornava rev.el-a no exercício corrente, sabi-do come 
é que os offioiaes ·do Exercito e as praças llJUnca S€ negaram a sacr'i~ 

f icios pela Patria e nenhuma resistencia o.pporiam a tal rev.isão. 
Acorescia a cireumstanoia de estarem o Exel'c1to e a Armada n ece::w! -

tarudo c1ess'e augrnento, tal a pr.eoariedade em qu€ vivem ofrio~aes e praça". 
necossiua:de que a Commi'ssão Mixta do Senado e · da Camara ainda ha pcu-
cos dias reç-onheceu por unanimida de. 

Cumpre-me, isto pos~o, exam<inar um tpor um dlos artigos do orçamen..o 
da Guerra, e~plicand'o s'llas orJgens, ·razão d'e s.er responsaveis, para con-
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cluir por urna ampla e compl-etá just:ficação perante o paiz da nossa con-
ducta de Relator. 

Fazemos ta l como um d€ver d-e honra, em fa;ce da critica ferina do · 81. 
Presidente da Republ'ica, que rupresentou o Congresso á . Nação em fl~a.lt'las 

de ca.misa, sujeito á irrisão e á cha cota d·o povo, como um ajuntamento cte 
inconscientes ou de c1el3;)pidaJàsores dos dinheil'OS .publicos. 

O art. 81 é governamental e a1.ljtor'iza o Governo a fazer en1!Prestimo.s 
ele 3·0 . 000:000 papel e 30 :OO.O : OO·O$, ouro, para pl'oseguir na reorga·nizaçãr; 
do Exercito. 

O art. 82 encerra. uma série de a utorizações, que passamos a expõr: 
N. 1 - Sobre nomeação .de addidos milita res, com o apoio do Governo. 
N. 2 - Sobre regim,en ele venda de procluctos da fabrica de Piquete, com 

o apoi.o do Governo. 
N . 3 - •Sobre creditas até 2. 000:000$ pa ra estabelecimentos indlustt-iaes. 

de ·;nkiativa governamental. 
N . 4.- Sobre obra~ no Club ?lfilitar, com •O apoio ão Governo. 
N . 5 - Sobt;e a estrada de rodagem ela Gual..apuava, (je iniciaUva do 

Governo, por ser de contracto. 
N. 6 - Sobre reparos nos quat'teis de varias Estados. 
N. 7 - Sobre publi-cação do album de un.:f'()rmes, i·niciativa do Governo. 
N. 8 Sobre credito <pru-a continuar ~m vigor a reforma ela justiça 

mil itar . 

N. · 9 - Sobre azcqt1fisição dlo predio que ]lerteticeu á. mai-queza ele Santus, 
com apoio do Governo. 

N. 10 - Sobre oontracto de professores publicas para dirlgir esco.!arl'l 
regin1entaes, com o ap01o do Governu. 

N. 11 - Sobre credi·to para pagar uma sentenca . 
N. 12 Sobre cessão de um terreno \i- Prefeitura. 
N. 113 - S'Obre acquis·ição de um 11vro de um offiaial. 
N. 14 - S'()bre gratificação a docenrt.es civis. 
N. 15 Sobr.e acquisição doe um livro ele hygiene mllüar. 
N . 16 - Sobre construcção de estradas de ferro, com apoio do Governo. 
N. 17 - Sobre recrutaJrnento de pess~l para as juntas de revisão "' 

alisba:men bo . 

N . 18 Sobre com.pra de av:iões, com a poio do Governo. 
N. 19 Sobre melhoria de r eforma de um cadete . 
N. 2{} - 1Sobre .pagamento de -d'iffe·rença d e vencLmento. 
N. 121 - Soobre organização de ho~ita.E}S, com o a poio do Governo. 
Desses 21 itens de que se ·Compõe o ru't. 82 a grande :mruioria teve a 

sancção e alguns o aa>plauso d'o Governo, como os que se ref-erem á avia-
ção, e o que autoriza a emi1ltir 250.000:000$ em a'PoHces para construir, drm-
tro O.o exercicio, estradas d!e ferro. 

N•ei:Les . não 'PUZ mais esmera;da attenç~o Jl.orque eram autorizações qur; 
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o Governo, em que eu t~nho confiança podia examinai- os com calma e exe-
cuta;r sóm ente o ·que ' fosse urgente e utH. 

O aJ:'!t. 83 manda reV'ig.ora,r os er editos em à polices para construcção do 
quarteis e m ereceu viva impugnação da Commissão de F inan ças, que resol-
veu até acJ!iaT a assignatura {)lo orçamento em 2• discussão para que o R ela-
t-or ·esclarecesse m'eJhor o quantwm a revigoraT . No dia seguinte, a Com-

missão só assignou o parecer depois do Rela tor ter posto a questão no ter-
·reno da confiança e do a poio ás medi<das do Governo sobre reorganização <lo 
Exercito .' 

O a,rt. · 84 ihabüita as oollectorias com as mecJiidas acoessorias para !Lt-· 

tender ás diarias dos · s-orteados afim de qu e estes nã o fiquem passando pri-
vações entre a sua viagem e ·inoorpox-a.ção no corpo ·em que devem serv:i.r . 
T eve o <t~poio d o Governo. 

O aTt. S5 trata de concut,r encia pa ra compra de material Cte expedienrta 
e foi r edigJdo .pelo Relator, a p'edid!o do coron el oh~fe do E sta,do-Maior da 
região em Juiz ·de Fóra . Teve o apoio do Gove rno. 

O a rt. 8•6 ; é Tedig.ido' pelo Governo, por iniciativa do Sr. Presidente éLa 
Republica, e visa manter a. E)f.apa nos limites dos 2$ computados no calcultJ. 
da tabella 9•. 

O a r t. 87 v isava c~ar aos officiaes de 2~ linha , cuja commissão está ga-
rantida !))IOr tres annos, os v.enci·men<tos de seu s postos, como acontece com 
os que servem e m a lgumas juntas de . revisão . Era uma m eél:ida de equidade 
e •só t eria effect'ivi~de neste anno dle 1922 . 

.Sobre o a r t. 88 que •augmenta os vencimerrtos dos officiaes já me justl-
f:iqu ei 'linhas· a traz. 

O ar.t. 89 autoriza o Governo a •ir abrindo oreditos pa ra pagamento d" 
s oldos dos · voluntarios ·da Patria que se forem habilitando de accôrdo com 
a lei. E' emenda do sénad:or BernarC!o Montei·ro e tem o fim justi<ssimo de 
não fazer o voluntariõ esperaT peJo credito ,diepo1s de habiUtaC!o . E' repro-
ducção •da lei adual. 

Os arts. 90, 91, 92, 93, 94; 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 10,2 e 103 "MI 
dispos'ições já cí:mstant:es ·dló . orçamento de 1921 e a.nteri'Ores, e sua r~>vt .. 
goração foi -s o11citad:a t:relo .Goverri!o. São medlida;s uteis para a a dminis tra-
ção; que .o R elator até .pr.opuzera que se tornassem l'ei permanente. 

O art. 104 mandava a;diar ao D. G. tres furrooiorrarios do D . G .. Il, 
que foi ·extincto peJo actua,l Gove·rno . Tra:ta~s-e -d:e tres funocional.'·ios', doso 

. quaes aldá~ .dous já foram aJprove'ita:do!! .pelo Governo. Só testlava· um - a 
quem · a lei, .com justiça, d•a: a:mpaJJ.·a:r. 

O art. 10·5 ·d'á V'a:ntage.ns · de · ref-orma a,os off•iClia:es do- extin:cto COI1PO de 
dentista:s <e ·teve o apui-o do Governo. 

Dos· arts. 106, 107 e ' 108· frat3/rei r quando tiver de 1-espon-dler diaqul ha. 
pouco á criti·ca do .Sr. !Présidiente doa; Repub1ica. 

O art. 10·9 ·regula! ·a sf1u:àção de ;prom:o·ção à!os alumnos da Escol.'!. d·r, 
V:eterinar1a e tev.e o apoi-o do Govern<Y . . · 
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O art. 110 releva prescripção de pre:nUos a praças de pret. 
O art. 111 concede honras 'IIÚlitares . 

. O a.rt. 112 concede um favor de exames a a-spirantes e teve o apoil> do 
Governo. 

·o · art. 113 réleva prescrilpção. 
Dos arts. 114, 115 e 116 tratare! a seguir quando examinar a critiCf.l. 

do Sr. Pr'esidente . 
O art. 1.17 trata de transferencias de oocen~s e teve o apoio do Gove;:-no 
o art. 118 tambem foi crJt'icauo. 
O a.r.t. 119 foi a.rrolado entre os que mereceram reparos do Presiuente . 
O art. 120 ~revê sobre nomeações coll~tivas para o Oorpo de Sauue, e 

não foi impugnado pelo Governo. 
O art. 121 faz urna equipaxação não impugnada. 
O art. 122 dispensa de concurso os mestres de musica. que tenham cmco 

annos de effectivo exercício e nãO foi i~ugnad'o. 
O art. 123, bem como os arts. 124, 125 e 1:26 soffreram· acerba critica, 

que logo a seg-uir responderei . 

.O art. 1127 não foi irnpugado e releva uma prescrilpção. 
O art. 128 concede ampliação de tempo para estudo aos alurnnoe n1ili· 

tares e teve o a.poio do Governo. 
O art. 1'.!9 releva uma prescri.pção. 
O 13Jrt. 130 tam[!em foi critica-do. 
O art. 131 eleva os vencimentos das praças, assum-pto que jâ. abordei 

anteriormente, dando as razões do meu voto. 
São est.es os artigos que constituem o orçannento da Guerra e o Relat~ 

desrufia que nelles seja apontada uma monstruosidaue ou indignidade, ccmtl 
fizeram crêr os calurnni•adores profissionaes. 

CE'assemos agora a diseutir as razões do véto. 
Na ordem da critica, o primeiro artigo discutido pelo SI'. Preside~ :. t'l 

da Repuobl!ica f'Oi o de n. 116. 
Esse artigo trata do pagam·ento da gratificação da fome a. todlle!l '--"! 

funcciona.rios que percebam até 9:t000 , · sem outra condição. 
V·isava invalidar o açto dfo Poder Exe<:utJivo que ttão concedeu essa 

gratificação aos que, apezar de ganharem menos de 9:000$, tiJlha.m. obtido 
alllg'ID.ento de vencimentos <lous annos antes. 

O ponto de vistla do Congresso era outro, tanto que .para o pessoal .1~ 

sua Secretaria. esta~leceu que esse pagamento não dependia de ta! condi-
ção. E esse pessoal está percebenndo a gratificação. 

O Relator, qrue é partida.rio do regimen da igualdade perante a lei, nã-:> 
podJa deixa!' de dar parecer favoravel â. emenda do Senado, como tem da<l.G 
.a 'todos os projectos que lhe tem vindo ás mã.os nesse sent!do. E' urma qu'<S-
tão de cohereneia do Poder Legislativo, ·que estabeleceu depender o paga-
mento dessa gratificação do q1ta-ntum qu-e o fuilcclonarifl percebe e não d<> 
tS'!npo em que elle começou a. .perceber. 
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Sobre o ai)t. 131 que a ug•menta os vencimentos dos officiaes e pra.ças · 
de terra e mar, o Sr . P -vesiéLente .passa {!e largo e não commenta s:inão o 
!I!Ug:mento ·dle -despeza . Mas, o mesmo augmenrto ·está riJropost@ p!llra os civis 
nas tabeJlas de equi!Paração. As cifras quasi se equivalem. 

Critica .S. Ex. a ·seguár os ·!l!T'ts·. 98, 1:08 ·e 114 que ·concedem abatimentr.s 
nas matriculas dos collegios militares. 

0 art. 98 é anbgo e vem dos orçamentos anteriores . E' Uml a uxilio aos 
- ofTiciwes até o posto de Qapttão. Diminuto é ·O numero de alumnos que gosatn 

do favor d'e 60 •1• de abatimento •e ap•ezar de estar em vi·gor h a algum te~po 
os Collegios t êm feito a despeza com economia prop.ria e sep-1 onus para o 
T.hesouro . 

O art. 108 contém uma disposição analoga á que figurou no orçamento 
do a nno pa;ssado,' que consiste em ·conceder 20 "I" de abatimento aos funccio-
narios publicos, f·ederaes ou estaduaes, _ inclusi.ve magi-strados, que tenh·am 
oito ou mais filhos legitimas, para "os f·ilhos matri:cul~dos no~ collegios mi~ 
·litares, desde qu e sejam dous ou mai·s . 

A emenda teve parecer favoravel do Relator .porque hl!- . precedentes de 
matriculas gratuitas até .nos outros . paizes para estes casós -e porqu e poucos 
serão os attingidos, dada a limitação do numero de matriculas . Não vio o 
R elator reflexo .n;a;s fdnanças do '!}3J1z. 

'o art. 114 inclue os actos de ófficiaes effectivos, reformados e hono-
ranLos do E :x<ercito e . & Armada. entre os que têm dli.reito á matr.iocula nos 
Collegios Militares. 

Referindo-se a emenda ao art . 1", que a liá·s não tem paragrapho unico, 
nada tem com despe21a·. 

O ·Relator, nã.o tendo tempo Çle examdnar mais ·det.idamente a materi·a, e 
não tratando aqueJle a rtigo .citado da. emenda do p·agamento de matriculas, 
deixO)l passar, Seria um artigo inocuo cruno, estava redigido e em na& pre-
:iudic:p<ia a .Jei. 

}'i;fão podia siquer ser e,xecutado. 

A critica envereda, depois, pelo ar.t. 106 qu e, trata de vantagens de refor-
ma aos ··<ÜOI'Cmei,s ·e - Genera.es que teiJJham 40 annos de serviç6 . 

Não tem absolutamente razão o Presidente · da Republica , Esse · arti-go "é 
copia de um outro Q.ue figura , no ppojedo ide lei" de pi'omoçõs, redigido no 
gabinete do Ministro da Guer.ra e a.ssignado _. pelo Rela tor, peJo Sr. Bueno 
Brandão e pela maior-ia >da Commissão de Marinha e Guerra . 

Aliás ar.tigo identico· ·o Governo sanccionou na lei de promoções da 
Armada e, por duas vezes, nas •lei•s d:e fixação da· força maval. Si o Go-
verno perua aó Con~esso a medi.da, não ha conto impugnar a despeza p:re-
vista pelo .proprio Governo. 

O -art . ·119, tambem criticado, el eva os vencimentos dos soldados ·e ar-
tifices, equiparando-os aos clarins, corneteiros, etc. 
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Não viu o R elator sinão uma medida de eq<Uidade pois o arti.fice ê um 
operari:o que póde, sem injustiça, ser. equiparado ao corneteiro, cla rim, etc. 

Demais os vencimentos do ans•peçada são de 324$ e o do soldado de 
216$000. A drifferença de 9$ por rnez para •essa r·eduzida classe de soldados 
em nruda viria alterar a situação -da despeza. 

Em seguida prussa S. Ex. a analysru.· <Jurt:ros an:-tilgos que S. Ex . , em 
um g;esto infeliz, de a ggressão a o Poder que lhe é igual e não s uba ltel'lno, 
olassifica de desl-ises de toda a ordem, .injus tiças clamorosas, favores indi-
viduaes, de toda a. casta, como si o Congresso fosse wn aj untamento de im-
becis ou de sa,lteadores e o Poder E xecutivo a Vestal ou symbolo de todas 
as virtudes. 

No m eu orçamento demonstrarei que não dei minha solidariedade a me-
didas que estejam enqua.CLm.das na moMur·a abjceta que o Sr. Presidente da 
R epublica quiz traçar pa..ra o quadro fei t o pelo Congresso Nacional. 

Começa S. Ex. pelo a rt. 107, · que outorga aos officiaes do Corpo de 
Sa.ude dn Exercito e da Armada 'O direi.to de oontrur para cada período de oinco 
annos de serviço militar um a nno do curso academ<ico. 

Diz S. Ex. que a medida ê ·original. Nada <b>nil:ill. que fosse original, ma;.s 
não o ê . Nos exercitos, como o da França , ela BeJ.gica, da Allemanha esse 
tempo de serviço ê contado de facto . Na França a medida consiste em con-
ceder a.o me&>co a r efOl'!ITla mi-n<i•ma aos 25 runnos de serviço e a os 24, si 
tiver um a nno de serviço rni.J.itar ~ P ara os 1 outros officiaes essa reforma só 
é concedida a os 30 a nnos . 

A m edri.da tinha pür fim o r ejuven esdi.mento elo qua dro de Saude, e tanto 
podia ser adropta.da a do oa:rt. 107 , como a da Fra,nça, ou como f ez o Sr. P:re-
sidente ela R epublica, com a Arma da, a qe augmentar o quadro sem ter 
funcÇão a -dar aos officiaes pr<;>movidos. 

E que o ·r ejuvenescimento era n ecessario basta um exame do quadro e 
da s idades dos of1'ic iaoes dos pros:tos irnferi•ores, que em Major, no maximü, 'serão 
compulsados, tomada a média das promoções pr.ovaveil;l. 

E assim o Carpo de Saude fica virtua lmente impedido de gosar os fa-
vores da r eforma voluntaria. 

Dahi o estacionamento dos postos . 
Onde ·estãJo nessa medirdia o interesse ·in1'Lilvlldua1 e o expedi-ente, OOJ1l.O 

qu·iz vêr o C'hefe do Estado?· 
Será porv:en bura, attender a interesse ÍlJ.div.idual eu recorrer a e:x;pediente 

tomar uma medida que attinge ·a todo o Corpq de Saude do E:x;ercito e · da 
Armada? Teria sido ·pa ra a ttende1· o interesse individual que o Presidente 
ampliou o quadro da Armada? 

A resposta ê, form'almente, pela negativa. 

D~ ain~ o Sr. p .residente que a medida é Jnju s ta porque· en:tão a pro-
videncia devia ser extensi.Ya· aos rfuncciomvrios ciov-is. 
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Então por que S. Ex. n ã o propôz que a reforma voluntaria e ·a re-
forma com pulsaria fosse extensiva aos civis? Por .que os .a lumnos das Es-
colas Militares e. em determina·das condições, os dos Colleg·ios Mi.Jitares con-
tam o tempo em que estuda m como de effectivo serviço militar, 0 mesmo 
não acontecendo com os d as escolas civis e do Gymnasio P edro II, qua ndo 
ingressam no f'llnccionaJismo publico? 

Po.r que os mi.Jitares têm o meio soldo pa ra deixar as su as ·famílias e os 
civis só deixa m o montepio? 

E' simvlesmente porque quantidades h eterogen eas não se comparam. 
O argumento é, portanto, originaJ . 
O art. 115 m a nda a PJJljcar ao qua dro especial de professores e officiaes 

em commissões vJ:t a lli•cias o . mihter.ilo adaptado pa.ra o Q . F. 

Contra este artig-o S. Ex. a;rticula duas· accusações : 
1°, trarão as promoções alterações profundas e darão lagar a recla-

maçpes; 
'2°, o Thesouro pagará afinal . 
Devo decla r ar que a emenda teve o m eu parecer contrario o que fo1 

approvada ]>elo teeço ela Camara,· depois ele ~er sido susten tada pelo Senado. 
Mas a inda, os argumeútos elo Sr. Presidente da Republica não · pre-

cedem: 

1°, porque ninguem deixa ele conhecer ele um direito pelo simples facto 
de trazer alterações nos quadros; 

2°, por:.que o Thesouro só pagm-ia afina l si a medida viesse preterir le-
gitimo direito, ·o que n ã o está demonstrado n as razões do Sr. Presidente . 

Eu admitto a boa fé de quem legisla e n ão qu ero a creditar que o l eg.is-
lador pudesse tom:a,r u~a medic1a que viesse attestar contra o Thesouro Na-
cional. S. Ex. eleve r ecordar-se que o argumento é faca · de dous gumes 
o que já f.oi articulado. contra S. Ex. quando fez as nomeações de inspectores 
sarutarios, que eu acredito tenha fe ito conS'lllta;ndo o interesse publico e 
não com a ·certeza de que o Thesouro ha de pagar afinal . · 

E para demonstra;r a boa fé- do autor da emenda, que é o v eJoho Ma:-
rechal o Senador S.iqueira de Men ezes,vamos transcrever a just ificação de 
S. Ex. 

N. 18 

Accr escente-se onde convier: 

Na execu ção do art. 2° da lei .n. 716, de 13 de Novembro de 1900, serão 
óbservadas as disposições do decreto n. 13. 882, .de 19 de Novembro de 1919, 

prooederrdo'-<Se derrtro ·de tres mezes á revJsão dos actos qu e não tenha!'n 
( ' , 

obedecido ás regras consagradas neste decreto. 

Sa la da;s sessões, 2~ de Novembro de 19 21. - José de Sique·ira Menezes . . 
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J 1Lstificação 

O Governo actua1, diante das du vidas e diffkuldad~s que existiam em 
r elação á promoção e graduação de of.fJciaes no quadro F , quer no Exercito, 
qu er na Marionlha, decretou em. 19 de Novembrode 19_!9: 

"Ar t . 1. o Quando a vaga houver de ser preenchida pelo principio de 
antiguidade, a promoção caberá ao official mais antigo nos dous quadros ; 
si esse official pertencer ao q~adro F, será promovido tambem o n. 1 do 
quadro ordinari'o no respectivo posto, observados em u m e em ou tro caso, 
os demaJs requisitos da legislação em vigor. 

Art. 2.0 Para as promoções .por merecimento, a Comm·issão de Pro-
moções . . do Exercito ou o Conselho do Almirantado da Marinha organizrurá 
a lista tri•pliee com_ os officiaes de mais merito, na fonna das leis vigentes, 
sem attender ao qu adro de qu e façam parte. 

§ 1.0 Si a escolha recaJhir sómente em offic-iaes do quadr"o ordinario, a 
lista assim organizada constituilrá proposta da Commissão de Promoções 
ou do Almirantado. 

§ 2.0 Si resultar qu.e um ou mais officiaes incluidos na lista pertencem 
ao quadro F, serao escolhidos no qu adro orclinario tantos officiaes quantos 
bastam para oomplet.aJ-a, e aquelles se corus\id\llral'ão como propostos t.a.rnbem 
ao Governo para a promoção, sem ,prejuízo do quadro ordinar:io. 

Art. 3. o As graduações obedecerão ás m rsmas regras do a.rt. 1 o. " 

Achando-se os officiaes do qu8.Jd~·o Q, de quQ rtrata o art . 2°, da lei n. 716, 
de 13 de Novembro de 1900, nas mesmas condições dos que vertencem ao qua-
dr o F, torna-se necess8.Jria uma medida que habilite ao Gover.no a appUcar o 
meamo ?riter.io nas pr-omoções dos officiaes dos quadros especiaes . 

A emenda supra mandando ap<plicar as disposiçõ"es. do decreto transcr:ipto, 
na "e>bservancia do art. 2°. da lei de 13 de Novembro de 1900. nada mais faz 
do que ~~.·.estabelecer a boa norma seguida atf 1904 na promoção dos officiaes 
dos quadros Q e ordinarios, perturbada por má interpretação, q~e feriu pre-
celto legal contido no art. 9° do decreto n. 1. 351. de 7 de Fevereiro de 1891. 
do Governo Provisor:io, com focça de lei. 

Sala das sessões. 29 de Novembro de 1U21. - J osé d6 Siqu6itra Menez6s. 

Trata ndo essa emenda de repaorar prejuízos que em suas promoções veem. 
ha lone-os annos soLfrendo varios oftdciaes jlo Exercito. a Cornmissão nenhu-
ma objocção tem a apresentar contra ella. 

1,:.• Com as razões do autor da emenda e da Commissão de F inanças do 
Se-nado "Conomod.ou o R elator da. Camara, · n~o da primeira vez, mas só da se-
g u nda. ante a insi~tencia e na dependencia de um terço da Camara . E si da 
pr:imeiru. vez não _quiz concordar foi porqiJ-e desejava esclarecimentos e não 
foi possível 110 momento obter. 
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Sobre o art. 118 o presidente estendeu tambem a sua critica . 
o Sr. Senador Vespucio de Abreu justificou a emenda nos seguintes 

terrr.os : 

N . . 10 

Verba 3" (Justiça Militar) 

Emenda á tabella (in tine) 

.'3ubst1tua-se como se . segue: 
Prura pagamento de um auxiliar de auditor, a razão de 

1 :5ó0$ mensaes . ..... ' ....... . ... . ..... . .. . . . ......... · 18:000$000 
Deixa-se de cons·i·gnar igual quantia para paga mento do outro auxiliar de 

·a u ditor por não se achar a.ctualmente em. exercició, devendo o Governo rubrir 
0 il:Wessari() credito quando cessrur o impedimento, ficando para isto, desde já 
autorizado. 

Rio de Janeiro, 23 de Novembro de 1921. - Vespucio àe Abr·eu. 

N. 11 
Art. 
"Qs aotu<t.es auxiliares . de auditor ele guerra terão a.s mesmas vantagens 

elos audi·tores." 
H.io de Janeiro, 23 de Noveml:>r.o de 1921. - VÚpueio ele Abreu. 

J ustificaJção 

Os a 0tuaes auditores de guerra auxiliares foram nomeados em vit'tude da 
a u torização contida no art. 17 elo an Ugo Regulamento Processual Criminal 
Militar. que ddz : "Nos casos em que a .administração da Justiça Militar e 
exij:;., p ocerá o Governo nomear auditores que coadjuvem o a uditor p·riva-
tivo", que Lhes dava carruc-ter de funcdonarios em commi·ssão da Justiça 
Mili-tar. 

Po~tJ>riormerlte o art. 19 óa lei n . · 2 . 842, ·de 3 de Janeiro ele ' 1914. r e vogvu 
expressa mente esse artigo, dando, pois, caracter permanente a esses cargos: 
"Fica revogado o arrt. 17 do Regulamento Processual Crimi-nal Militar", e no 
seu artigo 41 accrescentou: "Até que seja reonganozada a Justiça Militar, os 
actua es auxll1ares de auditor poderão, "' juizo do Gov.erno. ser mantidos nas 
fune~ões que desempenham. ' de accôrdo com as leis ·em vigor". 

Em 191•6, a lei orçrumentaria n. 3. 08-9, ele 8 de Janeiro, no art. 41. ultima 
parJe, n UI. consignou verba para pagamento dos auC.itores auxilia-es então 
existen1•os: "Augmentada de 70:000$ para pagamento dos actuaes auxilirures de 
a u <litor, cujos cargos não serão preenc-hidos á mediida que forem vagando" . 

Estava assim constituído de facto um qua dro de a uditores auxiliares pela 
proMbição de nomear ou t r os ·serventua<"ios para as vagas que se dessem e 
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pela. consignação de verba especial na rubrica competente n 0 orçamento para 
o Ntinis terio da Guena (!Supremo Tribunal Militar e Auditores) . 

Em 1917, a lei n . 3.232, de 5 de Janeit"o, art. 51. declarava: "As vagas 
que se rlcr.em ao quadro de auditores deverão ser preenchidas pelos auditores 
amdlia.res. cujas vagas. entretanto, não serão pree·nchida.s, ficando de então 
supvrimidos os respectvos cargos; antes, porém, os auditores poderão ser re-
movidos a seu p edido e a juizo C.o Governo, de·ntro do ,p,razo de 30 dias." 

Nes~"' mesmo anno os aué:>itores auxiliares 'requereram ao Ministerio da 
GuE:rra o:estituição dos im.postos pagos sob·re os seus vencimentos, allegando 
estarem isentos {].elles, por serem magistrados. 

E sse pedido deferido pelo aviso n. 60'3, de 12 de Dezemb-ro de 1917, e os 
impostos relaüvos ao exercicio ·do m esmo anno foram restituidos. Requere-
ram. então, os auditores auxJHares essa mes1na t·estituição . co1': relação aos 
exel'<' irios de 1912 a 1916 e lhes foi deferi{].o. por aviso de 30 de Abril C!.e 1918 
do Mi·nisterio da Guerra e 14.6 de.· .. de Novembro de 191'7 do Mi.nisterio da 
F'azendf.l, pe'los mesmos motivos. 

A restituição foi effectuadà em vi.rtude do ar.t. 113, da lei n. 3. 232, d~;; 5 
de Janeiro de 1947 e pela vet·ba "Reposições e Restttuições" do Min.isterio da 
Fa.zE:nda, a!'l. 1•61. n. 28. 

Em 1918, a lei n. 3. 454, de '6 de Janeiro. art. 89, repetiu os C.izeres ipisis 
literis do art. 58 da lei orçamentar.ia de 1·917 . 

. Em 1919. a lei n. 3.674, de 7 .de Jametro. art. ';11. concede u-lhes a garantia 
unka {}as s•uas funcções de juizes que lhes faltava: ".Os actuaes auXIihares de 
auditor C.e guen:a são constderados magistrados p:,Lra ·os effettos da inMnovi-

bilidade." 

A 20 de Novembro de 1•910, a Gomm.issã0 de Finanças. dando par ecer a 
, emendas que os maHdava incluir no numero dos auditores. C:eclarou no seu 

par0cer n. 400, de 19·19: "Ambas as emendas dão nova redacção á proposição, 
declarando incluidos no num'e>t·o dos audMores os actuaes auxiliares. A sua 
ju.;tif!i.canão está. pr.inctp<~-lmente, em dous factos que são iincorutestaveis: a 
qualidadu de magistrados inam(}viveis do~ auxf!iares e a perfeita identidade de 
suas funC'ções com as do:o auditores. 

Aurlitores e a uxiliares são rriagistrlw.os oom f!-ttr,ibuições icerutiC'as pr<:>s- · 
ta.ne.o uns e outros os mesmos serviços segundo d:fstr~buição por esca1a; a 
unica differença esta. na remuneração: os· mesm~ ser.viços são remunerado~ 
quanto a uns com 21:000$ e quanto a outros com 9:000$000. 

Essa emenda foi assignada pelos Srs. Senad~Jres: Victorino Monoteiro. 
Pre.sidente. -José Euzebio, Relator. - J. J. S!!abra. - J. Chermont. -
F. Schmi•dt. - Francisco Sá. - Alf·redo EJHs. 

O paragrapho unico do art. 1• elas Disposiç~es Transitarias do decreto 
que recentemente reorganizou o processo militar e os quadros da Justiça Mie 
lita• r<'IGI.Ssegurou todos os C:'ireitos adquiridos dos auditores a:uxil-iares. 

~\.Cct"esce que pelo decreto n. 821, de 27 de Dezrmbro de 1901 os auxiliares 
de auditor de guer'ra percebiam os mesmos veneimen<tos. que os auditores, ex-
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cepluados os da Capital F€deral e os do Rio Grande do Sul. tendo, além disso, 
as mesn'.as graduações miHtares (vide Almanak Militar - 1919, "Auditores"). 

Só existem actu almente dous aú.xi.Uares de auditor, sendo apenas um em 
exercício e .eu t·ro em commi.ssão estranha ao MÚJ.isteri0 da Guerra. 

?el·a em enda não ha augmento de .despeza, porque se aproveitam os ven -
cimel1Jtos do que .se acha actualmente ausente do sevviç0 da Justiça Militar "' 
qU€ nada percebe actualmente para ·pj'Over ao ,pagamento do que está em 
eJQercici 10 _. 

Rio, 23 -11-1921. 17 6spucio de A b1·eu. 

Pa?·ecer 

J..s emendas ns. 10 e 11 se ref\)rem aos auxiliares de auditor que, confor-
m e se verifica pelas leis citadas na justificáção. gosam actualmente de- todas 
as vant:>~ens e gavantias dos auditores, excepto. em t·elação aos vencimentos. 
J á isso accentua.va a Commissão ele Finanças do Senado, em 1919, em pare-
cer ~>labC'rado \l)eio nosso illustre collega Senador José E uzebio, e assignaQO 
pe.l.<Os Srs. Victorino Monteiro. ALfredo Ellis, J . J. Seabra. Francisco Sã, 
F . Schmidt e J us·to Ohenmont . 

OS a u ditores e auxiliares sã0 magistradoS' cem attribui\;ões identicas, 
prestan.:io uns e outr os os mesmo.> servl<;os- ""gund~· distribu \;:ãG por escala: 
a :unica differença está na remuneração:. os mesmos S·erviços são t·emu nera-
dos quanto a 'Uns com 21:000$ e quanto a outros com 9 :000 $000. 

Essa differença só em vencimentos constitue .desigualda de que não justi-
fica . Por isso a emenda manda dar aos referidos funccionarios 18:000$. que 
são os vencJmentos fixados pela. recente reforma da Justiça Militar ·pa ra. os 
auditores. com séde n esta Capital. Neste ponto a emenda merece uma modi-
ficação. Ella é muito justa na equiparação cos vencimentos dos auditores .au-
J::liares aos dos· auditores. ·mas pe·nsam·os que ess·a equiparação deve ser f ei.ta 
com os a u ditor es CLu z• classe ou 1• en trancia , que vencem 15:000$ annuaes . 
T~mbem a emenda só se refere a um auditor ·fóra de exercício, quandÓ na 
reaiiüails. existem dous afastados de s1:1as funcçõés. Pot· isso a Commissã0 de 
Finanças propõe a seguiri.te emenda substitutiva: 

"Para pagamento de um auxHiar de auC:itor, á razão de 1: 2·50$ mensaes. 
15~000$ · 00 

De!x-.<-s& cw consignar ig uaJ quantia para pagamento dos dou s aux.iliares 
da a.udiw-r· .por nãc. s e. achwrem actualmente em e1eercicio, devendo o Governo 
abria' o necessario credito, em momento opp.ortuno." 

Como se vê da. transcr.ipção acima a questão foi estudada e resolvidi só 
depris desse estu do, nã o h ave·n do conkad1ç-ão a lguma . 

O Presidente da Republica pó de ter ponto de · vis•ta diffm·ente dos Sena-
dOl'es J~sé E uzebi·o, Sc'hmidt, Franois"Oo Sá. Alfr.ed,o Ellis, Chermont, Vespucio 
ü:e .A:Dreu . Mondz Sodr ê e do~ ex -Senadores ·~!?abri'. e sau doso Victorino Mon-
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· telt-o. Está no seu direito de corisiderar .os auxilüures lfunccionarios inuteis. 
·mas deve pet·mittir q u e os legis ladores pensem de fôrma di:fferente sem set:em 
injustos 

I,(lesmo porque a s-itua\<ão dos a u dHot·es tem s1di;; sempr6 regula-da {jffi 

leis orçamentarias, desde -muitos annos . 
,SoLre o avt. 12•5 o Sr . Presidente ela R ep tiblica !faz varias consid~rações 

pa;-'l. descobrir pen~amentos' occultos no .au tor da emenda . 
A en ,enda manda r e stabelecer a 7" divisão elo D. G. 
O Senado resolvera manter. no orçamento, a actual organização j u dicia-

ria r.."1ilitar a titulo de provisoria e p,or isso fez nelle figurar a· tabella antiga. 
A reposição do G. 7 foi uma consequencia dessa res-oJ.ução. -como a sua 

suppress.:lo o fôra da reforma do P ·resiC.ente. 
v ot·çamentv não fingiu Ignorar a existencia da citada reforma, tan>to que 

no a rt. 82. n. 8. a ella expressamente s·e r eferiu. at;torizando a sua execução 
•I 

pro•.r-i-soria. · 

O !·elator da Camara nã o examinou deti-damente a emenda por falta -de 
tempo, e no presupposto de que à.o Gov.erno cabia executai-a ou não, 1liila vez 
qu"· em face dos dous dispos-itivos podia preferjr o que m antinha o statu quo. 

Alilá.s não era razão para véto, porque o Governo tem consultado o .Con-
~resEoo sobre outa·os dispos-itivos cla.t·os e ·ell e m~smo confessa ·na sua mensagem 
que não ex~cutou uma à!isposição imp-erativf do orçrumento da Agricultura . 

Um dispositivo claro ca lei do orçamento do anno ·passado foi e nviado ã 
Carr.ara pa !·a que o Co.ngresso di-ssesse sobre o que pretendia. com semelhar,•te 
ãisposição. A Commissã.o de Justiç~ u-nanirs, C.eu e. intoc:preta.ção . E até 
agortl. o Gov.erno não executou a m-edida porque nãio quiz, e pouco se lhe dâ 
a opiniiio do Congresso . 

A consulta no caso da G. 7 p odia vir como vieram as outras . 
. Era. p.ortanto, um mG.Jl reme-diavel. em face da contr&diçã0_ dos arts. 82. 

ns. 8 e ~ 2.3 . 
· O Relator d-eu . parecer favoravel na oonv1c91Lo .de que r espeitava apen,as 

meiind.res· do Senado, que não queria appr.ov(Lr tacita.mente a reforma da jtfs-
tiça milJ;m.• . 

Diz .ainda o .Sr. Presid>ente da Republ-ica que á ta.bella IP~·evidente e ca-
r inhosa. consignou ver-ba paca. tres a uxUiare\3 de . auditor . 

Não li-ouve prevíãencia nem carinho elo Relator, que se limitou a · fa zer 
incluir r.a tabella o que tinha sido expr essarp.ente d .eterminado em uma outra 
«rr.enda, que não era do S enador Vespucic;> de Abr~u e sim d0s ·senadores JOS é 
Euzebio, Godofreclo Vianna .':) E u zebio de A.;1drade. 

Varr.-os trans?rever a emenda e s ua jus-pficação, uma vez q u e ·a Camara 
foi accu sada pela imprensa de ter adulterado' .r.edacções finaes. 

A da Guerra desafia um confronto entre 0 que está n ella -consignada '~ 
as emendas a pprova clas, qur, estão no archivo com a rubrica do P r esidente 
da Camara . 
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Eis a emenda : 

"Onde convier: 

Art. Aos a uditores a uxil iares da Gu erra e da Marinha da Sexta Circums~ 
cripçã o Milita r, são assegurados· os mesmos direitos dos a uditores dessa cir-
curnscrlpção, dentro da jurisdÍcçã0 respectiva. 

Rio de J aneiro , 27 de dezembro de 1921. - GodXY[1'eào Vian na. - José 
EURJebio. 

Just~ticação 

Para coadjuva r o a uditor geral ria Marinha , fora rtl nomeados tres a uxi-
liares, encontra ndo-os nessa qualidade · a lei n. 2 . 290, de 13 de dezembro de 
1910. 

o a rt. 30 des ta lei mandou que como auditores fossem tidos os a ux ilia-
'res do a uditor de guerra desta Capital que não excedessem do qua-dro creado 
pela l ei de 4 de janeiro de 1908, n . 1. 860, e o art . 30 da lei n . 2. 356,, de 31 
de dezembro de 1910, estatuiu .que a citada disposição fosse entendida de ac-
cõrdo com o ar t. 85 da Constituição F ederiil. 

Assegurado assim o direito a esses tres avxilia.res do auditor de Marinh!l. 
não havendo quadro creado, corno na Gu erra, pela citada lei 1 . 860, o Con-
gresso, na lei orçam entaria n. 2. 544, de 4 de janeiro de 1 912, de modo· inciírec-
to, com a dotação respec tiva, creou tres Jogares de auditor es de Ma rinha n:os 
quaes foram providos os r eferldo:s auxl!larel!l em virtude de accoráam do Su-
premo Tr ibunal F ederal, per ante quem, ante a duvida do Governo em cum-
prir o ÍJreceito da lei, ' levaram elles a pleito o seu direit·o, julgado definitiva-
mente em 14 de n ovembro ae 1913. 

Decidido desse modo com relação a estes, ficaram ' ainda com0 ta,es outros 
tres auxiliares, que ao tempo desse provimento já ,exer ciam os seu s carg os, 
J,:Ois foram :nomeados em abril de 1912, e ante a sua situação de magistrados 
dem issíveis ou di~pensaveis a qualquer momentO' - o que nf•o é neces.sario . 
salientar para mostrar o enorme inconveniente á independencia e dignidade de 
juiz - a lei ·n . 3 . 232, de i917; dispoz: "As vagas que se derem no quadro de 
a uditores deverão ser preenchidas p elos actuaes a uxiliares de a uditor, cujas 
·vagas; entre tanto, nã o ser ã o preenchidas, fi cando entio supprimidas as res-
pectivas vagas " . 

Nessa lei visou-se: 

a) revogar a faculda de de nomear .a uxilia r es. conferida pelo art. 17 do 
·R egulam ento Processual Criinina! Militar; 

b)· manda r que, conservados os existentes, fossem elles norr:1eados a udita-
res nas vagas que se' ã essem . 
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H av€·ndo comple ta d istincção, a essa dat a, entre a a u ditoria - de g uerra e 
a da Mari.nha, cada. uma com o seu pessoal proprio e seu r esp ect ivo qua dro, 
um o da l ei n. 1. 860, e ou tro 0 da lei n. 2:544: é b em de v er que o que 
a lei n. 3. 232 assegurou a os a uxilia1:es éÍa Ma r inha foi a n om eação p a ra a s 
vagas da respeCtiva Auditoria , cuja séde é a Ca pital F ederal, tanto assim que, 
gosando de igua.l direito os a u x il ia.res da Guer ra , sómen te elles foram n omea -
dos nas vagas que se v erificar a m no seu qua dr o. 

Como se nã o bastasse a cla r eza m er idiana de taes leis , como se algu ma 
duvida pudesse ser suscitada qua n to a t er o legisla dor ele 1917 assegura do a 
nomea çã o dos aux ilia res de Ma rinha pa ra as vagas · de a u ditor n o qu a dro rE>s•-
J>ectivo a l ei n . 3. 674, de 7 de janeiro de 1919, art . 71, de modo cla r o e pre -
cis o assegurou-lhes a inamovibilidade . 

Na da mais lhe f altava com effeito. Todo o seu direito esta va assegurado , 
nã o }Jodia m ser dispensa.clos. a sua nomeação para a uditores dep endia el e va-
gas -no quadro da Ma rinha. ~ara onde sóm ente podiam ser nomeados, como in-
amovíveis n a Ca pital Federal. 

Era essa a su a sit uação, qua nd·o o Govern o a u torizado a r eformar a J us -
tição Milit a r pelo disposto n o art. 24, da lei n. 3.991, de 5 ele janeiro de 19?0, fez 
ba ixar o cl ecr eto numero 14. 550, ele 30 ele. outubro do mesmo a nno, a p provanclo 
e m a ndando ex ecuta r 0 Coclig o ele Organização Judicia r ia e Processo Milita r. 

Nessa or ganização b em nítido fi cou . nesta I Capital: -o qua dro de a u xilia.-
r es da Gu erra e da Ma r inha - uni-ficando a~ a uditoria s nos E st a dos , f unc-
ciona ndo cada a u ditor nos con selhos de ju st iç'T de cada u ma corporação at--
m a da ; o a rt. 6° do Codig o ele· Organização Juqicia ria e P rocesso Mili tar, qu e 
ba ix ou com o álluclido decreto n. i.4.450, creo j-1 n esta Ca pita l a uditOl'es com 
j urisdicçã o n o E xer cito- e outros com jurisclicc;~ o na Arma da . 

' R ec-onh ecendo, como n ão p odia deixar de faze r , esse Cocligo o direito 
a dquirido pelos · auxiH~:·es -do au di tor ele Ma rinha , por isso que se tratava 
no caso"de direitos i-ndiv i-clu aes , e n ã o de fo r m a de processo, decla r ou qu e . .. 
;•a os auxili~res de a uclit'or são gara ntidos t odqs os dir eitos, va n tagens e r e -
galias assegura dos pelas leis a n ter iores" . 

Sem duvida, os ·direitos, van tagen s e regajia s assegura dos p eJas leis a n-
teriores são os qu e -se consubstacia m n o -:ru e . deter mina a lei· acima men-
ciona da n. 3 . 232, el e 1917. 

Fica, p ois, evidencia do que era m · dua s em~ndas clis tin ctas, sepa rada m ente 
a presenta das, sepa ra da m ente ·examinadas e sepa r a damente tarnbem a pprova -
das pelo Congr esso. 

A 1c1.b ella elo orçamento n ã o foi , pois , previdente e carinh osa, n em con-
s ignou prim or es ele dissimulação, porque eu pão r eput o a quell es Se nadores 
c~pn 7P ~ rle ~-eme~han te procedimento. 

O art. 124 m a nda conta r pelo dobro a os offi ciaes qu e servira m na ex-
pedição da B ahia o tempc d esse serviço. · 

Na sua cr itica a esse a rtig o o Presidente diz que n fco se deve ba r a tear 
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um favor que ' as nossas tracliçõe.s üe moralidade e de justiça têm reservado 
para os que, no estra ngeiro, se batem pela defesa ela Patria. 

As nossas tradições de ~oralidade . e rle justiça são outras e par a de-
monstrai- o basta um exame sobre a matetia, mesmo superficia l. 

Aos offkiaes e p~·açàs que occuparam a Ca;pital elo Par aguay, perioclo 
d e paz, o tempo f.oÍ contado pelo dobro . 

. Aos officiaes e praças ela é'XJJ·ecl1ção Deodoro, em 1888; ela Exp·eclição 
Dantas Barreto; da occupação do vali e do Aniazonas; a todos, que não deram 
um tiro, foi contado pelo dobro . 

Aos officiaes e praças que ser:viram ·,,as revo-luções de 1893, em Canu dos, 
guerras civis, fo-i tambem c011taclo o tempc. pelo dobro . 

O Governo do Sr. vVencesláo Braz, que tem. trardições ele moralidade e 
de ju stiça. mandou contar pe1o dobro ac:;o officiaes e praças da Armada o 
tempo de serviço, não só os ela expedição F rontin, como os outros· que neJ.la 
n ão tom,ua,m parte. 

O actual Governo estendeu, por equiclacle, essa medida a os offi ciaes e 
praças el e m:tilhana ele costa, que não sahiram elas fortalezas e não deram 
um t iro . 

Tem sido c•on.ta do pe.Jo dobro o tempo de :oe.r viço em cornrn:issões de 
limites . 

A. lei de Ji.ce1~ça manda contar pelo c: obro certo tempo de serviço. 
Onde. pois, o art. 124 interrompe as tra;diçõ,es de moralidade e de jus -

tiça ? , Nftc teve a tro1Ja da. Bahia mobilização igual a outras exped.ições ? 
Nfi.o prestou, sob o commando d-o integro General Cardoso do:~ Aguiar, o 
:serviço, · por uma rapicla mobilização, evita r uma g'llerra civil imminente? 

Onde a. differenç;., entre o serviço ]Jrest a do por essa t rop& e a da ar-
tilharia de costa ? 

Era uma medida de equidade que nada tinha ele immoral nem de 
inju s•t a . 

O Relator com e lia. concordou , por equJi~acle. 

Diz ainda o .Sr . Presidente da Re.publica que essa tropa não sahiu da 
Capital : na su a -m aior parte. 

S. Ex. eq1,1ivocou~se, como passamm; a demonstrar . 
O 2° batalhão ele caçadores foi de Nlth eroy para . Itaberaba. 
A 3" companhia de metralha:clora./3 foi desta Capita l para o Alto 

Sertão 
O 5° bata-lhão de caçadores foi de São P a ul-o pa'ra Castro Alves. 
A 11• companhia de metralhrul·oras foi de Porto Alegre pa,ra Castro 

Alves. 
O 2° batalhão ele caçadores foi de A.la.goas para Serrinha . 
O 1° batalhão elo · 1:2° ~·egimento· de· infanteria foi de Helio· Horizonte 

para Feira de Samt'Anna. 
A 19• compaphia ele metralhadoras f oi· de Sergi'l)e' p ara vma N-ova da 

R ainh a.. 
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Um contingente· seguiu de Bello Horizonte para Carinhanha e uma 
bateria de Valença tambem para o interior da Bahia. 

Eram estas as informações que eu tinha sobre a tropa- õa expedição 
da Bahia . 

.Sobre o art . 125 que determi•na que figurem na ·fê de off~cio do of-
cial a ttingido pelo paragnupho primeiro do antigo 17 do regimento da Es-
cola de Ap.erfeiçoamento as médias de sua conta do a nno dos grãos de exame 
e· se sup,prima - sem a-proveitamento o Sr . Presidente fez var.ias consi-
derações que vamos apreciar. 

Diz S. Ex. que esse artigo é mais .uma tentativa contra a elevação 
do nivei profissional do Exeroito, em proveito dos não prepara;dos, e que é 
facil confundir os limHes do aproveitamento e do não a,proveitamento cal-
culados .em ,g1·áos, e, assim, desde ·que este ultimo não conste da fé de of-
ficio, o merecimento profissional do offieial poderá . passa r desper.cebido . 

Para bem esclarecer a materia convêm tra nscrEfver a emenC:a que deu 
origem ao art. 125 incriminado : 

"São c.onsider~dos como tendo tido aproveitamento no curso da Escola 
de Aperfeiçoamento de Officiaes aJquelles que obtiverem pelo menos tres e 
meio na média arithmetica dos grãos relativos ãs alíneas ,a e b do art. 16 
r-egulamento em vigor e que se acham comprehend:idos no § 1° do .art. 17; 
como se praticou no anno anterior. 

Rio de Janeiro, 27 de .Dezembro de :!.921. _..:. Ves,puoio àe Abreu. 

Justificação 

Esta emenda visa estabelecer ·uma medida de verdadeira equidade para 
os officiaes nas condições acima mencionadas. 

Regulamento· da Escola de AperteiçOame'fl'to de otficiaes em 1920 

(Pa gina 8) _. 
Art. 1·6. O grão de approvação de cada a lumno será dado · peli mé.dia 

ari-tbmetica das seg-...lintes parcellas: 
a) conta de anno (coefficiente 2); . 
b) m édia dos gráõs obtidos nos · exames (coefficiente 1). 
Paragrapho unico. A conta de anno serp. a média dos grãos obtidos 

pelos a lumnos durante o anno, tendo em conta os coefficierute das diversas 
ma terias e a nota. especial de aptidão ao corr1mando . 

Esses coefficientes figurarão, devidamentE( discriminados·, nos program-
mas de em•ino. 

Art .. 17. O ·aproveitameno dos alumnos será expresso, não só nas notas 
u:lensaes, como nas provas de exames -por g:ráos de 4 a. 10. Esses grãoS 

t· ·~··vírão de base ·á classif-icação geral por merecimento, que. será publicado 
no Boletim do Exeroito e no Dia;rio. Offioial. · 

I• 
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§' 1.0 Os officiaes que nas praceHas (letra a e 'õ do art~go 16) obt.iverem 
·médias inferiores a 3 e meio serão immediatamente desligados . fazendo -se 
constar de sua fê de officio que , cursaram a Escola sem -aproveitamento. 

§ 2.0 As fracções menores do que meio não serão contadas no julga-
mento ·final dos exames: m eio, ou maior do que maio, serão contados com-o 
unidade. 

Até Maio: 

De trabalhos . 
Notas . .. 

Junho : 

De tra.balhos 
No tas geraes 

Julho : 

No~as .. . . 
. Commando 
Agosto . 
Setembro . 

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

• •·. · •• • • . . •· .• • • •••• r • • •••• • ·· ···• •••• • •••••••• • • • •• • • . 

:··· .. .... ... ...................... .... . -...... .. . ····· 
. .. .. ·'· · · ......... . .. ············ ·· ········ ...... . 

Outubro ... . . . .. .... ............. ......... .. ... .. . .. . . · .. ...... . 
Aptidão de commando . . 
Tactlca geral 

Notas de armamento : 

Sabbatina oral . . 
Sabbatina escripta 
Trabaihos 
.Oonta t.o. anno 

Grãos 
7 

7 
8 

8 % 

8 
7 
8 
8 
8 
8 
8 

8 
10 
9% 

7·,8 

28. Esta emenda mandava annulla r o julgamento e considerar o a lumno 
approvado . 

o' 'sen:ado não preferiu essa fórn:ia, e sim a do art. 125, que apenas 
maru~a . substituir a nota - sem aproveitamento - na fé . de offioio, pelos 
gÍ-áos qbtidos. 

Não. vemos .onde está !!; tentaUva contra a elevação do n ível profissio-
m • .I do Exercito. Quem ler uma fé de offido de um o.fficd""l e ahi encon-
trar a approvação com grão tres em mecapica não dirá que o officlal foi 
~xÇ~Úent~ alti.~no de- ~e~aU::ica . 
. . . Á . medida . era d~ ~quidáde. 

, --~---
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O reg-ulamento ela. Escola de Aperfeiçoamento já vig-orou · nos annos de 
,1920 e 1921. 

No anno de 1920, o Sr.- Ministro da Guerra mandou que se levasse em 
cons-ideração para eff ei to do julg-amento final a conta do a tin.:; e a m édia 
arithmetíca dos gl1âos obtidos pelos al umnos em exames escriptos e . oraes . 

Em aviso baixado peio Sr. Ministr' o dando interpretação a o parag-rapho, 
1• do art . 17, do regulamento dessa escola, fo i considerado com a proveita-
men~o um Capitão de infantaria, nos exames de 1920 . 

Quanto a.o armo de 1921, foi dada interpretaÇão diversa, e ern razão 
dL">so considerados - · sem aproveitamento - varias alumnos. 

A propria emenda VeEpu cio de Abreu justifica -se em face das duas 
interpretações do Ministro. 

• Mas o Senado não quiz ir até a hi e preferiu· apenas consLgnar os grãos 
na fé de officio e deixar aos generaes da commissão de promoções o jul-
gamento. 1 

Como dizer q 11e tal resolu ção comp1·omette o nível profissional do Exer-
cito? E porque mais uma tenta;tiva? Quaes foram as a nteriores? 

Diz ainC:a o Sr. Presidente que a m edida é de ordem a.dtílini:s trativa e 
extra nha ás funcções do Congresso. 

Contesto esta aseer ção . Quem ' legisla, sobre ensino é o Congresso e se o 
Poder (Executivo fez os regulamentos das !escolas miilitares I':ui p-orctue o 
Congresso delegou, inconstitucionalmente, fupcções que lh~ . são priva tivas . O 
Poder Executivo está tão acostumado a usprpa.l -as que já entende que 
eilas são de sua. exdusiva competencia. 

Receba o Congresso esta lição e sela mais cioso das suas prer0gativas 
quando tiver de delegar. 

'Sobre o art. 126 0 Presidente requintou na s ua critica, julgando o Con -
gresso capaz de mandar dar dinheiros publi)!os, assim classificando uma dis -
posição que manda restituir soldo que officiaes servindo em covpos de policia 
deixaram de ~·eceber. 

S . . Ex . nãb a dmitte que ,ninguem pense de modo .,contrario ao seu. 
O Relator da Cam:ú·a concordou com essa emenda por uma questã.o -de 

doutr!n a. Entende que o s oldo ·é um direito patrimonial do official, .passandG 
·até á sua família, depois delle mot;to. Pensa q u e todo o acto que retira o 
s.oldo de um official é arbitraria . 

A legislação e os preced·entes são em favor de uma cru outra doutrina •. 
N ão h a uniformidade. 

Como dizer: que quem manda restituir p · soldo por aS:sim 'pensar dá os 
dinheiros publicos? 

O '81~. Senador José -Euzebio as~im justif.icou uma emenda nesse sentido 
ao actual o.rçamento : 

"As disposições e resoluções abaixo trap.scriptas justif icam .Plena merrte _a 
• emenda, que visa a utorizar o 'Executivo a :qraticair adtos q'lie já teem m_uitoe 

precedentes, mesmo depois da lei de 5 de J t neiro de 1915 . 
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"No desempenho ·de ca rgos nos corpos mílitat·es d·e pol icia ou de bom-
beiros, que pe~os resvectivs regulamentos devem ser occupa dos po·r of.ficiae.~ ' 
do . Exercito, es tes c ontarã o pa.ra todos os effeitos o tem:po decorrido nesse 
serviço. ' (Art. 1°, da8 In strucções a pprovadas por decreto de 211 de . Fevereir0 
de 1891). 

Os corpos ·policiaEos, quando em opera ções ·de guerra ·e á disposição du 
Minist~rio da Gu er ra, fica m sujeitos a os r egulamentos militares e quaesqu~Jr 
f altas que comme~terEom ·seus officiaes e pra ças 'durante esse periodo são pu-
nidas de conf ormidade com as leis militares (aviso ele ·26 de Outubro de 1894'). 

Não devem soffre.~- desconto no tempo pa ra ef<feito a lgum, os officlae" 
qu·e tenh<>m estado 011 estejam em se1·vi9o ern corpos estaãoae'S (resolução de>. 
7 de Julho de 1·899 . (Aviso de 10 de Julho de 1899. Ordem do dia n. 25) . 

Auxiliarão ar; forças de t erceira li-nha (Guarda N acionan os ·corpos esta 
doacs organiza-dos milita.-mente, qua ndo postos á dis posição do Governo Fe 
dera.J pe'los Presidentes ou Governadores dos respectivos Esta dos. Uma ve2 
sob as ordens ·do G overno 'Federa.!, esses corpos serão submettidos ás leis e 
regulamentos mili'til.res da União. (Art. 32, da lei n . 1. 860, ele 4 de J a neirv 
de 1908, art . 41 do re~;ulamento de 8 de Maío de 1908)". 

H a of.ficiaes a,fas tados do Exercito sem proveito a lgum pa.-a elles ·qu .. 
receb>:!m o .-loldo, em vlrtude de lei. A outr.os teem sido devolv ida s importnn· 

·c las vultosa ;, d-e s oldo>. deixados de r eceber em vir tude da m esma doutrina . 
Por tudo isso o Rela tor ·con cordou, mas cla h i a ·co~cordar com que sejam 

dados os dinheiro.;; publicas va e um abysmo. 
O ·a rgumento •é 'faca de dous gumes. Ainda ha pouc!o o Sr. Presidentt. 

dá (Rr,puhlica ~· econheceu o · direito · de um professor militar. Tomou essa r~ 
soluçã o depois ele exa.mina r o direito do referido professor, direito esse qU(, 
lhe fôra n egado pe'los c1ous governos anteriores. O R elator seria . inca pa z, de; 
dizer q.ue, o P residente. cóm ~sse a cto, f ez doação a esse professor do8 dl--
nhelroa :oubllcos; porque não julga o St' . Presidente ·capaz de semelhant" 
acção. 

· Finalmente, o Sr. Presidente critica o arl. 13, •que reconhece o direit.;. 
de ·dous sargentos -de ' ser em promovidos a segundos tenentes intende-ntes. 
Esse artigo é rep::odUcçã o elo a rtigl) 43 da lei é!o orçamento elo anno •pa ssad(). 
O art·. 43 á r.pa receu no orça m ento do a nno passa do em vit·tuele de uma 
eme·nda elo Sr. Sena dcr •Antonio M:1ssa , como se vê da justifi·cação da emen 
da feita no Senado pelo ·Senador Jo.~é E:uzebio: 

0NDfl C•JN VIER: 

Art. tContinúa err. vigor o art. 43 da lei n. 4. 242, de 5 de J a neiro d" 
1921, cujo dis·positivo dev.e ser exedutado na vig encia da presente lei, f:, 
?>e ndo a · poder compe~ente a r.espectiva nomeação, a qual 1'ica a ssegura ela, l)ar a 
:odos os effeito.s, a contar -da <data ·das ·nomeações idenUcas de que t ra ta o 
decreto l. ~gisl ativo n. 3. 5>8 9, de 4 de Dezembro de 1918 . 

Sa1a das Sessões, de 'Dezembro d·e 192f. - José EuzebiO. 
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J u.sUticação 

u 4rl 43 da 'et n. 4.242, de 5 de Janeiro de 1921 (orçamento da Guerr>t). 
d t:svõe: 

"Fica extensiva nos concurrentes, que a.inda continuam no Exerdtl>· 
classific'a do;; no terço do concurso para pravimento do primeiro posto d() 
quadro J e intimcl P. ntes , realizado no principio do a nno de 1917, a vantagen. 
dada pelo dce<·eto ~egislativo n. 3. 589, de 4 de Dezembro de 1918, aos classl· 
fidados tambem no terço do concur so realizado no fim do anno de 1917 . " 

Esse di~· positi vo foi justificado da maneira seguinte; 

J1wti.ficação 

O clta do decreto n. 3. 589, autor.izou o PreO'idente da Republica a. nomear 
õous .tenentes in tendentes, nas vagas e ntão existentes, os deus sargentos 
classifica étos na prova oral do ultimo concurso, real izado na conformidade de. . . 
que foi publicado no "Boletim do Exercito" n. 14.1, de 10 de Janei·ro de 1918. 

A medida desse decreto · foi torna da ·efd'ectiva, sendo nomeados os deu s 
sargentos classificados no tocço do concurso realizado no fim do annc; de 
1917. I 

E' de just'iça que se extenda aos classifieados no concurso do pronópiÜ' 
do anno as mes::na.s vanta gens da<la~ aos cl~ssificados no concurso do fi-m 
do anno, todos de 1917. 

Em 21 de Dezembro de 1921. - Antonio Massa. (Diario do Oo1•gressciJ. 
n. 192, de 22 de Dezemb~·o de ,1920, pag. n. 6.230) . 

Sobre o mesmo di:;positivo a Commissão de Finanças do Senado exter-
nou-se do seguinte medo: 

"ParPcer: - Por equidade a emenda supra está no caso de ser appro-
vada, comquanto já esteja extincto o quadro de intendéntes. Não ser;á a no-
meação -1e mais um, nas condições de outro:r j-á approvados, que difificultará 
a modifica.çlio rad:cal que o Govocno tem em vista quanto a o serviço de in-
tendencia: e consta ttue a emenda, sendo apllrovada, sõmente a um sargento 
r-xtenderá ~ -providencia votada para outros, . 'tma vez que sõmente 'esse reune 
os requisitos da-quelles. Assim, a C:Jmmi-ssão não s~ oppõe á approvação da 
emenda do Sr. Al1'to::tiG Massa." ·(Dim'io do Oong1·esso n. 198, de 28 de De-
zembro de 1920, pag. n. 6. 683). 

Como se vê do eXlJ)osto a emenda Ol'la fl!Presellj11aJda é uma justa m sdl-
d:a que tem por objectivo u ruica.rnente a.s.<,>egurar a execução de medi'da. 
identica., de evidente ~quid!ad'e, approvada .p~lo Cong'resso Nacional e con<~

tante d.o orçamento da Guerra para o exer.c(cio prestes a e:x;pira;r, tornan{!o-
se, . por isso, de'S'lleoessa.rio ex-peruier maior numero dle razÕes na presente 
ju stificação. 

Sala das sessões, Dezembro de 1921. - José Euzebio. » 
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Os dous Senp;dores que apresenta,rann e. tustif~caram a emenda não se-
. riam ca.wzes . ·d'e pretender . invadir as aJtt·ribuições do Presi.den,t.e, sobrepon-
do-se á Cons tituição, como ·faz acredfitar a :rti.Zão do vét~ e o seu ponto de 
a diJn'iração . . 

O Relátor 'da Ca inara ·não impugnou a me<'li:da ,por lhe ·pa1<ec.er de equl-
da.d'e €'ID v1sta do' .caso anterior citado nas razões da emend'a e não · o impres" 
siona o &-r-gumento de estar extincto .o qua dlro, .porq•ue tlem revertido officlaes 
para. · o quadT.o ex:tliooto. Hà. e:KJe.mplos. 

Cremos •ter assim justif•i-cado · o nosso !PI'ODed!i.menJbo; como Relator do 
orça:mento da Guel'rtl., que pód~ ter ·erros · rna;s nunca. deslises que nos posl:la.m 
dlesrnerecer · ·n.o oonceito 'PÜbl:!Jco. · 

Não ha no •orçam.ento urna ·emenda nossa siquer. Ha innumeras do Go-
V•erno que me:rteceram O nOSSO apoio B que'·são Tealmente dJo ·intei18SSe publ'ico. 

Ha .outras · da:1.n:iciativa . de ·tiUustres SenlaJd!ores -da R-epublica, a · que demos 
o nosso voto fa voravel, certos de que .nenhum .desses S€'n.ad'ores era cap:'!z 
à~ commeUer {jeslizes de toda a ordem, .ter primores dB. dlissimulação, fazer 
favores pessoaes <le toda a casta e sim ·de bem ponderar ··e · avwliar o inte-
resse publico, que lhes ,pôde parecer. d;ifferente daqulelae que o Sr. Presidente 
acons elha. · 

Seria o ·R ela tór inca-pa z · -de {azer sem elhante conceito do PreSidente, 
que tem em "a!lta. c onta. 

E si dou este voto· e :x.J)oosso foi tt.ão sómen1te ·no -õntuito de, quando fôr 
feito o hi·Storico· · dies~ época e ·desta sess·ão eJrtraordiinaa'iia, que reputa comti 
uma oontrruprovà :d e óara cter d·OS .nOssos . homens pubUcos, te nham os vindou~ 
r os ·eloeme ritos · pà ra julgai-o.' · 

Quer . •O 'ReÚLtÓr sah1r 'dàsSe exame ele . cabeÇa. levantada e ·certo•· d e qu'é 
não recel;>e u nenhuma licção de rrnoral. 

Entra ndo, a gbti-a:, propriamente rio exa mJe d!o parecer ·d!o tillu$re rela.tor 
do véto cabe-me extranhar ·ter S. Ex. rebatido a preli.m:inar do Sr . Cal'lo::i 
Maximiliano na CommiS.são ·die ConstituiÇão e Justiça. 

Não exaini·no o caso ··pelo aspecto jur.id!ico, não só porqll'e· já a que:Ue illus:J 
tre constitucioni:i!lista ·o··. fez · br'i.l.hantemente, como tambem porque ·tal fa.Cl'l 
·cl'a que!1tão escapa á compe1Jencia da Commissão de Finanças. 

Desejo, como o Sr. Carlos Ma.JCimiÜano, que · o Governo preste contas d'as 
despezas que está ' fazendo · sem 'Ô amparo ' da le:i, · afim . de saber . si é . mais 
cÓnveni·ente ·contin:War no r.egimoen ·a;doptado pelü Poder· Execiltivo ou taz~r. 
urm novo orçarn~~to, ·OU m a n<lar executar o de 19·22~ tal e qual foi votn.do 
pela Cama.ra. 

E' a preJjminar que estabeleço. 
Si e sta fô.r r ejeitada, v.oto contra o véto pelos seguintes furud'amentos : 
1.• Não nega.ndo ao Governo o à!i.reito do véto, repUJto este impraticavel 

pelas oonsequenclas a que condJu.z. 
EHe é de facto, um •véto ll!booluto, porque send-o ü11terposto d!ej)ois de co-

m eçado 'o eJreroicio :fli.nanceiro, que vae de 1 dle Janeiro ~ 3'1 de De21embro, 
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conduz a uma solução revolooionaria, quaJ seja a do Presidente da Republica 
assum1t' a d!ictadura financeira, fitando ao seu tlvté ' rurbit:i:·io fa.Zer á deapeza 
do pa:.iz. 

Foi bem por isso que os presiden·tes anteriores, contt·ariados pelo Con -
gresso muitas vezes, não -quizeram se oollocar fóra da Constituição, · porque a 
tanto equivale arroga<·-se o p•·esidente o direito ·de deOL·etat· despezas; que é 
fu ncção privativa do Congresso Nacional. 

Entre o golpe de Estado e a execução · de urna -lei · que não satisfaz o 
ponto de vista do Poder Executivo, este tem !3em<pre preferido a segunda hy-
pothese acceitando-a como facto consumado. 

Se .Q voto tivesse sido proferido ainda a tempo do Congresso providenciar 
pail·a a decretação de uma lei que evitasse -a dictladura· finanoeira, estaria a . . 
Constituição respeitada e n ada teríamos a dizer. 

2.0 \Porque o Governo não teve sequer a· preocoupaçil,o ·de limitar essa di-
êtadura ao menor tem.po possivel, convocando o Congresso Nacional immedia -
tamente, 'Como era d·e seu dever, em respeito ao pOder a que ·cabe privativ!J--
mente prover sobre o assumpto~ 

3." Por.que o grande excesso de despeza, calculada ·pel~ Sr. Presidente da 
Republica, podia ser reduzido tomando o presidente a resolução de não exe-
cuta<r todas as a ut•orizações, _ paralysar obrar, não pree·n<Jher cargos pu'blicos, 
mesmo usar do "véto" parcial ·sobre a mareria que não fosse p-ropriamente 
orçamentaria . Isto era tão mais praticavyl., qua~do poderia. ~er convocado 
o Congresso para os ·prim eiros .dias de Fev1reiro, afim de dar logo o remedio 
para proseguir a administração na sua rót!j-, a penas corri. ligeira interrupção. 

4. 0 LPorque o "véto" não traduz o f)roposito dé economia, tanto que o 
Governo preferia as verbas de material .do Qrçamento de 192-!1, bem maiores 
que as de 1921 e prosegue nas obras e no~- serviços, como se nada houv:era, 
e nas refot·mas de reparti<;;ões . e quadros, pomo fez já. este anno, depois do 
orçamento votado, ás Inspectorias de Portos, R ios e Canaes, de Estradas de 
Ferro e quadros do Exercito, publicando dec.retos, usando .de autori:!1ações 
à o orçamento . à e 19·21, creando de;mezas, dlj-tados esses . decretos de 31 de _ De-
2/embl'o de 19•21, mas só publicados em Fevereiro e Março, um delles nestes 
ultimas dias . 

5.0 Porque, para proseguir no regimelj' financeiro do ." defioit", não era 
curial expôr o Congresso Nacional, que é um dos poderes da, Republica., ao 
desp.:eso publico, como o fez o. ·sr: Presidente da Republica -nas razões do 
"'V'éto". 

Sala .da Comrnissão de Finanças, 20 de Março de 192-2. - Octavio Rocha. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 18 DE ABRIL DE 1922 

A u to?'iza a e-rn·iSsão de apolices p(l!l"a o resg(Lte de pa1}el-nwe(la 

O Congresso Nàcional decrek1.: 

"Art. 1.° Fica o Governo autorizado a emitti.t" ap<Dlices ela divida pu-
b lica na iul'portancia necessaria para com o s'eu producto inci"nera r quantia 
equiva lente ·de papel-moeda" •. a.té que se consiga o limite, pa r a este, · estabe-
lecido no § 3° do art . 1 • do decreto legislativo n. 4 .18'2. de 13 de Novembro 
de 19120. 

·A•·t. 2.• A meta de elo sa'.do que se verifi-car na arrecadação "ouro" -
será a pplicada de preferencia no resgate das apolices emittidas para aqueiie 
fim . . 

A rt. 3_. Revogam-se- ap d isposiçõeo em contrario . 
. Sala das . sessões 18 de Abril de 1·9·2,2. Carlos P13'Y!a-fiel. - A' Commis-

são de Finanças. (*) 

SES.SÁO DE 1" DE JULHO DE 1922 

O Sr . Octavio Rocha: - Sr. Presidente, é este o pTimeiro p<rojecto 
de credito q u e nós votamos ' n eSt<J. sessão . E' a primeira pomba despertada . 

C omeçamos, Sr. Presidente a votar j'fl Ol' credito:;: supplementares e 
especiaes que devem avolumar e> "deficJt" constante- ere que. vive o nosso 

' (* ) Não ·consta ela, ·Svnopse dos trabalhos da Camara dos Deputados o 
po.rece.r aa Commissãc d6' Finanças. 
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paiz. P et,mi tta V . Ex ., Sr. Pres·ide•nte, que eu occupe a a ttenção da Cama-
ra p.or a lgúns minutos em assumptos- que tem extranha proprieda de de afu-
genta r . deste recmto o, nobt·es Deputadoa, tal a sU!l- aridez e ta] a sua des -
necessidade, porque é materia e.m que muito pou ca gente vota . com 'liberdade, 
ci"ngin!io-se a o aceno do " lea.der " ou dos Relatores. 
\ Quero o-ccupar-me do .problema financeiro; mais uma vez ch.a m ando a at-

. t enção dos homens publioos para o caminho que precizamos t rilhar com se-
gura nça, se quizermos ser uma grande e poderosa na ção. 

Não indiv idua lizarei o deobate, nem tra tarei da probida de elos admin istra-
dores porque r eputo muito perigos'O o terreno, conduzindo geralmente a pai-
xão a julgamentos precipita;dos e a demolição de reputações de homens di-
g nos e limpos. 

, E xamhmnclo as finança::'- da Republica desde o primeiro G overno . até 
hoje quero fazer apenas trabalho el e critica elevada, pedindo desde jiá á Ca-
mara para socego dos a ulicos, que não veja nas minhas palavras o minimo 
desejo dt> _desfeuir reputaçõe~ de homens publioos, mas o simples praposito 
de. com patriotismo, chamar á razão os que a inda pensam que é possível con-
tinuar na ruinosa politica financeira do~ nossos dias. 

Começare" r ecoraa nd·a lle.Stf' ligeiro q ua clro r etiradas a s cifras do t raba -
lho ele Castro Carreira, o movimento fina nceir,o do Impedo, desde 18'31 até 
1889: ·I 

,. 

:f'INANÇAS DO BRASIL NO LMPERIO, ~'OR ANNO, DESDE 1331 ,(') 

ANNOs RElOEtTA DESPiilZA SALDO· DEFICITS 

Sobre as fina nças d~ Republica já tive ~pportunidade d e a liena r aqui as 
.cif ras a té 1918, cifras ess·as que me fora m for'l1eciod·as ha dou s annos pel•o 
Ministe·rio da FazendÇL. 

Vamos estudai -as, grupa n clo-e.s, pelos qup.triennios, estuclo int~ressante e 
que nos proporciona rá e lementos pa ra conCllJSões opportunas· neste mo:me nto, 
em que se vae iriiciar un: novo governo. 

De 1890, é-poca ela cli-ctadura, o balanç 0 ac.cusa as seguintes c-ifras: 

Receita, papel . 
Despe2la, .papel . 

Deficit . 

195 .253:406$164 ' 
220.645:874$457 

35 .392:468$293 

(*) Nã0 t ranscrevemos as d f·ras da receita e des·peza, de salidos e defi-
cits ele 1831 a 1889, a que a llude o orador, .por estar illegive! a tabe!la publicada 
no DiM·io Otticial de 2 de Julho de 1922. 



- · 419 ---:-

Vejamos agora os govet'nos constituc_i-onaes: 

I QUATRIJilNNIO DElODi:JRO-~'LORIANO (1891-1894) 

Receita Despeza. 

S·omma. , · . .. .. .. . .. . ...... . 981.46G:997$204 1.173.254:991$320 (*) 

Deficit, papel, do quatriennio. 

QUATRlENNio PKUDEN'l'El DEl MOR.\ES 

Receita 

Somma. 1.262 . 779 :983$403 

Deficit, papel, do quatriennio .. .. ... . ... .. .... . ... . ..... . 

QUA'l'P.IENNIO CAMPOS SALLES (189 9-1902) 

Somma. 

Defic i-t, papel. 

Ouro: 

18n9. Não h avia ainda cobra nça em 
ouro. 

.Som ma. 

Saldo, ouro. 

R eceita 

1.090 .193:986$306 

Receita 

136. 8130:991$6•74 . 

191.703:994.$110 

Despeza 

1 .761.137:605$65 8 

498.357:622$255 

1.1~1.931:493$323 

61.537:527$017 

Des1)eza 

116.236: 102$•535 

20 .594:889$J.39 

(*) Fora m supprirr.idas as parcellas das receitas e despezas di'l cada qua -
triennio por estarem illegiveis os a lgarismos pubHca•dos no · Diario elo Oon-
.Qresso. 



Somma . 

Saldo, ouro. 

P a pel : 

Somma. 

Deficit, papel. 

QUATRIENNro· RODRIGUES ALVES (1903.-1906) 

Receita 

239 . (}84:1&1$203 

Receita 

Despeza 

189. 199:366$309 

49 .884: 784$894 

Despeza 

1.261.394:540$550 1.284.382:671$087 

22.988:130$537 

QUATIUJ;lNNio AFFONSO PENNA- N ILO PEÇANHA (1907 -1910) 

Ouro: 

Somma . 

Sa ldo, ouro. 

Papel: 

Sol]:lma . 

Deficit, ,pa pel. 

Our o: 

SoÍnrr ... a . 

Saldo, ouro . 

R eceita 

424 .. 519: 722$204 

R eceita 

Despeza 

342.154:567$745 

82.365:154$450 

·Despeza 

. . . , ............ . 1 . 2.Q4 o 426: 2·63$285 1 o 5 71. 313 :429$791 

.. . ·· • · ... . ... ··· • ·· · r ·· .......... . . 

QUATRIElNNIO MARECHAL HERMiES (19}1-1914) 

R eceita 

491 .213: 9'50$943 

369.887 :161.$500 

Despeza 

362 .846:737$358 

128.367:213$585 



- :421 -

Papel: 

Receita Despezà 

Somma. 1 .408.249 :850$780 2.370.890:512$554 

Deficit, papel. 962.640:661$774 

QUATRIENNIO WENCESLAU BRAZ (1913-1916) 
.. I 

Ouro: 

Receita Despeza 

Som1na·. 317.436:330$215 304.510-:433$737 

Sa lcl<:J., ouro. . 12 . 925 : 89•6$478 

Papel : 

R ece·ita Des11eza 

~omnuc. 1.427 . 404:172$338 2.090.264:029$455 

Deficit, papel . 6.62. 859 :857$117 

Sobre estes quatriennios o -estudo é definitivo. Sobre o actua l nã 0 é pos-
sível fazer des9e já uma apreciação definitiva; mas .apenas a pproxima da. 

Para que os au.Ucos não nos aggrid:o}m, ,no estylo da linguagem official , 
não t-om111remos outros daã-os que os passado~ em julgado por etles .vroprios. 

Toma.rem<;>s para os an:nos de ' 1919 e 1920 os dados do lucido parecer do 
abà lizado Sr . Francisco Sá . Para o anno de 1920 nos serviremos dos ·da -
dos da mensagem pres·!dencial. de 3 de Maio findo e para . o que serão as 
fi-nanças ·de 1922 nos limitaremos a penas a torr.ar os da~os cons·t~ntes d~ re-
gim en financeiro estabele>ctdo no decreto da dictadul'a. 

Assim os da dns de 1921 e 1922 t erão de set· aocrescidos de a lguns mi-
·lhares de · contos, .p-ois 0 aotual gover~o não se limitará a esses gastos em 
1922, nem os dados de 1921 da mensagem são definitivos . 

. E' obv.lo q.ue o bala nÇo geral de 1921, consignado na m ensagem, está ~ui
to aquem oda despeza feita e que no anno de 1922 o gov~rn0 não vae gastar 
sóm ente .com o pessoal o que gastou em 1921 nem com m at eria l sóme·nte o 
t1ue esta·va c onslgna dó no orçarrie rito vetad-o, sem fazer us0 das a utorizações . 
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As despezas urgentes, corr.o as do Cent enar:io, ÇJ.vulta rão de alguns milhares 
de contos. 

'l'DIJTaremos, porém, só os !lados do projecto de emergencia da Cama.ra. 

QUATRIENNIO ACTUAL 

OURO 

1919 . ..... . . ... .. .... ........ ... . . .. . ... . 
19·20 . .. .... . . . . . ... .. ' ... . . ...... . ..... . 
1921 . . . . ........... . . . . .... . ..... . ... . . . 
] 922 . . . . . .. . ........ . .. . . ... .... . .. . . . . . 

D"fic·! t om·o 58.898:788$998. 

R eaeua 
89. 37·2 : 5·69$732 

1·20 .'547: 284$37il 
62.1-49:362$3-71 
92.276 :·320$000 

Despe~a, 

122.274:990$923 
145.285 :·687$742 

43.034 :185$228 
94.649:411$579 

3•61. 3·45: 536$474 41'5. 244:275$472 

PAPEL 

Annos 
1919 ... . .. . ........... . .... . ............ . 
1920 . . ... . ........ . .. ... ............. . . . 
1921. .... , . , , .... , , .. , .. , , .. . , , .. , , , , I , , , 

19'22 ... .. .. .. ..... .. ... .............. . . . 

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

Det-iccft papel - 808. 842: 350$3·6·6. 

Receita 
. 444. 564 :•6·%$836 

Despeza 
676. 768:267$331 

.5-2 1.1•6~: 483$15•53 720 . 00·8' : 174$013 
468 .. 235: 328$0.1·9 547 .588:939$000 
727 .·673: 000$000 826 .115: 47•8$•430 

2 . 16'1. 638 :.50·8$40·8 2. 7-70 . 480:858$774 

Como a receiUL 11ão ascenderá à 727 IIJ-H contos, papel, conforme os da-
dos -que poss-uimos :- as receitas dos a 1l nos anteriores cleixam concl·uir; o 
···clef-icit" papel será muito maior. 

:E, •pelos dados ac1ma, já se vê -que E)Ste quat·rknnio ' ê o UJi.ico do t'e -

gimen r epub1icano que vai enéerra.e.· o seu balanço com "deficit'' ourc. 
'Gonfrontem.os agora as cifras: 

RECEI'l'A E DESPElZA GLOBAL f'OR QUA'l'RIENNIOS 

Qua.triennios • 
Deodoro-F lor-ia no .. ....... .. · : : 

Prudente de Mo·r aes ... .. ... . . .... . 
Campos Sall es . . ........ .. .. .... .. . . 

Receita 
ps1.460 :997$204 

1. ~62.779:983$403 

1.~2'1 . 227-:.849$•2.60 

:qespeza 
1 . 178.254 :9!J.l$320 
1. 7&1 .. 137: 605$6~ 8 

il.. 34'8 .. 021: 79·8$299 
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H.odrigues Alves . . ..... .. ...... ... . 
Affonso Penna-Nilo ............... . 
.Marechal Hermes 
Wencesláo Braz · 
Actual 

1. 664.729 :li03$629' 
1.917.~1:039$643 

2. 236.927 : 7·86$020 
2 .141 . 63•5: 915$32>1 
3 . 2415.675 : 117$8"30 

1.603.562:002$050 
2 .148. 528: 185$•576 
2.983.012:958$476 
e. 775.412:505$363 
4. 016:213: 68·5$!1.90 

0 ISR. 0CTACILIO Dlu ALBUQUERQUEl -Por que V. Ex. não diz quatriennio 
Delfim More:·ra-Epitacio Pessoa? Qua.ndo S . Ex. assumio o Govet·no falta-
>am !res m ezes par·a com·p.Jetar o l}rimeir<> anno. 

O SR. 0CTAvro RocHA : - Não ·estou fallan:do no Presidente; estou fa:l-
Ja.ndo em quatrienr.io. Aqui está esoripto: "saldos por quatriennio . " V. Ex. 
e>•ta tão encantado pelo Sr. Presicle.'lte da !Repuhlica, que não admitte, sequer, 
se fàça uma critica serena e e-levada como a que estou fazendo. ' 

V. Ex. não ?stava no recinto, •quando d'lolarei que não discutia a 
questão senão sob o ponto d~ v·isota impess:a1 e poc quatriennio. 

O SR. VrcrnNTl!l PrRAGIBE: - O nobre Deputado pela Parahyba ped·e uma 
reétificação que {:!arece razoa v e!. Se V. E x. diz quatriennio Nilo-AffonsC\ 
Penna, . deveria dizer quatriennio ·Delfim Moreü·a-Epitacio Pessoa . 

O ·SR. OCTAVIO RocHA : - Escrevi "actua;l". V. Ex. é entendido em r: -
~ ;anças ~; costuma a -fazer desses trabalhos. 

Não posso calcula•· o que será esse quatríennio senão problematicamente 
E' o que estou fazendo suje-ito a r ecti-ficações . J <á o decia-rei. 

O SR. OcT~CILIO DEl ALBUQUEJRQUEJ: -V. Ex. deve tet· visto, logo na pri· 
mei-ra mensagem, que já havia "de:ficit " extraordinario, verbas estouradas 

O ISR. ÜCTAVIO RoCHA: - Não estou f·aUando nem em Delfim Moreir~ 
ném em Epitacio Pessoa. 

Qua.trien nios 

Deodoro-Floriano 
Prudente .d<! Moraes 
Campos Salle.s . 

SALDOS OU DElFICITS POR QUATRIElNNIOS 

Def-lcits 

191.793:994$H6 
498. 3'57: 622$255 

26.793:949$039 
Rodrigues Alves . ..... .......... . .............. . ........ . 
Af.fonso Penna-Nilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '230 .. 937:145$933 
Harechal H ermes 
Wencesláo Braz . 
Aétua't 

74·6. 085:172$456 
633.776 :•590$042 
770.538 :·567$360 

Salclos 

61.167:501$57~ 

Façamos o mP-smc exam e quanto á divi·da do paiz, a começar pelo ' j)ape.!-
moeda em circulação ao :!'im de ca,ila ·Q.Ua:triennio: 

Papel-moeda em eirculação e n;Mia cambial 
em 31 de Dezernbro de 1890 (dic!tadura ) 170.M4:000$000 229/16 



• 

424-

O SR. 0CTACILIO DB ÁLBUQUERQuEJ: - V. Ex. h a de achar muito doce esta 
ài.ctadura, porque a Reacção Republicana é que a tem protelado até hoje. 

O SR. OCTAVIO RocHA: - A dictadura a que me estou referindo é á de 
I 

Deodoro à-a Fonseca . 
' O SR. OcTAClLIO DE AI.IlUQUElRQUE: - V. Ex. se referio á d·ictadura fi-

nanceira. Pensei ·que se r eferisse á presente. 

0 SR . 0CTAVIO . ROCHA (lendO): 

31 de D ezem.b•·o de 1894 (tDeodoro-Floriamo) .. 367.368: 63·2$000 10 3/32 
31 de De.zem·bro <.L e 1S98 (Prudente) .. . ... ... . 77'9. 9·65 :422$000 7 3/ 16 
31 de Dezembro de 1[1()2 (Ca.mpos sanes) ...... 675.536:784$000 11 31/32 
31 de Dezembro ([ 1906 (Rodrigues Alves) . ... &64.892:960$000 16 11/34 
31 de Dezembro •.le lfllO (Penna-Nilo) . . .. .. ... 621.005:255$000 . 16 15/64 
31 de Dezembro de 1·914 (Hermes) ••• • • • •• • o 822'. 4!56 :07'8$000· 15 M/64 
31 . de Dezembro üe 1918 (W·encesláo) · .... .. .. 1.•6'79 .17•6: 058$000 ' 13 
31 de Dezembro tle 1921 (actua.l) ... .. ... .. . .. . 1.90G .000:000$000 g 23/64 

Tomamos o quatriennio actual pelos dados publicados pelo Sr. Elys io 
de . .Cru,valhG nos s·eus g.raphicos, uma vez . qfe a mensagem' presidencia:l s i-
lencia completamente a r espeito do magno jl.ssumpto. 

O r ela.•c;,rio do Minis<tro da Fazenda a.in
1

da não está pubUca.dÕ. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Já foi distributdo. 
O SR , Ot'.rAVIO RocHA: - Quando il'oi •di!rtribuido? Não o tenho . 
0 .SR. ARMAN;)() BURLAMAQUI: - 0 anno passado. 
0 SR. ÜC'l'AVIO ROCHA: - 0 ultimo relatqrio consig.na O papel circulante 

do Governo anter!ol'; mas o ae,tua J. do Mini!jtro da Fazenda não está ainda 
publicado. 

ISr. Presidente, ~e elle ' j á estiver publiC<tdo, peço a V. Ex . m a ndar-me 
t:razer u.m exemplru· ·pa ra que toda a Camara f ique conhecendo o relatorio 
de 1921, do Sr. Ministro da F a zenda .. 

0 SR . ARMANDO B URLAMAQUI: - 0 de lll20 está publicado. 
0 SR. ÜCTAVIO ROCHA: - No de 1920 n1,Lo tem OS dados de 1921; estou 

me referindo ao de 1921 . 

O Sr. Elysio de Carval•ho aff.irma nos se·us graphicos que o pa pel-moeda. 
é de 1. 900.000: 000 ~, parecendo que o Governp actual emittio 200 mil contos. 

Mas, Sr. Presidente, não tendo os docum·en tos, fui ao Thesouro e pro-
curei obter. os dados sob.re ·O papel-moeda em c!ircu)ação; não os obtive, 
porém. Hecorri á mensag·em do Sr .. Presidente da RepubHca e tampem lá 
nada en·contrei. · 

O !SR. JOAQUIM OsORIO: ·- Talvez o Sr . . Antonio Ca,rlos possa informar 
a -quanto vai a emis~ão, S. Ex. que tem ta.uta ogerisa ao papel moeda . 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Quem n,1elhor :Q6de informa r é o Minis-
tro da F a zenda, Sr. Homero Baptista. 



-425-

o SR. JOAQUIM o~oRro:_ 

Antonlo Garlos . 
Mas o fiscal elas emissões tem sido o Sr. 

O SR. ·ocTAVIO H.ocHA : · (le·MlD) Divi-da interna funda da : 

S1 ele Dezembro ele 1890 (clictaclura) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381: 641:300$000 
H ele Dezembro ele 1894 (Deodoro-Floria no) ... .... :... 386 .823.:700$000 
:ll de Dezembro de 189·8 (Prudente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491.468 :100$000 
:n de Dezembro de 1902 (Campos ·Salles).. . . . . . . . . . . . . 564. 3·62: 600$000 
31 de Dezembro de 1906 (Rodrigues Aives). . . . . . . . . . . . 552.478: 600$000 
31 de D~zembro ·de 1910 (Penna-NHo). . . . . . . . . . . . . . . . . . 591. 7'50: 600$000 
31 ele Dezembro de :!.914 (Ma recha l Hermes). . . . . . . . . . . 7'58. 672:000$000 
31 ele Dezembro de :918 (Wenoeslá o Braz) . . . . . . . . . . . . . . 1. 012.137:300$000 
31 de Dezembro de 1921 (incom oleto).... ... . ..... .. . . . 1. 347.973.: 300$000 

Divida eJCterna: 

31. de Dezembro de 1890 (dictadura i . .. ..... .. .. . . .. ... . f 30.321.200 
31 ·de Dezembro C:e 1894 (iDeocloro -Floriano ) . ... . ...... . f 29.060.800 
31 de Dezembro ele 1898 (Prudente) .... . ... .... . ..... . E 3·5. 731. 28·9-6-9 
·31 de D s?..embt"o de 1902 (C . Sa lles) ....... .. . . .. · . .. .. . . . E 42.423.817-9-9 
.31 de Dezembro de 1906 (Rodr ig u es Alves) ... . .... . . . . . E 69 .847 . 0'11-9-9 
31 de Dez,:ombro de 1910 (Penna -Niio) .... ..... .. .... .. . E 77.331.157-9-9 
F.rancvs . 240.000.000 
31 de Dezemb-ro de 19.14 (!Marechal H ermes). . . . . . . . . . f. 104 .481. 32~ 
31 de De.zembro de 1918 (Wencesláo Braz)......... .. . ... t 116.432.274 
Di·v ida conhecida . ac:tua l 

. . l•'rancos 
DoUars 

..... . . . . .. ... ... ..... . ... .... . .... .. . .. ... 
':€ 112 . 035. 534 

322 . 249 . 500 
75. 000.000 

Os · dados sobre a ãi'Vida aétual são incomoletos, na falta, de elementos 
officiaes .. sobre o assumpto . 

Serviço de juros da divida interna : 

Em 31 de D ezembro de 1918 (W. Braz) .... . . . . . . .. ... , .. 26.643: 184$000 
44.747:784$000 
48 . 114:~00$00ú 

Actualmente . 
Au gm ento a nnual . 

Servi ço de juros ela divida externa: 
Em 31 de Dezembro de 1918 . . ... ....... .. . . 

Actualmente . . . . .. . .. . .......... . .... .. .. . 
Augmento annual .• . 

47 .694:452$12V 

65.904:~11$407 (cambio 27 ) 
18 . 2•10 :459$278 (cambio 27) 

Sr. Presicle n te, r!ifficil ou qu asi impossível é a um homem como eu 
11ão versado em finanças (não apOiados) estudar a situ ação financeira · elo 
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paiz na falta de documentos <Yfficiaes por.que reaJ.mente, os relatorios são 
publicados com a.trazo extrao.rdinario. 

•Eu, corno Deputado Federal, tambem me vexo de anda.r pelas re.parti-
ções a pedir aos runccionarios subalternos informações sobc·e assumptos 
que eu devia ter oiificialmente aqui na Camara, em época. opportuna e con-
venjente. 

O SR. VrCENTEJ J'mAGIBE : - O que, a liás, nunca aconted7u. 
O SR. OcTAVIO ROCHA: (lendo) - "Exammando a divida fluctuante en· 

e:ontra mos os seguintes algarismos. 

Em 31 de Dezembro de 1918: 

Deposito de orphão;; 
Defunto e a usentes 
Caixas economicas 
Diversas origens . 
Depositos publicos 
Diversas contas . 

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

Em 31 de Dezembro de 1919: 

Depositas de orphãos 
Defuntos e ausentes 
t"::aixas economicas 
Diversas origens . 
Deposillos publicos 

Diversas contas . 

, I 

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

3.323:340$938 
4.309:070 531 

194.964:1>40 426 
145.624:386~19!1 

5. 441: 24'5$863 
306:936$965 

360.089:020$921 

8.765:039$090 
4.382:836 610 

223.792:687$072 
148.502:919$803 

5.859:122$1882 
306: 93·6 965 

3~1.490:542$153 

A:linhados assim os a lgarismos, na s\Ja singeleza e na sua aridez elle& 
:1emonstr 'lm como vão de anno a a.nno se aggravando as nossas finanças e 
como a Nação, marcha parn. a ruína ou bancarrota a continuarmos nessa. 
trilha infeliz. 

Disse o Sr . Presidente da Republica a. quem uma sorte infeliz teiT• 
perseguido no Gover.10 de modo que S. Ex. taça justamente o dontrario do 
que annuncia e planeja fallando sobre as f·inanças dos quatriennios que o 
precederam, que o enorme "defici~" desses quatriennios foi saldado com 
emprestimo e com J>apel e que isso cpncorreu para augmentar ainda 
mais o custo da ~-ida pela elevação do Pféço de todas as cousas. E accres· · 
centa.va que tudo no!; aconselhava a. reduzir ao menos possível os nossos 
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:;astos, censurando .~:.; despezas decorrentes das Cl·eações de cargos novos nu 
Governo Delfim More!ra. Refe rindo-ii'e. ao ,"funding ",, di?-ia ·s. Ex ., que não 
t r a possivei , viver toda a vida a la nçar m ão de ·eXIpedien tes taes. 

E xamina ndo, pOPém , as cifras das finanças a e cruda quatriennio chega-
nlOS a co:1clusões um pouco dif·ferentes das do Sr. Presidente. da Republica. 

O quatriennio D eocwt·o-FIOrianc não poude cúidar de. administração. 
sendo seu principal objectivo conEolidar a Republica, combatendo pelas 
armas as insurreições em varias Estados. 

Prudente de Moraes teve . tambem agitadissimo governo, nelle accrescen-
do a celebre dlligencia de Canudos e o assassinato do Marechal Machadu Bit-
tencourt, dous factos mais expressivos da agitação politlca reinante. 

!Podemos dizer, po!.s, .que o primeiro Governo que começou a açlministrar 
com relativa liberdade ofoi o de Campos Salles . 

DeJ.Je nada m ajs r-esta a dizet·, porque ainda hoje é apontadÓ por toda 
a gente como o !TIOdelo dos .governos sob o .ponto de vjsta tinance!ro ao re-
gimen repu•tlicano . 

O Co:1selheiro iR9drigues Alves teve a sua obTa ·financeira no Goveí-no 
muito fa:;<Ji tada pelo seu a ntecessor e de;;sa fa.ciliclade soube fa ze r uso com 
elevado !)a'triotismn encerra ndo-se ·com saldo o seu IC[Ua trjennio apezar de ter 
r emodelarlo a ca.pttal F ederal em uma obra g igamtesca que até hoje enc!anta 
brasilfciros e extrange;ros. A' esq uadra ded:cou especial carinho fortalecendo 
o nosso poder naval. 

O ul ti mo balanço dado pelo saudoso Sr. Roclt·:gues Alves accusava, ne 
vesoera i)o illustre estadista deixa1· o Governo, as seguintes cifras: 

Saldo em Londres 
Rescisios Boads ... · ..... . .............. . . 
Em deposito . no Bal)co do Brasil .. ..... . 
Em consolidados .. ... . .. .... .......... . . 
Obras do ·porto ·(Londres) .. . ... .... o ••••• • 

Saldos nas repartições ......... o • •• • • • ••• 

E 5.371.887 
:E 289.000 

100.000 
:E 1.000 .000 
f 3.046. 000 
§ 1.182. 884 

Saldo da ele B . elo Brasi.J. ..... ... .... . .. . ................ . 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :C 10 .•989 .171 

46.006: 795$Jl)4 

9.848:000 000 
65.854:795 104 

Calculado o saldo ouro ao camb:o de 16 em pa.l)el e computado& a inda 
os saldos de 2-5 . 09'1: 371$600 em niolcel e 3. 093:625$500 em 1n·ata o Governo 
R odrigue!l Alves ~ntregou ao seu successor 248. 886 :284 204. 

Como .estadist:t que foi o Conselheiro Rodrigues Alves fez . me1hon!-me{ltus 
diversos, mas sem pre assegurand~ a renda necessaria lJara !JS pagame)1,tos 
das amortizações c óos juros. 

O f un d!l de gárantia foi elevado no seu Gover,no ele . 1.592 . 566, á 
f 4.021.574 . 
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Os titulas da di-vida .publica -conset·var!lim-se uns ao par. e outros · nas· 
proximid«des de par. O cambio subir< quasi a. 16 pences. 

' Fe-z pontua:lmente todos os pagamentos sem emissão de títulos, sem le-
tra.s • do Thesouro, inclusive a.s gr&.ndes prestações para construcção dos nos-
sos couraçados. 

O SR .. ARMANDO BuRÍ..AMAQUI: -Neste ponto V. Ex. labor.a em um equi-
voco. o· contracto dos encouraçados foi executado no Governo Af!onso Penna. 

I 

O l3.a. OCTAVIO ·~acHA: -Passo â.s mãos de V. Ex. um 'memorial o·fficial 
sobre o Governo ~odrigues Al·ves, onde estão os dados e documentos. relati-
vos ao !!:ISO. 

_ip'M SR. D);JPU1',ADo: - A ·primeit·a prllstação foi ·paga pelo Governo Ho-
dri.gues Alves. 

0 S~ . 0CTAVIO ROCHA:. - A .primeira prestação foi ·paga pelo "Governo Ro-
drigues A.lv~s; mas ú -que quero accentuar ê que esse Governo fez pontual-
mente todos os seus pagamentos, sem emissões de títulos, nem letras, inclu-
sive ~s .pr~meiras prilstações dos nossos endouraçados. 

'Tirei e~ tas inforrnaçõ~Js de um çocumento officia.l; uão estou falseando . . 
9 ~~~- JoA91JI;~{ Oso~!o: -O que a orador •quet· aalientar é que o Gover-

no. \Rodrigue,~ Alv~s foi de orcj.em I')as finamças. 
ip S~. OCTAVIo HocHA: - Se eu dissa·

1 
uma phroase menos verdadeira, o 

meu mestre -que me est-á ouvindo com ta.1tt paciencia, o Sr. Antonio Carlos, 
cqrrij_a,. e dou f!. minha. mão á pal~atoria. 

iNa mii)l:)~ üpiniãq o Governo Rqdrigues Alves foi melhor que o de Cam-
pos Salles, aliâ.s, sem desmerecer .o Governo Campos Salles, que preparou a 
obra, p~ra. o Sr . Rodrigues Alves gover-nar. 

Se Campos .SaUes teve a virtude de 4emonstrar ao Brasil que em um 
quatriennio só ur:} ii\-I~n!-stro da Fazenda, estadista e de vontade é C!IJPaz de 
concerta!' as finauça:; {jo paiz, Rodrigues Alves mostrou que sem o com-

·promisso desosás f)n~n<;;iJ.s ~e pódem fazer ?randes ol\ras publi<!a·s, desde que 
não sejam sumptuari~f:!. nem vizem outra, cousa q.u ~ o bem ou a grandeza 
do ·plJ.i~, f.!PmP no ,CifSO ~a femodelação de<?•ta Capital, que era ·um casG <1~~> 

!ianeamento e do hom nome do iBrasil. 
q :S~. A-RMANDO BuRLAMAQUI: -:- As quaes ,:oram taxadas de -»bras sum-

ptpiJ.riij.s. 
O "S&. ÜCil'AVIO RocHA: - O Governo .tp'fonso iPenna f.icou assi~nalado, 

sob ·o ponto de vista financeiro pela Caixa, cj.e Conversão. Fez glrandes me-
lhoramentos, inclusive a remodelação do Jllxer.cito, comprando o ar.mamento 
de infantaria ainda, hoje existente. 

Nilo IPeçanha teve tambem orientaçãp financeira segura, resgatando o 
ve1ho emprestimo de 1897, com antecipaçãp de dous annos, e f~ndo a con-
versão dos juros 'fle n~ssa div1d!IJ de 5 ,par~ 4 PJe, sem gar>~-ntias. 

Restabele-ceu ~~s amortizações sus-pensa:,> pelo wocõr..d.o do tunding. 
Ao deixar o Governo redebeu um hor1roso telegr!l!mma de Rothcilci, que 

define 'bem como foi proveitosa: a sua. adjninis,tração financeira. 



O SR. MARIO BRANT: - V. ;Ex. faria Ul;r:t .acto de justiça se. declinasse o 
nome dq grand'e financistà desse quatriennio, o Sr. Leopoldo de Bulhões, um 
Çlos nqssos homens mais ~minen.tes. 

O SR . . O.cTANIO RocHA: ~ Não me r.e:J;eri nomiua)mente. ao Sr. Dr. B u -
lhões, .<'l,o :mesm.o moclo .que .não me .~·ef,eri a Mur.tinho, q,uando tra;tei .<!lo Go~· 

...,e.rno :Oa!npos Sllilles, •bem como .aQs outros 1\1inistr,qs {'la ~az~da. 

O SR. iMARio BRAN1': - V. Ex. faria justiça mais completa se, e.m tra-
tando do Governo Campos Salles, declinasse o nome do grande f·inancista 
Murtinho ., 

O SI'{ . .OcTAVIO RocHA: - A~iãs, V. •Ex. é mestre nestes assumptos; acei-
to a collaboração ele V . Ex . e a.ccrescentarei o nome elos Ministros . 

V. Ex. sempre ·(JUe a]}arteia é para projeetar luz sobre o assumpto. 
Aliás, o Sr. Epitacio Pessoa fi{!aná zangado com V. Ex. porque para el'le é 
P.residente .ela Republica quem tudo faz e quem t u do manda . 

IDas finanças do Governo Marec.hal Hermes já o disse em documentado 
discurso do 'Senado o saudoso Hivadavia Co1·rêa. 

Gove!'nanclo em uma époc.a de fundas agitações poli,ticas, com v:va oppo- · 
siç.ão ·pa,rla.men tar' chefiada pelo ·poderoso EstUJdo de S. Paulo, teve toda a 
sorte de ·tüffLculdades a vencer. Quando essas d>f1'kuldades se acéu-mula,vam, 
~o terceiro e no p lti:nc· anno de seu Governo, vi o-se a braços com uma · c.r .ise 
tre·menda de descredito, ·decorre.nte da guerra ba:llcanica e dos prodromos da 
guerra européa. 

·Era J\f.ficilimu recorrer ao credi-to e por isso teve o Governo de emittir 
papel-moeda, fazendo-se, porém, em reduzida p~·oporções . 

H;:vvif!. tl};l'l,Prehel;J:<:lid.o ,g;ra!J<Çles obras .e .era necessario pagai-as. 
O .~,r. . yY.ence,sláo Br:;tz )::l.erclou .elo !}over.no cl,o Marechal uma situação 

d,i;f.f~çiliwa, .:t;l.i;i~ .só so.b o ,p.o;nt.o .{!.e vist~ político, como final)éeiro . 

Com a guerr:>. a receita public.a diminuio extraordinariapaente ,e, p~lo 

pessimo .·egimen tributaria dos impos•tos de consumo cobra.clos nas alfande-
gas, ou iJ:npos.tos 1e impor,t<tção, a renda não.,acompanhou a prosperidade dos· 
:Ji>~I'I1:.~c,t,~l~r-.es. 

Sem J!!Oder rec.orr,e,: ,a0s .em.Prestü~>os e~teri,Jos, rec\}rso de CJ,Ue todos os 
Governos rt:êm feito ;uso v.a~a so:lver seus c.oropro.n:tissos, teve de ~mittir pUJpel-
moeda .em Jàrga escrula. 

A justificativa de:osa política financeira está fei•ta em briJ.hantes discursos 
de ,,A_nto·r,t~o Ç.:;t-~·lo.s e ,ew 1,1,1,11: .~rtJgo q,ue f.i,gura n.o.s 4-J:I<'U-a.t'$, po ;rna-?io f/-o .Co,n-
g?'esso d·~ 22 ele Ju;•ho àe 1·9.211 ,Çla lavra dp pn;cle.ro _Sr. Tavares d.e Lyra. 

• f 

Ha ainda o par ecer do Sr. Antonio Carlos no orçamen,to .<!la Re~eita, ,de 
1·!n9, em que el•le estuda o -J.•uatri~nio ,da g .uerra, C(;}~ a .B-J,l!Peri9ri,dacle de 
um -estad-ts'ta q.ue .é, examinando -:toelas as questões :f.\I:JÇL;nce.ir:;ts .q:ue se agltÇL-
ram naqueHa. ooca:;,ião e mostrando a .a,pplia:;tção cl<t.s ,e,JilíljÍ,ssões .. E' o seg,u,it~te 

o seu estu do:· 
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O QUATRIElNNIO DA GUERRA 

Os a lg-arismos em que se expressam a receita e a despeza para 1920 não 
se distanciam muito -daquelles em que se il'hSoceveram a receita e despem do 
quatriennio findo, contemporaneo da gue.rra . E como essa '[Jhase resaHará, 
.pelo tempo afóra, em proveitosos ensinamentos, convém :fiXiLr -lhe aqui os 
traços prineipaes. 

A receita de prev:são orçamentaria arrecadada em 19'1.·5, 1916, 1917 e 191·8 
foi, r espectivamen t-e: 

].91•5 ..... . .......... ' .. '. ' ....•. . .. • • . ....... ... • . .... . 
1916 . ... . .... ''.' ' ..... . . ' .... ' ...... ... ... ...... ' .... . 
1917 . ..... .... . . ........ . .. .....•.... . ... . .......... . . , 
1918.' ... ' ... ' ...... . . . ' ... . .. ...... . .. .. : . ........... . 

1915 ... ' . . ........... ' ' . ... . .. . . .. . . . ... ' .· •. ...... ·: ' .. 
1916 . ... . ..... ' .... .. . ....... ' ......... .. . . ..... . .... . 
19·17. :. ' .. . ' ..• . ........... ... '.' ..... . ..... . .. '. ' . .. : ' 
1918 . .. . ..... . . ' .. ' ........ : ... . . ·. · .. . . . . .... ·i· .. . ... . 

OURO 

48. 31<4 : ;9 ·3 ·5~594 

61.272:953$243 
66.245:463$33<! 

10:4.031:960$321 

PAPEL 

299.144:424$667 
339.174:760$210 
358.489 :969$410 
317.214 : 398$08·5 

A ·somma total das a.1Tecadações do >quadriennio importa, á vista desses 
algarismos, em: - curo, 279. 86•6 :13'12$480 e, papel, 1. 368 .0.2'3: 552$372. 

A comparação desses totaes co'm a receita reJ·ativa a um periodo- igua;l 
·a nterior mostrará quanto, no lquadl'iennio de ltl,ue se trata, a receita foi des-
falcada pelas .conselquencias , da g-uerra. Tj)me-se preferencialment e [910 -
1913, de lado 1914, cujo ultimo'· semestre sofifreu tamlbem os :primeiros a;balo~ 

da conflagração. 

1910' ...... ' .. · . .. ...... '. ' . . . ' . ' ...... ' . 
1911 ....... . .... . .. . .... ' . . . .. ' . . ....... . 
1912 ... . .. ' .... . ' ... : ......... •' • ... .. ' .. . 
1913 . . ... . ..............•. ' .. .. ......•.. . 

OURO 

1Q8. 8-6.3: 1·60$4H 
1il'3. 42.3 :'7'40$407 
138.2114:2·62$964 ' 
15•3. 70<1: 6•61$069 

2 84. 4'7 4: 100$243 
377 .6·56:4'4'4$823 
39;5. 874 :•635$'42·1 
394 .·322: 560$394 

A somma dessas parcellas mostra que a esse periodo correspondeu a re-
ceita total orçamenta~-ia de: - ouro, -501. ?05: 824S•8511, e papel, ......... . 
1 .• 5~.127:740$881. 

A ·differença ent-re a receita dos dous · períodos foi, em favor do de 
1910-19113, de 244.339: ·512~371, ouro; e ~4.304:188$509, papel. Convertida 
á quella · cilfra ao cambio de 12, a differença enít'e os clous ·períodos expres-
sa -se pela aHa quantia de 572.783:285$430. 
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Tão avultada dJfferença, sobre tudo para uma receita de constituição 
fr~gil, qua l .a nossa:, de.correu prin~ipalmente, da· g~·ande qu~da verificada 
nas r -endas da importação; e 'mu'ito m aior teria ella sido s e não houvesse 
si de adaptadas -efificazes a! terações em o nOSf!O regimen de impostos. 

A ins·pecção ·nos aJgarismos r.E\Jati vos á r enda de importação nos dous 
ultimos -quadr'ie nnios melhOi' p atenteailá o rapido e avul tado decrescimo. 

Eis esses a lgaris mos: 
OURO PAPEL 

1911. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9J. . &11: 000 $000 16-3. 071 :000$000 
1912 . . .. .' . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . 10-1.127: 000$000' 177 .589 :000$000 
1913.... . .... . . . ........... . ...... . ...... 99.4-68 :000$000 1'7•6.025:000$000 
1914. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 9'30: 000$000 97. 618:000$000 

1915 ..... . ..... : . .... . . ... ...... . .. . . . .. . 
1916 ........ . . .... ... ..... . .. .. .. .. . . .. . . 
1917 .· . .. . .. . . . ........ : . .. . .. . .. . ... . . .. . . 
1918 ........ . ... .... .... .. . . .. ..... . . .. . . . 

. ' . 

D if!er ença para m enos ...... . .. . ... .- . . 
Qu.e a o ·cambio de 12 d., . equivale a ... . 

Total .... . ... . . .. . . . .. ··· ·,·· ... . . . . 

345 .1•36 :000$000 

.35. 615:000$090 
44 . 383:000$000 
49 .1"45:000$000 
53 . 272: 000$000 

182.415:000$000 

OURO 

162 .721:000$000 

61'4 . 303: 000$00() 

76.415:000$000 
78 .132: 000$000 
46 .13•97: 000$000 
50. '271:000$000 

2511. 215 :000$0 00 

PAPEL 

·368. 088: 000$000 
366. 122:250$000 

729. 210:250$000 

Essa differ ença é maior do que o àetioit verificado no decurso do qua-
driennio, o 'que justifica a s upposiçã:o de qu.e ess.e p_eriodo teria sido de 
sal dó, se não fõra a lfG:ça maior d a guerra. 

Eis a despeza do quadriennio: 
O URO PAPEL 

19_15 ... . .............. . .. .. . .. . . . . . .. . .. . 79. 022:85 6$195 516.678:000$000 
19'1-6 . . . . .. . ......... . . . . ..... . .. . . .... ' . . . &4 .133 :.3.3{;$989 496.080:000$000 
1in7 . . ...... ... . ..... .. .... . . ... . ...... . . g·.g .•2-50 :-542$69'3 520.100 :000$000 
1918 .... . .. . . . . .... . .... . . ~ .. . .. .. ...... . 36. Óll :000$000 . 5i14 '510 :000$000 

298 .417 :'7'34$877 2. 04'7 .. 368 : 000$000 
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A c·ompataçãó" enll'e a: reé-ei ta: e a despeza d'ésse· periô'do, cónforrhe as 
ci'fras ·eúl:postas·, deiiúnda: pàra c5 qüadriemii'o· o' rietioit tota:f dé 18 .5o0::687$'52'o, 
ouro, e 619' .34·4:44:7'$.6.28·, papel' . . 

'Dado o grande (!ecHnio. da. renda de importação,. maior teria sido esse 
deficit,. se não fossem : as rno'dificações in·troduzidas no regimen trihutario' e 
o proposito, por parte dos poderes publicas, de tanto quanto possivel em 
phase excepcional, conter a expansão da despeza . 

Dentre as modificações tributarias algumas me•recerão destaque ·pelo 
ap•'éciavei reforço que trôüxeram á rece1ta. Nesse numero estão as rela-

. tivas á moc1iflcação de · 3:5 o[ ó para 60 °[0 da quota - ouro - na cobrança 
dos direitos de· importaçã.o e ao augmento e creaçã:o de Ímpostos de consumo . 

Da primeira resultou o augmento apurado na arrecadação - ouro, que, 
havendo si'do, em 191>5,. de 48 . 314.:93·5$·591, logo subio, em 191:6, a réis 
61. 2'72: 95'3$24:3 e, em 1917, a 66. 2'45 :463$322. 

Da segunda proveio· importante reforço, qual o consistente no sensivel 
a:ccresóm'o' das rendas• do imposto de consumo. Em 1914, a r eceita dessa 
ori'gem' f oi de'· 52.223·:4136$'844 . tEm 19"16, montou a 82.152:77•6$000, em 1.917; 
a: :J\14 .. &1!9':>46.4!$87-9, esfalndo orçada para o corrente exercicio em réi-s 
121.500·:00·0$000·, cifra que será; e:xloedida .. O imposto sobre a ren.da, . como o 
do' sel'lo, tan'lbem foi· a:ggrav'acr'o. Quanto á;q1ue:1e, foi, elevado d·e 2 1[2 para· 
5 °'['0 , o q'tié' i'ficide· s·olYré' diVi'dendos de sociedaJdes anonymas, ampliada sua 
Ol'bita de incidenc.ia com taxas diif:f!erentes a té outras manifestações da renda, 

. . I . 
inclusfv'e e principalme·nte, sobre os vencim1ntos do funcdonalismo publico. 
Q'ua!irto' alO seltl'o del!t'-se' tambe1n a elevação de varias das ta;xas. .k rn:odi-
f tca:çiio· a:d'oprta'da para o ·ünpost-o sÓbre a ·,re:ntda determin'Ciu 'qtú:e a re·swe~ 

cbíva arréca('faÇão augmentasse de an.no pa:.na anno, havendo sido, em 1•9'14, 
de 2'5:·oo:6$304, o~o. e' 7 .4'6!:733$77·9, papel; em 1•9'1'5, de 277:4~'1$:9:62', ouro e 
25 . 2Si :·4i7S'i9(i', papel ; em 1916, de 268: 9>63$:5p:5, out·o e 25.704 :247$·518 papel; 
e em 1:9•1-7, de 97:954$550, ·ouro e , 2:1.5·5·3:0~T$0133, papel, sendo ainda irriso-
rios esses algarism-os, que, em definitiva, dE(V·erão appro:xiinar-se dos relati-
vos a ll916. A alteração nas taxa~ do se1'o ~ambem repercutio sensivelm,ente 
na ar>recaqação. 

Tanto quanto essas modiftcações no re\tin'len dé irüpósfolí:, ín<eluio para 
que maJi:or :fosse o algarismo do lwfiait, p proposito, que os aJlgarismos 
dévétia:tn: de reprimir· â te'n'dencia para. os l,,astos, evitand:o~se, em face· dos 
éxerCfêios' ailfériores, à prog·r-eis'são crésCénté da! despe·za. 

0 cotejo entlre as despe:~Jas desse quaidriennio e as do anterior indica o 
declínio nas ci-fras r .espectivas·, .. 

-~ · ·cle:!fpéza! ouro',· ·en'l' · 19'15·1918, attingio, como se expoz, a réis 
2'9'8 . 4'17 : 01)'0'$000'' 



-433-

Eis qual foi, .no período anterior, essa mesma despeza: 
1911 ' • ' . . ' ' .. ..... ' ' ' . . .. ' . ' ...... ' ' ' .. ' . . '' ' ' . ' ' ' . . . . . . . 101.111 :000$000 

.1912 
1913 
1914 

. ... . . ' ....... .. . . ........................ .. .. ...... . 

·rotal .......... ... .... . .... . ..... . . ............ . ..... . 

98 . 257:000$000 
91.208:000$00'0 
83 :·9,21 : OÔ0$000 

374.497 : 000$000 

Verifica que, de uin para outro período, hb"uve o decrescimo de 20 •j•. 
A despeza papel, em i9i5-1918,. fdi, como consta de aigarismds exp'os tos, 

de 2.04i.SSs:O Od$OOo. 

:Eis, no período ariteridr , essa mesrria despeza: 
1911 .. .. .. ... ..... . .................... . ... . .... . .. .. . . 
1912 .. . . . ... .. ....... . . . ... .... ........ .. ..... ... ..... . 
1913· . . . ........ . .. .. . .. . ...... . .... . . . . ......... • .... .. 
1914 

518.9.37:000$000 
628. 7r35: 000$000 
629.690:000$000 
645.4195 :ooo$ooo 

Total .. . . . .... . ... . ... . . . . ...... ........ . . 1... . . . . . . . . 2.422. 847 :000$000 

Verifica-se q.ue, de um para outro qua-driennio h a o decrescimo de 
16 po·r cento. . ' ' 

E esse decrescimo de despeza, de um qua;driennio pára outro, océorre 
p ela primeira vez, no regimen republ'icano, nada tendo, aliás, de estranhav>ll 
o p•henomeno . opposto. A ·progressãio crescente da despeza p.u·btica é até 

• I facto n<X"mal em m eio dos povos que prosperam. 

A despeza our:o, por quadriennio, a partir de 18ff9, foi: 
1i99 - 19()2 . . . . • .... . . . . .. . ... . .... . . .. ..... ..... .... ... . 
1903 - Íl9 06 . . ........ . . ...... . ...... . .... .... . . ........ . 

Acérescimo de 65 •j• 
19017 - 1910 ' ........ . ... . .. : . ... . ... .. .. ' ..........•...... 

Acc'rescimo de 23 •j•. 
i9'n - i914 ..... . .... . ............ • : . ...... ...... ... . : . . 

Aééi-escimo de 8 •j• . 
1915 - 1918 ........................... .. .. . : . .......... . 

Decrescimo de 29 oi' o 
I • 

114. 2'35: O'OO$boo 
18-9.2719: 000$000 

34'7 .195: 000$000 

3'74 .49·7: 0'00$000 

298.4.16: OOO'$dOO 

A desP'eza papel, no decurso desse mesmo tempo, assim se demonstra: 

18.89 - Í902 
1~03 - 1906 

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

1. Í42. 230 :o'00$000 
1. 288,169: 000$000 
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1907 - ] 910 ..... : . .... ' ......... .. , : . .. .... . . . . ·. : . ... · .. 1.575.907:0005000 
Acáescirrlo de 2-3 •!• . 

)~~11 --;-· 1914 . .. .......... · . .... . ... . ... .. ..... . ........ . 2.422 :847:000$000 
Accrescimo de 54 •j • . . 

1915 - 1918 . . .. . .... . ...... .. ... .. . . ................. . 2 . 047.368:000$000 
Decrescimo d e 1•6 •j•. 

Impõe-se a conc:·usão, c1iante dos algarismos , de que o quaocienn.io da 
guerra , 'não obsta11te as de.spezas excepciopa es, foi dominado pela preoccupa-
ção de reduzir os gastos, devidamente zeiados os dinheiros p.ublicos. 

Mm a clespeza tota l descripta inciuem-se, não só . pagamento de com-
promissos, vindos ele exet:cic:!os anterioi:es, excedentes, segundo do~umento 

. od',ftcia l, ·de 400.000 :000$000, como os dispendios por motivo da guerra, cujos 
· creditos fora m a,bertos de accõrdo com as a utoriza ções lega es . 

Eis o numero, data e importancias do·s dece:etos respectivos: 

12.442, 
12. 684, 
12. 7f1:9 

' 12.842 
' 12.948, 

] 2 .• 966, 
13.0<34 

' 13.121, 
13.'145, 
13.. 224, 
13.250 

' 

DFlCREl'OS 

de 12- 4-1917 
de 17-10- 1917 
de 21---111-1917 
de 16- 1-1918 
de 3- 4---<191 8 
de 17- 4-1918 
de 20- 5-1918 
-de 29- 7-191 8 
ele 20- 8- 11918 
de 9-10~191'8 

de 26-110-1918 

o o o o • o • o o o o o • o o • o o o I o o o o o • ~ • o o o o o o o 

.............. ... ·r ... .... ...... . . 

•..•• • •.••• • .•.. • ' t •. ·; .• • ••• • .• •. 

...... . -. .. . . ... . .. . . .. . .... . .. .. .. . 

CREIDITOS 

20.000:000$000 
10.000:000$000 
10 .• 000: 000$000 
10.000:000$000 
10 .000:000$000 
10.0(;0:000$000 
10 . 000:000$000 

5. 000·: 000$-DOO 
10 .000:000$00(1 
15.000:000$000 
10.00Ó:000$000 

Os .Pagamentos f eitos por esses creditos somma m H1.479 :093$835, e assim 
se discriminam: 

. M!pisterio da Justiça 
Ministerio do Extedor ... .. .... .. .. . ......... . . . ...... . .. . 
Minis,terio da Ma rinha ......... . ... . ..... . ......... . . . ... . 
Ministerio da Guerra .... . .. ... ........ ..... ... .. ....•.•.. 
Ministeri·o ela 
M:inisterió da 

.l\4-inisterio .da 

Agrrcultura . ......... .. ... .. .... . .. .. . .. .. . 
Via ção· ............ . : . ... ...... · . ...... •. .. .. 
F a zenda 

.. 2.8'99:921$888 
4 .'143: 35.3S50u 

4:5.830:45.1$516 
4•4. 9 87:777$042 

6.14·6':724$360 
4..225 :041$·784 
3 .~45: 823$765 
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Tal sÓbrecarga -de despezas, cujo· tota.J determinou que todo o quadrien-
nio, o deficit já visto de 18.-550 :>68'7$520, ouro e 679 .13'44 :4:47$628, papel, não 
poderia ser cobet·to, não o foi senão com o r ecurso do credito . E este f01 
posto em p·ratica na çlupla f6r.ma ele emissão de a poli.ces e emissão de p apel-
moeda. Justificando esse a lvitr·e, em consequencia dos deficits accumula-dos 
escreveu, em o relataria de 1918, o Ministro ela Fazenda ele então, agora o 
:Relator deste orçamento da r eceita : 

"O u ni co m ei.o ele evitaí\-o estaria enÍ. novos imposto~. Mas ê 

sabidamente impossível conseguir de impos tos, em paiz ele fragil 
organização economica e -ele forte tributação, como é o nosso, de 
cho!fre, sob•·etuclo em pha.ses anor'maes. rendas avultrudas . A esse 
respeito V. Ex. conseguia o m aximo, intere.ssando-se pelos novos 
impostos de consu mo, pelo augmento elo da rimda e pelas modifi -
cações no de importação. 

A orientação no :;enticlo dos impos·tos teria , inevitavelmente fra; 
cassado . R epar:ando os effeitos ela guerra· em as nossas fina nças, elles . 
terão -ele ser estabelecidos, mais dia, menos d ia, sobretudo para . cor-
rigir os defeitos do actua l regimen tributario; mas, quando f orem 
outras, a p6s a guerra, as condições da economia nacional , n u nca se 
deve perde~· de · vista que, além dos da União, já sobre e.Jla pesam 
os encru.-gos, em a lg uns casos bem pesa,dos, da tributação esta:c1DRl 
e 111Unicipa11. 

Afastado . o aJ!vitre de se p·rocurar exclusiva mente no impos t o 
o i·eme·dio para o clefioU, tinha elle .de resultar elo emprestimo; e, 
verificada a impossibilida de notoria de emprestimo externo, utilizado 
em parte. pe.J o tunàing ele 1914, cujas emissões vi·eram a tê 1917, 
forçoso foi recorrer a.o interno, o qual se prati·cou durante todo o 
tnennio, na dupla fôrma da emissão de a pol.ices e da emissão de 
pa-pel-moeda, sendo este - e isto f·icou em relevo nas deliberações 
do Congresso - servir-se t a ntos ou tros povos para os quaes [la-
reei::~., com os mais funda dos motivos, para sempre encerrada a 
phase do "pa:pel de cur.so !fOII:'ça,clo". 

Este Governo inici.ou -se sob out ros auspícios e com a ppla u so unanirn.e . 0 
. !?residente da Republka em 'uma mensagem especial , pedia ao Congresso 
a su a atte.nção · pa ra a loucura. dos gastos dos qua tr iennios a nter iores e, na 
sua linguagem costumeira, ·empenhava-se para que não continuassemos n~s 

sa d esa:st.l'ada carreira. 
Ch egou a fazer crise na política, com o Beu JCa.cZe1· Sr. Carlos ele Cam-

pos PfLra . m anter a orientação que declarou estar di sposto a segu:r. 
Queni,. porém, examinar o que tem f eito este Governo que está a termi-

nar e que , portanto, pode já dar 'déa ele que terá o seu balanço, chegará á. 
conclusão que da men~agem de 8 .('!e setembro só restam con ceitos abstractos 
se m a menor applicação. 
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E levando impostos e creando novos conseguiu a rrecadat· ou conséguirfi. 
até o' fim do exercício tnais lim milhão _que- o seu ante'cessor. 

O Sr. Weircesláu Braz· arreéadou 
C Sr. Epitacio arrecada rá, talvez 

2 .141. 635·: 915$32]., 
3.245.575:117$&30 

Gastou ou deve gastar, conforme os dados citados a trás, ma's 1 . 300 : 000~ 
que .., ::~overno antet-ior, pois foi a 

D€speza do quatriennio W. Braz de 
E a despez.<t calcuiada para o actuai 

2.755.412:5G5$363 
4. 016 .213: 685$·190 

O cietic:üt do quatriEinnio actual será, pois, 140 . 000 conto·s ou mais su-
perior ao do quatriennio Wencesláu Braz e superior ainda ao do marechal 
Hermes, que fõra o maior até agora. 

O papel-moeda foi elevado de cerca de 2110 .000 contos. 
A ãiv1da interna foi aggravada de 33•5. Ooo· contos até 31 ele dezembro de 

1021 tão somente · e a externa sabemos já que o foi ele 322.249 . 5'00 fran cos e 
75.000.000 de dollares. 

O montante dessa divida nova é superior a 80.0. 000:000$, interna e exter-
na sommadas. 

O serviço ~e juros, -que já era avultacl?, pa88a a pesar ainda m ais forte -
mente sobre a nossa população. 

Eis a.s cifras a que chegamos do estLJél.o que fizemos do nosso estado 
tinanceiro actuai. 

O SR. OCTACTLIO DE .A.LI<UQUEJRQUE: - Nã.o se· esqu eça V. Ex. ele dizer qu~ 
o Sr. P 'resic1ente da Republica. . não é o re'sponsavel por esses cleficits. 

o SR . OcTAVIO RoCHA: - Estou me referindo ao qua~rienniO'. 
O SR . O'CTACILio DÉ ALs'úQUIÍlRQ'úiÍl: - ·O quatriennio não está liquidado. 
Agora, deve dizer V . Ex . qua:l a somrpa de be.rieficios decorrentes dessa 

desp·eza. 
o SR. OCTAvro Ro·cuA: -Voa responder a v. Ex. 
0 SR. 0CTACILIO DE ALBUQUERQUE: - D [!Ve' começa r subtrahindo um anno 

de despeza feitas pelo Sr . Delfim More:ra, e depois compu.tai- esses beneficios 
inclusive ao Estad'o do propt'io orador. 

O SR. ÜCTAVIo RoCHA:: - Nãô tenho <1uvicia em ·diséutir a' qu'e'stiio dit 
Viação Ferrea, e d'rei que de certo outros Estado's não toma riam o errcargo 
de gastar 60.000:000$ c·om um serv'iço que. devia ser mantido pela u'niã:o. 

O SR . JoAQUIM OsoRlo: - Muito bem! O Rio Gran'.:ie prestou um sél'-
viço á União. 

O SH·. O'CTAvro RoCHA: - A verdáde ê que, no.;; outros, em r 'egra a c'bns-
trucção das estra da:s ê á custa -da Ün'ão, f!i aind!i ã. custa de; Üúcião' é' feita a 
conservação·. 

Minas Geraes e o R io Gra n'de do Sui fü!'am os do·tif> que rf'aEzarâm npe-
r&<}ão de natureza diffen•ute; ~ appr>!lo p:;tra o Sr. joõ.o Ltiiz Afves. S'eer·e-



t:rrici" dá:'i ~~}n·ançâs de Mi'i!as, afln-. de q·ae d ·ga si a operaçãJo é ou' não o·ne-
r·osa para o Estado, que s6mente a levou a effeitO' premido por uma crise 
de' tra>Jsportes. 

o s~· . OéTA'CJLro DE ÂLIÍUQÜERQUE: - Mas r'épreseilfOu\ ou não, dêsp'eZà: 
J'ara os c'ofres federaes? E·ntã:o, não accusem o Governo da l'Jnião por esse' 
facto. 

O SR. JOAQUIM osoroo·: - VV. E -Ex. ê que veem accus<er o Rio· Grande 
quando o facto ê que o Estado a uX'Hiou á. União. fazendo um serviço que esta 
não tinha competencia: financeira nem rec'.lrsos para leva.t· a · effeito·.· (Não 
apoiawos . ) 

O SR. MARio BRANT: - Em tudo isso, ha um mal entendido: incontes-
tavelmente, -o Rio Grande prestou um serviço á. Nação, mas não é menos vet·-
dade que a Nação fez despeza com a operação de que se trata. (ApOiado.) 

O SR. JoAQUIM OsoRro: - E ninguem está atacando a União por esse 
facto, mas pela orgia financeira. (H a out·ros apa•rtes; o Sr. Preskf,ente re-
cla·m.a atte-r{çã.o.} 

O Sn. O~AVIO RoCHA: - Sr. Presit1ente, o que estou dizendo não com-
portava a irritaçfw que observo. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - 0 facto é este: Nós, dos Estados peque-
nos, nada valemos, não temos siquet· o direito de fallar. 

O SR. JoAQUIM OsoRro: - Quem disse isso? 
Ü SR. ARMANDO BURLAMAQUI: -E; Opinião de VV . EEX. a começar pelo 

mustre orador, que se ref,~riu a "aJ.llicos ''. 
O SR. O<..'TAVIO RocHA: -V. E:-;:. ·Sf.Lbe per·Eeitamente que, fa:e:enclo essa 

referencia . . . 
0 SR. ARMANDO B'URLAMAQUI: - Só poclia dirigir a seus collegas . 
O SR. OC'!'AVIO RoCHA: - ... eu vi.sava o n10do como, em certos meios, é 

feita a defesa -do Governo. Qua nto ao nobre Deputado, não ignora a estima 
que me raerece e o pra zer com qt;e sempr€ o escuto, para. ter desde logo a 
certeza de que a expressão. não poderia a lveja i-o. (Muito be>n~.) 

Ag0ra direi q.ue, si o digno reppesent.ante da Paraillyba não fosse tão 
ardoroso n a defe~a do Sr. Pr·esidente da Republica , veria que eu m esmo, aqui 
adiante, faço justiça a S. Ex . O distincto collega conhece-me, sabe que sou 
um bom em de boa fé .. . 

0 SR. 0CTACILIO DE ALBUQUElRQ:qE: - Tambem faço esta justiça a V. Ex. 
O S~t . O~AVIO RoCHA: - . .. e por isso mesmo seria incapaz de põr em 

duvida a honra do Chefe de Esütdo. 
O SR . ARMANDo BURLAMAQUI: - Mas ama:!lhã os jornaes trarão, em let-

tras garrafaes, as palavras de V. Ex., como accusações ao Governo. 
O SR. O!JTAVIO RoCHA: - Si jornaes transcrevet'em meu discurso como 

está formulado, incluirão esse trecho a que me estou referind'o, que ia ler 
e não consegui ainda por haver sido impedido pot· VV . EEx., da da a irrL-
tação que os leva a :me interromperem. 

O SR. BIDN1'o DEl MIRANDA: - V. Ex. permitte uma observação? Não está 
fl altura de seu talento apreciar a politica f inanceira do Governo, encarando 
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~ómente as Cifras, deixando de lado a feição -nova que representam a:;; reall-
zações op_eradas pelo Governo Federal. (A1Jo1aàas . ) V. Ex. não deveria al!-
nhar apenas os a lgarismos e dizer, p<>r exemplo. que a administração actuat 
a ugmentou a divkla em um milhão de contos, mas exam.inar os trabalhos exe-
cutados. São, talvez, susceptiveis de critica severa; mas, emfim, deviam ser 
exa minac~os, e não -se llmita r V . Ex. a cita :- algarismo abstra ctos . 

O SR. ' OcrAvro RoCHA: -- O nobre Deputado pelo Pará, que nesses as-
sumptos é, sem favor a lgum, um entendido , .. (A.1JOia<los). 

0 SR. BENTo MIRANDA: - Benevo!encia de VV. EEx. 

O SR. OcrAvro RoCHA: - . . . e que , sempre que vem a tribuna, é paro. 
illustral-os, e não, como eu, para perturbai -os, (muitos não a1Jo'i<u~os), devia 
ver qu~ não estou accusanclo o Sr. 'Pre:;idente da Republica-. 

Estou tratando de quatrie11nios. Quanto ao actual Presidente ela Republi-
ca tenho, apena s, neste trabalh o, uma questão a a purar. E' que S. Ex . vein 
com programma . 

0 Sn . ARMANDO BURLAMAQUI: - E' a maior revelação de que S. Ex. ~ 

Gm esta dista. 
O SR . OCTAVIo RocHA: - V. Ex. me desculpe, mas isto que es tá me di -

zendo devia dizel-o tambem para o talento de Francisco Sá, cuj o parecer vou 
ler e que usou ele pala-\rra s muito mais candentes do qÚe estas: devia dizel -o 
ao Sr. Antonio Carlos. TI:stes, que são mestres na ma teria , t e em critica-do 
finanças, sob o mesmo ponto ele vista ... I 

0 SR. BElNTO MIRANDA: -E' cdticavel . 
O SR. ÜCTAVro RoCHA: - ... ta lvez com um pouco menos de at·do~·, por--

que tenho um tempera m ento infeliz, que me leva a arrebatamentos na . u·i-
buna, que os assumptos financeiros não corpportam. 

O SR. BElNTo MIRANDA: - Um Governo que encampa portos , que encam-
pa estrada s ele ferro, que va e encampar a Estrada ele Ferro Oéste ele Mina s 
que está realizando as obras colossaes elo nordeste, f a z grandes cousas e tem 
de gastar muito. Vamos ·examinar obra por pbra. Serão talvez susceptiveis ele 
critica, mas V. Ex . não devia com disse Sfl r estringir a alinhar a lgarismos. 

O SR . OCTAVIo RoCHA: - Estou, por empuanto, fazendo um trabalho qua-
si" estatistko, para servir ele base a um estudo de nossas finanças, ·em rela-
ção ao proximo quatriennio . Com o actual 11ão me p-reoccupo; está morto; 
absolutamente não pôde ma·is fazer . cousa a ·lguma . E' uma questão de orien-
tação financeira, porque precisamos sahir deste regimen ele· emprestimos o; 

de papel-moeda. 
E' isto que estou combatendo actualmepte, convencido, pelo trabal~o que 

acabo de ler, do Sr. · Antonio Carlos, que vem batendo nesta tecla h a muito 
tempo, pelo parecer do 81·. Francisco Sá, sobre a Receita, o · anno passado 
em_ que brada contra esta expansão louca fia despeza publica , e.inda por ou-
tra trabalh o qu e li, corri muita attenção, de um Cios nossos collegas, completa 
mente insuspeito, o Sr. Mario Brant, true discute 'tudo isto com uma superio-
ridade, .que ·não consigo ter . 
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O SR. BENTo DEl MIRANDA: - V. Ex. critica o Presidente da Repulbica 
porque rnu-:Iou de or:entaçã~. E' . capaz de, affirmar que o &"overno do Rio 
Grande -do Sul tambem não mudou de, orientação? Completamente. Pois elle 
não entrou francamente por estas realizaçõas, pelos empre.slimos, pelas en-
campações'? 

A .politica financeira do Rio Grande está mudada. A po·ova é que o go-
verno <bOm ou conta C:as estradas, fez grandes operações de ared.bto externas . 
Teve necessida-de de fazel-o para sal va·r a prod:ucção do Estado. 

O SR. JOAQUIM Mor=RA: -Para felicidade do pov•o do Rio Grande, mu'dOl.l 

O SR. OCTAVI·o RocHA: - Quanto ào Rio Grande do .Sul, o que houve foi. 
ape:,as. {)Om r eferencia á aviação :ferrea e o governo foi buscar os recursos na. 
tarifa. apezar da grita. e no imposto. afim C:.e gaxantir o emprestimo . Isto fez 
o eonseJ.heko Rodrigues Alves; é o que se esilá fazendo no meu Estado. 

O nobre Deputado pela Parahyba, cujo nome declino com a estima qui': 
me merece e o apreço que sempre lhe dediquei. nã,o me cl:eixou concluir . 

.Justamente, eu dizia isto que esbá allegando. 
São do molde a nos deixar seriamente 1pensativos sobre o futuro govern•o 

e as responsabilicades treme!14as que elle deve assumir. 
Não queremos. alinhando-as, menosprezar 0 Sr. P residente C.a R epublica 

e o seu govet·no. Queremos admitti~· que a applioação desses dinheiros tenha 
sido feita de modo efficiente e efficaz. Não · queremos isso -discutir no 
m<l'n>erut-o. 

nes·ejamos apenas C'hamar a:ttenção do PovoQ para a situação f inánceira o. 
para a necessidade de um pulso firme e sem temer que nórteie as despezas 
publica;s. E' bom assignalar que o futuro qurutriennioo tem de preparar a 
Nagri.o pa.ra não falta~: ao .pagamento d·o seu serviço de divida em 1'927. 

Me.cJ:.ite a NaçãQ no quadr·O comparativo que apMsentamos a seguir. de·-
monstrativo .c:.a progressão ou eJCpansã,o assustadora da despeza publica, jus-
tam1'nte quando todas as Nações têm pot· obtiectivo principal .reduzãr despeza.s. 
comprimtr os gastos, equilibrando or~arne:ntos. mesm0 a s mais f lageladas pel&. 
guetTa, êm homens e em terriltorio. 

A ·Commissão de finanças da Camm·a não pôde homologar a, prO;posta do 
Presidente da Republica. que não demonstra 0 mínimo :p.roposito de reduzá·r 
a r•spe:':a. 

E' imp-ossível obtet· recursos para fazer face a tão vultuosa. despeza. 

Mas. exami nemos a marcha cas despezas de 191!8 até á .proposta do go-
verno que acruba de esr lida e f:oi remettide. a 0 estudo da Commissão de fi -
nan~:as. 

O SR. ARMANDo BuRLAMAQUI: - E' 'facil fazer a comparação entre o au-
gmcnto de despeza. em toC:os os 1paizes do mundo e aqui. para se 'Provar que 
a elevação no Brasil >é infima, em relaçã0 á das owtras nações. 

O SR. Oc-rAVIo RocHA: - Falo da.s despez..o'\s com a burocracia, serviços 
communs d&s minls-te.rios. 
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G> -81.t Af.lMA_N~o .BURLAMA(;lUI: - Mesmo neste po-IJ·to, !1S1ta.mos -infe.rio1~~s ao 
que se tem Pl~ati.ca.d-o em todos .os pa~zes, de lfr14 para cã . 

O SR. J·oAQW.M ,QsoRro: -V. IiJx. ~s:tá .comp·letame.nte equivo\')ado. H 0uNe 
v:erda.f.eir-a paralysi.a nas despez:;ts P.ll·"Q1icas. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Nã;c, a poiado. 
O SR. OCTAVIO RocHA: - Eis 4? quadre. ellu:c.idativo; 
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Q .ISR. ARM.~·:l!ll)O B:YRLA~~A(jlW: - 'fepia sijiQ ~.sirr;t, s e elle nã o tlvesRe tiao 

h.erilln.ça Q.a g!)err;a. 
Q .Sn . .OCTAW:O Rpe~}A : -V. Ex . )1J.•e dirtL qu~) a a:ppHc.a çã o dos eroprcs-• 

tim.O!:! a m):10 reS'J:l~t.o pegi in;!:or.maçõgs) 
Q SJt. ~A-NDO J3p~;MAQW .: - y . E;<c , v~ te): e,ssa iQ1formaç.ão . 
O SR . . JPÃO 'C@~L: - O w)tif!10, p.or !'!:l)·emplo, ~ .p~ra ·eleotdficaç;ão da 

Qeptr.<).l, operaç~o t.fí..o IJ:)O.a CQilJQ a !'J.U!i! fqi ~eita q)lal}tp ~ ef)t.,reda de f erro do 
B.iP Q-pf!>pd:e Q.p Sul . 

O j3R. A!t~A;Nr;O B U)'!)A.;MAQ:\H; - O pqbr.e ·ora dor, .examina ndo 'o caso, ba 
de ve;ri)\car ,qu e s.ó a · ]}~rança do Gpverno qua nto a,o Lroyd, fo l s u·pe,riQr !!. 

s.e.s.se.nt!l- mil poptos. 
0 .S)1 . ÜÇTAVIO ' ROCfiA: - pe qtlem herdOU? 
o S}}. .A,RM:').~OO B u~AMAQ:U~: - Dos · q.pYJeF·no.s PJl!S$:ailos . 
Q 'SR.- QCTAVIO Roq~-J:A; - po q.qyerno Delfi,tp Morei·ra? 
0 Sn. ARMANDO BURLAMAQUI: - ·Delfim Moreira , W .e;n,ceslá o Braz ... 
O Sn, OCT.WIO RodHA: - Aq! entãe ~ ).Y.l.ina s que .esj:á c).esgraça,ndo as f í-

na nças rpubHcas . 
(.C'ontirJrúa ~~ndo). Quan<J:o filjer<,~m o b?Jlan<;(p d.ef.ip ·it-i:vo. 
o Sn. JOÃo CABRAL: - Nas C·i~r;:tlf) de v , Ex. , nãp l;la urr;ta SÓ palavra ~m 

Tel.a Qã p a,q ouro ,corpp_ra!lo pop esse q.e>,y~rno. Devia ser a bll.tida a respe-
cti'va importap.c:ia. PP?'a de§Peza CO)')'l a<cqui.siçj:í,o de ouro, é enriqu.ec:i~nto . 

0 SJt. QCTAYIO ROCHA; ~ Q q.ue ·es to_u pombat~ndo é a -expa:psão da.s des-
p,ezq_,s Pt!b-licas . . . 

O 'SR . JoÃO ·CABRAL : - Tamb-em já combati, mas e~plicando· . 

{) SF. OcT.ol-YIO Rod!'IA: - . . . qtle o Sr. :)!'~·apc;isco Sá, verberou com 
phrases maw v.~hernentes do que eu, sem pr ovocar esse tem poral que 
VV. Jl!E"f. eS'):.ão f~zen9co e)'Il tor)"o ~1e p1j'l'lJ. 

O SJt· Jpio CA)3RAf-: - P9rquê elle djstribuio as pespons~;~.bilidades com o 
bom critico. 

o SR . OCTAVIO RodHA: ~ OIJ:d·e as Q~.S·Pri]:)u( o? v. Ex. <:onqece o parerel!' 
t1o .Sr. Fran:ci·sQO .Sfl. ? 

os~, JoÃfl CABRAL: ~ .Conh.eço . . 
O SR. OCTAVJO RoCHÁ: - Lerei a ma nhã a qui. 
O .SR. JoÃo CABRAL:. Se V . Ex. Q.istribuisse as resp onsabilidade com o 

Congl'e;jSO ... 
o s~. JoAQP IM osomo: -O Cong~·ess.o-?! Que aulpa ,tem o Q :m.,crre -? 
O SR. JoÃo CABRAL: ·-= Muita vez tenho me ba tido no Congresso por me-

didas que seriam· salvadoras e V. Ex. n.ão a ttende. 
O SR. JloAQlTIM OsoRIO: - O Congresso s(> fa.z o que .o Governo q uer. 
O SR , AR'/YIANDo BPRLA.MAQUI: - Nii..o apoi!J,d.O. A prova é que o Gove.rnc 

vét01~ o orçamento passa!i,o. 
o SR. JoAQPIM osogr.o: - Y:(ltou-o. Agm~. o Congresso va1 v otar o IM"-

Çf.l,mento .com um def'icit aind<t m~i.or, e .o (}ove.rno terá outra vez d e vêtal-o. 
O SP.. Oc-rA;vro RoOHA: - Sr. Presi<'j.<ente , vou rupadrinha.r-me com. 
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S.1·. Mario Brant. O trabalho deste - termina assim: "Sr. Pt,esidente, não se 
enquruàram :na s <: omrenJehcias partidadlrii•Eus assumtp1bos cbmJo este que ·d~zem O'om 
a ltos interesses permanentes .da. Nação, e q.ure por isso devem s·er colloca-
dos, p elos seus represen tantes, ao 1ado, e wC'ima da poldoti.ca. Assim· p ensro 
e assim proced!o. Falta -me pendor para CD.!ssandra, m:a.s não· posso fech<'l.r 
olhos á se•riedad'l do· uma situa ção sem prece,dentes no paiz, no momento em 
que já começamos •;t arma r os ·pav•ezes e ga lhardetes para os festejos· que 
ahi veem: a div·Lda publica ··aooitran:ào-se de sete mrl.Jhões tlé · contos; dous mi-
lhões e tresentos mil cp-ntos de à ej ·ici't no ultim:o decennio; a moeda nacionaíl 
a vilta da de 80 •J•; a r eee<ita em declinio-; a despeza PUJb>lica em augme nto; 
as barra ge ns cio pape.J m.o·eda alYetrtas; a aTca da .economJia po,pular r a spada 
a t é o fun oo p elos ·emprestimos internos ; os enca rgos da d~vida. externa do-
bra dos p elo abatimento ·do .cambio; e, peor do que isso, senhores , a ·dJespreoc-
cupação c.om qu e va.i o · <C'ongr esso elabo-rando, p•a ra celebra r o Céntenar i o- , o 
orçam'en1o da ba n c.an.-rata " . · 

o SR . . foAQUrM· osomo: - D e bancanota . E' peor que todo o s eu dis-
curso. 

O tSR. OCTAVIO RoCHA: -Estou me a.padri·nha ndo com o Sr. Mario Bra n t , 
po.t"Qile VV. EEx. me a.ccusa m de op.posioionis ta. 

UM SR: DEPUTADo: - Esse orçamento foi véta;do. E V. Ex. foi ·Cüntra istó. 

O SR. OCTAVIo RoCHA: :_ Protestei ccmtra1 a li·nguage.m do v éto e conU.núo 
a se.: conh·a a l•i•ngua -gem. por Cigntdade e def·esa das· nossas prerogativas, por-
que como R elator do orça mento. aconse lhei á Camara qué votasse o orça:-
me.nt.o e não podia voltar a traz d·o m eu voto. 

O SR. ARMAN-Do BuRLAMAQur: --,- Ness e p
1
onto. faço a mai-or justiça a 

V. Ex. Foi ma is longe .· 
O SR. JoAQUIM OsoRro: - Em d·efesa do T·hesouro e da dignida de do Con -

gre~so N a c-ional·, porqüe 0 Thesour.0 esbá á d!ispos ição do Pres i·d·ente C!a Repu-
blic!l. 

O SR. RAUL ALVES: -E es•ta rã até o fim d:o quatri·ennio . . 
0 >SR. ARMANDO BURLAMAQUI: -E poe is~o é que se gasta menos. 
O SR. ÜCTAVIO RocHA: - O Pres-i-dente. clistr.iJbué o -dinheiro <pmblico á 

\'OD Ül.de. 
O SR. CoSTA REGo: - E' uma ph.r·ase. 
O SR. OCTAvro RocHA: - Elle mes:mo decjarou .i.S·to em sua mensagem. 
O ::ó'R. RAUL ALVES: - Si ·o Presidente v&tar este orçamento. nã0 teremos 

·lei -de mefos este a nno e c o·ntinuará a dkta dura financ:eiTa. 
O SR, OCTAVIO RoCHA: - Mas, Srs. Deputa:d!os, não é possível continuar. 

Vou concluir. 
Sr.s. Deputa dos, na mensa gem de 3 de Setembro de 1919, o Presi-dente da 

R er-nbl•ka .. malsinando os gover-nos anteriores, diss.e textualmente: · 
"Todos os brasileiros dev·em ·fazer do ' bom nome do Brasil uma ques·tão 

ele honra nacional. As nações que, para m anter ou a·ugmemtar deS'}Jezas, a que 
-'l)ã'> cornspondem os -recursos -de suas re-ndas, se empenham em compromis:sos 
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que não. podem sa-tisfazer. prepara-m um futur.o de apprehensões e de duvâdas 
prenhe de perigos. sobre o seu (}esttno. Os dispeniliQs . excessivos a que nOs .. en~ 
~regamos em exercícios seguidos. a P.·rinokpio ·por ca.us<~. da.s g.t·a.ves pertur-ba -
ções da ordem publica q1!e se segwraan á imp)antação da Republida e. depois 
por nf-o querermos parar em -uma série de ·concessõ-es onerosas e de creações 
êorEecutivas de serviços nov-os. com augmento coJ.ossaâ do funccionalis-mo, le-
varam-nos ·duas vezes a, suspender paga.mentos em moeda, dos juros e 
amo~tização da cliv;ida pubLica externa, que tivera-m de ser s ubstit uídos por 
e.m1ssões de ti-tulas. g ra.vados com a ga.r runtia da renda de nossas al.fandegas. 
E sses tituJos , quasi todos ·em mã.o êe estrangeiTos, ainda não foram resga.tados 
e em vez de economizarmos para livra,r a Nação dÓ emQJenho tão g rave·, temos 
c onti-nuado a ma nt·er o desequilíbrio dos orçamentos. sem m edida n em freio". 

T~da a g~nte pensava · qU:e essas valavras eram um programma. e que o 
Presidente não ia m-ais Jfa:<Jer concessões onerosas, n em crear s.erviços nov•os e 
que o s·eu maior em penho. a o em vez de ser a politica partidaria, seria obter· 
do P a,rlamento o-rçamentos a,pproxlmando-se. pelo menos, do ·equüi-brio. 

'Tudo. porém, se res·umia em alinhar phrases e nada mais. 
Quando fizeram o •balanço definitivo deste quatriennio (os al-gar.ismos quA-

acaba,mos de eJrpôr vão demonstrar) veremos que elle deu o deficit global 
mmto P·roximo de um mi-lhão . 

Mas. Srs. Deputados, não ê possível continuar neste caminho. MedHae,. 
bras•cei1•os. até onde nos podem conduzir os governantes que fa;Ilam nos ·ter--
mo.;; que deixamos tt-a nscr.iptos acima e p.zati•cam tão d.ifferentement·e. 

Povo ·brasileiro. deante de teus olhos eu colloc0 as pala vras do grande-
Nitt~: 

"Um deficit chronlcó é u.m verdadeiro cancro na w·da dos Estados . 
.Si circums.tanoias de natureza ;política ou ·outra qualquer s e oppõem â; 

rupplicação de impostos r e'latlvamente bons. recorrei a impostos menos bons: 
tucc. menos o defidt. 

Um paiz que gasta cada a nno 50.000.000 ma.is do que a receita. faz 
50.000.000 ce di'Vid.as •de a nno em a nno. accrescidas dos juros desses deticitlr 
e at:sim success1vamente. 

Tudo Is-so arrui·na o seu credito; e 0 di-nheiro só é obtido em mã.s con-
diçõP.s 

.E.m outros .prulzes ha uma terminologia rM1!cula: zombam d.o equi.Ubr~o 

arithmeti·co e dizem que o_equi.Libr.io deve ser ·economLco. 
'I'uGo isso o que sig-nl.fica? O equilíbrio não póde ser sinão ar;ithmeUca; 

si um paiz, .gasta muito. antes d·e recorrer ao cred.i.to, é meJ.hor r eduzir 
despP.za. 

Mas nada a•rrúina mais uma Nação que a desordem fina nceira. E' uma 
vei'Lla deira destru-ição de ca.pqtaes, um gi'ande damno ás ·classes populares. â.s· . . . 
quacs já pód·e .pa,recer em dado momento que a ilissi·pação ê vaJrutajosa". 

· Medtitem todos os brasileiros nesta,s' palavras sin-gelas e vejam e si•ntam 
qu~ ~ precis-o reduzir despeza,s, pôr ord~m nas finan!;8!S que este governo a.Ca--
bou C:e anarchizar. sob pena de t-erm~s d~strutdo os capitaes do ,pov.o braSileiro_ 
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:.: f.> ::o ·futuro inínistl;o -da Fazenda tem C.e .ser =um .esiaJdista· e ter. a :rteoessaria 
lé.fí-érgila ·pai•a . saber resistlir-. i ' ·· · ) . ,., ,_ . .•. , .. .,., ,r 

O Bra.sif é um :palz g~·atrde ec privilegiado·. . : " , ' ~ : 

· . • Á.! casa não eruhirã,, apezalr .ao tufão deste quatrieiJ;nio ter. ameaçado serJ.a.' 
mente até -os seus a licerces. · (.llfwit-o õe?n . .tliJDiaclos e não wpOiados .. ,o. oradvr 
\'3 -:C?mt'/J?·!mentaao.) 

"' 

SESSÃ:O DE 21 DE JULHO . -, 

O Sr. Tavares Cavalcanti: - Sr. PcesiJdentc. inscr-ipto. lia multvs ·dias. o' J f_ . . ~ . ,· • • - . . .. ' . 

;t>ara r.é:>r;onder ao· discÚrso 11es-ta." Casa . pr-oreri-d·o pelo nobre Deputado, ' cuj? 
:;;.orne · peço v·enia para decJi.nar. o Sr . Octavio Rocha. sobre a acção financeú·a 

, '_. ·~ · I _. • '< ' ' • • ' ' ' ' ' ' ! 
-do GÇlvet·no. deixei ·de usar da J;Jala:vra. por duas vezes.- em :face da ausencla. 
<de S. Ex. Não queren!!·o, i]}.O~êm. 'Protellar por ma:is .tempo a ~-.e~post-. que ~e 
J;l},'9:f"Pnho dar a o referido ~·epresentante da Naçã-o, utilizo-me hoje da palav·ra. a. despeito de continuar elle ausente' 
' · . .Sr. Pr.esid~nte. c~m~ be~ p'õcte ajuizar a Camara~ os elementos trazid~~ 
~pr S. Ex, á crutica " · <j,_pr~ciação dos Shs. Deputados estão long~ de enc~r.rá.r 
Çfi~Os h~gm;os .e yr~cisos. quant.q às finanças c19 actua.l quatrlenni·o. ·Tiata-se 
de um perioC!o administ~·~ti~o ai.nda . não conclu}d.o, po:.:quanto as suB:s cont<:~,s 

~i,n;la não estão findas. ~ baianç0 ;não pôde d·e fprma alguma es·tar Üll~m1:nado. 

Os algarismos. pois, que o nobre Deputado ap-resentou em seu di's.cp.·rsÇ> 
€ncerram . apenas pa}pites e ,eonje?t.uras. Entretanto~ como S,. Ex .• no final 
.qo , seu· <.iiseurs!J• citaJ?.<J:o up.1 topico da mensage,m de 3 .C:.e Setemb_ro de ;t.919 . 
i:i~t:: a entender que .o seu pensamento era demonstrar que o Sr, Presioen.te- da 
-ke~.mbÍica. hav>ia rompi«:Ío co;n a o~:ieniaÇão qUfj .~e P.ropunha ~e~-i~· na refe-

• ' ' , • · ' ( , '"• ' I 

~i? 'l. ~ensagem. eu yeiJho mO!j·~al~ á Ca-:sa, . qJU·e, bem _longe disso, o q u~. <t~mos 

tido , é e. observancia s·egt.na das vi-stas que S. E:x. 0 S.r . Pl·es:idente ea R epu-
h!i~a pat.enteruva com~ seu pr~g;a~~a' ·d€ Govet·no . .. : . . ' . . ' ' . 

: ' , Ton;..an~0. ~asse d~, a;dminisu:ac;:ão da Republtea, o' Sr. Epi·tacfo Pes~õa, de-
JJO;s de entrar ' no c'onhecimento da ' si·tuação economic'a e financeira ' ·do paiz. 
(1i,:-igi~ __ ao .congresso .a sua. . memoravel € bril,hante me:nsag~m ee 3 ~e ~~.tem-
'brtJ, a que se l'eferiu .o . nobre Depu<tado ' pe1o Rip Gi·ande do Sul. · 

. Alér:p. desse topi-d~ trinscri;to 1;·0 dl·s~ursÓ de S .. Ex.,- o~~ros ,ha . d~ nÍio 
fP~A~; : e1?g.~e~cia._.> que de~o~1,strál? b em clar~flle~te . os se'~vlÇo~, . o~· emrre-
·ÍJ.eriilinientos que s. Ex. ti~ha em. mente c€ald\l&r. 
··c• .. U;m de~se~J'_fop_j,co.s é o . q-y.e ~so a._,lêr: . . . . . , : . 
- ~- ·'":óeyimios fugh: de p.ggri.vú ·Çls · ~ossos :Compro;nissos com degpéz';;,s ·q~·;~ nãr, 
;~ •; , , ,. ... · .'" ~ ·· :-· :· · : ·· ., · · , r : r , •. · · · · · , , :' . . ·. ~ - · · "

1 
- ~ • : • • , • 

-seJam ,:re~lamae:~s _ pela nec~ssidad€ de assegur~r a integridade .d..a :Naçã-o e 
. . . . , '· ' ' , ... . . .. . : . . . ) ; . . . ~ I '. . ~ . • .. . .. , + :. • /" • I .~ -: • . . ) . . I 

~~7W"':ol;_e0 . "!':> ~u~s ,r~m~s de_ ·~~~~~~!l;s.' oc,>m~ ~~~~T· o;~a;.p~~;re};f~~ei~tq . 4?-, :?tossa 
.(lef.csa •rruhtar, saneament-o do a.nteno.r• e a extincça0 da:; seccas do ·norte." 

::~;:~:. ~~~,~~.!-~?~~' ~~~~~;t~PJJs:~1Y~:J~}{,~~~§,~~~ 1J~~~?É~§~ :ct~~ .,g: .#.~i(~f .~dii; 



ruStrac:ão ' ·não pOde ser · si.mpiesmente fazer economias. aff.err.olhar ·os cofJ!es e-
:reduzil• <tespézas:-.êoíri prejuízo'; c ·os a ltos -e suprem<>S .in-teresses , nacionae:" · -- ·' 

Aqui estão .patentes excepçõeE! a<>.cr-iteri<> g~al da parcimonia nos _gastos; 
,0 u J>-a dessas excepções é aqu_ella_ q1.1e tem em vista . as despezas de ca,racter 
-ern in~nt> -meute rêpcodu-ctiy,o. .,_, 

Porta,_ntn •. Sr. Presidente. só este tap.ico çl-e~1:on·stra assaz _ não h aver 1n-: 
·'(l.O'l:l<·'!'Imci:.t, .a incongru·en.cia,, ou. mudança de . ·od.~ntaçii.o. da parto éLo. emi~\!nt<r 
<ehP.fr-. de .Estado .. Depoi_s, _.Sr.. Presidente, a simples circumstancia de se- ve~-i-fi7 

c&.r a ugmen-t0 das des:Pe:oo.s _publicas, não é sufficiente para a c.ritica de U!A 

•.CJ_uatriennio; poi1Qua.ntq, é _um phenomeno assign!LlaC!o e que está. no c_onhE;ci-
ll].ento de ·todos o <:I•e que as clespeza;s .publicas ·ten-dem seml(re e sempr~ .a, 
.a.ug·:;entar. ]j:!m., to.dos os povos .qrue ~~desenvolvem, em tod~s as nacionaU(\a: 
-eles que progri'dem. o augmen-to -das despezas é uma ·nect;ssidade ..,i n~utlily«:l, 

Ass!~ sendo. o exame deve racapir, não sobre esse facto, mas sobre a!:! 
:'ier:Uas que_ traduzem esse augmento, afim de que fhque devidamente patentea-
,(1p que eilás foram despendidas de modo- menos conforme ás impel'iosas ne-
·CCS'-i tlades· publicàs . 
. , . Além ' tlisso, Sr. Presidente. era. na-tural que se mantendo ldentici. em 

:sua~ linhas ger:;tes. a orientação do Governo, entretanto, o modo de agir, o 
-u;o 'IÓ de •p.rç)c~de-r variasse de accOrdo com o 1-mperlo das circumstancias que 
'' ·tcis.;"m ,,ínergindo. 

:1 . ~ 

E .ro1 realmente o que se deu: Autes de find-o o segundo anno de qud...: 
-.i'riennio se mostra ram os effeitos da pavorosa crise econornica com a qual a 
naç, uo sr, achou -a braços. Foi o lque occot:.reu com os demais Estados não só 
do ~ntÍgo, .como do n.ovo conti-nente. Era uma Cl'lse universal. lJUe teve a sua 
~-eper~u~são ~m accentuaóa entr e nós e qu~ impunha medida~ severàs e ur-; 
genl·~s. da parte do ' Govern-o. Mas. não se trrutava de uma si-tuação que sere-
·solvesse com pálliatirvos, com medidas ele occasião. como outras que se p·oderrt .... . 
-<:itar. Apreciando essa situação, encontram-se jgualménte trechos expressivos 
>!las mensagens do Sl:. Presidente da Repuiblicu.: 

A mensagem -de 3 d·e Maio de 19.2.1, pag. 7, cl.iz: 

· "A óba.ixa do cambio tem como causa primorclial o desequi-Hbt·io' 
da. nossa ·balança de commercio'. E' consequencia .rata! desse · descqw· 
Ub-rio ao qual <> Governo 'não pôde acudir com medidas -de 'effei.to-; im-
med1<11to. e. sl:m, como tem feito, com p.rovidencl-as de· caracter per.ma-· 

•' ne:-111te que aligmentem a nossa prodooção 'e fàcilitem a. sua sahida. 
'' ·para· o estrangeiro." 

rnsistl-nc10' nas mesmas ·idéas, diz ainda S. 'Ex. â. pagina 1~ : 

(~ . > . f~ A~ me'dHlas wra ·tomar para eie·va,.-: o :camb'tt> . sã'ó, a Pá r 'd·e. dlitra~ 

-: ~ f 

ae . effeitos mais dimi-tados; as · que o Governo: tem posto em prat.Lêa; 
1sto . é, actLvar a ,prpducção, e ga-rantir-lhe · os meios de transporte, de· 
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o si{, OCTACILIO 'DE ALBUQUERQUEl:-Nesse ,particular .. o Governo d.o Sr:.EP,i.,-
taclo P essoa. pode-se dizer. se tem destacado de tados os. outros · •. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - P erf eitamente-. 
Vê-~e. portanto. que o Governo da Rep-ubUca encarou· esse problema do· 

modo o mais sério. 0 m a is deci·sivo. Compcehende u que era: ·C: e nec.essidade uma 
larg.J. .p9!itica economica que ' visasse r ege.nerar · nossas fontes ,dé producçá,Q, 
de modo a incr ementar-lhes a efflcienc!a; e com 0 não ·bastava amparar, poc 
este- mod<o a pr.oducção. mas se faz-la senti-r ainda a necessidade de medidas. 
com['lementa-res. trazendo a facilil!ade .da ciorculaçã0 e escoa;mento dos produ• 
ctos do nosso s ol.o - S . Ex. v-oltou i.gualmente suas . V·istas para o prGblema. 
ela nossa viação, para, a .situação dos nossos escoadouros naturaes que são ·O"-' 

por•:os e dedicou a t a l ass uinpto o ·melhor d·e suas ene:rg:ias e 0 mais aceendra•· 
do do seu cadtrha ·ndrnlnls·tratilvo. 

() SR. ÜC'l'ACILIO DE ALBUQUERQU~J; 'l'odos os Estaé!•os sentiram a · influeu-
cia benefica do ·Sr. Epitaci.o Pessoa nessa •questão de tra;ns·portes·. Antes .de· 
V. E;x . vk pura aqu.i. era. essa a questão m axima; todos clamavam •por tra;ns .. 
port<..s. I<' oi ,0 ·Sr. ·Ep.i tacio P essôa q u em deu solução prmnpta e e nergica a 
est~J P·rolJlerna . 

.Q SR. ·TAVARES CAVALCAN1'I: - Uma tal politica, Sr. Presidente, exigia na .. 
turfi! men·te um accrescimo no volume das despezas, mas isto . nã0 ê motiva· 
JJa.ra que .se tragam aqui accusações ao 'Sr . P.r

1
esi'dent e da Republica; a ntes, ~

urna r:azã0 ,pa-ra que Lhe ·colha -os ·encomi·os, os tributOs de gra.ticão que, por· 
isto-, lhe deve toda. a n ELciona Hda de ·bmsile!.ra. 

Ora. Sr . P -residente. s i já eram grand-es as clespezas que se impunham au. 
Gov~-<rmo .para a resolução do secular problemr- do nord~ste; si .t ambem não· 
lhe podi.a ·es.capa.r a ·ques.tão {':.o ·san·ea.mento. Cif.ia solução era reclal1J.Uda pelos. 
orzãos mais competentes como unia questão ·eminentemen:te nac>ional_; si. 
S .. . Ex . tinha ain.da de vol•tar as suas vistas pa.ra outros p~·ohlemas cor.rela tos. 
co1n es·tes. era n atural que. p .oí· isso. se av·olprna,ssem os dispendios da. sua 

. <t'llmmtsuação. 

0 SR. ?PTACILIO DE ALBUQUERQUE: - Os 1 Ue combatiam essa .politica dO· 
Sr·, Epita.cio Pe•ssôa são justam~m~e áJq uel•h's cfue prüpugnavam . no orçamen-
to,' o a-ug mento . do peso bruto elas despeza~ ilnp..rol'!uctl-va~h 

O Sn. TAVAREs CAVALCANTI:"-1Portanto. Sr. P-residente, essa feição que. ele· 
mom_ento, t~v-e de assum-ir a ·poUtka economif o-lfinanceira d-o Governo; essa 
politrca de protecçã.o -ao tra;oa>ho, de àesenvojvimenr-o dt nossas f-ontes eco-
nomicas. luwia de acarreta r, 'por su<~o vez, UITj sens ível a ugmento'; a:ugrnento-
que tori.os nós deveomos agradecer ao Sr. Pres·ijiente da R epublica iwr te r t ido 
a ·rüragem CLe a elle submetter a nação, a despeito da penuria d·o·s sacrifícios 
que- elle acarretou ao Thesouro . 

.SI nós estudarmos as mensagens e os -rela:~ODios ·dos Minist'erfos da Viação-
e -·A;?;ricultura é que 'havemos ·de :vêr quão fecund-o foi o Governo nessa-s me-
&idas, ·a J~ontó de sobree:x;ceder nellas a todos os que o antecederam .. 

O SR. OCTACILro ALBUQUERQUE : - ·· Peço Jj'cença ·a v~ ·Ex. -para ·i-ncluir nes~ 
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.ses :'Yli:nist~rios o da G'uer.ra. -onde a · acção {UO rS-r. ·Presidente da Re.p.ubUca ta.m-
bem foi das mliiiS ener.gicas. 

Ü :SR. TAVARES CAVALCANTI : Essa 'l)ar.te já ·estiá incluída -na mensagem, 
',quándo -l-rata .da defesa militar.· 

· Tr~· to. por· emquanto. da defesa economi.cà do. paiz; e não devo esquecer. 
Sr. Presidente. que. sob -~ste ponto de vista. um dos Estados mú is beneftcia-

,<]os foi justamente aquel'le •que Tepresenta n esta Casa :o nosso illustre coNega. 
Sr. Oc tav1o Rocha ; Esta do ·qu!') mereceu do Governo da R epubHca a encamp.a-
çã0 ·•l e ·sua viação fer.rea e ·a inda · das obras da ba l'ra e elos portos. -consideradas 

·esscnoiaes. indispensaveis mesrrno ao pr.ogresso elo E stado do Rio Grance do 
Su . Despeza muito bem .empr~gada. 'mas que importou. sómen.te l•á. em um 

<disrend1o de· -cerca d:e 1J60 mil c6ntos ao cambio ôe 12. em benefic-io ·daqueHa 
unld.a.Cle c;;_ F ederação brasileira . 

'Ü SR. 0Cl'ACILIO DEl ALBUQUERQUE: -A isto é que V. E X'. chama va, aqui. O 
·tufão que pass ou· s-obre o paiz , 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - E com-o un: elos pohtos sob re que recahem a s 
.cri·Ucas aestas obstma•da,. -ce·nsuras á politi·ca fi na nc'lira do Governo, é .a que 
se ·refere ás obras do n ordeste. 

Devo ·ch ama·r a att ençâJo da Camarã. pa!·a '.lma circumsta n cia . a liás. assi -
,gnal.ada _na mensagem ao :sr . Pres·i'àei!lte da Re-rmolica, -de 3 · d& Ma i0 elo cor-
rente anno: emq aanto as eles;p·eZa.s com as secca.s. em to.d:os -os E-stados do 
nm·c1este. importavam apenas -em 9·5 mil contos. ·as despezas com trans.t)'()rles 

·no Estado do R~o -Gra nde do ·Sul subiam a -essa cifra ele 1:60 -.1'r1i! contos. 
O SR . OC'l'ACI!.Io DEJ ' ALBUQUF:RQUEJ; - Muito mais do -T·~<' iss0 g:tstara m . 

:a qui , na Central , sem protesto de quem <[Uer que fosse. 
0 Si<. TAVAR'ElS CAVALCANTI: -V. Ex . lt>mbra bem . . -'>s· C~CSp(,ZA,g. da Cen-

·tral att~ng~ram ao triplo das despezas effectuadas con1 ~~~ •)bras do nordestE: . 
· O SR ·. OC'l'AC.ILIO DEl ALBUQUElRQUE: - lnfeli zme~nte; sãr. comente e~tas rtue 

.,lv·nJta m a os olhos dos cen sores do Governo. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI: -Sr . President~, ~i nd;~ !'la r.1 ensa5em do me.-<-

;Jr.o onn o, á pagina. 214, ·lê-se este t_opico: 

"Pode-se, entretanto, assev;erar desde lóg n que permánecemOi-1 
em situação :'dificita ria, o que já tem custado ~L N<t(;ã-o os mais pes~:t

dos sacrifícios . Si não envered~;~i·mos por outto eawinho c Lão- act<>-
ptarmos um r egimen· sever-o de ()Conomias, cerlo .,;c af-ig·.Jra o deeoet-
rato elas finanças e do credito ~1a~i<l':1al". 

-Era com e1;t a13 palavras, pode--se' dizer, ·que ,•t inham f~c:ho as nons,I dera.ç~s 
-tla m ensagem r elativamente á situação fin an ceir:a do pa iz. Entretanto, c:om"-
r espondeli o Congresso a esse ap1Jello do ,sr. Presidente ela R epublica? 

Devo, el es-de já declarar que n ão me r efiro aG f acto de que vou tratar pa.r « 
<ütfender, ou deprimir o C_ongresso, mas, ape;Jits, para elen1.ons"trar que, elo selo 
<lo Congresso, não podia m partir accusações a o ·Governo misse sentido. · 

O Congresso respondeu a esse topico da m e11sagem, com o orçam ento qu .. 

, 



-_452-

-mereceu o véto do Sr. ·Presidente da Republica. POl'que -elevava o àeficit a> 

proporções nunca vistas. 
O que dahi decorre ê,- apenas, que o augmento· de despe:;m era. Ul1)a n~ces!'t . . 

dade imprescindível ; não haYia m eio de fu"lr a · elle e, portanto, o Ç}over(lf>. 
. não ê ·de ,forrn(l. alg.uma passível de censura · por esse augmepto, _quando· para 
elle tem. concOl'rido o proprjo Cong1:esso . 

Sr . . Presidente, f(o1itas es1:çls cons.iderações de· ordem g·eral so])re .a oriep~;<c 

. ção financeira do . Governo, cabe-me agora entrar na ap t,eciação do discurso. 
do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul. 

Como já fi::: s~ntir, os quadros po:r elle organizad.os não se prestam a urrs· 
-e;xame documentado .e completo, porque se !eferem a exercícios financei ros, um 
-dos qua~s ainda não ~stá absolutamente ·.l!timado. 

Aos topicos princ1paes de seu discurso, · encontra-se resposta caibal !l 
completa, em brilhante artigo do Jornal elo aomme7"Cio, pe 14 cl este mez, o· 
qual passo a lêr, afim ele qu!:' f:l.ça parte do (liscurso q.ue n esta hora tenho '' 

.honra de pvoferi~: · .. , 

"O DISCURSO DO SR. OcrAVIO ROCHA, 

Não ·é do discurso que o · Sr. Octavio Rocha ·fez h ontem na Ca.-
mara ct)le v<).mos tratar. Seria uma falta de generosidade de nOS!;a paL te-
e nós não costumamos affligir os :lfflictos que se confessam. c c se . pe..-
nitenciam . I 

Mas o r.epr esenta nte rio-grandense n~o levará a: mal . que examt·· 
!lemos, hoje, a sua vehement.' oraç.=i.o de 1 do corrente, na qual cr-...-
ticou -do modo mai~ insolito e mais !njusto a administração financetrf.l. 
oo ·actual Governo, ·esquecido de '}Ue !?;!jSC .Governo fl.té· bem ·. pouca. 
tempo contou com a collaboràção -do Sr. Sh;nões Lopes ·e teve. em ,tudO> 
apoio daquella mesma situação estadual, cujo pensamento o orador-
se jactava ;le representar. A sua objurgatoria cheia de paixii.o·, e de· 
erros era facílima de responder, mas pr~ferimos reunir dados .segu-
ros pa ra refutar Jogo de modo completo as allegações sem base que· 
s, Ex. formulára da. tribuna .. 

· Estava (lSSe trabalho' feito, quando . $Obreveio a situaçãp anorma! 
,. que a~ravessámos a semana .. pa.ssada, e lldjámos por isso a pu_blicação. 

Resta,bru.ecida,. agora, inteiramente a calma, e t endo ,já regressado :1. 
Ca.mara o Deputado accusador,,. vamos.· examinar as in v~rdades q uc, 
proferiu naquelle seu discurso. O r.ublico verá até que ponto p6de· 

;··· (,' 

· chegar a cegueira partidaria.na deturpação. dos factos e dos algarismo:~. 
Começou {) Sr. Octavio Rocha ,r seu .discurso por transcrever d,~ 

Castro -C!J.rreira a receita e a desileza I\ublicas, desde l831.,. ,- com os.' 
saldos ou iteticits apurado, n esse largo period'o . 

. . ·.Enveredou · em seguida .pela êra repuJ;>liC!J.na, e analysou, divididos• 
por quadriennios pr.e:üd!'lnciaes, . os 1·edditos .'e os dispendios do Th~ .,
souro. 



Ha nesse trabalho enos de technica .El .·~}!'l ··. ~J),re~açã,ç, deliberada-
mente praUcados para encobr ir injustiças lançadas, nem sempre de 
boa fê, a,os actos financeiro~:~ do ~c tua! ·G?>"ernp . .. ,. · , ,.· 

O ora dor alinhou algarismqs e, com deduzir a receita da despeza, 
a purou ape11as ·as differenç~s ,entre: Ell!5J.B . ... ~o~ .,ditos .. ,quadriennios para 
concluir, com fingida convicção, que foi este o Governo de maior · 
àeficit orçamentlj.'fip. 

Com fingida convicção - a ffirmamos , pois, que S. Ex. como os. 
'm'éri'os versados : éni ! cóll:tabilidade publica, sabe perfeitamente que-
para se compara1· o àef icit de uma (;poca com o de outra basta, como. 
fez· ·a :n-obre · Deputado, vétifica'r ' qual d C'lies té"' <l maior; · rnas .. é preciSO• 
cá.lcula l -os proporcionalmente á receita. 

r ,:::>·· . ó exame dessa relatividade · é P.m .t!J.es . casos "indisp'ensa:Vel, que!'" 
se trate de orçamen to publico, quer se trate de orçamento particular. 

Ta nto o Esta do, .como o incl ivid·:.~o, não podem avalia r a extensão-
dós seus · gastos sem· subordianl-os ·a. -essa cõntingenéla. 

Assim' !! que, s i o besouro despende eni certa época setecento,-
e cincoentâ; ' :in'il ' € ··arr ecadá · quiriheincis '. mi·1; . rtão ·:ha ·· duvlda que teve · 
deficit de duzentos e cincoen ta mil; e. si, em outra occásião, consegue 
uma receita dé ·uó"is' 'mil'hões · de ,~o atos· e gasta "dois · milhões e qui-
nhentos mil, não ha duvida tambem que se verifica um def·icit de quL. 
nlientos mil, ou ' liejam o dnbro de duzentos e cincoenta mil. 

Entretanto, compa rados os dois e-xcessos de despeza, vê-se, desde-
te( i:·.···· Jb~o; :. ~u~ . ni, '· p\:irJeiréi · ~ai0 o Estado despendeu Ínais 50 • j• da su a 

~-: :,~ .. 1·eceita, e no segundo apenas 25 "I". Logo o cteticit, de duzentos 
e cincoanta mil contQs foi, em ÚJ.es condições· 'muito maiór que o de 
quiJ1he.ntos mil. 

Do mesmo modo; o "individuo qú.e ga:rtha·· i:resentos rt1if r êis m en -
sass e· gasta quatrocentos e cincoenta. tem um deficit muito superim· 
ao de um outro que, com os vencimen'tos de setecentos e cincoent!ll 

t • ' 1· ~ . • · ' ;:·- • · r • ' .. ~ _ · . • . ·. ~--' · ··. · . · . .· 
... · m il "réis, 'd"espends tim conto; embora aquellà . differenÇa s~ja menor d o-

"'·:··. 
ex:· 

. qu'e esta, se fizermos' simpl~s· corn:p~..-o.Çãb das . duas: ·com." abandono da: 
'· P.5?porcionalidade: .Im~rescindivel no' caso':··· ' .,,. 

Foi esta r egra elem enta r que o Sr . Octavi0 Rocha industriosa-· 
men.t.~ d,esprezo.u, mas qu!l. nós em seguida applicaremos pa ra c1emons-
tr11r qve· f> d~ todo i~und;lda a a.ccus~ção feita ao Sr. P.resldente da 
Re~ublica de ser o seu governo o mais gastador qu·e tem tido a R e-

. : p~-blica.. . . . . . . . . . . 
Tomez.nos, para não tornar muito extenso este trabalho os trelt 

-'.'• .. , . ,., l!lt~n:q~ .. '\·lla~r\,e!J.ni~s, qu.~ .são os sie. ma iores r~ceitas: 191,0•-'1914, 19ló-
:i9i8 e ·i919-19'22.. · ' · · · ·· · 

_, •.. ,, • ,,. r .. ;Bl •• .P~,ra . prova[ a .J;J.OS:>a poa f~. ai::~eite~os .Os ' alg~ri~ní.os do pro· 
.. · .. . ,· prio :Del)ut~do Oçtavio Ro.~ha, bem cozi:to a~ taxas ~a~bi.aes que elle 

f •.· f , , I , {1 • I; • . _ : • , ( 1 · . · ; ; · • •• ~. · .• . , • • ..•'I 

r f.; ,,, , , m,~,s~<r .. es.cplh,~u ! pfrlJ. . fi!;z~r as ~onversõ.~s· ....... , · ..... .", . r·· 
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·Assim, teremos: 

Quadriennío de ·1910-1914 - 'Receita arrecad;:Lila. 

(Desprezadas as fracções de CO!ÜÓS de Í'éis) . . 

ouro Papel 

431.213 :ooo$ooo 1.468.249 : 00Q$ODo 

ConvérHdo o ouro em papel, ao cambio de 16 d .. .. · 828.922 :000$00() 

Tota l da Receita . .... .. ...... . . . ...... ....... _. 2.-237 .171:00{)$000 

O ilfJticit de 746.085:000$ equivale a 33 1 J3 oJo da receitl'<. 

Quadriennio de 1915'-1n8 - Receita arrecadada: 

(Desprezadas as fracções de conto dP. réis). 

- Ouro· Papel 
I 

317 . 43·6: 000$000 l. 427.404 :000$0j)O 

ConveÍ-t'do o· om·o em pap€1, a 12 d. . . . . . . . . . . . 714.23,1: 000$00() 

rrotal da receita, 2.141.635:000$000 

·Ü dejicit de 6~3. 77·6 : 000$ representa 29 1/ 2 o/o da arrecadação. 
Quadri-ennio de 1919-.1912·2 Rece~Ul. íll'recadwda (desprezadas as 

ft·acções de conto ~ réis): 
0U1'0 

, 3<1H .>345: \)00$000 
Convertido o ouro em. pa,pel. a 9 d . ..... , . .... . 

Total. da receita_ , , ... .. : . .... : .... . , ._. '· . . •: .. .... . 

Pape.l 

2 .161. <638_: 000$000 
1 . 0~4.035:000$000 

3. 245·. 6'Í3: 000$000 

O d-ejicit de 770.5'38:000$ ·Por-re~ponde a 23 9/4 % das ren.das obti· 
das pe'lo Thesorut·o. 

Como se vê dos tres uHimos qurudii'iennios, foi .o actual que des-
pendeu menos. em _relação ás ·rendas arr\)caJC:adas . Ao passo que nó 
de 191-1-191.4 gatstaram-·se a maior 3i3 1/2 o/ó da receita. e no- de 

\. 



1911'5-1918, 29 '1/2 ' o/o, · no !C;e 1.9f9-::19Z2 :0 . éxcesso da . deSI)éZ:á; ·atti.nge- só-
mente á 2-3 3/4 o/o • · 

Assevera ainda o Sr. Octavio Rocha. como se · 'denunciasse -U!m 
feio c.rj:me. que f.o{ o áotúal "Go,;erriô· 0 -uni'co que rupurou o def·icit 
em ouro. 

NãO podemos atinar cortJ. ··o objectivo dessas' informações a 0 Con-
g>resso. porquanto; si · houve ·ae.tioit 'des.sa eS'pecié, ·.é que : a. óespeza-ouro 
foi süperio.r á recellt:a. 

O .que crubia, por conseguinte, a 0 · denunciante era vréificar quaes 
OS despendios qrue motivaram O àe,jieit e -Si OS mesmos f-oram •legaes. 

A S. Ex .• porém. não convinha fa.zel-o. ·e ist0 .porque .. elle sab1a 
.perfeitamente que o exerciai·o d'e 1 •9121 a.presentou saldo em ouro, tál 
como .devera apreoonl:;air .Q de 192·2 correnté; mas qÚe os -de. -1919 e '1920 
foram li!q·ui-dados com deficit, por motivos . que ao D!l'putado Octavio 
Rocha. muito ~m:Poobava ca1ar. 

Ass·im, o cleficit our.o Cio exercido ·de 191:9 foi de 3·5 . 902_:00{)$. e o de 
19·20, de 20. 72'5 :000·$000. A' conta ·do primei-ro, •porém, foi esc:d.pturada 
a despceza-ouc.o extraordinar.ia de frs. 140 . -3~0 .'516. ou. sejam .réis ouro 
49 . .53•3 :'1•52$75:8. concermente â e.ncamp;:Lçfuo das qbras . da ba:rra e porto 
G:D Rio nra.nde <lo Sul; e á conta · do s egundo a de frs. belgas 
200. OOO_.opo, equiva:lente a ·ré~·s, our-o. 70. ooo :000$. pela . operação rela-
tive. _{i Compagn>e Auxilliaire. 

DesonE'..rem-se os 1•efa'idos exercjcios desses di!J:pendios vultosos 
e extra-orçamentari<?s• _.e verifjcar-se-ha immedi;:~;tam.~nte . sal?-o em 
ouro, em Jogar de deticit ., 

·O erro mais g•ave commettrd0 pelo Depu1t.ado · Oc~avi·o J~,ocha. é o 
da falta de rupreciação dos gastos reaàizaKl!o.s p·elo actual Governo. 

· Entenà•e .S. Ex .. que. com rulínhar cifras e eX!p.ôl-as s~ent-e ao 
. vublico, t-em conseg;ui<Ío o seu desi;de1·at:1tnt ·op,posicioni~ ·de · 'apontai' o 
Presiôente da !RepuhJi.cá co·~o o ' maior esbanjador que jâ, teve '·o Brasil. 

Fraca idéa faz 'esse Dep.utado do bom· se~so alheio / ,Pois nã0 é 
·crível que alg>ué~ · possa, de boo ·úi. · acceitar ess·a man~íra de ar-
·gu!JÍenta,r_.. ···· f '

1 

E .' sabido que desp.ezaz avu~tadas •nem semi>re corr.es-i;ioné:em a 
. -esbanjamentos. •visto !Como s e pód-e .gà;tar muito. gasta ndo 'bem. 

Por · outt~ lado, é possi.;el · d:~sriertder pbi.tco; esbanja~·cr;~ · bastante, 
como tambem é .possivel I"eaàizar graruC.es · econ~míás', p~o 'abandono 
·dos i~te;,~sses }egiÜmos· d~ paiz." com li.ncÜrf.eren~a: · .p:eia.~ 'suas necessi-
dáues vitaes. o que il•rnporta 'um'a . fa:lsa noção do qu~ ~eja 'i:it!m admi-
nistraT . ' . 

O que sóe analysar é a natur€2n.. das .despefas._-effc&"uad:'ts. a. sua 
~ece~sia.a:de. ~s benefidos ' ~ubÚcos qu:e, a,cia~retàní.; ' . 

-· .0 :8-r. Presidei~te da i=l.ei;JÍJ.biiéa, 'em· su:a mensa-ge~ ap·resentada ao· 
·Coh·gresso em 3 c!·~ Mai.~ ulti~o. a~orrt~u (~ag ·. · t7's) · ~s! inn~rrleros ser-
viços ex-utacros. que j•á enr:ilquecemm · o ·prutrí.TnoniÚ' nacional. 



· •·- construe11ão .: de , centenas :de- :klloJD-etros ·de :C$traC:X de ferrcr •e de ro--
dagem, mel!horamentos da Centra;l. que . só , estes custaram m u itos mi-

,-.;; .... ·lhares de contos, da Oéste de Minas e-da N<>roeste, acqu~sição de mais: 
· .-, ·_. :. ,,c!:<: 700 kil· ,metros da, A uxilialro · acq~isição d:t Sapu cahy, -da Therc-

zopolis, construcção de milhares de kllomekos das linhas , telegrap.hi-· 
· ·--- ~; c.' qas, obras contra as seqoas, im.moveis, comprados ou construidos aqui 

'- ·; <1 _ .• e . .nos-Estado,, correios. hospitaes, _dezenas de quartei-s,- dep.osj~os e nu--
m erosíssimos serviços agdcolas disserni_nados ·PQr todo -.paiz,. trabalhos 

:~; :i : . .. · ...,: .. _··· 
-• ':1 

; .-~ ,_, 
,. -· 

... .. ( • , . 

,, .. 

de portos, . reorganização. do Exerci to. obras C:o· · Cen tenario.. etc. etc. 

·.Por outro lado, · não fez a1:1tiel-l e Deputado citaÇão dos valores' 
adcj\.Iiridos pelo ' aotual Governo: ·reforço do stoc'k de ow·o, títulos <:a. 

· ât'vida! 'externa. lucro do Convenio 'rtaliá.n'o, ·a.cçoes -do Ba•r'ic6' do Bra-
sil, '-tnn milhão de colla rs emprestad'o· a esse Banco, etc., etc. 

:Entre as aespezas vultuosas ~-ealizadas pelo actuaJ Governo so-· 
bresahem as obras do Nordesté -e' 'a teforina. do De_pa.rtaniento ca. 
Saude '1Pti'blic:a 

'Haverfi queril ·possa negar as 'g éandes vantagens dessas iniciati-
. vás. 'que; !ió· -elies poderiam' c onstituir o programma. de um governo-

< ·' •• •: '' t>átciotico · e ·b enerrleri-to? • ' · 
'·' '·./ . ·' CÓmo, , poi~,' 6:nticaJ-'o, si as suas . oiJi"as·· gr~ndiokis aJ:ii ficam a 

'i!'esaÚar .os ín~Idlzentes e a exigir a'Ppla;~I.Sos dos que se interessam: 
pela grandeza da noesa Patria ? 1 

· ·Si ~ ~~IJre :Deputado Íeu a. 'l."ecerite · edicçã:o Ú922) de · um elos vol u-
' ·.· c-·· ''mes 'do Cu.rsÓ. de ·scie~cia.S - de Fi-i-Ia.n!ias, de Gaston Jêze; · viu o que-

esse i·Uust.re ~estre disse . a. "re~peit9 elo cresC'imento das' , .. despezas-
' · ~- -.í! ' publicas: ' .-

t: ... ~1 . ~ • ' • ' . 

.'~;L'une d~ _ raisops _ pri~cipales du . l'accroissemen:t que -depenses 
., ... , .. -I:•lll91iq:Pes ~t· le_ .~évelpppe~e~t _che2i . IE;ls gouv~ne~1ents : <:l- C? l'sph,i.t 

.,df3 prevov.ance sociale. A mesure qu'un état avance en. clvilisation, les: 
' g.quv~rriemerts se, .Jl~qccupant )awantage d'organiser . des services 

, . _ ;publies destin.és . a prevenir certains ma ux sociaux ou â. em-
pêcher certaines c-a.iamÍ·tiés - ~ublique services d'hY-~í.é11e e~:~_de santé 
publj,q_-qe, ,travavx, pu,blics pour IPréyen lr les ._ inoncátions.)" 

,. 

'. 

·' '.'t 

n. 

. Foi esse espi,rito de. p,revi'dencia. essa clar~viàencia . de boUL 
aq,'lllinistradpr~ q:ue IE;you 0 Sr. (P.rj!sidente _ea .R,ePubliça _a e.mprehen-

_, der : ta e~ melh o.z:amen tos ._ . 
, ~s __ in,stiPuJçõJ;ls . demqe;ra~iGUs, ~ a,inda ~ . grande .finl}ncista. são-

' J!6rT\i«qlapnente ,favorave is _a,o au-gme:qto qa~ qespezas, ·e :a,<;ocescenta 
qu e o Gover no q u é não exec;.Ita ·sér;viÇos p ublicos nã o pói}e. ~.er quali-

'· .. . , ficado _de ,b om .e .. ec_onorniç:o. . 
Menc~o~p~? -s.r , Octil-vJo . Rocha. <tue,_ eii_J.. 31 de ~ze_mbro C:e 

, " , 191·8 •. , ;~. c~r.Qula,ça~ _P.p,. P,~[:!-6~ 7Illoeda er~ . d~ 1.67·9.,17&: 058$ . e. em iguar 
• . , .. ,~ . v· t!atfl. p.e,. f9f.1• . de r'ê\s , }-<·~1~Q :.QOP$00,0. ~lllltti~ •. ;por~m. explkações ne-
,'.:-•· ,__ pes,sar~l!-8·~ ~ fa.b!'lr: ,;-,J'".. . . 
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,, 1.0 A di!f.fer ehça .:e ntt-e· a·s- {tuas .somma.s . ·é •.de 2·20.: 8•23~~42; ao. 
· ·· · · ••. passo ~ q.ü.e .. naa .. emissões.~õns ;d'bu,s .qilatrLennios.· anteriore.s .s.e. ·a pura a.. 

. de~ ~5<6 . 719, 9•80$00u.-' · , . ' 

~o.·: 

e.o Na quantia de 220 . 8iZ3:942$ esM. in cluica a d e 50;00.0; 000$ que-
.o- .Deputado Roéha srube. lt er sido· emittida pelo Governo do Dr. Delfim 
Moreira. em vi.rtude . da lei n. 3 . .644, de · 31 · de .Dezembro de 1918, e-
<"ecreto. n. 13 . 406 . de .10 de Janeiro. de ·. 191·9 . . 

.. 3.0 Acham-se .tainbem incluídas na dita quan1ia;· não só a emissão. 
de 100 ~ ·ooo: 000$. desti-nada á execução do Con.veni0 Ita lia 'no·, como a 

.. 1ue foi a utorizada ·pa·ra a Carteira de R edes conto . 
Ora. ·a .p'l'imeira está se~d0 incinerada .pa.rce!I:xdamen.te o desapva-

recerá em . curto .pr.azo ,da circulaçã o ; a segunda; é . ap·plicada exélusl· 
·. ·va.m ente . no redesconto de. titulas • . com a -'-consequente incineração do. 

JJapel-m·ootia emitti·do. Jogo que os mesmos. ,são roogaood:oe. ·Não ·p•esa, 
p·or conseguinte. no .melo circ~lante. 

Passemos agora ás dividas interna o· exter11a. 
Os algarismos dados ·pelo Deputado .Rocha. como concernente,s ao' 

serviço de juros da . C:ivida interna estão en·ados. 
E sse sm·viço exigia em 31 de D ezembrn de 191·8 a importancia de 

52. 134:0•74$ e em 3'1 de Dezembro de 1921 a de 68.615:209$, inclusive- . 
_os -juros das obrig-ações dó T•hesouro . 

O augmento foi. . p.o.r.tant o . . de . 1<6.4GJ:OOO.$ e ·não de '1&' .:114:000$· •. 
· .. :• como affill~mou aquelle . Deputado . .. : 

. O :serviço da .divida externa assim .se. exprei?sa : 

··E.!f.l 3.1 de Dezemhi·o eLe i918.:. ~.: . :.: . ... · . ....... .. : . 

Em . 31 d e Dezembro de 1921 . .- . . .. .. ... ... . ...... . 

Calculados os juros dos emprest,imos de f. 9 . 000 . 000 e 
de $ 215.000 .000, ultima mente coz{"i:rahi:dos. t~re-
mos o total de • • • • • •• • • • I• .,, • ' ' ' ' .' ' •• ' ' • • : ,t o 

47 . _ _973: 7.31$040· 

5·~. &04: 911$40 7 

6·9. 5 6'6 :•911$407 

Thema -~redilect0 . de . acc!lS!Lçí'}es ao ac.tual .Govern'o tem sido a 
emissãc de . apolioes e obrig:ações do 'I'hesouro, . bem .. como . a . realização- . 

_, . de ·emprestimos, e;x'ternos . 
. No em_t8Jnto. como pod·eri~ o Governo rea;!izar o p1·-og-r al'l}ma que se , 

traçou de leva:r a ·cabo emprehendimentos de grándes ~·esultad·os para 
.. ' ~ o .. de~envolvimento. e 'progresso . do P.a:iz, ~i _nã0 ()bt;i·vesse :recursos ex-

trél-ori;;inW-i-os, afim de fazer !face a dlspencHos tambem extraord!lnarios?· 
Ou teria à e re~<'n•rer ao . • papehmoeda.., ou teria. de.- usar do seu• 1 ,·.·. 

, , or:edito. -lançando. aquelles. 5m;pr,est!.mos, _, ,,.. . .1 
·Entre as duas :vr~yi;denci~s •.. pr~eútL a .• s.egunQ:éL, .melhor, e ITJ.G.is, 

hones-ta. . ' ·; • . r' :~. 
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Dos t res emprestimos 'levantados no exterior, um sómente (o do 
cincoenta. mil-hões de dol1ars} foi aJPplicado. naa grandes .obras, melho-
ramentos e reformas executadas pelo actual Governo e que já foram 
refer ido&. 

Os -outros dous (nove mi-lhões. de libras e vinte e cinco milhões 
de dollars) são operações especializadas. 

O primeiro destina-se á HquWação da valorização do café. Ven-
dido o stóck existente. mediante as . cautelas necessarias, estará ·resga-
tado o emprestimo, com lucro muito .provavel .para o Thesouro . o se-
gundo serâ applicad0 na electrificação da Central e outros melhora-
mentos fen·oviarios. O a ugmento certq das rcnda.s ,dessa estrada res-
p.on<!·erá pelo serviço do· emprestimo, e só não• vêem isso os financistas 
de · vi·sta curta e os .padamentares grita dores que não sabem o que 
dizeni-. 

Por ultimo, fallemos ·da divida f luctuante. O Deputado Octavio 
H.ocha exhibe os seguintes numeras: 

Em 31 lle Dezembt·o de 19-18: 

Deposito de . orphãos 
D efuntos e a usentes 

.... .... ......... ·r ......... . . 

Caixas Economicas 
Diversas origem;; 
D~ositos •PU•blicos 

o ~ •• ••••••••• • ••• • ••••• ••••• • • ' 

Diversas contas· ••• • •• ••••• •• • ••• •••• •• • • • ••••••• o 

Total • • • ••· •• •• • ••••••• • • • ' ' T '' '' ' '' •• •• • 

Em 31 ele Dezembro de 1921 : 

Deposi tos de Ol"!Jhãos ... . ..... ........ . ....... . .. . 
Defun:tos e a usentes 
Ca.i.xas •Eccmomicas .. ······ ...... ······· ........ . 
Di~versas origens . . ....... . ... .... .... ..... . .... .. . 
Depositas publicas .. .. .. ... · ................ . .... . 
Dive1·sas -contas ............... ··········· ... : .... :· . 

Total ••••• • ••••••••••• 00 00 ••• ·o 

9. 3213:340$9138 
4. 379:070$531 

194 . 96'4 :040$~16 

145. 674: 38'6$:198 
5 .:441 :·245$8163 

306 :·93'6$9165 

3·60. 089:0120$921 

8. 7•65: Ot39$09Q 
4. 3813 :-8:3•6$340 

2-2.3. 772: 687$07'2 
14·8 :fl02 :.9il.9$'803 

5. 859 :lo2·2$8g2 
3o•s:n6$9fi5 

391. 59·0 :1542$152 

A não ser ·a pequena soinma de 306: 936$9o65, que .figura sob o 
titulo "Diversas contas" e que se êons~va iÓalteravel nas duas datas 
citadas. as demais são quantias -recolhidas como depositas. 

Analysemol-as. 
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Os d-epo!jitos publicas. assim como os de dinheiros d'e ' OI"!}hãos e-
de bens· de defuntos e ausentes não teem i·mportancia para o caso. 
Os primeiros conservam-se quasi que na msma cifra; os outros já são • . 
"'m vh·tude de lei. rec-olhidos ao Thesouro. O que existe. .portanto. 
C'·esap1p·arecerá á medida que fõr requisitado -pelos juizes competentes. 

·Os depositas de diversas oúgens e os das c"aixas Economicas. es- · 
tes. , sim, augmentaram de quasi tres mil contos e de cerca de · 
29.000:000$. respectivamente . 

Incluir estes ultimas algarismos. os das Cajxas . Econ:omicas, em 
discurso ·com . que se · pretende arrazar as finanças do Governo é não . 
;·aciocinar um instante, é não ter a mais ligeira idéa da · nat ureZ~:l. :!e · 
taes depositas. 

E; claro, é classico, que quanto maior fõr o .affluxo· desses di- . 
nheiros mis arcas do 'l'hesouro; tanto mais evidente se·rá a · prova de . 
connança dada ' pelo publico ao Governo. 

Se o povo lhe entrega as suas economias, tratando-se como se · 
trata de depositas voluntarios, é porque tem a cilrteza ce que ftc:am · 
em mãos limpas e segu .. as. 

Falhasse ess·a confiança e elle defenderia o seu peculio, com o . 
levantamento imm.ediato dos depositas, · ~a! como procedeu em diversas 
épocas. E foram tã o apressadas e em tão grande numero as retira- -
das então ft;itas que deram, algumas vez~s . a impressão de verda- . 
deiras '' COlTidas" . 

IDest'arte a critica errou o alvo, e melhor seria que tivesse omit- . 
tido aq uelles algaTismos que são obstaculo intransponível ao fim,. 
collimado. 

O Sr. Octavio Roc'ha fechou a sua grande a renga . á:ta.ndo Nitti 
e bradando contra o "deficit", que é sempre o cavallo de batalha das 
opposições de brinquedo,- comolt'lquella que S . .S. chefiava e que aca.- . 

. ba de se esfarelar ruidosamente com a sua accin~osa destituição de 
"Jeader" se1;aphicamente ifeita pelo Sr. Pennafiel, dep-ois da .palavra _ 
cáJma e autorizada do digno Sr . . João Simp!icio haver commandado o 
recúo em nome ele quem podia. 

Vamos dar, a titu lo de curiosida de, as ultimas palavt·as da' in-
flammada oraçã.o do voluve! tri!bun 0 gaucho: 

"Meditem todos os brasileiros nesta s palavras singelas e vejam e- · 
sintam que é precizo reduzir despezas, pôr ordem nas finanças que 
este G.overno acabou de a narohisar, sob pena de termos destrui·do os 
ca.pitaes do pov:o brasileiro. O futuro Ministro da Fazenda tem de· 
ser um estadi,~.ta e ter a necessaria ·ener.gia para saber resistir. O .. 
Brasil ê um pa1z grandiOsa. A cas:>, .não cahirá apezar do tufão deste· · 
quadriennio . ter .ameaçado até os alicerces." 

T.inhs. razão o !)rador.. Bástou uma ~emana para prov,ar que a 
casa não cahia. Em vez della, o que ca:hio foi outra cousa:· o amon--· 
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toado de· mystificações .de toda ordem com que, d e )lm anno para cá, 
·' se . procurava a todo transe • demolir o Governo .. Que a lição: apr·oveite". 

"· Respondidos assim, como disse;· os topicos capitaes da oração do nobre 
:Dej:mtado }>elo Rio Grande do . .Sul, limitar; me-hei ag.or:a a destacar alguns 
.p,ontos que se me · afiguram essenciiJ.es ., 

Um -çlelle~ ê o relativo ao "deficit", que S. Ex.·. calcula pat·a o qua-
tr~erínio. Tendo feito seu computo sem ob.servar os preceitos da mathemati-

· ?a~ em que, aliás, é mestre, o illus~re repre~entante do Rio Grande deixou 
fi-e _ considerar a proporção entre .o seu a lgarismo e o da receita. ·O q.ue lhe mos-

.t raria que .a. porcentagem do "deficit" . a que se referia montou apen(l.S a 
2.3 314 °1°, emquanto o que aesignalou para o periodo encerr,ado em 19·:14 att.i!l-
gia a 33 1!3 o lo da ren:cla, e o <lo quatrienmo termmado e!J.l 1918 a 29 112 "1°. 

O que temos, partanto. é o phenomeno da diminuição do "deficit.", em lu-
gar do de sua aggravação .. . 

0 SR. 0C'J'ACILIO BE ALBUQUERQUE : - 0 que escandalizou S, Ex. foi O 

'" deficit " ouro, mas tendo a habÜi~lade de não dizer qu~t' tinh~ sido a ela usa . 
. · O. ~R : T:w.~RÉs . •CA~AÚ:A'"Tl: - Quanto ao "cleficit" our'o, .s. ·Ex. a elle 

se referi o como se fôra de todo o quatriennio·, ao passo que nesse mesmo ar- · 
,! ' . . 

ti_go se verifica que apenas foi observado tai "deficit" no ,J>rimeiro anno e no 
s'eguncio, e que o;; dous . exercícios seguin tes se fecharam 'com saldo ouro; 
~ ·mais, que o "deficit" em questão, no primeird anno, foi devido á énca.mpa- . 

·ção elas obras ela barra e elo Por~o do •Rio Grande do Su.l , e J!O immecliato á 
operação relativa fL encamrsação, tambem, da Auxiliail'e no mesmo Estado·. 

0 . SR. 0CTA~IL10 D~ ALBUQUERQUE: - Is~0 é qu!o' ·s. Ex. deveria ter dito, 
se quizesse · fa llil.r . com !franqueZ~o't. · 

O .SR. NAPOÚ:li.o GuMEO!. '- ::-J'esss. questão ·de "cleficit"; a escripturação 
·elo Thesouro ' nmtca dá J'ugar a que se conheça a verdadeira situa:ção, porque 
rião são computadoE no o.ct.ivo os bens adquiridos e as obras -realizadas, que 

-áÚgmen1lám éle muito . o patrimonio naoional, cl\l tal sorte que, se fossem to-
·mados esses ·elementos em consideração, muit<j.s vezes deixaria de existir o 
·"'ifê'Í'icit;, a,p1jarentemente apt;esentado.. \ 

r; Ü 'SR .. TAVARES !CAVALCANTI : ·- _Agradeço O q.parte do nobre .·Deputaclo, que 
vem em apoio de minhas ponderações. · 

'0 SR . 0CTACILIO I-E ALBUQUERQUE: - 0 Sr. Deputaclo Bento Mit·andn, 
contn11ditando o Sr . 0c:avi0 .Rocha, fez refei·encia. a esse ponto, que ·o i!lus-
tr'e a partis ta· acruba de frizar. 

'o SR. TAVARES CAvALcANTI: - Ainda em relação ao papel-moeda, 0 Sl'.' 
Octavio Rocha calculou a massa circulante em 1.'900. 000:000$, sé~ te1• abso-
llitamente· ,,fi vista a.;;. parcena·s decrescidoas cl'\lssa qua:naa pela's successivas 
in.t ineraÇões ele diversas importancias retiradas da circulação. · 

,. 0 ' SR . . LUIZ GUAP.~NÁ: - Por mim, declaro -que lastimo· p-rofundamente 
tenha ha·vido essas incinei·ações, porqu e não se comprehende qúe um paiz co-
rr\'o ·o :Sra:sí;, que progride ~ olhos vistos,' não .. -clispoíihá . de' m:eíos '' pratico~ ele 

•cÕh~é~uh· urri ' 'acct·escimo. razoavel• ein sua eirqutaÇão:. . . . .. , ·: .• 
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O SR. : TAVARES CAVALCAJ>;"TI: - Tambem esqpeceu- S. Ex. que, nesse: alga~ 
:t·ismo" dé 1 . 900.000:000$, estavam· incluídos !_\0 , 000:000$, que vinham da ad• 
.mi:nistração anterior, ao ·saudoso Sr. Delfi~ . Moreira. e igualmente · a impor+ 
:tan:cia de 100 . 000:000 $, que tinha de ser ·retirada em consequen~ia · do resgate 
dás operações do Govet'no italia no, e igualmente;· as 1mportancias que te'em d~ 

-entrar e sahir, suc!cessiva m ente, em vi~·tude .do- ra pido movill)en~o da Car~. 

telra. de · -Redescontos. 
O que vemos por conseguinte, ·é· um calcul e;> erroneo e f a lho - erroneo:, 

,porque ·nelle se incluíram parceHas que a hi nâJo devia m figurar, e fall;w por~tu.t: 

não se elimjnaram outras, que deviam tú. s ido excluídas .. 
iPara dar um testemunho de impa-rcia lida de. a · nobre D e.puta do.: pelo · -Ri c. 

·Grande · do Sul .·precizava ter se referido a outuo ponto correlato a esse - o dD 
.a ugmento do fundo de garantia e elo accrescimo que t em tido, durante o Gor 
1•erno do Sr. Epitacio Pessoa, o "stock" de ouro . 

I 

. Na mensagem ultima de S. Ex . encontramos esta. informação 
·";O lastro, que. em .Julho ele l!H9 era de 47 .. 390:921$6•27, elevava-.se 
.Maio, a 83. 766 :988$724" . 

preciosa< 
em 2 .dfil 

Desse a u gm ento do fundo de· garantia tem de t•esulta r , necessariamente, 
a valorização do meio ·circulante· J)acional. 

Assim, o honrado D ep utado, olvidando tambem o enriquecimento extra-
ordinario que teve o ·patrirr::.0nio do paiz, n ã o só com as obras construídas ' Ol! . 

,encampadas, como t:;~.mb em com a. acquisição de ouro effectuada neste qua-
t riennio, não pqclia a bsolutamen te chegar a conhecer se hav.ia ou não ,"de~ 

ficit", se h avia ou não s a ldo, e de que importa ncia. I 

E' a observação q«e .fez, com toda a propriedade, o digno representante 
·de Goyaz, Sr. Napoleão Gomes . 

Eram estas, Sr. Presiden~e. as cons iderações ·que en:endera de m eu . deve'Il 
.adduzir, em torno do cl.iscurso do nobre Deputado pelo -Rio · Grande do Sul< 

Deixando a tribuna , cumpre-me accentuar que não venho fazer aqui a 
.a·poiogia. dús "cleficits ", q·ue · não _venho ta mbem encarecer a necessidade ae 
.se a.ugmim-tarem os gastos pubJi.cos. 

-Reconheço, em parte, a nec!essidade de .economi-as; mas devo · as:Sig-nalat' 
igualmente que a .boa economia consiste serripre em swber .gastar. e·, ' sob ·<esse 

:ponto de yista, não tenho duv·ida alguma em que o ac:ual Governo lega :uma; 
grande Óbra de ibenemerencia, ·obra fécuncla,' a que a poSteridade ha de r ender 

j ustiça., (Muit o b,em; muito bem. O orador é' •cumpiri?'ILentarlo .. ) 

) • ... 1.: · ·· r 

S.IDSS.i\.'0 ·DE 29 :DE AGOSTO 
-. . ·. ~., . ·, '.r' ~ . ! 

' 0 ·.Sr; Ca,rlos Garcia : .(-*): - . Sr. Pres•idente, quando, · em MaliÇo deste 
a nno, trouxe ·para•· a .Cama-ra .a ··questão· ela -p.ecliarie., 'mos-tra ndo a 'dolorosa: 

,. 
'· (*)' Não •.foi Tevisto pelo . orado.r . . , ·; _,· 
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crise por que passav: <. , declarei que, pessoalmente, não apresentava uma so-
lução ã consideração desta Casa, mesmo porque estavamos combinando, Depu-
tados de óiversas bancadas dos Estados interessados no problema, .a adopçãO> 
de medidas que viessem sua visar, . pelo menos, a t·eferida crise. 

IE' conhecido que os Deputa<los de Minas, Goyaz, Matto Grosso, S. Paulo., 
Paraná, Rio Gra nde (;o Sul e de Estados do Nor~e se reuniram e aventaram 
idéas que nessa e em outras occasiõEs, foram discutidas, tendo sido nomeada. 
uma commissão ele tres membros pa:ra reduzil-as a projecto em que fossem 
su jeitas ao estudo do .::::ongresso Nacional. Em uma dessas reuniões eu disse 
termi!lantemen te qu.e as providencias não podiam ser suggeridas nem accei-
ta.s se.m que fosse ouvido ~ Governo, porque a crise premente do instante nã<>· 
pe'rmittia ·pedíssemos m edidas que .fossem demoradas, e sô o Governo nos. 
poderia auxiliar nesta circumstancia . 

Nomeada a commissão, que foi presidida pelo Senador Vespucio de Abreu,. 
realiza.ram-se <liversa:; reuniões, onde foram propostos diversos a lvitres, que, 
por deliberação da dita commissão, vieram a ser transmit~idos a o Senado, para 
s ua inclusão no projecto de emergencia, que alli estava em terceira discussão. 

Não procurei m ai:-3 agitar a qu estão, porque ouvi do nobre Deputado pelO< 
Rio Grande do Sul, Sr. .Joa:quim Osorio, que a. s·ua banca da aguardava !!. 

chegada do Sr. Nabuco de Gouvêa, que tt·azia do Rio Grande do Sul um pro .. 
je<!to par<• creaçã:> de uin Banco Agt·icola P ecua rio. 

Realmente o Sr. Senador Vespucio de A~reu apresentou no .Senado ess"' 
projecto, como emenda, a qual foi combatida por alguns m embros da ·Com-
missão de Finanças ciaquella CaS'a, e que na liiscussão elo plenario foi 'desta-
cada para formar projecto em separado . 

Quando a questão parecia protelada no Senado, ê sabido que devido á 
intervenção do S r. Sena dor Alvaro de Carvallto, jun tamente com o Sr . .Prcsi-
den~e da Commissão de Finanças daquella Casa, Sr. Alfredo Ellis, foi renovada 
a J'ro.pos ição, a ')_ ual cousta do projecto a pprovado pelo -congresso Nacional,. 
dêpois de acceita pelo maioria da Commissãp de Fina nças, idéas estas que 
tambem foram lembradas, segundo consta, p6)lo illustre Presidente elo Banc;o. 
elo Brasil , que em tudo marchou de accôrdo com o Sr .. Pcesidente da R epubli-
ca, e ta.mbam merecPram o valioso apoio çlo illustre Prefeito Dr . Carlos 
Sampaio. 

O SR. FroE!r..rs REIS: - Mas, a esse tempo, já era lei o projecto de emer-· 
gencia, que não foi Pxec-utado. 

O SR. CARIXls GARCIA: - O projecto de e1ner gencia não foi executado em· 
todas as suas partes, por diversos motivos; ~ não poderíamos exigir elo Go-
verno a execu ção de tal prnjecto quando essa dependia muito do accõrdo com 
o B~nco do Brasil, que julgou não poder f~.el-o nos terinos em qtie estava 
o projecto. Mas, a verdade ê que, dada a nossa. reclamação, o Governo come-
çou a a~tender, não sô quanto á taxa sanitaria, como .tambem quanto ao im-
posto sobre o ·credito hypothecario, de fôrma a favorecer a situação. 

0 facto. é que hoje temos uma lei que PfOmette ser o inicio do ataque 10 
grande q uestão de orga nização bancaria de credito agrícola no paiz. E' uma 
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eSperança. que devemos acalentar por todos .os -modos, poFque o (}overno está 
na· diSpÇlsiçiio 'franca CJ.e · execu~ar ·as medidas e. o Bánco ·do Brasil na resolu-
c;ão. firme ·· de . presta:r apoio a essa orientação governamen,tal . 

. .. · _o -ljlR._ NAPOLEÃO GOMEs : - Mas -a. execução do projecto não impede a a.d-
.opçil,o de outras· m!')didas de emergenqia, como reducção · de frete para o gado, 
' reducção da· ta.x'a. sani.taria, . etc ... 

O SR . . CARLos · GARCIA: ~ ESSG\- taxa .já. está reduzida, Nada, porém, mais 
, natural :do que tudo isso; que presencia mos porque, quando trátei pela primei-
ra vez da materia assignalei qv.e diversas e complexas ~ão as .medidas sobre 
o assumptci . 

E tant o isso é verdade que não ·i:>osso deixar de trazer ao . conhecimento 
, da Casa o seguinte, que sahio na· imprensa da Capital Pau lista: 

"IMPORTANTE ORGANIZAÇÃO PElCUARIA 

No car.tor10 do 10° tabelÜão d'es~a capital foi lavrada a escriptura 
de eÔnst!tuição . da união Pecuaria Brasileiora Limitada, sociedade co-
operativa ·. entre os cr:àdores e invernistas brasileiros. A nciva socie-
dade foi . c;nstituida ·-~om um <!apitai de 746 contos de réis, e ·~e~ a s~a 
séde nesta capital. 

q objectivo principal desta importante · sociedade de criadores e 
invernistas e interessados na industria pecua-ria é a venda -do gado 
go~do . aos estabelecimen tos frigoríficos, matadouros e xarqi.leadas, e 
a venda d-o gudo magro importado de Ma tto Grosso e Goyaz aos in-
vernistas de S. Paulo e Minas. 

Cqmo organizar,ão cooperativa, a . sociedade não visa lucro, poi~ 

sõmen~e cobrr~ uma modica commissão sobre o poroducto liqu:do de 
ca da venda. 

Ass·im todo o resultado das vendas reverte integralmente pa r8. os 
-donos do gado qu e fôr yendido. 

Ha muito que 5ã se f azia sentir a falta de uma seine.Jhante or-
g-a nização, no<; moldes da que acaba de ser constitui-da, pois o com-
mercio .de gado se .faz a qui .entre nós sem organi:oação alguma. d& 
modo que os especuladores sempre entram em' acção em da.d('l mo-
mento .pertui·l1ado completamente a marc)la normal dos negoqios, ora 

· :forçando uma alta inexplicavel com grande prejuízo para os comvra-
dores, outras vezes fazendó uma .baixa sem justificativa, que acarreta 
iBcalculaveis prejuízos aos nossos esforçados . criadores e inver -
nistas .. 

Por outro lado Q>: grande>: estabelecimentos frigoríficos terão a 
vant-agem de podeFem Ço.ntra~ar por pre,ço,s certos, . sem . receio de 
bruscas oscH!aç-Çíes, grandes qua ntidades de gado para . ~:!a tis fazer os 
seu s cont"actos .no exterior. A nova ·sociedade vai representa,r no com-
mercio de gado o papel de regularizaiJ.or da.tl transacções, facilital}do 
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-a compra e venda do gado por preço relnUneràdor. ao cl'iador e in-
vernista e ao mesmo tempo compensador ao frigorífico ·exportador. 

Além das operações de ·compro e vertda, a União . Pecuaria Bt·asi-
leim , como medida de auxilio aos criad·ores e irtvernistas se propõe a 
fazer empre~timos aos mesmos, mediante penhor pecuario . do - gado, 
e bilm assim conseguir creditas banca.rios, quando não puder fazer ·os 
emprestimos com os seus proprios recursos. 

A sociedade foi organizada -de accõrdo com o decreto federal 
n . '1.687, de 5 de ·J aneiro de 1907, que rege a organização das coope-
r ativas. 

A sua primeira directoria e conselho fiscal são compostos de pes-
soas da m ais alta responsabilidade no mundo social · e financeiro des~a 
Capital e do interior, contando tambem varios e importantes criado-
res e invernistas"·. 

l!.ssa empreza, organizada com ca;p-itaes particulares, teve immediata ne-
-cessidade de entrar em acção, porque o prefeito da cap1tal de S . Paulo. obser-
vando 0 ç,stado a que chegarl:\,m os ha,bitantes da cidade pela exploração que . \ 

faziam os açougueiros, resolveu mandar vender a carne, nos açougues da-· 
que.la capital. por ·um ,p.reço mínimo. 

O SR. FIDELIS REis:- .E' o que ê preciso 1fazer ruqui. 
0 .SR. CARLOS GARCIA : - Não SÔ a;qui, se~ão tambem e m todas as cidades 

imP•'l'tantes elo Brasil, •porque o ,que não ê possível é que .se continue a pagar a . . . I 
carne pelos preços exOJ.ibitantes. 

J<Jis a noticia referente a essa providonci:t: 

A CARNE VERDE 

O p1·ob!ema ào seu baTatca'YI•ento 1·e~·o!vido P:/T 111rna sab·ia m eàiàa cfp 
prer~to da capi~al 

O Sr. Dr . Firmrano Pmto, prefeito da capital, estuda, ha tempos, 
o importante problema do barateam~mto do preç0 da carne, de que ê 
abastecida a nossa cidade. 

Sua Ex. apó~ madura reflexão; mandou cons:truir , em diver~os 
a rrabaldes do município, predios. d\l ciment0 armado, obedientes ás 
mais modernas regras de hygiene. para o · fi.mc.cionamentO' de açou-
gues, nos quaes a carne será vendida IJ'or preços mui- inferiores aos 
actuaes. 

Para a installação dos primeiror;; ·açougues . desta classe a Prefei-. 
tura entróu em accõrdo com a naya Sociedàde- Cooperativa "União 
Pecua;ria B~asileira L imitada" ulU~;namémte fundada nesta cap'tal 
para que est a sociedade -venda car'ne- por baixo preço aos habita ntes d~>. 
cidade, dando, assim, uU: golpe decif!ivo á. ganancia dos actuaes açou-
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güeiros, que continuam a · vender a carne .. p.or preços - .elevados, -eJ<l· 
-boi:a es tejam .comprando-a no matadouro por preços infimos . . 

A Pre·feitura. ha tempos, procurou dar ao cáso uma solução 
r azoave!. de mode a conciliar os int~resses -da população com os da 
classe de a:çou:gueiros; porém estes obstinadamente não attencleram 
{Ls j ustas .ponderações do prefeito desta capital e . CO'tl tinuara.m e:x;pl0· 
nu; ganancios-amente o seu commercio de carne 

P ara inic1o da. medida pensa!;la pele:> Sr . pref-eito oa capita •. acha-
se aberta nrt. Pre~itura concurrencLa para e. cons1:rucçâo ela pnmen·r.. 

- ~asa. ã. rua Lopes de Ol!ve1ra, nas_ l])t'OXImidades da. futura. aven\da 
S. João. 

E>mquanto. porém. taes casas não são edificadas, o .S1, p.refettu 
fará insta!lar, em pontos div-ersos, e já, . el-egantes pavilhões. para . a 
vem!a da carne. •Serão el1es pi-ntados de claro externamente e · de 
ora·il ·~~ n _ interior 

A..c;sim é que, com a denominação de "açougue de emergencia" 
será ú primeiro inaugurad(, na proxima segunda-felr&., na ;p.raça com.-
prehendid-a pelas ruas Domingos de Moraes e Verguei·ro. 

O kilo de carne alli seM vendido a $•600, $•800 e 1$000. 
A po-pulação da·quelle ba~rro applaudi·t'á, por certo , a nova m e-

dida do il!ustre governa dor ela cidade, que se mos tra incansavel no 
,SfO!'ÇO para o bem-estar dOS municipes que, justamente, O cercam de 
admiração e r espe-ito. " 

J::st.ãD vendo os meus co!legas que essa questão de pecuaria não . é uma 
q:re1;tão que ·o Govel'!no possa por si só r.esolrver (a;poiados), .porqu-e eUa depen-
db à" -p-roductor, depende do intermediaria. depende dos capttaes particulares 
empregados. Mas o :que 'é incontesta:vel é que se torna necessario que os Go-
vernos vão em a uxilio [as emprezas que se organizem nos moldes dessa. 
(Mwito - be?n-.: mu.ito bem,.. ) 

SESSAO DE 2 DE S.ETIDMBRO DE 192·2 

O Sr. Octavio Rocha (*); -Sr. Presi·dente, confésso a V. Ex. que con-
tir: •··· alarmado ~oro a · P-C.'\sa situação finance1ra; e mais alarmado ainda, de-
PD•s da. ~.ei'tur&. que f1z do reio.torio do meu eminente e prezado amigo. velho 

. qomnanhe'.ro CH> lu tas republicanas, o Dr. Homer0 BaiJJ'tista. digno Ministro 
da F'aze n-d<,. 

Nes~se ·relato no. que aN~ba de ser publicado, Sr. ·Presi~·ente. V . Ex;. en· 
contral!:'á paginas brilhantes. como 'brilhante foi o parlamenta r rio-grandense. 
quana.o com a sua presença honrou ·a nossa ·bancada .. dem·onstrando que não 

(*) Não foi revisto pelo ora dor. Proferido na hora C: o exped.íente. 
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.pod~mos ab;:;olut~~p._ent<;l proseguir !"la f!laneira. por que organizamos os orça-
m.entu~. E, co~p. .aJ~p.parcia).idade que lhe ê caracteristica, o Dr. Homer0 B~

. p_ti-.sla o.e~)a.ra no. S<;lU relrutqriq que o . mal prov-êm I!ão só do Con-gresso Na-
.. . cional como . do. gov:erl).p •. isto ~ ! S . -Ex. affirma 9-u.e o Governo . não elabora 

convenientemente as propostas orçamentarias e que o Congresso tambem não 
.' pJ::ens.ra. -C:.e modo perfei.to 9S. orçaJTlentos. 

r.:::om efteito, a. liberalidadE: com CJ.U" &. .çarnara vu.e votando cr editu!l e pen• 
,sões. a dkectriz , de. g~~tns _ayl1ltados .que "' Governi' vae. trib.utando, sem que 
pensemo!'< no f·uturq, tuC.p isso .. repito, me traz app:rehensivo e me obriga a vir 

. :á . n:wun~, 

Disse e reptto: não discuto assuml)tos desta ordem partindo dú ponto C.·e 
·. v:ista ·estreito 9,e j)llgar todos . deshone~tos t: maos gestores dos dmheiros pu-
.. blic:·s . . Quer0 ··.\:\.!J.tt!s tomar como postulado a honestidalie dos aC:ministA:adores 
· e tambem cpnsiderar como _)Jem e realmente applicados os dinhe:.ros da Nação. 

Desejo apenas divergir do v'ulto de L!Ossas despe;;:as e ci-tando as pensões 
a que me referi .não quiz tambem considerai-as mal C:adas. Posso admitti!r 

, tP.n.bem qu,e enas Yisarn premiar serv:ços de g.randes homens e são j us-
tif:r;adas . 

Mas eu entendo· que ê preciso parar nessa ascenção constante da de.speza 
:.p.ub,ica e que a Camara não pôde 1proseguir nessa politica. que eu considero 
ruino•sa paTa a Nação. 

I 
. Começamos a ·organizar os orçamentos e ~á v'mos todos quantos exami-
nam est!ls questõ~s que não ê •possivel obter o eC)uili'brie> ::;em córtes pro~undos 
na c'es.peza publica, 

') ultimo orçamento yotado pelo Parlamento •. lei que . .tomou o nome C: e lei 
-de P''Ovimento ás despezas publicas para 1922, nã_o comportou revisão de des-
pezas tal a sua urgenc ·a. Ainda assim tiv:emo~ -a prompta só ha poucos dias . 

Esse orçamento apresentou as seguintes ci<fras: 

}t.,;:~Jta pa,pe. 
DesJJeza papel 

Deticit papel 
Re '·'ta ouro ....................... . .. . . ... .. . : . ... ...... . ... . . 
Despeza ouro 

SaJdo ouro ..... . .... ······· ............. ··.·· .... . 

72'7:673:000$000 
831 .. 193: 7•6·2$780 

103.520:762$780 
92. 27·6: 320$000 
,8·5 . 9.31:211$.579 

6.343:108$424 

O saldo ouro ê logo a:b.sorvido pela · c,espel~a ouro constante do mesmo or-
çamento e não computado no total acima, relativa ao concerto do Minas Ge-
ra<>s, divida já comrahida e no valO>· .de 7 . 234:000$000 . 

Até este momento o. G-overno já rubriu q credito ouro pequeno de réis 
. .':!l ,:9P\1~500 •. para venc,imentos ·de funccionario~i .· 

Quanto á . despeza papeL o Governo já abri? os seguintes cred,itos orça-
mertarios : 



De··re·to n. 15 . 60~ . . .. . .. . . ~ .. . . .. . . ... . .... . .. .. ..... . . 
Decrete n. 15.611 
Decreto n. 15 .·624 
Decreto n. 15 . !>2•5 
Decreto n. 15 . 63(, 
De~1eto n. 15 .-6·32 
De~reto n. 15 .·6!34 
l;)ec.··eto 11· l5. 640 
Der·r-to n. 15 . 64a 
Dec,flto l'_, 15. 6.50 
Der.reto n. 15 . 6!52 

Total a té agora 

100:000$000 
20:000$000 
50:000~000 

20:000$000 
.1>50:000$000 

66 . 072 :220$573. 
5·6 :·145$782 . 

120:000$000 
60 :041$847 

300:000$000 
678: 045$1256 

67 .6 26 :456$46 8· 

Donde, a té este momento, já t ernos um cl ejicit em 1922, sem compu tar os 
·crec:itos avultados que a lei revigorou , assim r epresenta dos : 

JJet1oU pape~ 

D ef ici t ouro 
171.047:219$24 8 

69 8:884$079 

H A- ainda desp ezas ina diaveis decr eta da:s; corno as referentes a escola-s, 
hosiJita es , commemoração do centena rio e muitas outras , de que o· Governo 

. não poder~ fugir da da a sua orientação e. os seu s co1nprom!ssos . 
A s cifras cita da s d 'zem , porém, já a lguma cousa sobre a n ecessidaC.e: de 

comprimir as despeza s publicas. 
E' n esta em ergen cia qu e a Camara ~ pa rece não peréeber que nós contr-· 

nua inos a decreta r avulta dos gast os e crear onus perma n entes pa ra o The-
souro publico . 

Defenso!' extrema do do equilibrio orça m enta rio como base da valoriza ç1io 
da nossa nl{)eda , sem a <qua l tudo ser á ed!ficar na a r eia e sem a licercé , ·~u 

c~esejo deixar nos Anncws da Camara o meu protesto, sem querer absoluta• 
mente. torna r-me imvertinente . 

Nã o é possivel -continuar na pol'itica fina nceira consta nte da H.epublica 
e h erda da do Irnperio, de vota rmos orçamentos deficitarios .e cobrirmos os 
cTefici"ts com emprestim·os ou emissões· de pa pel-moeda. 

O credito t em um limite e a politica de r ealizações tem de a elle f ica-r 
suljordinaé!a . 

T oda a gente sabe a diffic.u1da de c<;>m qu e, n este m om ento·, se póde obter· 
rlinheir·o n os m ercados . externos . Toda a g·ente sa be que o mercado interno 
ni.io é absolutam ente pr opici o pa ra r ecorrer a o credite. As a.polices encontra m: 
difficuldac~e de coll ocação e .p or preços infimos 

Ora, assim sendo, imprude·n cia é· jJróseg-uir nos gastos e ~ Cam a ra cab<J, 
cotno inicia d0ra elos orçam en tos, a taref a m agn a de r es:s t:r ás . iniciativ 'Ols 
nr;sse sentido. 
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Eu tenhp lembrança que na Commissão de Finanças do Parlamento 
fra ncez, foi ha pouco proposto e aceito o alvitre de não dar parecer favoravel 
a project-o a lgum crean·do -despeza sem que no orçamento es~ives ·e feita e as-
se&urada a re·ceita para a despeza nova . 

Uahlmos ainda agora no grave erro ele soluciona r a cnrast!a ela viela au 
gmenta nclo os v encimentoR dos funccionarios publicos, qua ndo a provicle~C;i.a 

a toma r para retiral-os ela s ituação a ng ustiosa em que se acha vam era <L ele 
va lor:zar a moeda, por que ao f u ncc:.ionario é inclitf<ferente o m eio e sim pre-
cípuo o fim . 

E para va1oriz.o'l.r a moeda 0 passo inicial é equilibrar os orçamentos. 
E porqu e nós não tomamos esta n1:edida é q u e o nosso m e·o c:rculanti!> 

persiste desva1odza do, a exigit· elo orça m ento c:a clespeza pa.pel e mais pa pel 
para satisfazel -o. 

Ainda h a pouco votám os . a gTavEt mecl icla ele a u torizar -o GOI'et·no a ;·e· 
desconta r -se a si m esmo, m ec:ida contt·a a qual vote·i, porque não sei a 
quanto monta esse redesconto e o contrato a que se refe a emenda appro-
vada ·pela Cama.ra. 

Mas, Sr. Presidente, eu não quero ·criticar sem des-cer ma is c1etidan1entt 
á. materia. 

Se descermos ao exame meticuloso dos nossos orçamentos, verificaremos 
·:,-ue é im poss'vel conter a cle&peza dentre; das fo rças Ca receita sem u m pulso 
de feno que se resolva a affronta r interesses e 1 va ntagens pessoaes, porque, 
S J• . Presi-dente, a machina do Esta do gasta já, ppr si só, para s eu funcciona-
mento quantia superior á receita realmente arrecadada. 

Começando pelo orçamento da J'Ustiça, veremos q ue as suas cifras glo-
·l:>aes são as seguini:P.s: 

94. 800 :042$556 
3.201:026$317 

Examinanc:o verba por verba, vemos que a unica r ecluzivel seria de sub-
venções, montando a um total ele 4. 044: 000$0·00. 

Essa mesma não seria possível reduzir de chofre. tal a n ecessiclncle de 
as. istencia, sobretudo no Districto F~~eral . 

Todas as demais verbas são para serviços vigentes, sendo que a pa rte 
ou r·o é irrecluctivel, porque é sa tisfação de um ·contrato. E ha ve-rbas que 
exigem supplementação, como a relativa ao Poclet· L egislativo, sempre fur.c-
clonanclo além do período constitu cionai. 

Com todo o rigor revendo as verbas ele material e subvenções poderíamos 
reduzir a parte papel c:este orçamento a 90.000:000$, sem r ed uz ' r a ver-
ba ouro . 

Com o Minis1 erio do Exterior despendemos : 
Papel 
Ouro 

2.496 :220$000 
5.363:053$543' 
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Pouco a h i poderia m.os econ omi zar, prejudicand o urna ou ou tra verba de 
m a teria l. 

N o Minis terio da Ma r inha gas t a mos : 

P a pel 
()Ul'(, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . 

84 . 07 3 :707$5 36 
4 :100:000$000 

Quanto UO p-essoa l , é Verda de QUE- el'le é Super ior ás n ecessida d es C O m a -
terial na va l· existente, e que o qua dro F ainda é g r a nde, m as a. t ende ncia é 
pa r a dtl a t a r ·os q uaür os . De vía m os, pelo m en os, n ã o consenti r em t a l 
dila ta çã o : 

Quanto a o m a t eria l naval ell e' é t ã o preca rio q u e t a lvez nã o f osse possiv·el 
r edu zir a ver ba ou r o de m a is C:e 1 .000:000$000. 

O or çamento -da Guerra a presenta as seg uintes cifras : 

Papel 
Our o 

128 .175:730$129 
1:700:000$000 

Qua n to ás s ua.s 16 verbas, podería mos r e·duzir a v erba materia l e a reor-
gan ização d e.' Exer cito na parte ouro. Qua-nto a o pessoal poderia mos fa zer 
pont o .fi nal na ampliaçã o dos quadrod , 

Qua ntc a praças poderíamos con tinuar a fixar em 25 . O:J O homen s, m as 
F;em exceder ·os limites desse numero . 

F ariamos de Jp.omento uma r educção de 5. 000:000$, pa pel , e 1 .500:000$, 
ouro. 

As des pezas com o Ministerio da Viação são: 

Papel 
Ouro 

275 .069 :997$766 
10 .473:712$71.2 

P oder-se-hia su:pprimir d esde Iog o toda a verba 16", deixand o a realiza ção 
.'! ~ obra s á s p osibi!iÇia des do cr eGito. 

A pa rte ouro é relativa a c ontratos . 
Assim, na verba ,papel , poderia m:os economizar 47 . 000 :0010$000 . 

Com o Ministeri-o da Agricultura despendem os a penas: 

Par:er .. 
Ouro . 

Nada vejo pa ra reduzir neste importa nte Minister io. 

49 .173:704$000 
382:680$352 
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No d~l Fazenda temos as seguintes cifras; 

:Papel 
Ouro .................. .. .... . . . ... . .......... . ..... 

197.<!95:360$7~4 

60.710: 714$45& 

Dentro da organização actual C:o Ministerio essa despeza é par cimonio-
samente feita. 

Dadas essas reducções teríamos a seguinte despeza: 

Justiça . 
Exl&rior 
Ma ri-nha 
Guerra . 
VhÇã'O . 
Agr:cultura . 
l:!,azenda .. 
Vencimentos novos . . . . . . . ..... . .. . ...... .... . . ........ . . 

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

Examinando a despeza ouro, teremos: 

J ustiça . 
Exterior 
Marinha . 
Guerra . . 
Viação . . 
.Arrricultura 
Fazenda 

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

Total ou ro . . ......... ... . . . . , . . . . .. . ... . ..... . 

90 . 000: 00,0$00() 
2 . 400:000$000 

84.000: O(}J$00() 
123.000:000~000 

225. 000: OOIJ 000 
50.000:000$000 

197 .000:0'J0$00() 
100.000:000$000 

871 . 400:0()~$000 

3.200:000$00() . 
5. 300: 000$00';} 
3. 100:000$00() 

200:000 000 
10 '. 500: 000$0 ii0 

382:000$00() 
62 .000:000$000 

84.682:000$000 

Computando a re·ceita papel em 700.000: 00·0.$ e a ouro em 90 . 000:000 
teremos para o nosso baJançG, com as reducçõe~ feitas : 

D eficit' pa pel 
Saldo ouro . 

Teriam os assim um clefioit superior a 150. poo: 000$000. 

I 

171.400:000$000 
5.318:000-000 

·se considerarmos que não sei1á a-rado calcular em 50.000:000 os cre-
-ditos especiaes, supp!ementa res e extraordinarios, 0 lJa la nço de 1923 a inda 
será contra nós rle !.100.000:000$000. 

E ' possivel, Srs . Deputados, proseguir assim? 
il);go sem medo que não, não e não. 
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Logo, ·ctentro- da ~ctual org-anização de serviços será impossível adminis-
trar sem · vultoso ':delflci: " , ainda que paralysemos todas as obras de ... viação 
em anda mento. 

Chegamos, pois, no momento ele tomar severas m edidas para podermos 
attender aos interesses economicos à0. Brasil. · 

'E essas medidas são até de ordem. a ·tr<tzer a impopula rida de dos home ns 
do Governo. 

:Eu penso , Sr . {Presidente, que devemos todos collaborar sem vacillações 
Hessa -obra benemerita. E 'á ICamara cabe pôr mãos á obra justam ente . neste 
momento que <!onunemoramos o centenario de nossa indepen dencia . 

A' douta Commissão ele iFinançaR deve -ca:ber d esde j á a iniciativa desse 
movimento salutar em pró! da valorização de nossa moeda. 

Em p•rimeiro lugar n os cabe resistir a des·pezas novas', por mais justas 
e equitativas _que ellaE sejam . 

IAs per.~ões que eGtamos votando não devem ser votadas. Eu não <!1'imino 
n em · roc~·imino ninguom, e a prova é q ue eu começaria por mim proprio, 
que assignei projectos n esse sen :ido. 

Mas se fosse um criterio só, eu não .assignaria nem votaria nenhum. 
Não cor!cedarhos, pel<;> menos emqua nto nã o f izermos o equili'brio_ orça-

rnentario, pensões n em aposentadorias ou reform as de favor. 
A · verba inactivos j·á é um peso morto notavel no orçamento . 

. :N'ão façamos mais obra a lgumst sem prime:>ro ver:ficar as possi-bilicládes 
do· Credito, e sempre a. elle recorrendo e n ão á receita geral, que SÓ d eve 
s er gra'Vad<~ c'om juros e amortização. 

E essa ·verb<L já Ã muito g-rande . . 
Quanto ao p-egsoal é possível organizar u m qu ad..-o, cuja observancia seja 

l'igoros!ssima . 
.Se as minhas 1déas JJr evalecesscm eu organizaria um ~uadro de funccio-

nalismo. com entrfl ncins ·prefixadas, de m odo que um funccionar io do Esta do 
em. que servisse o da União n ão ganhasse senão o q ue f-osse necessario. 

Se pa ssa .. mos os olhos lJelos orçamentos dos E stados e da União teremos 
sorpresas verdadéiras. Geralmente os fun ccionar ios da União, em funcções 
identicas aos dos Estados, ganham muito -mais do que estes. Por que o the-
soureiro da a lfanclega X ha de ganha r mais do que o thesoureiro do Thesouro 
geral -do Estado X, quando ambos têm a mesma f u ncçao e quiçá o do 'Estado 
maior m'Ovimen·~ o de thesouraria? fPor que o continuo de uma del-eg-acia ou 
alfand·ega de.ve ganha~· m ais qu e o de uma .secretaria de Thzenda cie um E-s-
ta-do na cidade e m ,quo ambos vivem e exercitam as mesmas ou mais traba-
ihosa t ·uncção e que me nos ganha? 

1E quando vag:L um cargo no Estado .ha mil candidatos a. satisfazer .. 
CDemai::: os pocleres locaes m elh,or· aquilatam. elas necessi·clades do f unccio-

nario .para remuneral-o. 
Eu faria. uma. reviSão de vencimentos e de carg·os e organizaria ·um novo 

quadro com p·arcimoriia e com t odo o rigoc. 
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(Bem sei que é tarefa diiffci!, mas não é impossível e seu proveito P!J.ra 
o Thesouro Nacional !;Vidente . 

Qua ntr• aos !:er viç;os in-dustriaes, e u ent.l'lndo. que elles sã,o caros .pol' 
demais. · 

Eu bem sei que o Correio e o T elegrapho, são .. p011· sua natureza defici-
t:.-rios. Mas nem tanto ao mar nem tanto á. te rra. 

As estradas c1e ferr o dão clonstantes "cleficits ". S e é bem verdade que 
ha cértas tarifas q u·~ não comportam gravame, ha outras .que s upportam 
perfeitamente um a ugmento. Ha m!.;!ionarios feitos em indusbrias, c ujos •p ro-
duetos são transp•Jrtados, dando prejuízos ás estradas de ferro do Es ~ado . 

.Alinho a lgumas cifras sobre receita e clespeZJa desses -?erviços : 

Rece ita 
Despeza 

Receita 
Despeza 

R eci!tla 
D~speza 

CORREIOS 

• •••••• • •••• • •••• • •••••• • •• • • •• •• • , • o •• : • • • 

TJeficit ............. .............. . . ....... .... .. .. . 

TEJLEGRAPHOS 

.. . .. . ....... . ......... ... .. ... . . .... i . . . • . . . .. .._ .. 

D e/i(:it ..... . . ...... . . . . .... . .... ... ... , . ... . .. ... . . 

EJSTRADAS DE FERRO OFF'lClAES 

Dct·ici t . . . . . . .. . . ... . . . . . .. .......... .. .... . .. .. . . . 

Ahi está um "deficit" ele 88.000:0005000. · 

16 .000:000$000 
40.000 :000$000 

24.000:000$000 

14.000:000$000 
3!5.000:000$000 ... 
24. 000:000$.000 

104.000:000$00.0 
147.000:000$000 

43 .000:000$000 

'Es·tou convencido que em correios e telegraphos poderíamos fazer uma 
rev :§ão <'e taxas na •·eceita e no pessoal, ele modo a reduzir sensivelniente 
esse ';d~~icit". · 

Nas ~3 traclas ele ferro poder íamos revêr l~rifas, deixando ele parte todos 
os intere,;se que não fossem nac!ionaes, de mqdo a suppr imir o "defic it" . 

N ão ba::.ta que d. frente dos serviços estejam homens de va lor technico, 
mas que se lhes dê a utonomia para ad.rr\.inii\ltr a r. 

A admi<~istração IYrasileira a inda é muito cara . Uma ·revisão das vet·bas 
de material, a o lado ele providencias sobre a !l~tis·fação das necessidades 1as 
r epartiçõro s, poderia ser efficaz recu-rso ·']Jara reducção . ele des·peza. 
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E' para essa obm patriotica de contensão de despezas que eu chamo a 
e.ttenç5o da Cama~a. porque sobre nós é que recaiorá .afinal a responsa:bili-
dac\e do gravame conEtante dos nossos encargos, porqu e a funcção é do Con-
gresso e ela Camara a iniciativa orçamentaria . 

Reslst<•mos a todCJ o m undo e, com · mão fi.rme, prestemos tão impprtante 
serv·:ço >L Nação. Não nos preoccu pemos elo n-i a popularidade conquistada i1 
custa dos dinheiros publioos, porque essa passa com o noss-o manda-to e com 
o ben€'fi cio f eito. 

·-Lemb...-emo -nos qu.~ Luiz XIV dizia que ass ignava sem prazer qualquer 
nomt:a.,;ã.o !)Orque entre cem candidatos satisfazia a um ing t·ato e fazia 99 
descontente:;. 

'Resistámos, Srs . J>eputados, em nome da Nação a todos os appeti ~es. E' 
um appeilo que faço r. .;:s homens de influencia politica nesta Casa, no mo-
mentú e.n que a Commissão de Finanças prepa ra o novo orçamento com 
gntn1le trabalho l)>tra os seus illustr€'s membros. 

:r:: sse trabal ho res ultará inut il como o de todos os a .n nos, se u ma directriz 
de e.:onomia não fôr traçada, ~-esistindú a tudo quanto f õr d.espeza nova e 
no vós en .::a.rgos p:tra u Thesouro, e decretando todas as economias ·ÍJossiveis. 

Sem esse trabf•lho ]}reliminar a nossa moeda .iámais se poderá valorizar 
e viveremos a votar eternamente leis de ernergenéia, umas s ob r e as outras, 
llbu.sa.n à o do credito e elo papel-moeda, ·fechados na curva d·esse circ!ul o v·i-
cioso, sem nttnca encontrar salüãa. 

Temos <>.qui ha tres annos de a u gmentar <le novo vencimentos, porque Q 

papel-moed·a não bastará p>ara satisfazer ás necessidades dos funccionario~. 

cada vez mais aggra1·ada pelo augmento crescente dos preços das utilidades. 
Srs. Dc>putados. Em ma teria de finanças, ·resumindo, € necessado: 

1°, er1uilibrar os 0>1'çarnentos, ·pela compressão da .despeza, ainda qu e 
desorganizados os serviços mais adiaveis e paralyzemos as obras em anda-
mento e não rep.rÓdu;;tivas; 

2•, ntP.smo que S€; trate de obras reproductivas, devemos a u torizai-as, 
dentro das possibEtdades do c!redito interno . ou externo, sem avultados juros 
nem rle;Pl'eciação exagfc!rada dos titulas; 

3", a.ba11dona r d·efin i ~ ivamente as emissões de papel-mo,eda. pa.t~ satisfazer 
as nece;~ida.des do erario publico, porque isso estimula o Governo a gastos 
avultados, sobreturio em um paiz corno o nosso, de vasto territorio 
multi ]"los melhoramentos; 

exigir 

4°, nüo permittir a decretação de pensões, aposentadorias, refo~·mas, se-
não nos termos r·3strictOJ:! da lei gera l em vigor; 

õ•. ~niio revig01·ar mais credito algum de orçam ento anterior nem aut<'-
rizal-os em cau das dE: orçamentos, devendo estes conta· todas as despezas 
necessarias, vedach a supplementaçii.o de verbas. 

Co m esllas m edidas e as com plementares qu e se tornar em neces_sarias te -
remos .pos.to or dem n as .fin anç:as da N ação e pre parado ·pa ra o . f u tur o não 
muito remoto uma era feli z de pt·csperidade .para a N açã.o. 
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Em outra opportunidade lembrarei á. Camara, se esta consentir, e em 
momento em que não haja trabalho urgente, dada a insignificancia de minha 
collab:Jração (não apoi ados get·aes), medidas economicas a tomar parallela- · 
mente ás que alvitrei ·qua nto á ordem financeira. 

P enso que assim cumpro um dev-er de representante da Nação, uma vez 
que trago o compromisso p1·évio, meu e da bancada do Rio Grande do Sul , 
de apoio franco a uma politica financeira consentaneá. com os nossos t·ecursos 
e extirpadora do "deficit' ' , ao lado de uma politica economica, scientifica-
mente oriE'ntada, 

Tenho dito. (Muito bem: m.u·ito bem. O oyaclot· é vivarnente Cl~?nJJT·i

mentado . ) 

O Sr .· Octavio -Rocha: (*) - Sr . Presidente, embora ôe um ponto de 
vista diverso da11uelle do nobre Deputado que acaba die deixar a tribuna , 
quanto á competencia e va!Qr do Hiust1·e Prefeito do Districto Fedel'al, qc.e -
ro tambem justifica.r m eu voto contra rio ao projecto . 

Não lhe dou "O meu assentimento: 
1' porque reputo a operação em si a ltamento onerosa . .para o D"s-

tricto Federal; 
2", porque tenho a mais fundada convicção de que o Governo que se 

vai· inidar terá de lançar· mão do cred·ito para regularizar os pagamentos; 
3°, porque a situação financeira do paiz pão aconselha que comprom.et-

tamos o nosso credito a inda m a:s do que e!Lle 'fStá compromettido. 
Começarei analysando a situação financeira da nação, -para ahi concluir 

que teremos necesS'idade de um emprestimo jmmedia to no começo do novo 
Gov~J>rno e examinar, afirtal, a o-peração á. lu~ dos pareceres da e>ommissão 
de Finanças. 

St'. Pres'dente, 
Quem quer que leia com a ttenção os docttm•entos offidaes sobre a nossa 

!'lituação financeira e sobre elles queira reflectir, terá de comrnig0 chegar & 

conolusão que as nossas finanças estão sériamente comprom·ettidas . e a 
exigir prompto saneamento. 

· Examjnemos os bal~nços elos quatro ultimas e:x;erC''oios: 
' 

E a:et·cicio rle 1918 

... ······ ...... . ' . .. .... ..... .. . Receita pa,pel a rrecadada 
Despeza papel feita 

o • • ••••••••••• •• •• • •• ···, ···· • •••••••• 

D eticfr.: . ... ........ . ....... . ....... . ...... ······ .... . . 

430.073:550$823 
692. 602:764 '15~ 

262.529:213$3~5 

(*) D1scurso proferido na ·discussão do projecto · que a;..ltorizava la.nça-
m ento de um err®restfmo €xterno á Prefeitura do Districto F'ederal. 
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:Receita ouro arrecadada ... . · .. · ..... · .... .. .. ... .... · · · · · · · · 
DeSIJ)eza ouro feita .... ... ....... . .. . · · · · . · · · .. · · · · · · · · · · · · 

Saldo ouro ................... · . .. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · 
D eticit geral . .... .. . . ....................... : ... . · · · · · · · · ' 

105. 724:751$770 
80.002 :089$568 

25.722~662$202 

247 .·667: 222$13'{ 

F oi este o ultimo -a.nno do patriotico e mode rado Governo do Sr . W en-
ce sJáo Braz. 

Exe·r oLcio àe 1919 

Receita pape!l arrecadada ........... . .. . .... . ........ .. .. . 
Despeza pa-pel feita .. .. ...... ... .. . . . . .. ......... . .. . .... . 

D e.ficit . . ..... ·.· .. . ... ... .. · · · · · · : · · ··· · · · · · · · · · · ·. · · · · · · 

R eceita ' ouro arrecadada .. . . . .... . · · .... . . . · ... ... ... ... . . 
Despeza ouro feita . ........... . .. ........ .... . ......... .. . 

D eficit . . ..... · ·. · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · · · · · · · · 
De [icit &'eral . . . . ... . . .. .. . .. ....... .. . .. . .. ... .. . . . • .. ... . 

E xercloio ele 1920 

445.693:7-41$882 
676.758:267$331 

231.064 :525 $44~ 

86.372:191$00() 
122 . 274 :990$923 

35 . 902:799$923 
2&7. 771:927$705 

R eceita pa pel arrecadad:;. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . . 5.49. 976:281$468 
Despeza papel fedta . ... .. , . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720.008:174$013 

. D eficit 

Rece'ta ouro arr eca-dada .... ......... .... . ... ...... . . .... . . 
_D~>;:peza ouro feita .. .... .. .. .. · ..... .... ......... .. .. .. ... . 

D eticit . 
D B[icit geral 

170.031:892 545 

124.560:482$59 6 
145.2%:687$'{.[2 

20 725:205$146 . 
227 .420 :591$595 

O cambio foi de nove e tres quartos no dià 31 de Dezembro. 
São estes alga~rismos do relatorio do meu illustr e amlgo Sr . M'nistro da 

Fazenda . 
Do exercici-o de 1921 está apura.d'a no 'Dhesouro a receita a p\omfus ,' ríada. 

havendo escr.'ptu rado so·ure d espeza, ao que m _e oonste: . 
Para esse exeroia!o, qu.e o Governo ainda não poude-' apura r , podemos 

fázer a ' prev-isão, p or>qu11· temós a reoeita e esta deoí:'esceu e'n'l' reláÇão ao 
oxerolcio anterior . Vejamos~ 
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Exercicio ele 1921 

Receita apurada, inclusive periodo adthlci'Onad ........... . 
Desp-eza p-elo orçamento e creditas ....... . . . . . .. . ........ . 

Deficit . . ..... . ... . . .. ........ . .................... . . 
Receita ouro pelo orçamento ad:dicional ... . . .. ... .. . .. . . . 
Dcspeza ouro pelo orçamento e creàüos ... .............. . 

Defioit. . . ...................... . ... . .......... · · 

D eficit ge.z·al ...... o .............. o . . . .... . . o ... . ... . ... . . o . 

O -exeraicio de 1922 apresenta-.~e com peior perspectiva. 

526 0432:131$650 
790o000:000$000 

2630567:868$350 
79 o 739 :741~813 
85.000:000$000 
5.260:258$1187 

282.564:796$823 

A desp-eza de 1922, tomada pelo orçamento votado pela Cam'Wl'a, accres-
c:ida da desp-eza decretada para o accresc'mo de v encánentos-, é a seguinte : 

Ministm·ios: 

Justiça. 
Exterior. 
Mwrf,nha o . 
Guerra. . 
Agri-cuLtura o 
ViaçãJo: . 
Fa21enda .. 

'Tota.J. 

D espeza ele 1922 

Papel 

102.953:458$201 
2.625:500$331 

90.703:004$916 
131.462 :193$3'22 
54.763:375$331 
3150592 : 272$71~ 

... . . ... .......... . . ···.·. 2,06. 553:463$277 

904.653:268$191 

Ouro 

3o201:020 °317 
5.363:053$343 
4.100:000$000 
1 . 700:000$000 

382:680$352 
10.474 :482$712 
60 o 719:967$0.55 

85.941:203$879 

Esta despeza é apenas a · orç;oamentaria, incluídos !>S augunentos de ven-
cimentos calculados -pelo proprio Governo eJ11 seus decretos o 

Nestes dous mezes o Governo já abriq cred:tos no valor super-Ior a 
40 o 000 :000$000, e eu poderoi citar um por lflTI• si a cama.ra exigir, porque 
os t~nho .annotados o . 

.A:-sim sendo, a despeza para. 1922 moryta á ,quan.tf:a fabudosa ue réis 
944o .OO.O:OOO$ até agora .. 

A despeza· ouro deve ser accresêida de pequeruos- creditos ouro e de 
um de sete mil! e t:am.tos contos que figur!j- !}Omo. a1,1tor.ização na lei, mas 

/ 
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que ê dJivlda a pagar, segundo declarou o proprlo Governo nas razões d·o seu 
vêt;o á lei de despeza . 

Logo, a d esp eza outro de 1922 será superior a 92.000:000$00(}; 
Concedendo ~1ue a receita papel para 192'2 seja de 600.000:000$, cifra 

até agora nunca atting·lda., e que a ;t·eceHa ouro a:ttinja a 90.000:000$, teremos 
· para 1922 um deficit papel de 344. 000 :000$, e um àejici t ouro ~ 2. 000.:000$000. 

Para o eJCerciCiio de 1923 nós estamos organizando os orçame.rrtos., a.Uás 
com desres·pilito dos prazos reg)imen taes. 

O a u'gmento ele venclnrentos parra 1923 . exige as seguintes p.arcellas·: 

Ministerios: 

Justiça. 
Exter<.or. 
Guerra. 
:Miarjnha. 
Agr.ioul tura. 
Fazenda. 
Viação . . . 

. • • . • o ' ' •o . • o o• o• • o o ' o •o, ''I 

Somma. 
Guerra (mil·itares)' 
1\1ari•nha (m i.litares). 

Total . 

.. . ... . . · ... ·:• . . . .. . . . 
. . .. . . -.-.. ~ .... . . '• . 

.. 

Pa-pel Ouro 

13.961: 855$M8 
221:626$281 

5.685:365$475 
6:221:652$651 
9.582:293$710 

1 5-.-699:604$256 .15 :.810$000 
69 .466:753$623 1:320$000 

120 . 839 :151$244 -:1,7:130$000 
13.765: 662$417 
.7 .. o o o: 000$000· (a corrigir•) 

1'41 .6(}4:813$661 17 :130$000 

A grat)ficaçã.o da lei n. 3. 39 0, de 2 de Ja neiro de 1D20, monta a irêl-"1 
45.000 :000$000 . 

Logo: 

'.rota! :do a ugmento pa:pe.l ..... . . . ....... . .. ........... . .. . . 
A d!edluzir ...... . .. ... , . ... . . ... . . . ... . .... . ...... . ..... ..... . 

A ugm:ento reaL ... . . : . . . ... . ... .. ...... . .... . .. . .. .. . . . 

141 . 604: 813$661 
45 .00(}:000$000 

96.604:813$661 

él:'omando os projectos já apresentados pa ra •os Ml'nisterios da Justiça, 
E.rterior e M:arinha e para base dos outros orçamentos os de 192·2, teremos 
a seguinte despeza orçada ;para 1923 : 
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Despeza para · 1923: 

M inisterios: 

. ..... : . . . ·-···· ... . ...... . 
J ustiça. 
EXteri<>r. 
Marimha . 
Guerra .. 
Agr'cultura . 
Viação. 
Fazenda . . 

. ~- · .. . ... · ........ . ... . ..... ·~ · 

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

Somma . 

Papel 01t 'FO, 

102 -·~91: 481$013 3.~40: 0 9 7 $1!W/ 

2. 617 :-946$281 5. 0-86: 538$9;1.3 
95.703:004$916 2 .000 :0;00$000 

139.566 :·794$94'2 .1. 700 :000$000 
58 . 755:997$.710 3-82:680$352 

344-.536:753$389 10.475:802$712 
213.094:965$0.fi0 60.737: 097$155 

95&.866:943$251 . 83. 62'2 : .216~504 

Nestes totaes n~o ·estik> incluídos os .'qu~dros .novos qu e o Governo ·está 
creando no Exer cito, na Ma!rJnha. 'e na F azenda. 

··! • ·;E' : posi ti<vamente · alarmante ! 

E _· para demon-strar. como ·a despeza arçam,entarja _ v~i . se exp~ndi.~do <l.e 
·a:nno para anno de um mad•o assu.sta.éjor, ba:sta elmm1nar as cl1'ras·' CLeste 
s uggestivo quadro, cujos algarismos de 1922 são os da despeza votada e inàis 
os do credito aberto prura ·augmentos de vencimentos : 

,. .· 

(!·'· 



EXPANSÃO DA DESPEZA ORÇAMENTARIA DE 1918 '('t. 1922 

l\IIINISTERIOS 

.Justiça 

Exterior 

Mari<n'ha • ~ • • •• ~ .. .. . ... ... .. . .. . . ... o • • • ••• •• • • •• •• 

Guerra .. ,. 

Agricultura. 

Viação .. ..... : . .. . .. . . .... . . ... . . .. .. .... ... . . . . 

Fazenda .. : 

Soml\la .· . . .. . . _ ........... . .. . ...... . . . . .. .. . 

:r-ocrNISTERIOS 

Jus.tiç;:!. 

Exterior 

Guerra .. 

Agricultut•a. 

VIação . 

Fazenaa 

Som ma 

1918 

. I 
48 . 692:596$1l62l . I 

1 .107:200$0001 
. I 

44 . 312:'1151$6381 
I 

74.198:353$520 1 
. I 

18.952 :818$610 1 . I 
148 .307: 167$431!'1 

I 
166.087:952$8081 

I 

I 
.. . .. .. ......... 1 

I 

1918 

I 
12:394$4001 . I 

2.696:736$000 1 
, I 
200:000$0001 

I 
100 :000$000 1 

I 
616 :680$3521 

I 
30.002:644$920 1 

I 
50.027:628$7721 

I 
I 

.. .. .. .... .... .. ! 
I 

19111 

51.188:738$526 

1 . 428:320.$000 

49.682:590$928 

80.219:643$146 

26 . 818:153$445 ' 

169 .305 :328$931 

125 . 840 :464$398 

1919 

18: 341$600 

3. 351:757$111 

400:000$000 

100 :000$000 

806.:680$352 

27 .488:491$980 

48.828:667$220 

Sr OURO 

' 1920 

I I 
59 1712 :452'$1351 

I 
2. 301: 320$000 1 

I 
50 .945 :805$3981 

I 
108.140:592$7041 . 

I 
31 .üfi7: 259$106l 

I 
2Q!U 91 :058$945 1 

I 
13j ' 576 : 449$19~1 

... J ...... .. .. ) 
E M PAPEL 

1D20 

I 
23:788$800 I 

I 
3 . 94.4 :857$111 1 

I 
200 :000$000 ! 

I 
1 .600:000$0001 

r 
1 .062 :680$3521 

I 
18.466 :506$365 1 

I 
48. ns : 031$040 I 

I 

I 
...... .. . I 

! 

1921 1922 

76.305 : 38 1~102 102. 953 :458$202 

2.118:392$000 2.625:560$331 

61.057 ~099$425 90 .703:004$91! 

122.256:754$921 131 .462:193!1322 

39.188:939$545 54.763: 375$331 

251 .154 :096$771 315. 592: 272$71:i 

156. 824:225$376 205.553 :463$277 

.. . ...... . .. . ... 904.653 :268$191 

1921 1922 

3.177: 267$787 3 .201:020$317 

4 .576: 770$655 5. 363:053$3,43 
r - ,~'· , . 

200:000$ 00 0 4 .100: 000:500f. 

1.700:000$000 1.700:0005000 

962 :680$352 
· r~·- -

382:680$352 

14. 366: 585$712 10.474 :482S712 

64 .710 :211$923 60.719:967$155 

. .. . . . . .. . . .. . .. ~5 . ou: 203$879 
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Si a Cornmissã.(> dl) Finanças quizer fazer reducção nesteg orçamentos 
pouco poderá conseguir em econom ia, visto não lhe ser permitticlo desorga-
nizar . serviços, nem alterar quadros. 

Eu estudei os orçamentos, um por um, para formular emendas reduzinclo 
despezas e cheguei á conclusão que, cortando as verbag que não são para 
MATERIAL El PESSOAL das repartições e SERVLÇOS em ·effectivo funccionamen to, o~ 
cirç~inentos apresentarão as seguintes approximaàas ·cifras·, papel: 

Justiça . 
Exterior 
Marinha . 
Guerra . 
Viação . 
Agricultura 
Fazenda .. 

Total · .. 

Orçwmento ?'Cduzido p~L?·a 1923 

100.000:000$000 
2 ·. 600: ooosooo 

70.000:000$000 
130.000:000 OOÓ 
280.000:000$000 

57.000:000$000 
212.000 :000$000 

871 . 600:000$000 

Na parte ouro nada se póde reiluzir: porqu~ toda a importancia é destina-
da a pagamento de juros r]a divida e contractos feitos. Deve até ser e.ccresci-
da dà quantia necessari~ ao ;:,agamento de juros do emprestimo dé 25.000.000 
dollars quantia que deve ser de mais de 6. 000 coritos e que não figura no 
orçamento. 

Sendo assim a despeza ouro será pelo onenos de réis 88 .000 : oo_osooo. I sto 
quanto á despeza . 

. ·Indaguemos agora cor 
te.dos gastos. 

u.e recursos co.ltamos para fazer face a tão avul-

VE)jamo9 a receita arrec!l,dada realmente nestes ultimas quatro annos: 

1918: 

Pa'J)el · 
Ouro-

' 1919: 

Papel 
Ouro 

1920 : 

Pap<"l 
Ouro 

• . ..•.....•. ' .......• . ........•....... ·Ó 

391.013:117 714 
105.724:754 770 

445. 693: 741~8-6.2 

86.372:191$000 

540.976:281$468 
l 24.560 :482'S39'6 



1921: 

Papel 
Ouro 
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5~~.4.32:13~$1)50 

79.73~:741$813 

Calculando a receit~-pe.pel p~la médi.a do triennio an~e;ior , com~ é de 
boa praxe, para evitar surpreza s, vemos que essa médi.a foi de 50~. 3~7: 38~$000. 
A média do triennio para a receita, ouro, foi de 96.897:471 736, ainda compu. 
tada a renda de 1920 que foi producto d.e uma lei de emergencia. 

Assim,. examinando as receitas arrecadadas anteriormente, e considerando 
que em nenhum dos annos anteriores a receita ~levou-se ainda a r éis .. · . .. 
600:000:000$, era de boa forma não orçar a ue 1923 em mais do que esses 60.0 
mil contos. A receita, ou ro, como previsão de quem não deseja orçamento de-
ficitario, não devia ser orçada em mais de 90 .000:000$000 em .caso algull}· 

São esses, pois, os recu;rsos prova veis para 1923, excluindo operaç~_e_s de 
credito, recurso de que s6 devemos lançar mão como ultima providenc~a. visi-
to as condições onerosas de qu alquer emprestim? . 

E' verdade que nós es tamos habituados IL seJT.pre orçar a receita com al-
garismos fartos, m s s isso nos arrasta a de['icit ainda maior que o previsto 
no orçamento. 

V ejamos os exercicios m a is proximos: 

R~ceita orçada, pa pel 
R eceita a rrecadada 

Ea:ercicio de 1918 

Deficit . . . .. ..... ·· ··.······ . .... . .. . .... . . 

Receita, ouro, orçada 
Receita, ouro, arrecadada. . . 

DCfic;it . . . . 

Receita papel, orçada 
Receita pa pel, arrecada da 

Deficit . . . .......... ...... . . . ......... . . . ... .. . . . . . 

R€lceita ouro, orça;da . . 
R eceita ouro, arrecadada 

Saldo da arrecadação . . 

4~ 8 .{ 1 ~:0 QO SOO o 

39,1. 01&: 117~~H 

57 . .. 3 ~ 9, :_88,2.$,P86 
' ..... 

125.968 :357$200 
105.724:751$770 

20.24-3 :605$430 

' 502.898:000$000 
445.693:74138~2 

57.285:258Sll ::S 

113.533:4<l4S03 ~ 

122.274 :990$9 2:> 

8.741:556S895 



Re.e.eit.a: pa:p!)l, . oxçada . . 
Receita papel, arreca:dada 

Saldo . da, . arrecadação. 

Receit<t. ouro, orça<'14 
Receita ouro, arrecadada 

Sa~d.Q da a;rreca.dação . . 

Receita papel , orçada: 
Receita arrecadada . 

D efieit . . . 

Receita ouro, orçada . . 
Receita · ouro, arr ecadada 

Deficit . . . 
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Eafercicio ae 1!l20 

. .. ·· ·· ~ · ........ . . . . 
514 .258: 200SOOo 
549.976 :281$46'\ 

35.618 : 081$~~~ 

119.452:949S44o 
124- . 560: 482$(;~5 

5.107:533$156 

671.154: 000$000· 
526 .'452 :·131$650 

144 I 72J.: 868$350· 

lOil. 439 :.500S00(l 
79 : 739:741$813 

28.699 :758$18' 

Em" face destes . alg~vismos tudo acon:;slha, a que não a.cccitemoq ~< prQ-
pósta do Gover no orçando . a receita . para :f9~3 em 706 mil contes pa.r>el , e 
106 mil c~ntos, ouro. Devemos ficar nos a lgavismos. de 600 mH contos papel, 
e "90.•:· m-i! •contos, ou110 . 

Teremos. assim, com as economias feitas,· c s~;guinte quadr.o pa.ra. o 

De~P.I(:.Z.a P,J;.ovayel 
Rece_ita p:çovavel 

Deficit só orça,mentario 

Rece_ita, ouro, provavel 
Despezo., ouro provavel 

Saldo , ouro, no orçarn,ent<~; 

Eá!ermcio de J 9 2·3 

. . .... . . . ............ ···'· . 

~ . . ..... . • . . . . . . .. . .. . 

871.000: OOOSOOL' 
600 . 00'0:000$00 ~ 

271.000:000~000 

90 . ooo : OOO$'\i'oo· 
88.000:000$000 

2 . 000: 000$1)00 

E' esta a perspectiva financeira para 1923, mesmo paralysandv toda~ as 
obras e não entra.ndo em linha de conta com os , contr·xctos que 0 Governo 
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actual vae deixar para o fuLuro pag-ar. e as clespezas que ficarão para saldar 
em 1923. 

·Meditem os homens de boa fé nos algarismos alinhados ahi e _digam si não 
é precaria e mesmo alarmante a nossa situação financeira. 

'Ao governo futuro caberá o preparo das nossas finanças pa ra retomar c 
pag~mento ela a mortização ela nossa divida Am 1927. Si elle tiver patriotis -. 
mo ter~. de fa zer politica de economias. 

Não é facil e;onseguir, porque só com. pesgoal e material elas repatições 
éonsumimos ' toda a no~sa receita papel e ella não chega. 

Com a divida e contractos consumimos toda a. receita ouro. 
Será preciso, portanto, supprimir serviços e promover uma melhor arre-

cadaÇão das rendas publicas, porque reput o o momento inopportuno para nu-
• vos impostos·. Qs ultimas augmentos teem falhado e seus effeitos teem sido 
contraproducentes . Os impostos do consumo de 1921 foram augmentados e 
a ·-renda diminuiu naturalmente p01;que o _consumo se r~stringiu pela super-
taxação. 

Eu não quero diminuir vencimentos. Bu quero valorizar a moeda p elo 
e·quilibrio orçamentario. Eu Qllel"O que se possa compra;r um pnr de botinas 
com 30 notas de 1$ e n ão com 45, como agora, que o alugu el ela casa possa. 
ser pago com 200 notas ele 1$ e não com 300 f 400 como actualm ente. Si para 
iss6 for ·p1·eciso reduzir ç;uadros, eu darei a isso o meu •voto . l\ França dis-
pensou em 1!122, quarénta, e dous mil empr gados e em 1923, vae dispensa r 
51. O'õ6·. São dados de um recente telegramma da Gazeta de N01;icias. 

Assim, eu pergunto, é o,pportunidade de ~mpre&te.r o nosso credito á Pre-
feit•Jra do District0 Federa), qu.ando a n~ss11- situação propria es-tá a exigir 
que celle façamos uso para nós, com· juizo p parcimonia ? 

Qualquer homem de finanças responé:erá que não. 
Estou convencido de que 0 governo futuro terá de lançar ainda mão. do 

credito pm·a. governar, porque nesta questão de finanças não é possível o 
veni, vidi, vici, -nem a.s varinh~ magicas dão soluções. 

Como. pois, dar a uma Prefeitura, que vae mudar, uma solução impor-
tante destas ao apagar cas luzes? 

Não, senhores. esperemos o novo Prefei;to e vejamos si não ha uma. solu-
Ção mais pratica para 0 caso e me.nos oneD'osa e resolvamos · conjunctamente 
o '?2so .(.as finanQas muniripaes e federaes. em uma só operação de credito. 
se :.ssÕ fõr necessario. 

:Passaria em seguida a analysar o ca.sp do emprestimo munici>pal. com-
l('enta.ndo os parececes da commissão de finanças e votos especiaes. si não 
U':'esse esse assumpto sido esgotado pelo orador que me antecedeu na tribuna. 
Sr. Vicente Piragibe. 

?rovac~o .que a situação financeira não comporta uma operaçã0 dessa or-
d~m • . que o Bra.si1l. pel~ sua política, . cham~tda de -rea.Úzações, já consu~iu tod'a 
a receita publica ·e mais .. um milhão, si tttdo isso é ·verCacle, Sr. Presidente. 
ar.b.<"l que não . estam'os mais em condições de d!l-r o endosso ao emprestim~ 
a es·tas horas. ' 
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0 SR. BETHENCOURT FILHO: - V. Ex . Dá licença para um aparte? Veja 
com.r a maioria quer C'eliberar : V . Ex. começ.ou um discurso encarando se-
r ia.nent e 0 assum~to e todos fugi.ram por falta de al'\gumentos; faço um dis-
curso pilherico. e todos se aJI)pr.oximam. 

O SR. OCTAVIo ROCHA: -Sr . Presidente. o assumpto é, portanto. grave. na 
minha opinião. e explica-:>~ assim por parte da Camara a · relutancia que ha 
em votar esse porojecto. a p ezar da alta consideração que merece paca a maiq-
ria e ,para a totalidade -de seus collegas. a inC.a os que. como eu. não perten-
cem á maioria parlamentar · e guardam uma atti:tu de I.ivre - o Sr. Bueno 
Brauv'ão ; si , a.pezar de todos os esfo.rços. esse projecto não anda, é justamente 
por estar na consciencia da Cam=a que a situação do pa iz não comporta essa 
operação de credito. 

O pr~rio .sr. Armando Burlam3.1qui. . . 
O .Sr.. BETHENCOURT FILHo: - Ah , E' uma autor idade importa~tissima. 
O SR. OCTAVIo RoCHA: - . . . qlie pediu /vista do p·arece<.·, ,para f azer .uma 

declaração de voto .. . 
O •SR. BEll'HENCOURT FILHo: - E que ~evou ldooo dias com essa historia .. 
O SR. OCTAvro RocHA: - .. . diz que. por esse aspecto. talvez possível 

fossa abrir-se uma C:evassz. sobre o merito e a oppor'tunidade de. projecto . que 
a Corrunissão de Fi·nanças vff.ereaeu á consideração esclarecida da <Cama:ra. 

O SR. BEll'HEJNCOURT FILHo: ·- A. devassa vae ser depois do estado de sitio. 
O sr,. ÜCTAVIO RoCHA . - E nas su as considerações seguin tes, 0 Sr . Ar-

ma nflo Burlamaoui. que é pwrtidario extremado do emprestimq. elle mes·m·o 
declarou q-ue a ·operação 1p6de ser muito boa. si o cambio subi-r, que IP6de s-er 
má, si o cambio descer. EnJtão. é uma situação f1nanceira premente da União, 
momento em que o Governo que "Vae se iniciar terá de lutar c.om difficulda-
des :;;olit icas importantes. porque. : Sr. Poresidimte, V. Ex. sabe que, de<pois 
que se aperta a mão na g.arganta do p.ovo não se o deixa fallar. é que. as 
cris·es a~parecem. o que infelizmente. é. na histeria. uma verd·aJde; em que 
o Governo futuro :terá. natu ralmente, uma situação politica especial e. talvez. 
prem~nrte devi.do ás ·eXJpa:nsões .que .se Jp oCiem ·dar após . . 0 esta co de sitio, na 
impre·n sa. na túbuna, em toda' parté, porque. neste momento, ni-nguem póde. 
abso.·atamente. exprimir-se -livremente e a pl'ova é que um jornalista dos mais 
n rmel•b , s está foragido para não ior ·pa ra a cadeia; é que se vae vota r este 
emprestimo ? Hoje, não resta liberda de a ninguem tpa:ra dizer o que quer. e 
entende. nem sobr e finanças . 

O esta.do de sitio tem. justamente. esse ~feirto. O Presidente da Republica 
continuará. aliM, !pela p11opria ilei.. até 1.5 de Novembro. nesse regimen; tran-
qui:la mente. dentro desse regimen deixarê. eHe o Palacio do Cattete e irá. na-
lturalm ente, ao que ouvi dizer e não sei si pe!1á ver dade, para um castello na 
Italia. 

:r.>ep~is que .S . Ex. partir. certamente. esse estado de sitio não será eter-
no. será __ vantaéto um dia e então os ,que estiverem. nesse momento, soffrendo 
as agruras co carcer, as violenmas e persegu!ç0es do Poder. não sendo, ag:;rã.. 
op;cortuno C.e!õ~:c::- c- TOsaria. po1~ náo posso a presentar t~stex.unbas, o que s6 
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poc:.er-ei fazer no dia em que houver libel'da.de ·esses hem'ens na.tuta lm ente, 
virã:J com sêde -é!e 'liberdaC.e e o' Governv futur.o é que t erá d e fazer •o co'rv'tr0le 
ac ühoque de opiniões. 

Comprehende V. ·Ex .• Sr. Presidente, que sõ esta dif.ficmltlaüe é muito 
Eer.a e ao lado à~e tudo isso o Governn terá o problema •finânceir.o ·a reselver. 

E' .preciso. portanto, qu e eu. por exemplo. qu·e h oj(;' estou deslig-a:do •.fie 
qu a.EO:~quer ·s ituações .póliticas. a não ser a do meu Estado. que adop•t'Ou -o sys-
tem.' anterior da nu:osa bancada d,e pod~r caC:a um ' l i<\nre~nente dizer 0 que 
qu~r e -entende com a sua resi>onsabiUda.de pessoal e crit'icar, livremente. os 
Go';e·rnos. fazendo-lhes . . natura.Jmente justiça nos actos que mereçam, nesse 
dif: .. aqui esteja, nessa tribuna para, em momento opportuno- quando as m e-
didas financei-ras tiverem de ser veDJtiladas servir até ·tal'lte·z .(e ampftt'O aó 
Governo. chama ndo a attençâ0 do povo. em . futuro -nã o muito r-emoto para o 
desas t r e f111anc:e1ro ·do actua.J perwdo presiàencia1. R ecordarei- - então, toaas as 
cifras e ciesvenàru.·e1 os segrei:o.. qu9 noje n â e> ~"" · p~;>rrnitt~ des vend'ar .. 

Mas, Sr. Presi-dente, não vale a pena continuar a f lilla r. V. Éx . com-
préh<"ndo -que não é natural qu e esteja, na tribu-na. ágora, cansando a •minha 
gwrganta. quando V. Ex . sabe que o Governo já declarou que as palavras dos 
DeputadoR sõ serão ouvidas dentro deste recinto e qu'e C:•a.qui, absolutam ente, 
não sa!'m. V . Ex. não ·é:esconhece tambem q u e o Governo não deixa rpublicar 
n en •. si quer. ·simples requérlmento de in;for rrrações . Por tudo isso hã'o vale 
a p ena estar cansando a minha. voz . Lim.ito-ime a alinhar algar-ismos e a re-
salvar a ·minha •·esrponsabi~idade e. quando, "eF tempo o:pportuno, tiver 'de ·ri-
xar os verdace1ros responsaveis pelo descala.bro financeiro do ·pa:iz; quando 
em momento opportuno, tiver de proferi<- •uma palavra i'ndepehdente a favor 
ele ""ledidas de economia, quero ter a força moral de r ec"O,rclar que ·em tempos. 
aqui mesmo. desta tribuna. ·protestei contra ltpdo isso. ainda mesmo-neMa hora 
de estac·o ele sitio e de despotismo. (Mu-ito be:m; m:uito bem. '0 01'tui.or ·é cwm-
pri-mentado.) 

_·SESSÃO . DE 1-7 DE '0U'TUBRO 

O Sr. 0ctavio R:ocha: ( *) - Sr . Preg;jdente, ·estou· inscl'ipto, -sos';n'h o, 
no expedient<:> de hoje, motivo por que .:me animo a tomar n ruttenção da C'a-
ma1·a. Se outr-o.s estivessem Ins-criptos, naotural;mente eu 'lhes ·cederia o ·lu;;ar, 
porque iriam expôr assumptos mais impoi.bantes e mais Televa nte's, \t;.,lvez, 
·do que aque1le el e que venho tratar. 

v. ~X. sabe, Sr. PI"esi-den te, que todo <J 'Pa1z -soffte neste ·rnom'e"n'to ·uma. 
crise séria proveniente el a baixa ca.mbiit.l, pelas consequ encias ·decorrentes, tra· 
duzidas na elevação elo preço das uUlidll.des. 

(*) Não foi. l'evisto pelo orador. 
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v. Ex. sabe tambem que, hontem, ·o Banco do Brasil fechou a seis e um 
quarto e os outros bancos a seis e tres dezeseis, com o mercado frouxo e ten-
dendo para baixa. 

Quando a Nação sente de ·perto ' os effeHos dessa terrível bruixa cambial, 
surge ' pelas columnas da imprensa, ' pagas e não pagas, o mais alto · r epresen-
tante do Gov-erno, funccionario da confiança directa dp . Sr. Presi·dente da Re- . 
publka, e declara, com sua autorida de, 'que o causamte dessa situação affiot!va 
é o Congresso Naciona:l. 

Diz .S. Ex. textual e so'Lmnnemente: "·Saiba o meu ;p:i;iz que o grande res-
, , I ·· 11 

ponsavel p ela actual baixa do cambio é o Congresso Naci-onal". 
S. Ex . attr:a ass'i.m, a um dos Poderes da Republica uma. responsa.bilidad~ 

que o -colloca em situação de m erecer as mais acres censuras do Paiz. E atir~ 

com o apoi-o directo do Presidente da RepubHca, que até este momento não 
desautorizou o seu representante . 

.Se S. Ex . quizesse ser justo diria que a desorganização financeira é · 
realmente a , responsavel pela baixa cambial, mas accrescentarJa que Pre-
sidente da Republioa e Congresso são os responsaveis, mads o Chef.e da_ Na-
ção que o proprio Congresso. 

Percorram.os a collecção de leis e decretos e ve·remos que o Poder Exe-
<;:utivo poderia ter evitado ou, pelo menos, diminuído o "deficit", se, yor 
inLciativa propria, fazendo uso de a utorizações, não tivesse decretado avulta-
di-ssimas -despezas. 

O .SR. RIBEIRO JUNQUE!_IRA : - Mais c ulpa.do do que o President-e da Repu-
blica é o Congresso, porque nã.o resiste aos pedidos. 

O SR-. OCTAVro .RocHA: - Toda a gente sàbe que o Congresso é ·b enevolen-
te para com os Governos e que a orientação financeira da Republica t em 
dependido seJ;Upre -do Poder Executivo. 

Qua·ndo Campos Sa:Ues quiz pôr ordem nas -finanças publicas, o fez sem 
difficuldade a lguma quanto a o Poder J--eg:slativo, obtendo deste toda,s as me-
difras que ente·ndeu necessarias. Com o Conselhe•iro Rodrigues Alves occorreu 
a mesma cousa. 

· o Congr esso, como Poder politi-co, age nas questões financeiras d.e a,ccôr-
do com os Governos e a orientação de e~pansão ou restri:cção de despezas 
publicas corre sempre por conta do Poder Executivo. 

O SR. SALLEs JuNIOR: - Apoiado . .Se a maioria acompanha sempre o 
Governo, não ha razão para que a respnnsabHMade seja só -do Congresso. 

O SR. OcTAvro RocHA: - .Neste ;eriodo presi-dencial esta ~erdade ;unda. 
é mais evidente, porque toda a gente sabe que o actual _Presidiente, die tempe,. 
ramento dictatorial, OJ}PÕe o seu véto em tudo quanto não o agrada e não tem 
escrupul-os com os melindres do P oder Legislativo. 

Mas o nobre V i.10e-Presidente do Senado, em um ge·sto que. m erece de to-
dos nós agradecimE:r.~:;s, ;:>?ique elle é de facto o Pres;idente do Congresso Na· 
cional, em linguigem elevada, 'na a lta Carná.ra, fez a da:!:a::z. ~ompleta do Po-
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der L egislativo. N esse d:iscurso, que está publicado no Diatr·io do Oong1·esso de 
hoje e que lerei á Ca mara, pa.ra que conste dos a nnaes, como homenagem . ao 
Congresso Naciona l, pres tada ao seu digno presidente, que t eve a hombridiade 
preciZa para defendei -o dessas accusações; n esse d iscurso, r epito, o nobre 
Y.ice-Presidente do Sena do demonstra cabalmente qu e a r es·ponsabilida de d!e 
todas as , m edidas do Governo foram do Poder Executivo e não do L egisla -
tivo, cuja maioria parla me ntar n a turalmente · ma·ntém a _solidariedade que 
tew com o Chefe do Estado, mill!s ·não quer arcar .sosinha com a responsa-
bilidade da relxa cambiaL Nem o Sr. Presidente da R epubllca merece a ,in-
juria de dizer-se que foge. a essa responsabilidade. 

E sse discurso do Se•nador Azeredo é uma peça importante, digna e altiva. 

EN-o: 

Este discurso suggere ainda vorias considerações, que desejo fazer , no 
sentido de demonstrar que a maior responsabilidade ~be a o Presidente da 
R epublica. 

Ora , Sr. · Presidente. se todas as leis teem a sancção do Presidente da R e-
publica e se este não ~ um m anequim, exis•:e p elo menos a co-r esponsrubi!idade 
entre Presiden te e Congresso .. 

Foi, portanto, infeliz na sua declaração o Dkector da Carteira Cambial, 
porque a sua accusação resvala directa mente 1pa ra o Chefe do Poder E xecutio 
vo, supremo responsavel pela administração <,tas finanças. Se o Presidente da 
R epublica não tivesse lançado .mão de credito, como lançou, para effectivar 
a ce)eb<:e •POlitica de r ealizações, as despeza~ pubÚcas teriam sido m a ntidas 
no justo nível e não estaríamos agora amarga ndo a baixa assustadora da taxa 
cambial. 

Sa;iba o nobre D irector da Carteira Cambia l que todas as autorizações 
de que o Pt·esiden :e . da R epublica tem la nçaC,lo mão para aggravar as despe-
zas publicas fa<·am pelo Poder Executivo solicitadas ao Congresso Nacional e 
est e' que não a dministra, e que,. pela su a m alor ia, confia no Chefe aa Nação, 
Ih'as deu sem maiores embaraços. 

O orçamento de 1922, a que S. Ex. se r efere explicita mente, foi vetado 
e delle nenhum ~ai adveio pora a taxa cam'pial. 

Todos os orçamentos são feitos de accô11do com o Poder Execu tivo e as 
grandes despezas são decorrentes dá execuç(io do progra mma administrativo 
do Governo. 

Quem, portanto, quizer accusar com im:qarcialidade e dom independencia 
terá de, pelo mEmos, irmanar o Congresso e o Pres idente na obra de desvoLo-
dzação do no'llso meio circulante. 

Ainda agora o P residente da R epublica vetou o orçamento para 1922 e 
obr'igou o Congresso a f a ze·r ' outro. 

Foi o proprio Chefe do Poder Exe.cutivq qÚem deu as bases desse orço-
metno e quem obteve da Camara por interm(jdio de seus amigos a approvação 
da lei, sem despezas da iniciativa de .Senadores e Deputa dos. 
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!Pois bem, apezar do ~é to e do Governo contar com · uma m aioria ex:ra-
ordinariil. na Camara, que lhe permittio fazer r ejeitar todas as medidas que 
contrariavam o seu plano adminü;trativo e financeiro, a lei n. 4 . 555, de 10 de 
Agosto proximo·· passado, subiu á sancção e foi sanccionada com um "-deficit" 
de 10'3. 520: 762$7'80 papel e 6•8~: 891$579 ouro, computa-da nessa especie a di-
vida d.e 7. 2'3-4: 000$ para concerto do Minas Geraes. 

E p ela primeira vez n0 · regimen republicano, após um vê to. tambem ori-
ginal, o orçamento foi sanccionado com "deficit" explicito, sem ter havido o 
jogo de cifras para o equilih rio, p elo menos no papel. · 

Se tal procedimento foss e paora tornar ·:oda a despeza expiicita e constan-
te de tabelias, seria um acto explicavel, porque teria a attenuante de, com 
sinderidade, por aos olhos -da Nação os compromissos resUltantes da lei. 

Mas, Sr. Presidente, as caudas a ppareceram da mesma m a n eira exigindo 
et•editos extraordinarios avultados, a·lguns deU<f!s imprescindiveis, consequ en-
cias da redacção imperativa da l ei, ou da consignação de des·pezas obri-
gatorias., 

A p~ova desta a ffirmativa ê que o Governo abria creditas neste exercício 
em prap_orção maio·r que nos an teriOt'es . 

Para reforça r a minha asserção eu vou · alinhar os decretos de 1922 sobr e 
creditas ·abertos, uns da iniciativa do Poder Executivo, outros da do Con-
g1I'esso, pouco importa·, mas todos e!les gravando o erario publico de um modo 
que impressiona a quem estuda as finanças do Brasil, tudo ·com a responsabi-
lidade dos dous poderes , 

Vejamos como foram abertos esses creditas, percorrendo as paginas do 
Diario Officíal, . desde 1 de Janeiro deste anno: 

NumPros dos rlecretos I mportancias 

Papel Ouro 

Mez de J a neiro de 1922: 

1'5. 29•6 ......... . 139: 326$9·41 
15.297 . ..... . ••' •·. 15: 000$000 
15 .. 298 ..... ... ... 3.994:4.36$406 
1'5 •. 304 .... ... ... 212:675$1600 
1'5. 281 . ..... ... .. 37: 857$•621 
15.282 ........ 27 :219$>3•50 
15.-292 •/•,'o. , .... ... ' • ·:: 18:5 06$175 
15. 293 .......... 5-4:439$9'19 
15.294 o ••• •• • • •• 15 : 36·2$482 
1'5 .300 .; ·• . '• . ........ . 17 :'348$000 
1'5.306 .... .. .... 2129 : 8()2$<3•84 



15.307 
15.1309 
1•5. 310 
1'5. 801 
Hi.311 
15.312 
15.313 
1'5. 306 
15 .3Qt8 
1'5 .1315 
15 .·323 
115.325 
15.327 
15.332 
1'5. 324 
15.327 
15.329 
1'5. 39.3 
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3:655$000 
682 ::521'$848 
·87: 51I0$5'go 

... ····· .. . , . ............. . 
.......................... 

Total ele Janeiro 

32:847 612 
12: G93$.26ü 
12 :•693 296 
33:017 '513 
27: 10'0'SOOO 
1 :4'90$-322 
1:000$000 
4:000$000 

551:000 000 
4: 553~368 

10:557$746 
8:119$884 

509:041 651 

6 . 766:144$944 

Mez ele Fevereko de 1922: 

15.330 
15 .'331 
15.336 
1'5. 337 
15.339 
15.~40 

1'5. 3'52 
15 .·350 
15.364 
15. 3·67 

i . . ... .. .. . 

33:73?~333 

22:oopsooo 
2: 16,5.~677 

351:520$067 
31 :436.$3_79 

4:365$235 
30o:ooqsoooo 

2.100:0Q0$000 
10: 9'(4$192 

Tota l de Fevereiro . . . . . . . . 2. 890 :'lpí:l$883 . 

~1ez de Março de 1922: 

:1:5 .• 199 
15 .·389 
15.296 
115. 40·5 

450:000$000 
12:4'71$428 

1.800:000$000 

14:ÍÓÕ$000 
4:eoosooo 

4:200$000 

4:200$000 

2 . 000:000$000 

Total de ·Março . . . . . . . . . . 2.262:•171$428 2.000:000$000 

·J> 1. 'o~o-o-o 
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'Mez de Abril de 1922: 

15.420. ~ . • . 
1'5.422 •... 
1'5.,421 . . 
15 .437 
15.441 . 
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3. 97·5: 000$000 
6: 51'2$·397 

1. ·984:~5'0$000 

1.:804$882 
400:000$000 

Total de Abril . . . .. . . . . . . . 5.367:567$279 

IMez de Maio de 1922: 

15.4164 
15.4613 

' 15. 4•65 
16.468 
15.472 
15.470 
1'6.478 
15.484 
15.488 
15.494 
15.495 

. ' l' . . . . : . ...... o • ~ 6:000$000 
80 :~05$87-1 

15.000:000$000 
392:000$000 

3.597:153$032 
8.000:000$000 

800 :000$000 
1'50:000$000 
450 :000. 000 -
1!10:000$000 

3.000:000$000 

Tota l de Maio ...... . . . . .. -31.585:458 903 

Mez de Junho de 1922: 
15.495 .......... 
15 .511 ..... . .. . . . . 
1'5.519 .......... 
!5 .526 . ..... .... 
15.5-34 "' . ...... ... 
1.535 ········· ... 

Total de Junho ........ 

tMez de Julho de 1922: 

15.'fii60 ., • 
15.562 

3 .000:000$000 
7.500:000$000 
6.000:000$000 

200:000$000 
_50:000$000 
100 :000$000 

16.850:000 000 

990:000$000 
17.000:000$000 

1'5 .561> 
15.667 .... ..... . .... . ......... .. ... 

I 

:rota! de Julho . . . ..... .. 17.990:000$000 

4 :•200$000 
45: 3'35$•330 

49:535$330 
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Mez de Agosto de 1922: 

1'5.645 
15.609 
15 .•617 
15 . 607 
15 . &11 
1'5. 625 
15 .•629 
1563·2 . 
15 .624. . 
1'5.630. . 
15. &31 
15.623 
15. &36 
1'5.•637 
15. 6'34 
15. (i3·3 
15.650 
15 .·652 
15.640 
15.643 
15.598 
15.651 
15.655 • 15 .649 
15.654 ... ... ' .. ; .. 

3.000:Q00$000 
100:qqQSOO~ 

20:Q00$000 

50:000$000 
·20 :000$000 

6:070$180 
66:072:22037'3 

'50 :000$000 
1. 550:000$000 

4;294$774 
1:100$000 
5:000$000 

19:166$890 
56: 145$7·82 
23:900 000 

300:000$000 
578: 045$2•26 
120:000$000 

60:014$857 
.1 6; 600$804 

5 .616:000$000 
2:096$127 

53:346$648 

. Total de Agosto . . . . . . . . . . 76.398 :087$691 

Mez de Setembro de 1922: 
15.658. .................... . 8•57 :0~·5$000 

15 .<&59. . .. .... . .. ... ......... 200:0p0$000 
1'5.656. .. ·········· .. ..... .. 200:0p0$000' 
15. 661. ..................... 595$16-1 
1'5 . 662. ········-······· .. . .. 4: 6•56$000 
15. 6'57. . .... . ....... . ....... 40'0; 000 $000 
15.664. ..... . ............... 4.000:000$000 
15. &6'7. •••• • •• • ••••••••• •• • o 10:~23$000 

15 .·6·65. ·········· ........... 200:000$000 
15.16715. =······· ; .. .. ... ....... 2-oo: qoosooo 
15.676. ... ..... , ............. 30. o.oo: qoosooo 
15.677. ........ ············. 39:7!54$770 
15.680. •' .... . · ................ 1·8: 613$707 
15.681. .. ··········-·· ....... 7 : ·~29$<891 

17:291$666 

. 2•27 :'284$165 
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• . ... ... . o o ~ •••• • ••• • o • 

82:000$000 
20:000$000 

300:000$000 
2:000$000 

·305 :'561$000 
15 . 000 :·000$000 

1ã.685 . 
15.694. 
15 .692 . 
15. 585 . 
15 .687. 
15.697. 
1·5. 701. 
15.688. 
1:5.689. 
1<5 . 695. 
15.696. 

.. . . .... .... . .... ·' · . . 1. 000 :000$000 

.. . : . . ·.... .. . ... . . . .. 6 .000:000$000 
6.700:000$000 
2.000:000$000 

Total de S.atembrn- . . . . ........... 67.548:658$529 

Mez de Outubro de 1922_ (até o 
dia 14): 

45.703 . 
15. 70•4. 
15. 70t8. 
15.71<0. 
15.721. 
Hí.7Z2. 
15.723. 

5:300$000 
65:000$000 

120:000$000 

2 .000:000$000 
1: 200$000 

65.000:000$000 

6'7 .191: 500$00Ô 

Mezes 

RECAPITULAÇÃO 

'papel 

Em Janel ro 
Em F evereiro ..... . ........... . 
Em Março . . . . ... .. . .......... . 
Eni Abril .... .... ... . .. .... . . . . 
Em· Ma io · ........... . ........ : . · 
Em . Junho ... . . ..... ... ... . . .. . 
\. 
Em Julho .... .. ...... .. . . ..... . 
Em Agosto .. . .. . ... . ... . ..... . 
Em. 'Setembro .: ..... . . . . . ... . . . . 
Em Outubro (até 14 .•.... . ... . . 

TotaJ dos creditas exlraorçamen- ' 
t a ri os ·a b ertos de 1 d'e Jan ei-

s·. 766:144$944 · 
2. 890': 194$883 ' 
~ . 262:471$428 
·5 . 367 :·567$279· :. 

31 .'585 : 458$903 
16 , 850 :000$000 
17.990:000$000 
76.398 :087$691 
67.548:6.58$529 
ü7.191:500$000 

4:200$000 . 

' . 

4:200$000 

Frs. 30. 500' 
100:000$000 

·1oo :ooo:r;oo·o FrS'. 30 .500 

Ouro 

48:300$ÓOO e 1.040 f 
4:200$000 

2.000:000$000 

• ', 'j ' I 

• I I t 

49:535$330 
27:284$165 
4.:200$000 

100 :000$000 30.500 frs. 

~· . : ,. 

ro· a 14 de Outtlbro de 1922 :. 294. 850·:'083$6.57 · 2. 2'33': 519$495: · 30 .500 · frs. 
1.040 i f 
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O ·exercício de 1922 está se aJ?re(;entando com sombria_ perspectiva. 
B asta que re:::ordemos as ciifr~s do orçal"!l~n~o d El em_erg.~n~ia e as al?:IIifOr 

ximemos dos creclitos abert0'i· 

.A!linhem os esses a lgarismos dos· doc~ment0s ofif'ici-aes : 

Papel 

Vef'ici.t em virtude da l ei numero 4. 5'515, de 10· 
de Agosto de 1922 ........................ .. 103. 1520:76,2$780 

D etioit em virtude cos creditas extra-orçamen-
tarios abertos até 14-10-922 ......... ..... . : . 294. 850 :083$615-7 

D eficit a:u·~ esta data ...................... , 39>8. 370:846$.437 

Ouro : 

Deticit em virtude d.a lei cH.a.d~ . .. . ... . . .. . . . . . . .. 689: 891$579 
2. 233 : 51.9$<!\95 D.ef,~P'(t, em virtu de de dreditos . .. ... . .. ... . .... . . I 

D et icit até esta ãata ................ .' .... . . 2. 922:411$,07 4 30 . 50.0 ,·f("§! , . 

1.04,:(), 

Se renectir,m.os, >q!le a r eçe.iJa ; pa r.a _1922 fJStá orçada em 727. &73 :000$, em 
.papel, e e !ll 1l2. 276:320$, em ouro, cifras nunca até agora attingidas, pois em 
1921 a receita f icou em 52·6 mil cont os em p~,:t.pel, e 79 mil contos em ouro, a 
perspectiva do el.!;e:z:c~cio de 1922 ajnqa se ·~orna mais sombria. 

S e . ql.JiZerljD.ÇlS e~aminal" os , algar.ismÇJs dps quatro ultimas exe.rcicios, ve-
rPmos _como a-1' ci,fr:as impreiis}.pJilí!;!ll;, 

D eticit de 
Deticit ·fle 
Deficit de 

.Defvcit de 

1919 (·parecer do.0 ·Senade>r F~ Sá,), ..... .. ... · .. . 
1920 (idem) . .. . . .... . .. : .. . .. ...... .. . ...... . 
1921 (sujeito <á c·orr.ec.çãc_) , .. ... . . . .. . . .. . . . . . . 
1922-- (calculado até 14:10.-9.22.) ..... . ..... . .. . . 

Sqrn,~a .......... : ..... . .... ... . . ...... .... . 

312.: 974.:·01&$;J,;N 
25_4.. 50,4:·098$,(\44 
36.3. 25:2 :.664$8J!-5 
398 .. 3.70/: 84;6~4(3,7: 

1. 32~·;l (\1: 62'7$4.0,0 

O def ioit de 1921 !foi calcul-ado pelos crf>d~to,s, ,cçrv>t~:~tp.te,s, . d~ ,prop,QstiOl/. do 
Sr. Ministro da 'F azenda para o orçamento d~ . .192:3t• 

O .. defícit •. de,,19221foi , calp.ulfJ,d,o .Pel.os .~creJUtQll a•b,er.t,.o:? .. at~ •. a~-Qra...,e o àerficit 
rxP,liÇ\),tQ ., do orçamento de emocgencia •e ,admittin.do q ue a receita e a des-
peza .. em.. .our.o. se. eq,u ilib:rem . 



-- 4,9? -

.. E.; <!!aro que os. defic~t~ de 19~1 e 19~·2 teerr;t· d,e, soffrer correçções, por-
que tal v e-.~; nem todos os creditas abertos sejam e5;~ot,a~os np exercício . 

M as o que é indubitavel é que houve nestes quatro annos um empenho ,,, 
de d·espem em qua ntin. superior de. um · mil·h ão ã. receita ordin.ari.a. 

~iji~ . qi~~ctameme que a nós a t• esponsa:bilidade desse empepho de des-
P~f}~ <:?~R~ ao Poder Executivo e o exame dos creditas aqertos . demonstram 
<tj.fe , .e~~~ .. for~m, nas suas maiores parcellas, decorrentes da e~ecução do seu 
p\ogf-~p!!P!.!- a dministrativo. 

P pf u~ ingen~~ P?d~riam~s . ser •accusados de não tepiJ.PS tidq a força 
necess~ia, P9.!:1ª· resistir ao programma do Presidente da Republica, negando-
lhe os creditas p edidos. 

,,,_ '"• • • i 

Teríamos t ido assim o crime uni co de sermos fracros e nada m ais. 

Mas quem conhece a politica brasi•leira, e porque não dizer de todo o 
·'i·• • ' 

mundo, sabe bem qu.!3 essa resistencia é inexequivel. . . ·~. . ; . '. . . 
Se alguma culpa mais directa tivesse tido o Congresso na dilatação da 

0,7.s~~~~ - essa se_ria por ter d~ff~tado , o , a u gl:!lepto de venc~mentos dos f un-
ccionarios. Mas a ind;t ahi o Presidente é inteiram ente solida<rio na respon-
Habilida de que nos cabe e foi isso com sua acquiescen cia, n ão só a decor-
rent~ ., d:~ , sancção; com:q tambem das ·decla-r-ações feitas ás commi!3sõ~s de 
funccionarios que o pr ocuTa ram pa ra tal fim. 

Esse augmento de vencimentos foi ainda decorrente da desvalorização 
! ~'' '' . •' da moeda, acarre~ando o augmento de preço das u tilidades e tornando pre-

caria a situação do "funccign<l;lismo. 

Mas o augm~,':'\}.0 ãe , qpaqro~ f~i feito pelo Congresso e .pelo Presidente, 
ambos solidarios, J; ljl- re.s.J;>.o.n?.~bi!id·ad·e ·e o Presidente mais do -que o Con1. 
gresso porq ue a · re:t'orma de ~epartições foi feita em virtude de a utorizações 

• , • '"{. ~~ l j ' , ' , , , , \ I ' ' ' 

que . po_q~ê;m , n~o .te:JC siã~ . u t il!=das. . 

Quasj todas as repartições fqra,l')'l oreform;l.das por esse proces~o , 

Se o nobre Presidente da Carteir a .cambial do B a nco do Brasil estudar 
R nossa situação úr~amentari~ verá que, heje, não é facil chegar a o eq·uili-
},rio entr2 a receita e a despeza, sem profundo a,balo. 

E ;,1 ob~~ que. f:Ó pód.e, se,:: , levada a effeito por um estáqist~ e P?.' um 
e~~~:~8.~a .de pulslq ,el:!l: t~d1o! U!!! q~atrienn.io . 

C om,_ a expansão. do funccionalismo publico as despezas com este e o 
mat,e.r~lj,l, ,l1êc'~ssa1Ji.O,. aQ séu, tra,ba)ho. apen!l;S .SOJl!W~P~- (3. impor~anci~. do , ser-
viço da. cli,vida interna, sómente essas despezas consumirão toda a r eceita 
papel. 

Vej_amos.: 

UfU (, f!o'}l;ul?, _.feit? , ,a .: voz, ,.czo,~ff.f",U ,.P9r_ um., dis~inc.to f~ndcion,ario . do The-. 
soux.o para o nobre ~residente da Commissão de Finanças da pamara, quan-
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do estuda.v<tmos a situação do funccionalismo publico quanto a vencimentos, 
consignava a seguinte despeza: 

Ministerio da . .Justiç:::. (!Policia e Bombeiros) ... . ... .. ....... , . 27. 835 :37 5$.0 00. 
Ministerio do E xter ior ...... .. .. .. ........... . .. . . . . .. . .. .. . . 
Ministeri o da. Marinha .. . . ... .. .... . . . ......... , . .... .. .... . 
Ministerio da Guerra . .. .. .. . .. ·: ....... . . .. ... ..... . .. . .. .. . · 
Ministerio ela Viação .... ...... . . .. . .. . . .. . ... .... . . · .... . . .. . 
Minis terio ela Agricultura . ... . ...... . ....... .. ... .... . . . . . . 
Ministerio àa Fazenda ..... . . . .. ... .. .......... . ... . . . ; . .. . 

663:400 $000 
9 .. 5.4.3: 9•18~000 
9.510:032.$000 

·57 .182 ~ 6assooo 
9 . 547:760$000 

3ü.."839:248$000 

Total ......... . ..... . .. . .. . .... . ....... ... . : . ... . .. :).46 .122 : 369$0o'O 

Este 0aiculo €stá muito a:pTJroximado da verdade conclusão a q u e c!f.1€ga-
mos verÚiéando os tolae.s db estudo das tabellas feito .pela Commissã~ , pre-
sidida pelo Sr. Cícero !Peregrino, até agora o melhor trabalho sob1:e . . este 
:J.ssumpto. 

Pelas tabellas VHifica-se a seguinte despeza com pessoa.!·, exctuidas as 
porcentagens: 

11-rinister-iOs 

Viação. 
Exterior 
Marinha. 
.lustiça . 
Guerra. 
Fazenda .. 
Agricultura 

P ape! 

60 . 000:000 $000 
1.-899:0 80$000 
·8 . 90:5: 309$00.0· 
~4 .10'7:408$00Q 

10.962:824$000 
p .355 :302$000 
13.058 :•5Q0$000 

ouro 

2':400$000 
2 .·5·49: 400$000 

Tota l ........ .. .. . . .. .. ............... 3·?5 . 998:31-6$585 · 2.568:·930$000 

1\li\itJ.res de T erra .................. , . . .. . . 
Milita:~es- da Marinha ............ . .... ·.·.····· 

p 6 .106:209$3 04 
~1 .008 :640 $620 

'Total ' geral ...... ..... .................. 2,24 . 393: 502$92~ 
Augmento de vencimentos . ... . .. . .. ...... . . 141.•604 :813$661 

2. 5l5i: 800$000 
· 17 :130$ooo 

Total . . . ... .. ..... .. ........ . .... . . . 3p·5.998:3.16$58·5 2' .569:930$'00()-
----....,-'---

E stes totaes ainda ;parecem aquem da Vflrdade TJOrque O· ntj.m!ólr<? 'de 
funcc:ion<Lrjo~ n~c;> .. ~s .tá ,c.ompiefo, , ~OI!) O :a •propr~a tabella_ Peregrino confessa 
a , tampem porque o · l)l.j.mero. , d~ .. funcciopa.rips do qu~dn . au~m~~ -t~u · ~ui to 
nesteS dous uÍtimc..q annos - · · · · ·· · · · · · '.: :J · It t r, ~· 
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Eu procurei Jevanta,r quadros d03 tuucc!:onarío;;, cornparando as tabellas 
,1ue "compan'haram .a lei de àes·peza para 1920 e pa·ra 1922 , 

Vejamos esses quadros q·u e lançam luz viva sobre a nossa desorganizaç·ão 
financeira " sua:> causaS', desde já. af.firmando qu'l a respon sabHidade do 
Congresso é relati ';>a e não '[tbsolutu, por que quasi t o 1los os a ugmentos foram 
J'eitos em virtude de autorizaçõeH, cl!' que o Presid• mte ela Repul_Jiica .podia 
ter deixa ~lo de fa:!ler uso. Demais a quasi totaÚ<:k'l.cle clessns au~orizações · foi 
;;ali citada pelo Gov,erno, 

E' preciso ter a, ccr agem de definir •·esponsrubil idades e não tomar o Con-
g:esso anenas na1·a iJ6c1e expiatorio·. 
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MIN_I·STERIO DA JUSTIÇA 

I m tJOTtancia. elas 1;e-rbas 

Y.ElRBAS 

1920 

I 
10. rSecretaTia. . . . . . .... .... . ... .. ... . .. . . ...... . 821 
11. Consu~tor. . . . . ... . . . ... . . . .. ... . .... .... . .......... . 21 

1371 
1431 

12. J u stiça. . . . .... .. . .. .. . ....... . . . . . . ..... .... . .. . ... . . .. . 
13 . J. D. Federal. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . ...... . . . . . . . . . .. ... . 
15. Policia civil.· . . . . .. . .... . ....... . .. . . . ... . .. . .... . . .. . 2.0091 

3,5961 
60 1 

16. Policia milití:l;r. . . . . . .. .. ... .... .... . . . . ...... .. . . .. .. . . 
17. Casa ãe Detenção ..... . .............. .. .... . . . . . .. . . . . . . . 
18. Corrccção . . . . . . . . ....... . . .. . ... . .. . . ... ..... . . . . . .. . . . 71 1 
19. Archivo ..... . .. . ............. . .. . . . .. , . . . .... \ .... . . . 421 
20. A lienados. . . . .. .. .. . . ................. . .... .. .... .. .. .. , 426 1 

1.9901 
51 

21. Saud_e ....... · . . . ..... ..... . .. . . . .. . , . .... . .... · ....... . .. . . 
22. c . ensino . . .. . : ..... . . ......... .. .. .......... .. ... . . . . 

Novo I 
591 

23. S ubvcnções (un:iversildade~ ). . . . . .. . .. ........... . .. . . . 
24 . E. Bel las Artes. . . . ......... . ... . . . . ............... . 

831 
881 
34 1 

25 . Instituto de Musica . . . ..... . . . .... , . . . . . . . ......... . . . . 
26 . Insti·tuto Benja;min C0nstant. . . . ...... . . .. .. · . . . . . . . . . 
27. InstitUto Surdos--Mudos . . . . .. . .... ........ .. . .... .. .. . 
28. Bi!bliotheca. . . . . . .... .... , ... . . . . . . ~ . .. . . . .... . ..... . 133 1 

11 1 
7841 

30. Obras . .. . .... . . . . ... .. . . . .. . , . . ... . ...... . · .... ...... . 
·32 . Bombeiros. . . . . . .. , ..................... . .... . .. . . . 

. 33. Acre .. . .. . . . .... . .... ........ . . . ... . .. ... .... .. . . . .. . 3521 
34. Instituto Oswaldo Cruz . . . . ... . . .. . .. . . .. . .. . .... .... . . 881 

I 
:Total. . . 10.195 1 

I 

1922 

I 
95 1 

21 
2081 
2221 

2.1591 
3.9531 

611 
711 46 

•523 1 
3 .181 1 

51 
111 
591 
881 
971 
341 

1261 
lll 

7841 
352 1 
1201 

I 
12.2171 

I 

'f,-Dif e,renças 
1 

-f 13 
o 

+ 71 + 79 + 150 + 35 7 
+ 1 o 
+ 4 + 97 + 1.191 

o 
+ 11 

o 
+ 5 + 9 

o 
7 
o 
o 
o 

+ 4 

+ I z .o 2.2 
I 

ij 

1920 

I 
721:676$1181 

21 :600$000 1 
2 . 2&2: 214$2,181 
1.656:485$1181 
8 .102:684$000 1 

11.072 : 891$5•15 
932:167$757 1 
717:280$526 1 
208: 618$ll01 

3. 4'53: 9·23$994 
6 . 105:151$535 1 

76 :178$0001 
I 

384:925$2401 
441 :·523$0791 
504 : 649$ll 81 
172:416$1181 
530:12 4$81 81 
330: ooosooo I 

2. 630 : 897$796 1 
3 . 068: 98·2$0001 

773 :600$000 1 

I 

O orçarr,ento gerrd do ministerio tev•e o seguinte movimento: 

1920. 
1922. 

Annos 

Pa·ia mais ... . ... .. . .... .... . 

Pa-pel 

59.7-12 :451$93·5 
94.809 :042$556 

35. 0·93: 590$621 

Ouro 

23 :788$800 
3.201:020$317 

3.177 : 231$517 

1922 

748:066$118 
38:600$000 

2. 309 :364$118 
1 .. 767:835$118 
9.348:789$090 

11.234:578$870 
1.183 :189$514 

682: 0·34$85e 
217:826$118 

4 . 604:056$570 
16 . 067 :691$954 

39:778$000 

375 123$84R 
439 472S43 8 
549 960$031 
173 136$118 
590 224$61 8 
657 840$000 

3 . 12·6 886$257 
3 . 100 839$000 
1 . 714 54,1$100 
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M'INIS'l'ERIO DA AGRICULTURA 

-~ - . Numero de ftmccionarios Im.J>Ortancia total das verbas 

VElRBAS 

1920 \ . 1922 D!.fferenças - 1920 

· 1. ISiecretar!a. . ... . .... ... . .. . . . . ... ... . . . ...... .. . . 
2. ;p:ovoa.mento. . . . . . ................... . .. , ....... ... .. . 
·a. Ja:rtdim Botani•co. , . . ....... . ....................... . 
4. Agricultura pratica. . . . ............................ .. 
6. Aprendizados Artifices. . . . .......................... . 
7. Serviços Geologicos. . . . . . .. .... . .. ........ . ... . . ... .. . 
'8. J u n1:a Com•mercial. . . . . .. ........ . .............. ...... .. 
9. Estatistica . . . . . . . . . . ............ .... .. . .... ...... ...... . 

10. Meteerologia. . . . . . ........................ . ......... . 
11. Museu . , ...................................... · ..... .. 
12. Escola de M-i-nas . . . . . ... ..... ....... .... ...... .. . ... .. . 
13. Informações. . . . . . . ................................. . 
·14. Lndustria Pastoril .. . .... .. ........................ · .. .. 
Hi. •Protecção aos Iridios. . . . .. ....... .. .. ............ . ... . 
16. Ensino Agronomico . . .... ....... .................... .. 
17. Escola -de Barbacena . .. , .... . ... .. ....... .... ...... . 

··18 • Addidos. . . . . ..... . ............ .. ... . . •. .. ..... ... . . ... 
20. Instituto de Chirnica. . . . ....... . .............. . ...... ·. 
21. Junta dos Corretores. . . . .... .. ....... . , .. . .......... . 
24. Escola Wenceslau Braz ........................ .. .... . 

Observatorio ... , . .................................. . . 
Algodão . . . ................. ...................... .. 
Sementeiras. . . . . . . ... . .... , ..... . . . .. . ............ . 
Instituto Biologico. . . .. . . . .. .. ... . . . .. . .... . .. . .. . . 
EXpurgo ia e Oereaes. . . . ....... . ..................... . 

Total. ..... 

931 
1971 

231 105 
2281 

211 / 
131 

102 
317 

67 
49 
14 

192 
10 

111 
4 

146 
.13 

Novo 
Novo 
Novo 
Novo 

4 
69 

Novo I 
1. 778 

941 
3661 

431 
2271 
2281 
32 
131 

1021 
509 

751 67 
141 686 
101 

186 
4 

126 
1-3 

4 
69 
37 
591 41 
28 
101 

3.0431 
I 

+ + 
.-f-
+ 
+ 

+ + 
+ 
+ 
+ 

+ + + + 
+ 
+ 

1 
1-69 

20 
122 

o 
11 
o 
o 

192 
8 

18 
o 

494 
o 

75 
ó 

20 
o 
o 

J:, o 
37 
59 
41 
28 
10 

_1 1.265 

I 
858:099$000 I 

3.735:640$000 
3·36 :.320$000 

5.452 :·800$0001 
1 .800:000$0001 
2.49•9:000$0001 

89:000$000 
572:900$5611 
744:600$0001 
372:680$000 
441:729$845 
245:20 0$0001 

5 . 738 :000$0001 
900 :550$000 1 

1. 330:000$000 
34:000$000 , 

1.516:840$0001 
167: 800$000 1' 

26:400$000 
483:320$0001 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Comparação entre. os orçamentos dos do.us an nos: 

1920. 
1922. : 

Annos 

Para mais. . . . . . .. . . ..... ... . 

P rupel 

31.667: 259$-10o6 
49 .173:90-4$000 

17 . 506:644$894 

Ouro 

]. 062:681$352 
382 :680$352 

688 :000$000 

1922 

. 903:980$000 
7.134:500$000 

502:320$000 
3.653:800$000 
2.495:000$000 
2.648:400$000 

116:486$000 
563:160$000 

1.385:674$000 
4Ba :080,$000 
649:750$000 
266:200$000 

9.676:974$000 
1.060:550$000 
5.339:580$000 

142 :700$000 
1.167:040$000 

696:400$000 
29:400$000 

483:920$000 
393:000$000 

1.528:040$000 
850:000$000 
338:000$000 
145:000$000 
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Eis o ·novo ·quadro synthe tico: 

DISCRIIIUNAÇAO DAS REPARTIÇÕES 

~1ilÚsterio da· · .JustiGit ......... ... .. .. . . . . 
Exterior ..... . . . .. ... . . .. . . 

Mlrüsterio da Guena ..... . . . 
J\Nnisterio da Marinha .. . 
Minisierio da AgricuQ tura .. . .. . . . . . 
Ministerio da ·v iação . .. . 
Ministerio da .Fazenda . . . 
Secretaria do ·Se na d o .... .. .. .. .. . . . . . . .. . 
SCc1~etaria da Cam~u·a . .. 

Tota:l dos civis. 

Ofüiciaes do Exercito . . . .......... . . . . . 
Praças do Exerci to .. . 
Offidaes e su b-p.ffi ciaes ele Ma1inha . . . .. 
PraGas da marinha ... 

Tota l militares 

I 
I 
I 1- · ·-~ ~--- j 
.1 192Q I 1922 I Differ enças 

I I 
10 .195 j 12. 217 j . + 2 . 022 

53·6 
3 . 2Jl 
5.662 
1.-7781 

12.105 1. 
6 . 169 

79 
92 

43a l 
4.142 1 
4.840 l 
3. 04 3j 

16 .807 ., 
8 . 684 

93 1 
. -145 1 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

·1 0:3 
·931 
822 

1.265 -
4 . 70 2 
2 . 515 

14 
53 

--- - 1- · --[ _ _.::___ 
39.827 1 50.40 4 1 + 10.577 . I 
2 . 9131 3 . 3i39j + 426 

25.7-Gil 25 . 76'11 o 
. 1 . 841 1.856j + 15 

___ s ·~2H3 _ _ ~. 958 /- . __ ao5 

38.778 38.914 + 136 

Tota l geral ..... 
-1--

. .. ... ··I 78.605 89 .318 + 10.718 

I I 
:Este quadro retkitclo da-s ta.bel.las elas leis de orçamento de 1920 e 1922, 

c:om aJglim tra-balho " sujei t o ·a correcções que solicito elos Co nhecedores elo 
nssumpto, demonsira como · ~:e ex·pan de a despeza pu'bliea. 

Alguns a•ug m e11'tos foram justos e mereceram 'louvo\·es, ·mas ·k -precizo 
parcimonia no a ugmento do;; quadros . 

Islo, •posifiva;meute, nãó hoüve . 
Devemos faz'!lr -;."i10tar ·C(U f! nã9 eslão a hi lnc1uidos os· c~ue pePcebem. pela 

ve.rba ~ ·Materüú ~-- global . Se fõr discrimin ado esse .peSsool, :só elle é uma 
izg:lão:. 

Tra ta-se apenas el o funce;!onalismo :explícito ·.nos qua.dl'OS das .l'epa rações. 
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O Govern'o acaba 'à e crear niais ·cargos de . . f.iscaés "cte consumo -e de sello. 
São 1>l1 empregados novos. 
Não ê crive! qué continue a encher os quadros e espero que e~teja. ré: 

chado o .período g overnamental neste particular. 
V. Ex. Sr-. P rsidente, deu o exemplo reformando a Secretaria da Camara 

e s upprimindo 2-4 lugares, sem :prejudicar os funccionarios existentes . 
. Ha, porém, ainda, a utorizações · que ·si ·o Gover.n.o' qui'zer ·executar, ter:ã 

c-levado de muito o numero ·de funccionarios 'publicos. 

Mas, admlttinc:fo que o ·numero tivesse ficado dentro das consignações 
das tabe!las do .anterior orçamerito, ainda assim ·teríamos o seguinte: 

Pat·a vencimentos de fu·n~cionarios . ... . .. ... .. ... .... . .. . . 
Para material das repartições · em gera l .' . . . ...... ... .. : ... ~ 
Para serv~o . da cliviãa interna ..... . ................... : . . 

'l'oia l p!lra esse~ pagamentqs ...................... . 

366 . 000:000$000 
120 :000:000$.000 

84. 000: ooosooo 

õ70. 00,0:000$000 

Sómente es tas tres ·pan!ellas absorvem toda a .receita papel. 
Cito tal's . a lgarismos pa ra demonstrar como é difficil equilibra r os orca~ 

mentes, depois da expansão da despeza feita. 
Meditemos ainda sobre os onus decouentes de contra.ctos feitos, que pe-

sarão nos orçameYJto;; por a lgum tempo e ~~ aggravação da ,,divida externa 
a exigir annua~m3nte mais de 65.00ú .OOO:Oôq, ouro, e concluamos de boa-fé 
que razão tem o úirector da CarteirR Cambi~l do Banco do Brasil em ·recla-
mar mediàas de ~o:conomia. 

R azão não teve, porém, em querer innoqenta r de tudo isso o Presidente 
ela .Republica, que usc•u e abusou do "véto•r em tod.o o seu perlodo de Go-
verno, e que vetou um orçamento, mas collaborou em outro, tar,ribem escan-
dalosamente deficitario. 

Se não ~mittiu vapel-moeda, l)leiteou uput autorização para redesconto 
àt' Governo a si propcio, o que coneponcleu a emittir da m esma fórma ;·· se 
nã;;> c!reou o ifundo ouro no ext~rior foi porque não, quiz; se. rião fez. o ecgli-
libJ' Io orçamenta.rio, apezar de sua energia, f Oi porq.ue tambem não .Pleiteou 
junto ao 'Congresso medidas nesse eenticlo, mas sim a emissão:> de apolices 
<! emprestimos externes; se não creou o imposto s<?bre a renda · generalizado 
foi tam'bem porque não quiz,~ sendo disso. prova que obteve a d.ecretação .de 
novos impostos como a ·ta xa : de viaç;ão, e os sobre lucros coiJ'}inerciaes·. e in-
dustriaes, appzar ele .;ér:as resistencia s. 

Fica a.ssim restabelecida a V>;!r-dade e defendidO' o Congresso da respon -
saibilidade tmica r!ue lhe quiz atica·: o illust~·e Director da Carteir~ Cambial 
do Banco do· Brasil, fúnccionarlo da · dlrecta conf:ànÇa do- Sr. Pr.esidente da 
rtepublica, ·supremo résponsavel pela baixa -do ··c.'ambio e désorganização .. fí -

.. ;. 
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O Sr. L~iz Guaraná ( pa·ra uma explicação pessoa:!) .- F)m hora. com a 
ãevida v.onia, a r,ue tem certamente ind 'scutivel direito o . illustre di~·ector 

da nossa . Carteira Cambial, Sr-. Dr. Custodio Coelho, não coms-igo dominar-
me -o desejo de retrucar a a lgumas das considerações constan ies · de um ·seu 
:~rtigo publicado não sei se honte·m, no Jornal do CowrrHl?'cio. 

Faço-o a contra-gosto, Sr. Presidente, p01. isso que sou daquelles.. que 
jtCreditam _que o uigno banqueiro costuma a·gh sempre impellido pela maior· 
bõa tê\ com a m aior elevação Çle vistas 'e ~;'om' o maior patriotismo. 

- Mas nem assim posso calar-me ante algumas das suas conclusões, que, 
se passassem sem um qualquer protesto meu , poderiam aman-hã servir 'para 
que se· julgasse que eu a.ba ndonãra uma ori entação que, de longe data, venho 
mantendo e defen•lendo . 

Não ' venho, Sr. lPresidente, re'vida.r e não revidarei quaes9-uer accusa-
.:;ões que porventura ha.ja S. S. formulado contra o Cong~esso Nacio_nal, não 
~·) porque me pa1:ecem e lias. eivadas de · um. cunho . escessivamel'! t e pes-
~oal. COIDG tambein ·POr . Set·· O ·mimOs capaz . para formular a defesa desta 
Casa, am ·que sei que spu o mais humilde de todos os m embros que a com-
!lÕem (não apoiados). 

Affir:nou S. S. CtUe a. quéda de cambio era devida, sobretudo, .primeiro , 
As ~oncessõeii do Congresso para encampações de estradas de ferro e, se-
gtmdo, ás · emissões de pa:pel-moeda. 

Entendo que não .poderia ser menos feliz o . honrado Director ela nossa 
Carteira Cambiai, na escolha dos m~:it_ivos com que quiz explicar um pheno-
meno, aliás de facílima explicação e ele_ facílima previsão. 

Quanto a<> pl'imeü·o motivo, Sr. Presidente, não fõra o conhecimento e 
n conVlicçã.o. em ·<!Ue estamos todos nós, de que o Sr. Dr. Custo.dio Coelho 
ê, realmente, __ um dos mais del_ica.dos, operosos e capazes a uxiliares elo Gover-
no ad~ual, e seria O· caso de suppormos que se tratava, apenas, de um argu-
mento de opposição ao Governo, a esse Governo que a maioria dos·: mem -
bros desta Casa ten:t vindo, quasi que . sem discrepan~ias, apoiando e pres- . 
tigiando, sabido como ê q1,1é foi por so~icitação .e em virtude da gr.a;ncle con-
fianc;;a depositada no actual e ho_nrado . Chefe do Poder Executivo q.ue a Ca -
má.J;a _çoncedeu as au.tori~ações . a que alludio S. S. 

•E, a liás. manda a justiça affirmar que, se ê verdade que de qual(JUet: 
sorte essas --eveampações .poderiam ter concorrido para o depauperamento- da 
n<>ssa. taxa de cambio -não é menos verdade que o CheJe do Poder Executivo 
procurou remediar, .procurou sanar, tanto quanto poss-ivel, esse mal recorren.-

é!o ·a .grandes, !L' vultosos emprestaimos externos, que deveriam restituir ao 
paiz o seu cambio .primitivo. E' sõme-nte o ouro - é precizo que aqui se o 
repita - que_ -pôde influir . nas nossas taxas ele cambio. 

_Como, . pois, acdeitar, como, pois, admittlt que a quéda a . que se referi-u 
oillustre _profissional pudesse ter sido determinada pelo segundo motivo? · 

Ma.s, vejamos esso outro motivo que é o q.u~ principalmente me arrasta 



n es ta· lribu.i:ia. E sse siígui1do motivo a inda ·se m e -afig·urà menos co 11sisten ~e 

e menos razoavel do qi.: e o primeiro. 
Com eJ'feito; . ao q11e me .Jembra , ·o maior volillne de emissõ'es a ut orizadas 

nestes. uHimos annos pelo Congresso foi levar1o · · ~\. ter.rho pelo Govei.·no· Wen -
ee.sláo. 

i.Pois be,m; foi justamente durante essé Governo, qu e, · amp,n'ada· e ani-
ma da por essas mesmas emissões, qu e a proclucç'ãn princlpalm€mte' sé -' ·avo" 
lumou, t;:azendo -parD. os cofr es ·i:Hlblicos e privado·s do <Bras il :uma · quànti~ 
dade, n iiu t~equena, desse ouro que co.nsta,ntemente $Oliçitamos por · em.pr.esti-
mo . e assim promovem1o o enriquecimento. nacionaL : · 

o. Sa , SouzA FILHO: - _Qual, na, ve.rdac}e , .a p~·oducç,i,i.o não foi a.mpa.ra-da . 
[101' essas emissões . 

d SR. Luiz GuAHANA: - A de todos os nossos generos, 
·O SR. · S·(iuz.-i. ·FILHO : · - - EstfL V. 'Ex . enga na do. 
O SrL 'Lurz GUARANA : -:- Di~o que nunca , a té eritão: a .n.OsS(~ . procl.u cçiio. 

fô t;a maior , nunc:-t obtivct·a pt"eços tão compe.nsadorP.s n o extt~ang·e.i~:o :quanto 
nruque.Jle momento. 

O .SH. SouzA FILH·o: - O cambio. subi o em consequ en.cia·.·clos. p1:e~os e.x-
cepcionaes decorrentes da grande g uen·a . 

IP.or ,qu e o · assu ca r ·e o a lgodão deram os iJreços q.u e se sabe·? 
·· O SR· Lmz GUARANA: __:_ Não estou dizendÓ o opposto: Foi. o o~ro dess it 

va lorização -que elevou o 11osso cambi o. O que continúo a a,ffírn'l'at• é . que · aS' 
emissões não pudiam abs·olutamente inf luir Iras taxas , c1~ no~·so canibio- d'e 
mane:,·a immediata e dü·ecta , d a ma neira pm· que S . S. o Si:' : Dt. Cü stodio 
Coelho q ulz fazer c onstar ao .paiz. 

O SH. SouzA FILHO: - Esta é uma questão á pa.rte. Estou respoliclendo 
,., .V. Ex. no tocante áE .emissõe5 . 

O SR. Li:nz <G~'I Al':ANA: ·- P ois. be-m, vou apiarite. Ainda mais.- .. 
O . SR. SoFzl\ FILHo : ..:.... V. Ex. sa;be q Uf! · não sou p'apelista nem anti-

pa pe:lista. 

·o :SR . L UIZ GTJAHANA: -'- Ta mbem não o sou; costumo acceitar o p apei 
ou recusa l-o, de accôrdo t:om as .necessidades do 'pa iz . 

Pois bem , Sr. Pre·s trlenU·,· o· ~Melto dessaf! emiss'õ~s, .segu~c1o asseverei · 
• . • I 

mã o gra'do a opinião para mim tão a ca tada do m eu illu'str e· ·collega por P ee-
nambuc-o, o eff·e-ito dessas emisseíes não se fez esperar; · -terido o a mparo 
á nosi"R. -;producção , a. independencicv economica dos nossos 'produetos ·rier-
mlttido a r esistencia ã es·pecu•lação, assim JH10movendo a · elevação d-o preÇo 
elos 11roduct6s ·n o pa iz ·e fóra · del.le -e; consequeaterhente, anasta.ndo parh 
clentt'o do territorio ·.naciona l u ma ·\·eserva ele ouro CJ·Ue· em poü'co tempo 
elevava o nosso r.a·mbio- até á taxa de ·18 r1 . 

:Era um arg·umento · convin:cente pat·a oi< homeils de· es1'lit-íto liberto·,···de 
prMonceltl'>S ,emanad~· 'de . doutritJa~ indigesta~ ·Oi ·poüco·· áclimatave!s ao nosso 
meio ecnnom.lc0; era .a pro:va ·COllcJ.ude:nt-e d~· que :esse mesmo· pa pel -in'oeda, 
de que e~se tc;xieo terriver podia em . dada civcumstancia occasionar os ' l:'haio-
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res e melhores benefidos, qmundo a'ppiicado, quando usa_do de uma ma-
neira intelÜgente !' ~omeãida. ~o~' ~uc,, pois, .as accusa o iHüstre director d.a 
Carteira Carnbi:il f · · · 

O 'SR. SouzA FILHo: - Muito bem . Mas peç~ licença para dizer a. 
V. __ ·Ex. qua o cambio sóbe independentemente das emissões . lll' um argu-
merito irresponü!Vel . 

o SR . LUiz GuARANÁ: - E' um argumento' legitimo de que v. "Ex. se-
utiliza sempre pa.ra combater a elasticidade da moeda. · 

T 2mos nos certifica do ele 1que muitas vezes·, em plena emissão, o cambiGo 
s6be ou v ca mbio -desce, indif:t'erentemente, po1~q.ue o cambio é exclusiva,--
mente a ba la nça do ouro e não d<t- thoecla -pa pel, que sõ remota e só indi.J:e--
ctamente '))ôde concorrer para o . a ba ixamento das nossas t a xas cambiaes .. 

O ISR. SouzA Fn.rro: - Al•tás, nem sempre esta theoria procede. 
O SR. LUiz GUAP.ANÁ: - Não póde deixar de proceder. 
O SR. SouzA Frr.Ho: -V. Ex . sabe que · ha paizes muitas vezes que-

atmvessam grandes crises, por plethora de ouro . . · Exemplo, os Estados: 
Unidos. 

O !SR. LUiz GUAHANÁ: - ~ explicação· que ê div-er~a _ ê um · pou.'cÓ-
mais longa. 

iPor em9-uanto eu me r•e.firo á accusação que foi feita ao Cortgre·ss-t> Na~

cional em relação ·á influen-cia das nossas etnissões sobre as taxas do nosso, 
cambio. Poderei em outra occaslão red'erir-me a o P'henomeno que impres--
sionou tão profundamente o illustre colJega . 

Não, Sr. Presidente, nãci foram · as nossas emissões que i11f1Uiram nas. 
nossas taxas cambiaes; não clfue a essas emissões a, r -esponsabilidade dos 
maiE!S -que neste mome~to nos af'0igem, como tambem o Governo ·e os seus. 
illustrt:s co.Úabora dore.s, · a_uxi:Iiares junto aos quàes com a ma:ior satisfaça(). . . . . . . . ' . 
e a maior justiça colloco precisamente o digno ·director da Cárteira Cam--
bial, tambem não tiveram t·esponsabllida{ie alguma. A culpa , sim, teve-a. 
a conNagração eu_ropêa ... 

. O SR. SouzA FILHo: - Pobre coruflagração européa .. , 
O -SR. Luiz GuARANÁ: - . ... que con_seguio desorganizar. e desequihbrar· 

os orçamentos intermuci·onaes. attingindo directamente as nossas economias, .. 
depois de haver joga do por terra os. preços {!e nossos _productos; a culpa 
teve•a, sobretudo, essa propria instabilidade de ce-mbio que não permitte, 
que o nosso ouro, o ouro que con.quistâ.mos com o nosso trabalho e em vir-
tude do nosso credito ncr extrangeiro, durma tranquillo, um momento se--
quer, no fundo das arcas do :nosso T-hesouro, da'hi o expellindo, expuiBando-o,. 
Roh o :talso fundamento . do ];)«'e tendido augmen:to do poder acqu'isi-tivo dessa 
moeda fi-duciaria .corr. que ousamos -{!ar combate ao rei das moedas, que é Qo 

o.uro; ·e . que emigrs. desd6 :til<: pe:rctl'o&, que alguem ~ quer desva:l.orizar. Não, 
Sr. ;J?:residente·, -não- ha de ser eom a :Ín~ohibição das emissõee · comedida.s,. 
razoaveis e indispe,nsaveis que havemos de. fazer o ~nrlquecimento d(). 
paiz; o enriquecimento yirá, ao contrario, com a maior elastkida;de da nossa. 
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moeda com o amparo á .nps~a producção, c_om o fomento !L expo_rtação dos . . , .. ' : . ,_ '. . ~ . ·. _-, ~ ' \ 

1;oss.o~· procluctos, CO:JCOmitant~:nEmte . c~rrt ·i!- _instituição, entre nós, de appa-
reÍhós capazes de permittit· que a ·ÚJ.Voura, o- commercio e . a indJ.!._stria não 

. . . 
estejam eternamente como míseras mendigas a ba ter á porta de alguns com-
~~er~ianfes desho~estos de - ~útros 'commiss~rios ·gananci~sos, ou d~s 'ho-
~ens inescrupul~sos d~· nego~iõs, dispostÕs a todos os expedientes escusO:S 
para fazer .a propria fat·tuna. 
: ~ .'Ei·a Ô que eu ti;1ha ~ dizer. 

1l':i:mentaclo) ... 
(Mwito 

SESSÃO. DE 31 . DE OU'l'UBJ;{O 

C'llll'n-

,. .O . Sr.. Octavio , Rocha: · ......: . Sr, Presiden~e, o . projecto que está. em 
c1i\)cuss.ão trp.ta da prorogativa d·e orçamentos. O assumpto já está su-r;fi-
dent.P.mente debatido nesta Camara, e sobre elle já o anuo passado houYe 
aqtü <torte discussão. 
'·· . o ' caso .mt;cla agora de · fi~ut·a. A 'questão do véto presidencial é liquida 

El. julgada pa1'~. os . proprios constitucionalistas que entendiam não · te1· o 
J?•·e~i-cl e nte ·da Rep~blica. · d,ir:eito ·de véto _aos orçamentos. · A questão está 
find a ; .o :CÓ.ngresso ji .fez novo orça~ento e co111formou-se com o ~éto ao · 
oq;a~1ento a~terior. E' natural, portan~o, . que *e cogi·te de . uma medida para· 
n.o .. •ca.s-o .ele véto·,. saQet·-se 'cCIT)O ·o ·ç:-overno prpver a arrecadação da · receita 
~ c~n~o ex~cutar · a despeza publica·: · · . . · · 
~ :. _· ç> .· sub~ptutivo '-da . . con~missão . de Finanças, que naturalmente será o 
'fe~cedor,_ não só po!;q.ue é da Co1nmiss~o como ponqu:e. é d~vido â: compe-
t.~;1Cia do meu iHustre collega, ·s;. Col1ar~1 Moreira, mestre ' nestes 
a.~s?mp-tos. , . . · 

o · SR. Coi.LARE~ uiioRErRA: -~ E' bondade d~ v, Ex, '· 
o SR. OCY.rAvro RocHA: - ... . é em linhqs geràés, um substitliÚvo em 

·concljções de ser · app~ovado . .. Faço· -~ ·penas u.ma testricção·, quanto ao· para-
gúipho· · z~. ·.qu'e ,diz ;'Ve.riÚcan.do"se · a hypovhese . de não serem elab.oradas 
l ~ i.s orÇaínéntaria s .ou de ' fixação ·de f.orças até 3l de .Dezembro, vigorarão as 
do. exe':c_icio. _ahte;ioÍ·, : á tê que · o .Oongre'sso :N:ycionái as vote" . 

. O ISR- ·.-CoLLARES 'MoREIRA: ' ......: E essa pa.rt~ constava do · projecto inicial 
-ció sr'. A.D.tónio cat1cis. · . 

O SR. OcTA-:;,Í~ RocHA: -~ Eu ' r ectid'ico pprtanto: essa parte foi tran:s-
'PÍant_ada do .·vrojecto Antonio- Carios pa~a 'o ·~ubsÚtutlvo. 

Posto seja ui:n' respeitado r ' da autOridade' do si·. ' Antonio ·Ca,l'!os ' qu&'O ' 
d. iv~riir ' n~s~e- ponto:: Entendo; Sr .' !PresidentE\, q'ue :em unia lei ' per~anente 
TI~~- ;i:!óde ~icar .. lJ ~evis:.a a h~pot~eS~ • d.o_ Congyesso·_.não dar . :Ol'Ç~m~nto; po~·~ 
-clue os orçamentos ·sa:o a funcçao pree1pua podemos mes-mo ·dlzer a t•azao 
cl~ _se~/- d_á: ~~i~te'nBi~ élo Pocier LegHiiafivó.'' -Pjs'sim .. sendo, cb!TIO p~éver' que: 

. (• '·~i .J • ··::~; .r. ;'", (.~. t:· : • • .. -. •.. • • . . . 
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o Congresso Naciona.l não d;; as leis <le meios? ·Adm'itto que nos ultimos dias 
de sessão, no dia 29 ou 30 de Dezembro, sob a premencía de tempo, quandó 
se tivesse verificado que não se .podia 'dar o orçamento, votassem os uma -:: 
prQrog·ativa . J1â a temos votado ·nesta Casa, por varias vezes, nos ultimos dias · 
.do anno, na imminencia de deixarmos o paiz sem lei rle maios·. 

<O SR. CoLLARElS MoREl!RA: - Não votamos a ]Jr.orogativa n esta Casa. 
O .SR . OCTAV.lO RocHA: - Votámos, o anno atrazado. 
O SR. CoLLARElS MoriEJIRA: - Mas não chegou a ser transforma da em lei. 
O Sn. OCTAVIo ROCHA: - Não foi lei, porque· o Senado deu os orca-

J11entos a tempo mas a .Camara votou a prorogativa. 
\Na Monarch'ia, rSr . Presidente, no granue numero de vezes em que o Par.-

lamento se dissolveu, -:-- e basta compulsa.r o livrq classi.co de Castro •Car-
reira, Historia firw.naeira, -,-- nas varias vezes em que 0 Parlamento se djs-
.solveu, ·foi votada a prorogativa , antes de terminar a sua reunião. 

iN a Republi-ca nunca se deu isso. Assisti aqui, em _1912, um facto. 
Em dias tormentosos, .qua ndo se discutia a questão política, a 0 tempo 

.do . .Marechal Hermes•, não vi o perigo de fica rmos sem orçamentos. V. Ex. __ ,. 
conhece, Sr. Presi-dente, o _valor .combativo e intellectual do Senador Irineu 
Machado. V. Ex. sa·be como elle usava desta tribuna, ~ontra . quasi ·toda a . 
Camara, naquella opportunida.de; entretanto, S. Ex. não perturbou a;bsolu-
tamente a marcha dos orça,mentos que tivemos de votar em dias. agitados e 
atr av<ês continuas suspensõe~ de sessão. 

Posteriormente .assisti mqui a esse outro cáso: Os Srs. Ma uricio de La-
·cerd;t ·e NicanQr do N ascimento faziam n esta tribuna -tenaz oppoSição co1:tíra ::; 
•o :Presi-dente . da Republica, no final da sessão legislativa de :1!920. AmbQS _ 
-combatiam com todo o ardor, el'am Qpposicionistas francos e inici-at·am mesmo 
uma obstrucção parlamentar; mas, quando chegou a hora de ver _que iamos 
ficar sem orçamentos, foi o prO]Jrio Sr. Mauricio de Lacerda quein veio 
apoiar da trLbuna a ·prorogatiV'a. Se, portanto, a .tradição é essa, se eni. 30. 

:annos de .Republica, por maiores que sejam as nossas- paixÕoo po!Üicas·;· que· 
.á:s v ezes nos podem levai·. a excessos, semill'e temos tratado · de dar os ·orça- ·' 
mentos antes <la ·época. da extincção do orçamento vigorante, por que, ·pois, 
:P\·evêr em urna .lei ·um crime <lo Congresso? 

O .Sn. Coi.LARES MoREIRA: - E' uma sün·pl-es prevenção. 
O SR. OCTAVIo- RocHA: - Poi;q,ue, Sl'. Presi?ente, o. Congresso N a ciorta1 

-n~o- <lar orçamento é commetter' um cri]Ue . . _Prever, _P()rtanto, o crime sem 
da: a •punição respectiva, V. Ex . . comprehende que não parece cónsentaneo 
<eom a boa norma, maximé quan-do se ·b·ata de uma pratica repuf?l!canll: de 
trinta annos de luctas politicas intensas e de paixões tambem intensas . 
v. !EX., que el~a Deputaào na.Jquella época, ha de se lerrubrat• . da cal~p~nha 
.dos partid-os nessa occasião. 

O Sn. J o~Q-UI~I . DE .SALLElS: - A esse tempo E}ratp. vota-dos .p-orque <~ lJlaioria · : 
transigia se-in-pre .C-0~ 0'8 . obStrucCi~ri1·SÍ 'as~ · A q.U~~tão P·oU.tici era'· ~~ pi~e'te-icto:-- .. ~ 
múiúui vezes a ' certos' i-nt~resses. -
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O .Sn. OcTAvro RocHA: - lVIas, Sr . Presidente, se essa {\ra, em·· par~e, 4 
veroade e não como apart-eia o illustre, S -r. Joaquim Salles, não é menos ver-,. 
dll!de qu(l a questão simplificou-se com o véto. presiQ.enciaJ, .porque, desde q lie 
os orçamentos contenham disposições que não sejam verdad-e-iramente orça-
mentarias (e .ahi peço a V. ;Ex. , .. CO~UO jurista emi·nente e como ex-Presidente: 
da Comm.issão de Justiça, licença para dizer, não sei se contraria;ndo a opinli.o.o 
de V. Ex., mas entenqo que o vétl!l parcial ser:a a .pplicado sabiamente pelo 
Pre,sidente da Republlca . . desde que .as dispQsiçõt:-s votadas fossem extranhas. 
ao orçamento); com o véto o remedio estará .·dado. 

Requeiro, portanto, o destaque desse paragrapho, e um. vez destaca;do, re .. 
quererei que a votação seja nominal , requerim:entos que foriDJUJarel por es-
cripto, em occasião opporttma, como manda o Regimento. 

Qu:xnto ao mais, s .r. Presidente, · e m Hnhas geraes, o projecto, natt.tra!-
mente, .providencia sobre a situação de não termos orçMnentos. 

Eu preferiria, por exemplo, que decretasEemos logo o regimen dos duod~
cimos para esse caso. Uma prov·idencia., entretanto, se impõe, e reaLmente era 
obrigação nossa., uma vez que está reconhecido o dire-ito de véto, até, em parte. 
pela Justiça Federal, pela,s sentenças do Juiz da 2• Va.ra: é quanto á parte 
do · paragrapho que' trata da hy.pothese da cá.mara não dar as leis orçamen-
tarias , que eu me insurjo . .Sei que a tarefa orçameritaria deste anno é mnli- · 

/ 
to séria; sei que esta.moR di~nte de orçamenws cujo equdlibric entre a: recei~a. 
e a despeza se torna muito d:ffic·:~. Mas , justamr nte por isso, será mais r e-
publicano e mais consentaneo com a-s nossas responsabil1dades· que examine-

• I 
mos esses orçamentos, e dentro do exame que fi~ermos·, demos o nosso voto. 
pois não é justo que atiremos sc.bre os hombros do Go-verno toda res.poruiabi-· 
Jidadc. 

Como jã clecla.rt>i desta tl'ibuna, ·se é verdade que em minha op;' nião OI 

Sr. Presidente da RepubJi.ca. excedeu-se nas desviezas que fez no seu pii.I'Íodo 
-de .. G(?verno; se é v<>rdade que <.:sse facto se verificou, é tambem verd.ade que 
.o Congresso. tem sua responsabiHdade ligada á do Sr. Presid:ente. da Repu-
bhca . . Portan.to, se devemos legislar a respeito da materaa orç:amentar:a, deve-
mos fazel-o d•e uma Vt>z, de frente; · devemos tomar esse orçamento, que se· 
t>stâ discutindQ ,na Ca.mara, e nelle fazer os córtes que forem necessa!l'ios, de·. 
mant>ira a equilibrar a despeza com a receita. 

Julgo um pouco dlfftcÚ, Sr . ·Presidente, pelp estudo meticu~>Dso que f.'z 
de todos os projectos de orçamentos em d,iscussã9 chegar-se a esse resultado . 

,Reputo a mll!teria diff,Jcil, mas nii.o a ·reputo absolutamente impraticavel. Dif-
:ticil, por que tivemos uma r t'ce'ta de 526 mil pontos arrecadlada em 19.21. 
Pela r·eceita arrt>cadada no 1• · semestre deste anno, segundo i•nil'o-rrnações 
que tenho, não officiaes, a receita y.a;j se manter nesse nive1 de 526 mil ' con-
tos. Mas, ad·mittámos que no exerCiicio de 1923, cpm os no;os imposteis · e ' c:om 
as · providenclias sobre arrecadação, que po.rventura te~h~ dacto 0 Governo da 
Republica, a rect>-ita. attinjR a: 600 mil contos·. A ~spez~, entretanto, até a15~n·a 



527 

:sommada, dos -orçamenfos que es·tiio send·o discutidos, monta a 903 ·:mn ·· con-
to-s, eorno da.qul a pouco demonstrarei" rna:is precizamertte, corri 'algarismos. 
•Quer dizer que, apezar de tudo, haverá. um clej-icit de 303 mi'l contos, mais ·ou 
menos. 

Na receita otbl"ó dá-se a mesma cousa. A de 1921 foi , avproximadame nte, 
odie 79 mil contos. Pela ~írrecadação do primeiro semestre, segundo informa-
Çõee que •t·eriho, tarnbem nã:o officiaes, essa receita mo-nta por 31 ou 32 mJl 

·contos. Quero dli~r que no ex~oiCIO, e1!a irá diffi·cilmente a réis 
SO.OOO:OOú$000. Mas, admittindo qu e monte a 80 mil c0)1tos; com os projectos · 
-de desp-eza que estão sobre a m ,>sa aa· Camara, V. Ex. encontrará 87 rn'il con-
·tos, ouro, com um dejic-it portanto, de sete m -11 contos . 

O_r.a, Sr. Presidep_te, é então em uma oc.casiã.o ~estas·, em que estamos com 
:a vida or çamentaria assim desorga nizada, que iremos a br:r mão de nossa si:tua--
.ção de legisladores, pa ra atir-a.r sobre o Poder Executivo toda a responsabilida-
-de do equilibrio d:o orça.me-nto ou do córte nas despezas? Não me pat·ece bem; 
·ontendo que devemos pé\ r mãos a ola·a. 

Ainda hontem, no Senado, o nobre Presidente da Commdssão de B'ina.n-
·Ças da quella Casa, cujo nome declino com o ' muito res-peito que sehw:re me 
mereceu, não só pelo seu _passado de legislador, mas .por sua. reconhecida au-
to·r-idadf;, o S'r. Alfredo E!Us, recla mou contr-a, o atrazo dos orçamentos na Ca-
.Jnara, e · de.clarou que não fossem depois culpar o Senado. 

E' ver-àad~ qu~ S. - Ex. não foi mu~to justo, porque, se eu quizesse <re-

'Vid.ar, diria a S . Ex . .que desde Julho. estão no Senado ·as leis de Fixação de 
]]'orças .de terra ·e rnar, qu~ -ai:.é este momento não foram votaõas. 

E' natural - por que não di'zer c om a franqueza de um homem politi·co, 
;f.raneo corno sou? - é naturaL essa demora . . Estamos em -um Gi.werno que 
vai findat~ e este, c€'rtamente, -por escrupu1o explioavel, não quer orientar or-
·l)am·entos que vão s.er utiHzaJ€1os 1~ero- que vem ; Este, por -sua vez;,: por escru-
:l!)Ulil-!t inteiram ente j-us·tos, não quer interv1r nas decisões. do PodeF 'Legislati.v<•, 
-que, geralmente, se orienta, na obra administratl<v.a, pelo Executivo, e, al.i-ãs, 
.-deela,ro que considero isso per~eitamente normal. Nressas rondlções, defeu-
·db a Camara das a·ocu.saç@es ·do- illustre Presiden te .da. Com.missão de Fi·-
na:nças da. outra Ols~~: do Congresso, diZendo que a demora desta vez se j_usti-

f~ica pQr- esse motivo· e tambenm pef:;us questões d:e ortdem. p.olitica. Porq;ue, fe-
.J,JZm.ente -ou 1n~eli~mente - nãO' sei - este é um ·pooer p<J>Utico, neble esl!a. 
JIWS tod(i)s sujettes a contLnge.n:cias des.sa <J>rdem'. Fa11o assim com essa ind:e-
pendeneia, com essa .fmnqueza, ppYQU{r não tenho ligações - oom o ·· Gove,rno 
-Mtual, nem com o que vJi:á. Julgo. os dons. A.cho que nem um nem outro 
pôde Cl1!ixar de fazer o que estâ faz-endo. 

Nestas cond·ir,ões, rep-ito, é em uma occasião como e.sta que vamos vota.!' 
l)r()jecto de lei autorizando a ·prorogativa orçamentaria? 

Já que está perto de mim o nobre Deputado por Minas Geraes, mestre em 
-<!ontabilddade, e verdadeiramente o autor . do Codigo de Contabilidade ... 
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0 ,SH. JoSINO DE AHAUJO: - Não a po'ado. 0 Codigo ê da Oun,a ra . ." 
o .SP.. Oonvro RocHA : - .. ·. o Sr. Josino de· Ara ujo, cujo nome declin O> 

.,com a. am.1za de de sempre - devo declara r que essa questã o foi discutida »> 
a nno pa ssad.o a qui , a proposito desse m esmo Codig o d·e Con.ta;bi!ida.d~ . P a r a. 
V . .. Ex. ver , Sr. Presidente, como esta Ca mara muda de opindão, direi que. 

.a.p_resentc'.i uma emenda muda ndo a da ta inicial do período orçamentm·io pa,r~L 

Julho, ::;egundo creio e :não m e falha a m emoria, ao . projecto do Codigo dlc 
,(lontabilida de . O m eu · nobre co!J.ega Sr. Jcsino <1e Ara ujo, ·porêrn, .deu-me-
ra zões, na occasião, t ã o con'VOincentes, que terminei r etira ndo a em enda . 

... O . ~R . Josr~o DE .6..HAUJO : - Continúo a. pensa r do .m esmo modo . 
O SR. OCTAVIo RoCHA: - N~ssas condições, a C'amara. o a nno passado r e:-

jeitou essa minha i'Cl'éa.: r ejeitou e o C.odf go de GontabjJ.idad<' está ·em vigot· .. 
E.· ' verd~de que n enhmn dos orçamentos que estão s obre a mesa; ' a não ser,. 
·t~lvez; ó do Interior, es tá derutro da lei, que r egula a conta.bi!idade pubHc~:. 
·E.s!ão todoM elles organiza d.o.s fór~ della. Póde-s.e dizer que o C odjgo de Conta~ 
bilida de a inda nã o foi r egula mentado . P errryitto-me . chamar pa ra es:;e pontu. 
a attenção dos . Srs. r ela tores, para que h armonizem seus orçame ntos Cüm 
·o" Codigo. Faça mos uma lei que, em linhas geraes, se enquadre nesse Codigo :. 
·~ão ,s~l \Se sou suspeito, porque com o illl'ustre R elator discuti desta . tribÚna. 
ó projecto e a p1·esentei em enãas , que foram bem r eceb'.'<das por S . . E x., apezar· 
do nenhum valor dellas. 

. . I . . 
0 SR. -!OSINO DE ARAU JO : - A intervenção de V_. Ex . f·oi preqiosa . . 
O .SR. ·oCTAVIO RoCHA: .,- ~"'- v:erdade 1' _que o God:igo de C'ontatilridade, E•m 

,inhas geraes, está muito bom. A questã 'O é pra ticar o que alli está e não set·á 
demai~ que nós , Cama.r a dos Deputa.dos, que votamos ;e~se .Codigo, cotiJecemos; 
·a a pplical-o desde log o na organização dos nossos orçamentos . 

O nobre Sr . Mirri·stro da Faze.nda a inda não regulamentou a ~nateria. ~· 

i·ealinente dLfficil f azel.-o, pois o · ~rabal·ho exige a lgum tempo, ·e ·S : Ex . , sei• 
. disso muito bem, está assoberba do com a:ffa zeres de sua . pasta , que ê a ctual-
mente muito trabalhosa . Estou inf-ormado, porém, de que gra n1e parte d<l . 
r egulamentação está pr:ompta.. Como disse, é dif·Jlicil ·a tarefa . 

Assim "s endo, P. passando em reV'ista cada um desses projec,!tos de or-
·Çamento, que ~·tão em àiscussã r,, V . Ex. va i encontrar, ~-o trabal\1~ por mim. 
fclto, quâ nbo Pl'Oprfa.mente á despeza papel , discrimina das·- as verpas "Ma te ' 
T.'ial " e "Pessoa l"; "' d e despezas que classifiquei ·de· "Va·rias" , que não s e en~ 

·11Ua dr3Jl'!i n a · de "Pessoal", e n em · na de "Materia l "; como .. s.ejam f!-S despezas.. 
com . O pagamento· de juros, ·SUbVenções 'O outras, que nã.o se possam oonteL· 

·naquellas verbas; V. Ex., encontrará, no quadr6\ synthetico, os S!fguintes a1-
gar:~Sn1os : 



Ministerios 

.Justiça . . 

Riiformados da· Policia, : ..... . .. . 

Reformudos dos Bombeiros . . .. .. 

Marinha .. . 

Reformados 

Aàdidos 

Guerra .. 

Refor..ma;dos 

Addidos . . 

Agricultura . 

. ·.· ·· : • ........ ·····. 

Addidos . · ..... . ........ . ........ · 

Y!ação ...... . .......... ... .... . 

·Addidos 

Fazenda 

.Addiüos 

Inactivoo . . 

Juros ein g~i·al 

De'speza e~c-iaJt 

Saro ma 

QUADRO SYNTHETICO DA DESPEZA. PAPEL 

Pessoa! .. Material 

. . I 
~7.142:605$9381 33.283:943$563 

I 
893:729$0101 

I 
379:924$377 1 

I 
39.251:3.23$0841 34.185:559$000 

I 
4.407:858$165 1 

I 
195:994$000.1 ·-

1 
1.191:600$0001 1 .230:720$000 

. I 
101.313:313$8321 33.961:406$418 

I 
. 13.538:667$7151 

I 
92:284$000 l 

I 
34.201:039$-700 I 18. 5~8: 645$897 

I 
808: 84"0$000 I 

. I 
205 .136:174$500 I 70.906: 212S866 

! 
947 :745$0001 

. . I 
58.048:383$2331 7 .514:196$998 

. I 
3 .132: 026$576'1 

I 
31.201:000$0001 

I 
I 
I 
r 
I 

. I 
561.882:509$7311 199 .&20': 688$7'4'2-. I 

Despezas vari.as .Total Obsm·vações 

I 
3 .722:025$0001 

I 
I 
I 
I 105 :422:231$888 Do Minis terio. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 78 .o i o :734$849 Do · M.inisterio. 
I 
I 2 .4 22:3 20$000 Do Miruisterio. 
1 
I 
I 
I 
I 
I 148. H05 :671~9 66 Do MJnis terio . 
I 
I 
I 
L 53 .'548 : 525S597 
I 

24 . 065: 000$000 I 301. 055 :132$366 Do Ministerio. 
I 
I 
I 

3. 312:000$0001 . 
I 
I 72.006 :606$807 ])os serviços do Mlnisteri o . 
I 
I 31. ?.01: ooosooo 

. . I 
98. 777:374$000 1 98. 777 :374$000 

I 
12.509:080$0001 12. 559 :080$000 

1 

. I 
142.405:479$000 I 903. 938 :677$473 

I 

Chamti·tt itttenção da: Camara· para esfe quadro . E si V. Ex. examina r detiJ.amente os que ' vou em bt·eve ler verá que ha repartições cuja 
verba "Pessoal" ê enonne e cuja ·verb'a · "Materiait" é insignificante. 

Isto demonstram os aeg'Uint:es quadros explicati;,.os dos differentes · Mlniste1·ios, que passo a ~e r : (Lê ) 
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M I N ISTERI O DA JUS'l'IÇA, (papel) 

YER!3A!Í 

DISCWMINAÇÃO 'l'OTAL l>AS VFJRBAS 

Pessoal l)![aterio.l 

-------~----~--------------~----~----------c---~~--~----------

1 S~bsidio do Pres\çlen te ... . ... ......... . ...... i 1 120: 000•$000 1- ·i \ 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

· lo 
1:1 
12 
:).3 
14 
15 
16 

Subsidio çlo Vioo. -~- - .. ........ :. . . .. . . . . . . . . . . . • 1 60:000$0001 I 
Gabinete do Pres1d~mte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79: 800·$000· • 
D esp ezas do Pa-lacio . .......... . . ·. . . . . . . . . . . . . 2 65: 000$000 i 
!Su bSidio de Sea'ndores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 968: 625$000· . 1 
Secretaria tdo Senad o .................•...... , 103 1. 041:019$530 .385

1 

:_ 096$000 I 
.Su bs•1dio Q.e Deputaqos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 3. 2'59 :M0<$000 I 
Seoretarja da, Camaxã : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1 . 358:299$6001 421

1
' : 968$118_J· 

A judas de c u sto dó Congresso N aciopal .. . : . . . 275:000$000 
Secretm,ia .. • ...... .. ....... : . . . . . . . . . . . . . . 93 674 :020$000 · 68:0416$1181 
Gabi_nete ·do consul tor .. .... , ........ .. . .... . ·.. 2 21:000<$0001 5:000$0001 
Just1ça federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 2. 457:946$1811 389:044$1181 
Justiça loca] · . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 223 2. 059:1.92$542 159 ~54$118!1 
Ajudas de c u s t o de rriagi,strados .... . .. ... .. ·.. 5:500$000 . 
!P olicia Givil . . . . . ....... .. ....... :.. .. .. .. . 1. 912 6 . 626 :'558$000·1 ,2. 405:310$5001 
Policia :Miilitar· . . • . . .. .. . • .. .. ............... 3.953 7 .205:597$()40\ 5.207:884$1101 
R eformrudqs da · Poficâl\-. . .............. ... . . . . . 893:729$010\ . I 

17 .casa de Detenção . .. : . .. ... . . . ... ... .. ...... . ~1 142:200$000\ 864:860·$831 1 
18,Casa de GQrrecção .. .... . ..... ... .. . ......... -I 73 160:903$4081 5:i7 : 731$450j 
19 A-rc hivo · . .. . .. .. .' .. - -~- -- .. .' ............. . ... -I 46 180:830$0001 19 : ~?6$1181 
20 -Assistencia a alienados' ... . .... ... . . . . .. . . . . . -I 593 1.074:84·5$850·\ 3.012:373$7241 
.21 ISau de P u bHca •... ,._. ....... . ...... .. ...... . .. 1 4 .704 11 . 6:74:397$500<1 14 .562 .:700~450/1 
22 C. S u p.P.TIOr de EJ.nsmo .... ........... . . ... ... 1 5 36:200$000 3:40·6"$000 
23 jinstituto_ de Ensi-il;Ç\ ......... : .· ........ .. .... 1 11 · 59 :400·$000 2+ :45o:soo·OI 

·S u bvonçao a Fa-culdades . . . ..... • . . .... . ..... \ 6. 553: 870<$250 · I 
2t [E scola· de BeUas A rtes .' ... : ....... .. .. ... .... \ 31 255:490$.000 124 : 882$2361 
25 Instituto de Musica .. . ... . ....... . ........... 1 88 408:3 86$6:66 34:352$118 
26 Instituto Bepjamin Constant .... . ..... . .. ... -I 97 321:604$0.58 207:711$,1181 
27 
28 
29 
30< 

Institu to S u rdos Mt1do~.. .. .... .. .. .. ........ 1 32 86 :141$0(}(} 83 :27•6$-118/ 

g~~~~t~~a - .. :. ' .. :::::: :::: :::::::: :: :·::: :.:::: j · li~ 4~~ ~~!~:~~ ~~~ !:~- ~~~~:g~ 1 
. 31 

Serviço eleitoral . . . . . .. ......•. .. .... • . . .... 1 - 300>:000·$000 
Cor-po de Borpbekos . ... .................. .. . 1 1.044 3.308:246$313 645:993$.200 

IRefr·llmados- do Corpo ........ . .' . . .. .... . .... J 379:924$3771 
32 [A d. do A?r.e ., ..... . ,: .. , ........ .... ... . . . . .... . -I 352 1. 313:000$0001 

F orça pol i ma, . . ... .. . · . . ...... . . .. .. . . .... ... . ] . 318 :000$00(}1 
33 
34 
-35 
36 
37 

·38 
39 

I nstituto Osw aldo Ol'u z .... ~ -- -·· · · ·· ·· · · ···· - 1 13"8 676:680$000 
Serve.ntu arios do Gu1to Cath.olico .... .. . .. ... -I . 40:000$000 
Magistr ados em clisponibÜidade . .... .. . . .... .. 1 60:000$0001 . 
Subst ituições . .•.. · . .... . .. ... . ... . . . . ... . ... 1 150~00$000 
Subven ções .. . . . . .... .. ....... . ........... . . I 

.Eve.ntu a·es- . . . . . . . . . . . . • • . . . . .... . . . . .... . . 1 I 

/

Percentag-ens . . . • ... ... ... .. ............ : .. ·1-- -- ~ 13. 600 ~00$000 I 
Total do Mdnisterio ... .. , . ..•... .. .. . .... . . 1 14.375 68.416 :259$3251 

I I I 

MINJiSTERIO DO EXTERI OR (papel ) 

Ul o 

1.029:839$(}00 
400 : 000·$000. 

1.133 :960$00{) 

'1 - J.· 

3.122: o-25~ooo 1 
400: 000$000•\ 

. - I 
37 . 00~~72$5631 

.(: 

_, o =· 
· ~ ~ 
A o 

VERD.\B !Q : 1 
l(}:• 

Dl81'HIM;INAÇÃO 

I 
1 S ecretada . , .. ............... .. ..... : .. .. . ! 
2 Emp . disponibilidade . . .• : . .. . ...... .. · ..... ! 
:3 E xtr. n o interior ............ , .. .. .... ... ... · .. -I 
4 Obras .. .. ... •.• . ...... .. •...• . • ... . . . .•.•. ·j 
5 R ecepções . . . . . . ... ...... .... . ..... , . . . ..•• , 
·6 Oong~essos . . . . ........... . . . ....... .. ..... ! 
7 Telegra•p)JIO e Correio . . .. . ........ . ...• . . . ... -I 

13 ·Expans-ão economka . . . . .... ... . . ......... -I 

z g 
z 
~ 
::-.. 

] 27 

14 
1
c. Limites . . . .. .. .... . .. . · ... .. ..... ..... .. ·j __ _ 

J Total do Minister io .. . .... ... .. .... . .... . .. I 127 
I . I 

Pessoal 
I· 
I 
I 

·' . 

Material 
.ú : ' 

120:00(}$00{) 
60:000$000 
79:800$000 

265:000$000 
968 :•6t25$000< 

1.426 :115$530 
3.259:500$0QO 
1. 780:967$718 

~75 : 000$000 
742:966$1118 

26 :0·00$000 
2 . 846 : 99ü-$299 
2. 218 : 946$·660 

5 :500·$000 
9 . 031:869$000 

12 . 413 :48'1$150 
893 : 729$010 

1.00? : 0<60$831 ' 
-698 :•634$858 
201): 326$118 

4.087:-219$574 
26.237:097$950 

39: 60•6$000 
80:850$000 

6.553:870$250 
380:372$2136 
442:738$784 
"529: 316$176 
169:417$118 
594: 624$t618 
5Q-9: 6•40$000 
300·: 000$00(} 

3. 9'54: 239$·513 
379:924$377 

2 .342:839$000 
71R: OÓ0$000 

1. 810: 640·$00(} 
40:000-$000 
60:000$000 

150: 000·$000 
3. 722 : 025$0{)0' 

400:000$000 
13 . 60(}:000$000 

10•5. 422:231$888 

TOTAL D~S VER!3AS 

1.267:220$000 
25 : 100$000· 
10 : oo·o~ooo 
30: 0·00$000 

·100" : 000$000 
30:000$000 

120 :000$000 
80 :00 (}$000 

70(}: 000$000 

2.4-22:320$000 
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MINISTERlO DA MARINHA (11a fJ 6l ) 

VJDP.DAS 

DISCRIMINAÇÃO 

Pes11oal Mat&rial 

I I I 
1 Repartições de marinha . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . . -I 833 2 .402:27J.$001Jj 1 
2 Offic~aes e .sub-offuciaes.... . . . . . . .. . ... . .. . - I 1. 765 17.821: 200%iOOOI 1 
3 Marinheiros . . . . . .. .... . .... .. . . . .... ... ... -I 7 .16J. 6. 878: 601$000 1 1 
4 Batalhão Naval ... .. .. - . . . ..... .... . . .. . . .. • j 80 0 628 :766$7001 I 
5 Arsenaes .. . ............... . .. .. ....... .. . .. j 2. 141 4 .3 94: 867$0001 
6 .Super:intendencia. de Navegação . ..... . .... .. -I 40'1 J. 032:780$0001 1 
7 Ensino naval ........ . .. .. ... . .......... . .. 1 1 .850 1.142:738$9841 I 
8 Material . .............. . .......... . . . .. . . . . -I - I 2l.082 :092$000I 
9 Addidos . . . . ......... . . . . ... .. . . . .. . .. . .. .. . j 81 J.%: ~94~000 I 

10 Pesca . . . . . ........... .. -_ . .. . . . .. .. . . - .. . ... ! 430: 00()$000 I 
11 Munições de bocca ..... . .. .. . ... .. . . ..... . . . -I I 12.723 ~67$000 / 
12 Classes inactiV'as . . . . ... . .. . . .. . • . ....... • -I 4. 407: 858jl16iil 
13 D. extraordinarias .. . .. ... ..... . . .. . .. .... - ~---- 750 :000$000! ----~-~~ 

P;ercentagem e/vencimentos . .. .. . . ....... i 4 . 200: OOO$R4fll 

1- -- I I 
~~~=T=.o=ta=1~d=o=m~iru=· =·s=te=n=·o=·=·=· =· =··=·=·=·=··=·=· =· =··=·=· =·=-·=·=· =·~~1=4=.=ú=S6=, ~~=4=3 =.8=fi=5=:1=7=5=$H=,I=fl=/~=:=4=.J=8=5:559$000 

MINTSTERIO DA GUEl_-!RA (pa.pel) 

VE!:E:AS 

DISCRJMJNJlÇÃO 
I . 

'PenBoal I · Material 
I 

I i 
1 Administração Central .......... . .. . - ... í 
2 ~~~~~~i:: .· .· .:::::::::::::::::::::::::::! 

_8261 
13] ' 
102 
6Zt 

I 
1. 794.:J.7Z*500 1 
6. 000: 000$()00 1 

337:027$500 
943:380$0001 

6.578:770$000 1 

I 
I 
I 
I 

3 [.Justiça . . . . .... ... . .... .. ... .. ..... - . . .... -I 
4! Instrucção militar . . . . ........ . ............ i 
5 IA.rse!ll'.e!.' . . . . . . ... . ............. . ........... 1 
6 Fabricas . .......... .... ... . ... ·.-- ...... -.-I 
7 ,Sa1.:d~ . . . . .... . · .... - ... - · · · · · · · · · · · · · - · · · · ·[ 
g IOfficraes ..... ..... . ........... H• •••• ••• - •• ·I 
9 !Praças . . . . . . _ . . ... . ............... ... - .... -I 

10 r Cla....<>ses éiinactivas . . . . .... .. .... . ... . . .. ... . f 
11 1-1\juda.s de custo . . . .... .. •.. . ... . ... . ... - . . . .. I 

ii [~~!!~ _. .· .· .. :::::::::::: ;::. :::::: ::::::::::1 
H [Material . . . . . . ..... . - ...... - . - ............ . -I 
15' P..eerga.nização . . . . . ........ .... ... ......... ' 

l..15'1 
666 

3. 375 
?G.761 

I T otal do mfnísterio .......•.......... . .••.. l-~-3-.5-2-9-
f i 

2.564 :200$265 1 

L379:fJ67:i;51}0! 
L 227:145%000 I 

42 . 374:35fJ$8081 
31.614:2n$260 I 
13.538:667$7151 

500:0001lOOOI 
!l2: 284$0001 

I 
I 

-----! n4. n44: 265$05-t &' 
I 

141:000$000\ 

\ 

I 
I 
I 

1.015:000$0001 
31. 30~ :4 06$4-1.81 
l. 500 :000·$000'[ 

33.961.:406$4-181 
I 

TO'l'JIL IJMJ ~lJliWAt; 

2. 402: 271~000 
17.1l~1:2UU5$00 0 
G.ll78:0!J1~!J(JO 

628: 7f:G$700 
4.394:867$()00 
1.032:780$000 
1.142: 761;$&84 

21.082: DV2$000 
11!5 :fl ll4$000 
430:000~000 

12 . 723:467~000 
4.407:85k$l05 

750 :0()0,000 

4.200:000$849 

78 .040: 7Z4'f;84 !1 

1. 7!H:l 72$-íí()O 
6.000:000$'000 

337:()27$500 
1. 084:380$00 0 
6.578:770$000 
2.564 :20-0$2fi5 
1. 379:961%500 
1.221:145$000 

42.374:359$801: 
37 .614:2~1$2 60 
J 3 .53~ :&67$"715 

5001:000$000 
92':284~000 

1.. 015' :000$000 
31.M5:401J$411? 

l.50ú:OOó$060 

]48.905:671$96fi 



'• 



MINI$'l;'E.RIO DA AGRICVLTUR A · (papel • 

DJSCRIMINAÇÃO 

1 /Secretaria d€ Es·tado ..... . ........ . .... ... .. . ] 
21Pessoal contractaJdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 
3 Serv!ço povo3j_m€nto . . •. ........ . ..... . . . . - I 
1 

1
Jard1m Botam co . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .... .. 1 

5

1

FO!l).ento AgrlCola .. .. .. ............ .. . .. ... 1 
6 Escolas a rtifices . . .. ... .. . . ....... . ...... : 
7 Serviç:o Geologko . . . ..... .. .. ............. 1 
8 Junta Oommerc1al . . . ........ . .... ... .. . . .. 1 
9 Direotoria Geral de E sta tística . .. .. .... .. .. . .. I 

10 oti·servatorio .. . ... · •............ . . ...... -I 
11 Museu ......... .. ... . . ... .. . ... . .. . .. . .. 1 
12 Escola ·ele Miinas ... ....... . . . ...... ..... .• ... 1 
13 Informações . . .. . ............ . .... . ... . . . 1 
14 I ndustria :Pastoril . . . . ....... . .... . ..... . . .. . 
.15 Protecção ao:; Indios .. ...... . . .. .. .. ... . ... .. 1 
16 EnSino agronomico . . . . .. . .. . ... .. ... . .. ... ! 
17 I E. .S. Barbacena ................ . ... . ...... .. . I 
18 Di-rector,ia. de Metereologia . . .. . ........ .. . . ... j 
19 IAddldos . . . ... . ..... . .. . . .. ....... . . . ... .... , 
20 Instituto Ch imico . . . . . , . . ..... . . . ... . .... . i 
21 Junta d'e Correctores .. . .... . .... ........ ..... i 
22 ls b - '1' • ' u vençoes -e au~n 10s . . .. . .. . .. .... ........ . . 1 
2·3 Obras . . . . ... .. .... . . . .. ........ . .. . .. . .... . I 
24 E scola Wenoesláo Braz ....... ....... . . . . .. .. . ! 
25 Algodão . . ...... . ....... . .. . . . .. .. ..... .. I 
26 St>ment<eiras ...... . ...... . . . . . . .. . . . · ..... 1 
27 Defe,sa agri<Jo1a ... .... . . . . ... . . . . ... ... . . 1 
28 Ex:purgo oerea-es• .. . . . . . .. ... . ... . .. ..... 1 

29 ' Ev-entu~es . . . . . . ... . .... . . . ... . .... . . . ... . -I 
30 Abasteclrn€nto . . . . . . .... . ...... . ..... . ..... 1 

94 

325 
42 

227 
228 

33 
13 

10-2 
37 
75 
67 
14 

688 
10 

186 
4 

512 
117 

13 
4 

69 
59 
41 
28 
10 

. . 1---
31 ~-Percentagens . . . .. ....... . . . . . .. . ..... . : .... 1 

'l'otal do minist~ri o ... .. . . .. . . . . .. . . ....... ] 2.998 
I 

. I I . 

Pessoa! Materín.! 

I 
773:680$000 133 :100$000 1 
25o :ooosooo . I 

5 . G19 :500$000 5,1-5 :000·$000·1 
349:320$000 , . 123:000$000i 

2 . 032:800$000 1.924 : 000$0001 
1.550 :000$000 1 745:000$000 1 
1.45P :400 $0oo l 1.198:0oosoo o l 

63: 800S:OOOII 32:636$000 
514: 640$000 1 48:520$0001 
254:280$00011 98: 720·~000 
336:880$000 1 131:000$000 
510:900$000 ] 128:800$000 , 

67:200$000 1 199:000$000 1 
4. 63 5 :974$000 ' 3 . 7.21 :000$000 

744 :922$0001 415:628$0001 
2.063:440$00()1 1. 634 : 375$545 

46: 200·$0001 10(): 500$00.0 1 
395 : 880$000 \1 48 8 :874$000 , 
so8:84osooo l I 
161 :40()$000 ] 255 :(i00$0001 

11: 4oos ooo 1 12: ooo$ooo 
I 4 .937:652$352 

50•: ooo$ooo I 200: 000 $000·1 
348: 920$ooo 1 135: ooos ooo 
879 :00(}$000 1 649 :000$00()1 
572:000$000 11 224:000$000 
254:000$000 1 120:000·$0·00 ] 
90· :000~000 ] 55 :000·$000] 

- i 250 :000•$000·1 
86: 160SOOO ] t 53 ~40$00(}1 

9.582:293$700 11 -

a5 . oo9 : 879$100 / 1 -1-8-. &_3_8_: 6-4-5-S8_9_7j 
] I I 

MINISTERliO DA VIAÇÃO (pa pel) 

rr. 
o 
~ VFlllE<I.S r'l ... 

A~ ' z g I z Pes8oa! I Matehal p 
r.. I 

DISCIUM IN'AÇÃO 

I I I 
84 632:905$0001 . 134 : 800·$000 I 

7 .166 32.763:750$000 1 3 . 650:000$000 
4.598 21 . 314 : goo$ooo I 4. 866: 800•$000 

I l. 965: ooosooo I I 
I 

1. 321:539$86 61 I 
5.071 5.:! . 583: 652$000 ] 37.30() :000$000 

455 7.0 86 :375$0001 4.225:178$000 
373 4. 6.24: 98(}$ooo I 7. 20(): 000·$0001 
459 2. 43,6: 420SOOO I 850:000$000 1 

565: 0(}0$000·1 979: 400$ooo I 
97 773:600$000 257: 1oos ooo1 

142 3. 993 : 620•$0001 . :!.474:700$000 
?;6e. 5.2.24:920$000] 3. 000 :OOO SOOO \ 
''29 183:077$500 1 2.427: 095$000] 
216 2 .295:000$0001 175 :000$000 1 

46 297 :975$'0001 79:600$000 I 
60: OO()$Ooo I I 200 :OOO$roo l 

108 947:745$000 · I 
I 24 .065:000$000 1 

69. 000·: 000$0001 
J 

19.30~ 206.083: 919$500·1 94. nn : Z12$866l 
I I 

1 Secretaria -de E stado . .. . .... . . .. . . .. . . ....... . 1 
2 Corre:ios . . . . . : ... .. . ...... . . ........ . ... .. . . I 
3 Tewgra-phos . . . . . . ...... : . ... . ......... . .... I 
4 ;Subvenções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ·I 
5 Garantia de juros ........... ........ ..... .. .. . 
6 I Estrada de Ferro Centrai . . . . .. . . . .... ... . . ... I 
li Oeste . ,· . ..... .. .. ....... .. .... . . . ...... ... . 1 

IIIjNoroeste .. ............ .. .. .... . ........ ..... ] 
IV,Viação Cea!r-ense . . . . ...... , ........ . .. . .. ... 1 
Y 'l'herez.opolis . . . . .. ..... . . .. ..... ... . .. . ... . . I 

7 Seccas . . . . ... .. . . . . ... . ..... .... . ... .. . , ... I 
8 P,..guas ...... .... .............. , .. .. .. .. .... .. i 
9 Insp.ectorJa de Portos .... .. ·· . .. ..... . .. .. ..... I 

10 H!umiulação . . . . .... .. ... ... .... . ... . ... . . . . 1 
11' Lnspectorfa •elas Estra;das .. . . . ..... . . . .. . •.... 1 
12· Inspectoria Nav.egação . . . ... .... ...... : . ... 1 

13 Fiscalisação de ser-vJços .. . .... ... . . ... .. . . . .... 1 
14 Eventuaes ...... . ... .. ...... .. . .... ..... . ... 1 
15 Addidos . • . . .... .. .. ..... . ... . . . .... ... . .... I 
16 Obr•as . : . . . .. · .... .. ... . . . .... . ... . . .... . . . . . 1 

P ercentagens .. . .. . .... . . . . . .. . . .... . ..... . . 1 
l---

Total do ministerio ... .. ..... .. ... . ..... . .. i 
I 

'IDTAL. DAS VERBAS 

9()6: 780$000 
250 :0008000 

6 .134:500$000 
4 72 :320$000 

3. 956: 800$000 
2.295:000$000 
2 .64~:400$0 00 

96:436$000 
563:160$000 
353:000$000 
467: 880$000 
64fl: 750~000 
266:200$000 

8 . 356:974$000 
1.160·:550•$000 
3. 697: 815$545 

14 6 :700$000 
1 . 384 :754$000 

808 :840$000 
41.6: ooo~oor, 

29: 400~000 
4. 937:652$352 

250 :0() 0$000 
4 8 ~: 920SOOO 

1 . 528 :000$000 
79 6:000$000 
37 4:000$000 
145:000$000 
250 :OOO·SOOO 
140:000$000 

9. 5-8 2:293$700 

53 . 548 : 52 5 ~597 

~'D'l'AL DAS HJIUlAS 

767 :705$000 
36 . 413 :750$000 
26.181 :700$000 
1.965 :000$000 
1. 321: 539S8ú6 

90. 883 :652$000 
11 . 311:553$000 
11. 824 : 98 0 ~00() 

3 .286 :420$000 
1. 544 :400$000 
1 . 030:700$000 
G .468:320~000 
H. 321 :920$000 
2.610 :l7Zl)500 
2 .470 :000$000 

377 :575$000 
60 :000$000 

200 :000$000 
()47 :745$000 

24 .0 65:000$000 
69.000:000$000 

3M.055:132$366 
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MINISTERIO DA FAZENDA (prupel) 

Ul ... o 
z 

DJilNOMINAÇÃO 

------~--------~ -
I I 

3 [Juros da divida interna.· ... .... . - ... . ........ 1 
4 [Juros ode emprestimos Lnternos ............ .. - I 
5 [In act'ivos ·e 1Jensioruistas .... .. ... .. . .. · .. . · · · · -I 
G [Thesouro Nacional . ...................... ... J 
7 [Tribunal de Contas. - ................ . · .. . -··· -I 
8 iReoebedor~a ..... ... ........ ...... •J •••••••• J 
9 1 Caixa de A'IP,iortização .......... . ....... ....... J 

10. j'Casa ·da Mio.eda ...... · ...... . - .. . ... - .. ........ [ 
11 !Imprensa Nacional ............. _. ........... 1 
12 Labo~at?rio de Analyses .. : . . .. .. . ............. I 
13 Estaüstrca Commer.cia.l . . . . ..... . . .. . .... . .. J 
14 Jinspectoria de Seguros ... . . ..... ..... . ... .. .. J 
15· iProp'l"ios nacionaes . . . . .. . .................. [ 
16 De1ega;c1•as fi scaes . . . . . ...... . . . .......... . - I 
17 Alfandegas . . . . ...... ... .. .. · . . ... . · · · ... · · . ·. · I 
18 Agencias . . . . ... . . . . ......... ... · · .. · · · · · · · -I 
19 Collectorias . . . .. ....... . .................... J 
20 Acldidos . . . . . . ... . ...... ... . .. .. . ....... . ... I 
21 Consumo . . . . .... . . . ................. - .. ... [ 
22 Ajuda de custo ........... . ...... . ......... . .. 1 
23 Juros de b.ilhetes do Thesouro .... .... . .. .... 1 
24 Juros dos orphãos ...... .. ........ .. .. ... . .... 1 
2·5 Juros da Caixa Economica ... . .' . ... ... .. . .... . 1 
. 26 Juros 1diversos .. • .. . . . ......... . ....... .. ... 1 
27 Co•mmissões . . _ . ... . . . . . ... ... .' ............. J 
28 \Eventuaes . . . . ............ ... ....... - ... .. .. -I . 
29 Restituições . . . . ....................... . .... J 

30 Exercicios findos . . . . ......... . .... ......... 1 
31 Suzstit)llções . . . . ............. ... .. . ... ... . -I 
32 10bras . . . . . . ...... - ..... ..... .... .. . .. ... ... . 1 
33 Inspecções . . . . ..... . ...... . .... : . ... . .. . ... i 
34 Peroenta~ens sobre vencimentos .... . .... · . . . . . 1 
35. In spectona dos Bancos . ...... . .... . . .. . .. .... j 

IDespeza espechl . . . ....... . . ... . ....... . ... 1 

I ! T otal. ........... - . - . ... . ....... .. . - . ...... I 
I I 

446 
13M 
160 

36 
2ti9 
954 

81 
113 

55 
H 

820 
4.193 

682 

850• 

- 70 I 
8.931 

VERBAS 

I 
Pessoal I Mate1·ial 

I 
· I I 

I I 
3.247:415$000j . 329:400$0001 
1.287:190$0001 84:520$000 1 
1. 057:773$9361 90:200·$000·1 

513 :•160$0001 78 :360$0001 
881: 8·33$7GOj 960:340$0001 

4.138:01l0$0001 2.008:340$0001 
414:950$000 79:800$0001 
534:000$0001 214:000$000 1 
440:800$0001 12:200$000 1 
388 :840$0001 ' 123 :600$0001 

3.533:430$0001 226:504$0001 
11.455:829$5971 1. 84·3: ouso o o 1 

1.406:251$0001 654:88'1$9981 
6.011:ooo$OOOI I 
ó.132:ü26$57 6l 1 
6 . 302:000$0001 750:000$0001 

23o:ooosooo l. I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I' I - I I 
15 . 6oo :ooosooo1 ' 1 

535:920$000 1 59:000SOOOj 
. I I 

TOTAL DAS VEP.'BAS 

40.643 184$000 
41.784 190$000 
31.201 000$000 
.3.576 815$000 
'1 . 371 7'10$000 
1.140 973$936 

591 520$000 
1. 842 173S7o o 
6 .146 350 .. '000 

494 750$000 
748 000$000 
453 000$000 
512 480$000 

3.7ú9 934$000 
13 . 248 840$597 

2.061 112$99 8 
6.0-11 ooosooo 
3.132 026$576 
7 .122 000$000 

230 000$000 
3.000 000$000 

300 oooso oo 
19. 000 000$000 . 

50 OOO SOOJ 
118 ooosooo 
150 000$000 
600 000$000 

1 500 000$000 
100 000$000 
600 000$000 
244 000·$000 

15.600 000$000 
fi94 920!1:000 

12.559 080$000 

214. 543 :0 608 ~07 -6-1-.1-s-o -: 409SS09:1 , --7-. 5-1-4-:1-9 6_S_9_9 si 
,:::::::::~:::::::::::::::::::::::::::, 
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Ora, Sr. Prellidente-, se verificarmos agora .a, ex tensão que vai tendo 
·a despeza, papel, de 1~18 até 192~, veremos que realmente es<l:.l despeza tem l!le-

expandiido dema:siadame.nte. Re:fiiro-me á despeza simp1emnente or~ame:~ 

t.c1.ria, aquelrra que é consigna.da nas leis e projec1:o dG l.ei para 192í:í. 
·V. Ex. sabe .que os projectos de lei da Camara não têm dlapOHictles penna-
nentes, consignando verbas simplesmente orç;a.rnentarlas . 

E, se V. Ex. examinar cada um desses proje•ctoa, p ouco encontrar{!, que 
cortar, salvo se quizer desorganizar serviços. Mru3, não querendo, encontram 
verbas como, por exemplo, na Just:iça de quatro m.H contos , para BubvençõeJ:I, 
que é uma verba que a Camara talvez pudesse cortar, mas que eu duvtdo q.u•~ 

o faça et p01tr cause . . . 
· Ha outras verbas e outras despezas- que poderiam soffrer cõrtes, dim1nuin-

clo o vulto desse orçamento. Naiuralmmlte, na obr a orçamentar!a a Commlt!-
são de F inanças que está estudando o assumpto com mais competenc:a e atln-
co do que eu, terá que propôr esse córte ·e p.rocura.r as verbas que melbcrr 
se coadunem com a r·~~uação, sem de~ organizar SHVl(!OS. 

Eu apresento a seguir o quadro da expansão da. " despeza, papel", de-
1918 a 1923, completando assim, com os de 22 e 23, o quadro a presentado pelo. 
nobre .Senado]), meu mestre, Sr. Fra ncisco Sá, no longo e erudito par ecer da 
Receita para 1922. 



, . 

.. 



QUADRO DA EXPANSÃO DA DESPI!lZA PAPEL 

Ministerios · 
I I 

1918 I 1919 1920 I 1!l21 1922 1!) 23 
I I 
I I I 

48 .692:596$862 1 51 .188:738$526 50.712:45 2$135 1 76.305 :381$102 94. 809 :042$756 1 105 .422 :231$888 
I I I 1.107:200$0001 1.428:320$000 2. 301: 320$000 1 2 .1' 8:302$000 2. 496.: 22osooo I 2 . 422 :320$000 
I I 

44.312:851$53 81 49. 852 :590$928 50.945:805$398 1 61.057 :009$425 84.073:707$0361 78 .040 : 73 <).~ 49 
1 I I 

74.49 8 :353$5201 80. 219:643$143 108.140:502$7041 122 . 2~G:754$921 128 .115: 730$1281 14 .D0 5: 671$ 9 G~ 
1 l I 18.95?:818$6101 26. 818 :156$445 31.667:259$1061 39 .1SS : D39$545 49.173:704$0001 5 3. 5 4~ : 5 2 5 $ 5 97 
1 I I 148.307:167$481 1 169.305:328$931 208.591:059$9451 251.154:006$771 275'. 049 :997$7761 301 .055: 132$366 
I 1 

156. sr: 225$376 
I 166.0 87:962$89 81 125 .840:464$398 136.576:449$1961 197 .395 :360$79 41 214. 5tf4: 060 $807 

I I I 

J ustiça 

Exterior 

Marinha . ........ ·.· .. . . .... . . . 
Guerra .. 

Agricu ltura 

Viação .. 

Fazen'da . . . . ....... ·"' · . . . . ..... . 

I I \ I 501.958 :950$859 1 504. 483:239$471 597.935:027$3681 708. 90": 889$1.40 831 .1 V3: 762$780 I 903. 9a8:677$473 l I I 
Total .. 

Se passamos agora ás despezas ouro, a situa ção é_ a mesma. Ahi o caso se torna um PO\Ico mais sério a inda , 
podemos cortar. Eis o quactro synthetico da despeza ouro: 

QUADRO STNTHETICO DA DFJSPEZA OURo 

porque eu acho que não 

Justiça . • • • • • •••••••••• • ••• • , • • • •• •• ••••• O•• ••• ooo• • • •• •• •••••• • • • 

Exterior • • • • ••••• •• • ••• ~ • • ••••••••• o •• •• • •• •• ••••• o •• •• • • • • •• •• • • • 

Marinha 

G u erra. • •• ••• • • • o • •• • ••••• • • . •••• .• ••• •• •••••• • • • • • ••.•••• • •• • • . 
Agricultura 

·viação . 

Fazenda 

Som ma . •• •• .. •••• ... . .. .. , · • • .... • • .o •• .. ··'·r ·• .. •• .. . 

I 
Pessoal I 

I 
I 
I 

21 :700$000 1 
I 

3. 5Dl: 050$000 I 

I 
I 

200:000$000 1 
I 

1:778$0001 
I 

2:400$0001 
I 

70 :800$000 1 
I 
I 

a.697:72 8$000L 
I 

Ma ·.r.rial 

1. 44'S: 5 ~ R~8 68 

1. 5'00: 000$000 

600: ooosooo 

2. 530 : 000 ~000 

135:033S246 

6. 213: S72S116 

., 
Jtwos e subve1c.- I ções Tot:ll 

con't·ro.ctnae8 I 
~ 

I 

a . 218 : an s367 l 
I 
I 

3.240:097$367 

I 5. 07Q:588$868 
I 

2. 000: 000$000 1 2 .000:000$000 
I 
I 1. 700:000$000 
I 

360 :902$352 1 062:680$352 
I 

9. 650 :952$212 1 12.183::152$212 
I 

61.907:971$5071 62.113:804$555 
I 
I 

77 .43 :223$2381 87 . 249:523$3:>-t 
I 
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No Exterio1· a despeza é ·com o Corpo Diplomat1co, na Gu.e?Ta· temos 200 
. -contos para os addidos milit.ocres. Poderíamos deixar de ter ess·es addidos, 
mas é uma insig.niJ'icancia e ha alguma conveniencia internacional na sua 
conservação. . 

Na Agricultura,- .1: 778$ paJ.'a· o pessna.!, isto é, para pagar um professor. 
Na Viação, 2:400$ para um fiscal de navegação em Montevidéo, necessa-

rio á navegação do Lloyd Brasileiro e do qual não se pôde presdndir. 
Na Fazenda, 70:809$000. E ' despeza da Delegacia Fiscal de LoBdres, da 

qual n·ão pod·emos prescindir. · , 
Na Guen·a, verba " >Material", temos 1.500 contos, que pouco adeantaria. 

cortar., porque os contractos devem estar feitos para compra de materi·al de 
:guerra e temos de pagar esses juros que, a'liás poderiam passar da Guerra 
para a Fazenda, como seria mais regular. · 

No Exter:o,•, temos 1.448:538$868 para custeio e expediente das em-
baixadas. -

Na Agr~cultura temos 600 contos, pru·cella pequena que é destinada á 
industria pastor-il e á importação de repr·oductores. Ha grande conveniencia 
em mantel-a. . 

Na Viação temos 2. 350:000$ para m a teria l. Essa importancia é para 
subvenções e con tractos. 

Na Fazenda 135:033$.248 para serviços na Caixa de Amortizaçã:o .' Dele-
gacia em Londres e Estatística Gornmercial. 

Quer ·dizer que na v·erba p.essoal e material, m1.1ito diffi-cilmente poderemos 
cortar mil contos curo , pois, nos juros não poderemos economiza.r. Da verba 
<>Uro. 60 ·mil! contos destinam-se a serviço de juros; 9 mil contos attenclem, 
no Mi·nisteri-o da V.iação, á garantia de juros; f360 e tantos contos no Minis-
teria ela Agricultura. são para subvenção; e no Ministerio da Justiça 3.200 
e tantos contos para esgotos na Capital Federa.!. Quer, pot·tanto, dize1· que 
nada diss-o é passível ele economia. 

O orçamento ela despeza ouro está em 87 mil contos, dos qua:es 'podemos 
cortar, ta1vez, no maximo 5 rnll ·oontos e nada mais e se quizennos deixar 
a pecuarla sem importação de reproductores e o M.in1sterio da Marinha sern 
QS simples dous mil ·Contos ouro, que pela primeira vez consegmiu nesse orça-
mento. 

Ora, sendo assim a despeza ouro se ma.nlerá na cifra ele 83 ou 84 mil 
contos . · 

Já ·declarei que a receita <>uro não póde ir muito além dos 800 mil 
contos, esta111do assim ena equ.i.Jibrada com a despeza om·o e, assim, não ha 
ma1.s recursos. no saldo ouro, para cobrir -o clejicit da despeza papel e, por-
tanto. o dever de cortar a despeza papel impiedosamente. 

Podem diizer, pejorativamente, que faço a p·ropaganda do "córte de 
tesoura". Pois seja córte de tesoura ou de na.va lha, pouco importa; mas. 
corte-se a despeza publica, POl'Qille do contrario teremos sérios dissabores, 
quando~ houvermos de retomar o 'pagamento da d:.vida publica e fazet· o 
fun.ilirJU, em 1927. 

Mas ·,sr. Presi·dente, cleta1harei .a •seguir essas despez'as, em cada um 
dos MiJ:iisterios, para que fique consig.rúLdü, separadamente, o pessoal e o 
material ·e os destinos dessas differentes verbas . 

V. Ex. encontrará, nos segu.inltes· quadros tudo discrimina do e encon·-
trará tambem, no fim, a expansão. da despeza ouro de 1918 a 1923, comple-
mentar do quwdro apresentado pelo meu mestl;e. St·. Fra•n'cisco Sá, no Se-
nado, até o. exercício de 1921 e . completado, apeixts, agora pelas cifras de 1922 
e · 1923. Quer dizer qÚe a odentação m€'. foi dada pelo par.ecer c1aquel le 
lllustre Senador. 
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21 
24 
25 

Numero itas 

v erb<J..s 

----------------~: · 

MINISTERIO DA JUSTIÇA (OURO) 

Deno-minações 
N~t'YIWTO 

de 
tuncciona1~ios 

Swud:e Publica ( 1) . . . ... . ...... . ...... ....... · 
Escola de ;Bellas rtes (2) 
Instituto de Musica (3) . 

• • • • I• • .t·;.• • • • • • • • • • • • ; :~: 

- --'--------
Totàl • . ··: ..... .. ... . . .. . . . .... . .. .... . 

'" 
~-~ 

,· 

I 
P essoal I Material 

I 
I 
I 3 . 213:397$367 

17 :500$,000 i 
4: 2oo~poo 1 

-----+-.,~, 1------
21 : 700, 000 11 2. 218:397$367 

OBSERVAÇÕES - (1) Contracto dos esgotos (2) Alurnnos em estudo n a Europa (3) P ensão a um alumtl"o 

I 
no extra:ngeiro 

Nu1nero das 

s• 
7~ 
g• 
g• 

10' n• 
12• 
13" 

verbas 

MINISTERIO DO E X TERIOR (OURO) 

Denom-inações 

Congressos . . . . . .. ................ ...... . .... . 
T elegrapho e Correi-o ... . .. . ....... . ....... . 
R epresentações intern.acionaes . . . . .. ..... . . . 
Corpo diploma tico .. .. . .... ... .... . . . . .. . . . 
Corpo consula r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Ajudas de custo .... .... . .... .. . .. ......... . 
Ext. exter ior ...... .. ... .. ...... ... . .. ... . 
Exp. economica .. .. .... . ....... .. . .. .. . .. . . 

Nume1·o 
de 

funccio?ta?·ios 

93 
213 

·'v-erbns 

Pessoal MateriaJl 

I 
- I 200: ooosooo 
- I 120: ooo$ooo 
- I 2-89 :986$224 

1. 661:750$,000 i 352:111$110 
1 . 629:300$000 I 176: 441~534 

300 :OOO$hio 1 -- "f I 250:000$000 - I I 100:000$000 
- --·-----r-' ------ ---

Tota l do Ministerio . .. .. · .. : . .. ..... . 306 3. 591 :050$joool;--1-.48s :538$868 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~ 

Numero das 

verbas 

14" 
I 

Desp·eza em out·o 

Denom.ina.ções 

MINISTEHIO DA MARINIIÀ (OURO) 

Nwne1·o 
de 

funcciona?··ios • ~ I 
P essoal I Material 

I 

1.000:000$000 

· .. 

'l'otal das verbas 

~ .218 397$367 
17 500$000 

4 200$000 ----- -·---
3.240:097$367 

Tota.l cla.s v-erbas 

200 ooosooo 
120 000$000 
289 986$224 

2 . 013 861$110 
1.805 741$534 

300 000$000 
250:000$000 
100: 000SOOO 

--------
5.079:588$868 

Total das vet·bas 

2.000 : 000~000 
I I 

1 . ooo: ooospnol 

·~~~~~~~~~~~~~====:~~~~~~====~==~~ 



I 



Numero 1aas_ 
verbas 

15" 
16' 

Numero das 

4" . 
13• . 
22• . • 

verbas 

Numero das 

2• 
3' 
4' 
5' 

10" 
12" 
15" 

verbas 

Denominações 

AddidoE; -miii.tares . 
R,eorgan:ização ' . 

MINISTERIO DA GUERRA (OURO) 

Numero 
·de 

tuncci011<arios 

Verbas 

. Pesst l Material 

200 , oooso oo I -+- ·I 1. 5o o: 000$000 --------- - , ~ . 1------Total do Ministerio aoo j ooosooo\ 1.5oo :ooo1ooo 

MINISTERIO DA AGRICULTURA (OURO) 

Denominações 

Jardim -' Botan:ico . 
Industrial Pastoril 
Subvenções . 

Somma . 

N~tm.ero 

de 
tu.nccionarios 

1 

------ ---
1 

MINISTERIO DA VIAÇÃO (OURO) 

I 

Denominações 

i 

' 
Correios . . . . ..... . .. . .. . ..... . .. .. , . 
Telegraphos · ............ .. .. . . . ... .. . . .. · · 
.Subvenções . . . . . ......... .. . . . ..... . .. . .. . 
Garantia. de juros . . . . . .. .. . ... . . : . 
Hluminação . . . . . . : ......................... . 
Inspectoria de N avegação . . . . . .... .. . 
Obras .. . . . . .. . ........ . .. . .. ..... . . 

Total' do Ministeri.o 

Numero 
de 

tuncciona?·ios 

1 

---------
1 

Pessoal 

Ve1'bas 

I 
I 
I 

Material 

---------------------
1 

1 :77ssooo 1 

1L_ I 6oo:ooo$ooo 
~~ I 360 :902$352 

--+---l-------
t78$0 00i 960:902$352 

V.erbas 

Pess j l Material 

~ 350:000$000 
- 300:000SOOO 

158 :553$166 
- I 7.133:004$046 
~ I 2.359:395$000 

2 :4G OSOOOI _ ____ F,__ __ I
1 

__ 1_. ~8o: ooo$ooo 

~:400$000 ', 12 .180:952$212 

Total das 'OOT'bas 

200:000$000 
1 :500 :000$000 

----~---

1. 700:000$000 

Total das v erbas 

1:789$000 
600:000$000 
360 :902$352 

962:680$352 

Total das ve?'bas 

350:000$000 
300:000$000 
158:503$166 

7.133:004$046 
2.359:395$000 

2:400$000 
1.881} :00$000 

12.183:352$212 



... 



N'U1rne1·o elas 

6' . 
9' 

13.a 
27 8 

28' 
~o a 

29' 

MINmTERIO DA FAZENDA (OURO) 

Denominações 

.Juros da divida externa . . . . .. . .. ... .. . , . .. . . 
Juros de estradas de ferro . . .......... . .. . . 
Delega:eia em Londres . . ... ... ........... . . · . 
Caixa de Amortização . ...... . ........... . 
Estati·stica Commercial 
Commissões . 
Eventua<;Js . 
Restituições . 
Exercícios findos 
Despeza especial 

T otal . . 

Numero 
de 

funcciomarios 

l V>Brbas 

I 
I 

70: 800$000 1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Material 

22:233$248 
100:000$000 

12:800$000 

____ ......L _____ , ______ _ 

Total dM verbas 

55 .459 :979$737 
4.056 :576$570 

93:033$248 
100:000$000 

12:809$000 
. 100: ooosooo 

300:000$000 
150:0008000 

50:000$000 
1. 791:415$000 

7r :800$000~· l35:033$248 62.113:804$555 
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Feita esta synthese dos orçameP..tos e:m discussão, feito. por assim dizer~ 
em primeiro Iogar o trabalho de analyse, destaca.ndo no orçamento o que é-
pessoal e material, m'ostrando v~rl'Ja por vP.rba, como se torna diffici.l a obr!;l: 
orçamentaria, ct·eio que estou cumprindo um dever de republicano e bra-
sileiro. 

0 SR. JOSINO Dlil ARAUJO: - Muito pa:rioticamente. 

O SR. OCTAVIO RoCHA: - Como V. Ex. vê, Sr. Presidente, não estou: 
absolutamente, .criticando pelo prazer de ct·iti:car; não estou m esmo criti-
cand<' ninguem. 

V. Ex. va i , vêr, agora , o quadro do funccionaJismo public·o. 

Organizei os quadros do f unccionali!lmo de 1920 a 1923, p·e!os orçamen~ 

tos, son:mei cada uma das repartições, por rnin:r •. eu mesmo, no meu gab1-
nete, porque V. Ex. sabe que um triste deputado, como eu, simples ea pitão. 
não dispõe, absolutamente, de meios para ter um secretario. Fiz, eu mesmo· 
esse trabalho, levantando esse quadro, não no sentido de criticar a obra em. 
s i, do aulljmento do funccionalismo, porque eu mesmo nella tomei parte, espe- · 
ciallnenté, com relação aos Correios, cuja r.eforma propu:z dessa tribuna . . 
Alguns dD.'> outros augmentos, como foram os relativos â. Centra l, são. au.-· 
gmentos jus-tificados, posto que faça uma resa!va na Central porque. a cho· 
·que não era preciso -augmentar tanto os funccionarios. Mas, isso, natural -
mente, é incompetencia de minha parte (não apoiado) ante a competencia d()c. 
nobre director ldaquella, via ferrea, que é ;um' dos luzeiros da engenharia bra-
sileira e q-ue, sem nenhum· fa vor, 'póde-se dizér, qu·e tem ·administrado a E~: :. 

t rada de F c.rro Centra~ do Brasil com superioridade de vis :as. 

0 SR. ALVARO BAPTISTA: -Muito bem. 

O SR. ÜIC"I'AVIO ROCHA: -Agora, . vo\1 ~·ehcindicar um pouco para o Con-
gresso, porque, em pavte, todos esses augmeritos, a não ser o dos Correios, . 
quE~ . foi decretado numa lei e:x<pressa, no fim do anno de 1921, todos os ou-
t ros foram decorrentes de autorização. Portanto, quer dizer que foi depois 
do estudo sobre a materia, que o Poder Executivo decretou os quadros . Mas, 
não ·entro na anaJyse ·sobre se decretou bem ou mal; quero mesmo a:dmittlr-
que decretou bem,' mas 9 que ê ala!'mante ê a progressão do quadro do fun-
ccionalism.o . 

.Mas, o facto, é que,. tornando as quatro leis, examinando uma por uma~ 
e s'ommando os quadros, y. E~. vai encpntrar os seguintes aJgarisrr:.os: : 
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QUADRO ·SYNTHETICO DOS FUNCCIONARIOS C'IVI~ 

··r 

NUMERO DE FUNCCIONARIOS 

DEJS!GNAÇÃO 

I I 
1920 I 1921 I 1922 1923 

I I 
I I I 

· Secretaria· dO· Senado .. ..... ..... .... . .. ... 7VI 102 1 931 10a 
·Secretaria da · Carr;,ara ............. : . ....... 92 1 144 1 1451 141 
MiiJJtSterio {ra Justiça . . ..... - .......... . . ... 10.195 1 11.699 1 12.2117 13.754 
Ministlerio elo ·Exterior ..... . .. . ..... . . ..... 5361 394 1 4321 433 

.· Mimsterio da Guerra ........... · .. ........ ,, 3.2111 3.5491 4 .1421 4 .193 
'Ministerio da Malinha . . .. . .. .... . ......... 5. 662 1 5.3691 4.840 5.260 

· Ministerio ela · Ag·licultura .. . , .... , ..... , , , , 1. 77 81 2.4271 3.0431 2.998 
Ministel'io . da Viação .. . .. .. : ............... 12.1051 13.147 1 16.807 19. 306 

. Mhüsterio da Fazenda ... . .. . .... . . ...... . . , 6.1691 6. 2491 8.684j 8.931 
I -I - - -1 

50.4941 Total . ..... .. . .. . . . ... . . ...... . . . . .... .. 39. 8'2·71 43. os o 1 55.119 

I I I 

QUADRO SYNTHETIOO DOS MILI''.Ii'ARES DE TERRA E MAR 

NUMERO DEl FUNCCIONARIOS 

DESIGNAÇÃO 

·r I I 
19-20 I 1921 I ·1922 I . 1923 ' 

I' I I 
I' I I 

2.9131 -3.3031 ' 3.3891 3.575 
25.7611 25.76·11 25 . 7611 25.761 
1. 8411 1.9191 . 1.8561 1. 765 
8.2631 8.5751 7.958 7.9·1H 

· ~iciàes de terTa ....... .. .... , . .... . . :· . .' .. 
·praças de terra ........ .. .. .. . ... · . .. ...... . 
·. Offfcia~s e sub-officia:e~ ...... ............. . 
Praças de marinha .. .. . .. . ................ . 

- 1 -1 -I 
38.7781 38 .5&31 38.914j 39.0.62 Total .. . ................ · ... ............ . 

I I I 
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Este quadro ê assim desdobrado em quax:lros ·parciaes d.os m·inisterio~: 

MIN-ISTE~I0 DA JUSTIÇA 

DENOMINi'-ÇÃO 

I 
~:~~::::~:~a .· ..... :::::::::::::::::::::::: 
1'21Justiça Federal . . . . ... ...... . .. .. .... . 
131 J. Districto Federal. .... .. .... . .. . .. .. . 
151 Poli-cia Civil . . . . .. . . . .. .. ......... .. . 
16,Poli.cia Mi.Jitar ..... . ............. . . . 
17 Casa .ele Dete.nção .... . .. . .... .. . .. . , . . . 
181 Casa de Correcção . .. : ... . . .... . . ... . .. . 
19 Archivo ..... .. ................. .. . . . . 
20 1 Aii~naclos . . . . .•..... ... .. ...... ...... 
211 SauclJe Publica . . . . .... ... • ........... 
221c. S. Ens-ino ..... . ........... . · .. · . . . .... . 
231Subvenção (Universidade) ...... .. .... · 
24IE. BeJilas Artes ..... . . . ...... . . , . ...... . 
2511. Musica . . ........ .' ........... .... .. 
261 I. Benjamin Constant · ., . . , , ...... .... , . 
271 I. Sur4os-Mudos ... T .. .. . ..... ..... .. 

281-Bibliotheca . . . . .... . . ....... : . ....... . 
30iübras .......... ..... . . . .. . . . ....... . . 
321 COI1PO de • Bombe1-ros- .. ..... , . , ... . ..... . 
331Acre .. .... ..... ....... . .............. . 
341 I. Oswalcl.o Cruz ....................... . 

I I ...-Total .... .. .... ...... ...• ... . ... .. . .. 

I 

NUMERO DE. FUNCCIONARIOS 

I I 
1920 I 1921 I 1922 

I I 

821 
I 

84\ 95 

21 21 2 
1371 146 208 

1431 133 222 
2 .0091 2.103 2.159 
3.5961 3.9531 3.953 

601 611 61 

711 7<1 71 

421 42 46 
4261 428 523 

1. 99o 1 3.0021 3.181 

51 41 5 
- I -59/ 

11 

591 "59 

821 821 881 
881 961 97 

341 341 34 
1331 1331 126 

111 111 H 

7841 _ 7.841 784 
3521 3521 252 

881 1081 129 

- · 1-1-i 
10.1951 11.6991 12.2171 

I I I 

1923 

93 
2 .. 

148 
223 

J .912 .. 
3. 953 ' 

61 
73 : 
46 . 

593 . 
4.701 

5 
11 
31 
88 
97" 
32 

135 
12 

1.044 
35~ 

138 

13 .754 
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MINISTERIO DO EXTERIOR-

NUMERO DE FUNCCIONARIOS 

D!;!NOMINAÇ Ã.O 

I 
1920 I 1921 1922 1923 

I' 
I 

a I .Secretaria . . . . ..... .. . .. .. . . ..... ..... . 
2/Gorpo .Diplomatico .. , .. . .. ... · ........ . 
3 Corpo Consular . . . . ... . ..... ... . ... . . . 

I I ... 
931 108 127 127 
951 87 93 93 

3431 . 199 2'13 213 

I 
1 Total ... .. . .. .. . ... ... . . .. . · . . . . .. ·.·. 

- I - . I - · I 
5361 394 1 4331 433 . 

I . r I I 

MINISTERIO DA IGUERRA 

NUMERO DE FUNCCIONARIOS 

DElNOMINAÇkO 

19·20 1921 1922 1923 

I 
l /Adminis t ração central . .... . . . .... . 
21 E stado Ma ior . . . . . . .. ....... , .' ...... . 
3I Justiça Mi.Jitar ... . .. . .... .. .. .... .. . . 
41 Instru.cç.ão militar . : . . .. ... .. : .... ... . 
·siArs., int., fort .. ... .. ......... . . . .... . .. . 
s]Fabricas · . . ·. · ... · . .. "". . . .. : . . : . . , .. ... . . . 
71Saude .· ... · : . . .. .. . ·. · ... . ..... .. .... . 

12IA<1d!dos . .. _ . ... . .... : . .. ... .... ....... : 

I I Total .. . .......... ... ......... .. . . . . 

I 

I 
5&1 1 

I 
3291 7831 783 

681 881 143 131 
411 ~61 99 102 

5931 6171 637 636 
905 i 1. 0281 1.12·1 1 .150 
6221 63<51 6661 666 

. 5791 5551 6681 65,7 
741 291. - .. 251 25 

3.211., .3 . 5491 4 .1421 4.19 3 

1' I I 
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MILITARES DE TF,JRRA 

---

rn 
< NUMERO DE FUNCCIONARIOS 

gJ 
~ DFlNOMINAÇÃO -
r/) I < o 1920 1921 I 1922 1923 z 

I r-
3 .33'0 8/ Officiaes . .... ... .. ... .... . .. . ... . . ' 2.913/ 3.30'81 3.575 

9/P.raças . . .................. ... ... ... 25.761/ 25.761 25.761 25.761 
' ' . - -I I ' .. -I -- --

I Total .......... · .. . ... : .... : :.·.·: .·.: .. 28.674/ 29.069/ 29.091 29.3,36 

r ; r I ; 

--

MINISTEJRIO DA MARINHA 

NUMERO DE FUNCCIONARIOS 

, DENO·MrJi,rAÇÃO 

r 
1920 I 1921 1922 1923 

I" 
I :1/ Expediente ........ .... . ... ....... . 

2JA!mirantado, Estad(hMaiqr e I·nspecto-
/ ·rias ... . ... - - -.- . ·: . . ·.-- - · · · · · · · · · · 

'3/ContabiJi.àade · . • . . . :.: . ...... . .... .. .. . 
·4/Auditoria . · . ..... .. ! .. : .......... , .. -.. .. 
8rArsenaes e Director:iá do Armamento .. . 
9/Portos e Costas ..... : . ; ............... .. . 

10 I Depositos . . •. · . · ..... : .. :· .............. .. 
·njHospita~Js .. '· . . .. . . : ........ ~ .. ... .. ... .. . 
'i21Sup. Navegação .... ; .......... .. -. ... 
·131Ensino N aval · ...................... .. 
141Bibliotheca, MUS~Ju e 'Impr-ensa .NavaL . . 
'24·/Aàdi.dos ... ......... :·:·:: . ... .. ··············· . . 

--~ f. · To ta! ; · -~ · .. :. · ... ·: .. ..... ;· .. . . "" ... · ... .. . 

I 

I I 
351' ' 26/ ' 26, . 35 

I' · 2~ 1 27l 231' . 27 
54/ 501 70 70 
10/ ' 10,. 16 16 

2.2271 ' 2 .064 2 .10'2 2 .14·1 
385/ ' 4'031 429 4~5 

68/ 68 . 68 6'8 
78/ . ' 88/ ' 90/ 90 

412/ 410/ 351/ 407 
1. 859/ 1. 843/ '::1 1.859 

168 / 961 101 
' . 352/ 288 . 108 Sol _,_, 

--~-
. . 5.662/ . 5.3-69f -4.840 5.2-60 

I I _I 
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MILITARES DA MARINHA 

"' j 
DENOMINAÇÃO 

NUMERO DEl FUNCCIONARIOS 

I I 
1920 I 1921 I 1922 . 1923 

I 
I . 

21 Officiaetl e sub-off'ictaes ._ . ... . ... . ..... . 
3-4jPraças ..................... . ..... .. 

I 

I 
.1. 9191 1 . 8561 1. 8411. 1. 765· 

8.2631 8.575 1 7.9581 7.961 
- I - I -"I 

j Total .... . ... .. .. . .. .... . .. ·.· . ...••. 

r 
10.1041 10.4941 9. 8141 9. 726: 

. I I 
MINISTERIO DA ViAÇÃO 

NUMERO DEl FUNCCIONARIOS 

DTh'IOMINAÇÃO 

I' I 
1920 I 1921 I 1922 1923-

I' 
I 

11 Secretaria . . . .. .. . ... .. ......... . 
21 Correios . . . . . .. .... . .... ... .... .. ... . 
31 Telegraphos ., . . . . ...... ... . ... . .. .... . 
61 Est. Central do Brasil. .... . ... .... .... . 
I Oeste de. Minas .. . -... . : . . · .... , ....... . . 
!Noroeste .. . .... . ... : . .. . ·. · · .. ·. ···. · 
I Viação Cearense .... ... ....... . ..... . 

71Seocas ...... : . .. ... .. . ..... . . ........ . 
SIAguas .. · ...... ..... · .... .... .. .... -.. .. 

10III1umlnação .... .- .. . ............. -... .. 
111 Inspectorla das Estra.õas .............. . 
12 jln'Spectorla de Navegação ... . ...... .. . . 
9!Portos e Rios ... . .. .............. · .. ... . 

15jAddi-dos . . . . . . .. ......... . ... ........ . 1 

r 
j Total . . . . .... : .............. .. .. · .... 1 

I 

I 841 -881 ' 83 84 
4.1451 4 .1861 7.149 7 .166; 
3.7631 4.4571 4.681 4.598-
2.1341 2.-227 2.593 5.071 

4591 . 58 o 1 568 455-
3921 3871 46-1 sn 
3641 4881 ' 46>1 4591 

821· 97 971 97 
1421 140·1 1431 142' 

301 301 30 29· 
1561, _1561 2161 2•16' 

291 481 54 46 
1991 2351 2571 262' 
1221 82 64 . 108 .. 

-1-'1 
16.8071 

' 
12.105j 13.1471 19 . 309' 

I ! I 
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MINTSTERIO DA AGRICULTURA 

DEJN OM INAÇÃ.O 

I 
lj Secr-et a ria . ..... .. . , . ... . . ........ : . 

·2 1Povoam ehto ... . . . . ....... . .. .. . .. . 
3 i J a rdim B ot a nico . __ . .... ... . .. . . . . .. . 
4 1Agricultura pra ti-ca ... ... .. ... . .... . 
'6 1 Aprendizes artí-fices .. ... . ... . ... . 
7 ] Serviço geo"ogico ... .. .. . ... .. ... . 

. . . 
Sj Junta C omme r-Cla.] . . . . .. .. ..... .. . 
91 Esta tis ttca . . .. ..... ............ .. 

10iMe t eorologia . ..... . ..... ... ...... . 
·11]Museu . .. 1 . ... .... . . ... .. ....... . 
"1 2J Elscola d e Minas .. ...... ....... .... . .. . 
"13j l n fo.l)mações . . . . .... . .. . .. . . . .. . . 
·14 \ In.dustria P ast bril .. . . .. .. . ... .... . 
"1 5J Protecção a os IndLos . .... . . . .. . . .. .... . 
16] Ensino Agronon~o ... . . . .... .. ... . 
"17 ] E scola · de B a r bace na .. .... . . .. .. .. . . . . . 
·1 V j Addill os . .. . . .. ... . . .. ....... . . ... . 
'20 1 Instituto Chimica .. ..... . . ..... .. . 
·21 ] Junta de Correctores . . . . . .... .. .... ... . 
'24 JE scola >Ven ceslau . . . . .. . . . . .. ... . 
1.0 J Observa toi'io .. .. . ...... . ... . . . ... . . 
·25\ Algodã o .. .... . .. . .. .... . .. .. . . . . . 
·2G j•Sem.enteiras . .. . .. .. .. ......... . ..... . 
·27 \ Instituto Biolog i·co ... . ......... . . . 
·zsj Expurgo Cereaes .. .. .. .. .. .. . ... . . 

I . 
I Tota;l ...... . ..... ... . .. . ... . ...... . . 

! 

N UMERO DE F UNCCION A:U:O$ 

I I I 
1920 I 1921 I 1922 I 

I i 

.::1 ,::[ ,~:1 
23\ 23\ 431 

105 J 227J 227J 
228J 228 1 ' . 2281 

211 21] - 32 
13] 13 1 131 

1021 102 J 102[ 
3171 4431 509 j · 

67] 651 75] 
491 55 1 671 
141 . 141 141 

102 1 208] 686_1 
10 1 10 1 10 

111 1 1451 1861 
41 4 1 41 

146] 132 1 126 
13[ 13 1 13 

41 4J 4 
691 69 1 69J 

I - I 371 
1 53J 59 ~ -
1 411 41 

I :~1 ~~ / 
-1-1-1 

1.778] 2 .427 1 3 . 043 1 

I I I 

1923 

94 
325 
. 42 

227 
2~3 

33 
13 

102 
512 . 

75 
67 
14 

688 
10 

186 
4 

' 117 
13 

4 
69 
37 

'59 
41 
28 
10 

2 .99 8 
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MINISTERIO DA FAZENDA 

NUMERO DEl FUNCCIONAHIOS 

DENOMINAÇÃO 
I I I 

1920 I 1921 I 1922 1 - 1923 

I I I 
I I 

4461 2471 2771 446: 
1261 1261 1261 138: 

79 1 ~541 1581 160 
13J I 
651 851 851 .s6: 

2691 2691 2691 269' 
57J 57J 943 1 954 
211 211 73 1 81. 

113J 1131 1131 113' 
291 291 551 55· 

51 51 141 14 
5541 5541 7381 820• 

I 
3.9931 3.993 4.190 1 4.193 

520 J 52 8J 5421 682' 
78J 68j 8621 850· 

I 
61 Thesouro . . .................... . .. . 

· 7J Tribunal de Con.trus .................... . 
Bl Recebedoria . . . . ...... . .. .... ........ . 
91 Caixa de Conversão ... . ............... . 

10 1 Caixa de Amorti:;x1.ção ............. . ... . 
111 Casa da Moeda ..... · ...... . ......... . .. . 
12Jlmprensa Naciona l ...........• . ...... 
131 L:Lboratorios . . . . .. . . .. . ..... . . ...... . 
14 JDirectoria cl~ Estatística .......... . . ... . 
151 Inspectoria de Seguros .... , ........... . 
161Pro-prius ................. ........... .. 
17 1 Delegacias . , . . ....... .. . .. : ......... . 
18jAJfandegas . . . . ........... .. ........ . 
191Agencias ..... . ......... : .... . .. . ... . . 
21JAddidos . . . . . . ............•... . ..... · · 

I -=-I 70 1 70' 

-I I ---r 

6.1691 6.2491 8.6841 8.931 

I I I 

24J Inspectoria de Bancos ....... · ....... . . . . 

I 
J Tota l .......... . .. .. : .... . . ........ . 

I 
Quer isto dizer que. 'Passando a d·etalhf!-r cada ministerio de per si. co-m 

repartições e a u gme-ntos. veremos os c6rtes que possam s·er feitos. De.sde :lá,. 
entretanto. me penitencio c·e qualquer eng.p.no que possam elles conter, pois 
é natural que tenham algumas falhas, porque, sendo u~ trabalho feito com 
grande esforço e· sem auxilio. pó de ter enganos. 

O <SR. JosiNo DEl ARAU.Jo: -Esse quadrq compli'ehenC.e os diaristas? 
O SR. OCTAVIO RocHA: -Não. Elle est(i. sem os d'a,ristas. Ne. Central do 

Brasil dei tres mil e tantos empregados. di~ixando os diaristas tocos de fóra, 
que são pa;gos por uma verba .global avu~tada. Sommando, porém, a verba 
pessoal. inclui a destinaC.a aos diaristas. Quanto· ao numero de funcciona.rios 
:u inclui apenas os que se acham ·expresso\! e definidos na lei. 

N'ã0 inclui os que constam C.a ver<ba glpbal e já declarei que esses consti-
tuem uma legião . 
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E' nm -trabalho de verdadeira cozinha orçamentaria ;. mas é trabalho que 
pódP. .fe•· a lg.um merecime.nto sob o ·ponto cl:& vista da explicação detalhada. d·.> 
orç•1mento e com . elle quiz deinonstnvt· que qual·quer' DeputaC:.o pócl:e, com boa 
von!·&.de, e~Studar os orçamentos em um mez e, a Ca:rrtara •póde, bem, sem mu:ta 
diffi .::uldade, enviai-o ao Senado no dia 10 ou 12 c!e Dezembro. 

Sr . . Pr•esidente, se examinarmos agora a verba de adC:idos. ve-rifica-remo:> 
um·a outra causa curiosa. 

O Sr. Presiclentfl oa Republica e os seus Mhlistros teem aproveitad o os 
addH~ G"S e teem ·Rprove'·taclo, sobretud-o , o Sr. Mini•str-o {la Guerra, que não faz 
nenhuma nomeaçã0 t:.e funccionarios novos .. N essa .pasta, apezar de todos os 
Clamores, rfoi-se buscar n m funcci·onario ·da •Secretaria da Ag ri cultura, pat·a 
BerYir no logU~r ce director da Secr eta ri a {la Guerra. 

O mesmo s·e d•á nos -outros mihi.s terios . porém. menos intensam ente do que 
no da (;.,~ erra, porque o Sr. Pandilá Calogeras. como Mi-nistro que foi, no Go-
verTo ,J·o Sr. W encesl•áo Bra z • .tem r es·ponsa bilida de ·nesta. .qu estã~ do al)ro .. 
.vei+.a m enta dos a<1didos. 

O SR. J osrNo DE ARAUJO: -Hoje, é lei exl)ressa. Nem m esmo os empregos 
em comm1ssão pocem ser providos simão por addidos. · 

O SR. OCTAVIO ROCHA: - Mas V. ·E X. sabe que .. infelizmente não se cum· .. 
pr& rigorosam ente essa lei.. Agora m esmo. o Governo acaba de abrir concurso 
para o provimento' C& l ogar~~5 de fülcaes d" cons u m t, . 

O SR. JosrNo DE ARAUJo: - Ahi se ·expli ça . São logares de concurso. 
O SR. OCTAVIo RocHA:· - Não se explica. V. •Ex . ouça m eu a.rgumento. Se-

ria f'X'plicavel si o GOV'erno não houVL.'Sse, um momento antes, fe ito uma gra~
de qr ,diçã.o de funcciona rios . 

O G overno. e.~tudando a questão elas alfandegas. v-erificou que ·as guardas 
da~ ·mpsmas tlel)ois q.ue passa.ram a · offi ciaes aduaneiros e ficaram vit'llicicE 
nã'J queriam fazer· certos mistéres propriamen-te de guarda, sendo muitos cleUes 
funccionari.os estuda ntes em faculdades em ultimas a nnos. e a lg uns até mes.~ 
mo formados; situação essa ·que o-s ·incompaJtibHisava para a sua funcção du 
guarda. que é ·eerviçc, de escotHha c·e navio. N est as condiçõ-es, o •Sr . . Ministro 
da Fa:;enda extingiu essa classe. Discordo c:,e S. Ex. num ponto. Acho ·::[Ue 
S. Ex. clt.via ··extinguil -a e não noméar g uardas. Devia. á medida que se .fos -
sem (l,anC:o vagas d•e ofrficiaes aDuaneiros. preen chel-as com g uardas . O Sr. Mi -
nistro da Fazenda talvez ten.ha mai·s r azão que éu, porque ot.em m ais compe-
temi.a; e S. Ex. diz que não é assim . 

O SR. CoLLARES ·MOREIRA : - Talvez na gra.nde parte ·elles tenham sido a.p.rc. ·. 
veitados comCJ cscriptura:rio!! das repu.r.tiçõe!! de Faz~nda. 

O SR. OCTAVIo ROCHA: · - V. Ex. verá, 'Sr. Presidente. que a verba C:e a di-
do~ s ubiu. Em 1·9·2o·era de 5.493:3915$07 3, e pela lei de emergencia se elevou a 
5.7?·2:76?,$l 9fl . No orçamento para 1>923, a verba é, entretanto, pouco men~ . 

·!Para que -' e volto ao que dizia - concurso de fi scaes de con sumo, q uan-
do ha a :'didos 400 e tantos, 800 e tantos (não me recorda bem a cifra ) o~fi.

cia:~;;· a.Juaneiros e· entre estes a lguns que conhecem bem a legislação ele fa-
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zenJa - tanto assim que o Governo os está aprüveitando no quadro de en-
trarJCià --. e que teem concurso em virtudE- de C:.ecreto. Entre esses homens. 
inõ<;oitavelmente. se encontraria m os 84 11ara preencher os lo.gares novos. 

O SR. ALVARo· BAPTISTA: - Elles não estão in'hibidos, por lei alguma. de en-
traz· em concurso, e. havendo já srdo offieiaes C:e fazenda, teriam. em ig ua l-
C.at'le de condições, pref•ei'encia. 

O SR. 0CTAVIO RocHA: - Eu ir:a, a lém . Não permittiriú que outros: es ·· 
trar:hos concorressem eom esses ad<'tldos. V. Ex. sabe q,ue essa questão de 

· nomeaç5.o de fiscal de consumo é um pouco séria, é emprego em· que não 
rar'J ha () empenho polit!co. 

O SR. CoLLARES MoREIRA: - No concurso para officiaes aduaneiros são 
exigi-C:as mais ma terias do que para o cargo de fiscal de imposto de consumo. 

'De c.erto tempo para cá. o .funccionari0 ·entrava como guarda aduaneiro e . 
' àer;o!s. ·r:~assava para escdvtura rio de fazenda, err. virtude do concurso de 
prlmfÚ:o>. ~;ntrancia'. 

O SR. OcTAvro RoHA: - E pode vi-r a ser, at~. director do Thesouro. 
O S~. CoLLARES MoRIDRA: - Si fizer o concurso de segunda entrancia .. 
O SR. OcrAvro RocHA: -:- E' um ponto C:.e vista admtnistrativ0 do Sr. Mi-

nlstro da Fazenda. que • . naturalmente, te râ razões pa ra adoptal-o . 
S SR. RonRraums MAChADo: - Ha· uma d;sposição de lei que obriga o apro-

1 vei tn.mento ~os addidos. 
O SR. OCTAvro 'RoCHA: - Aproveito o aoparte do nobre Deputado. que es-

tu<1•;. sempre estas questões com carinho .especial, para f azer cesta tribuna um 
. I 

appcllo ao Governo, para que não preenchf,L ce outro mod0 essas vagas. ÇJ.Ue a 
lei de emergencia a•briu. de fiscaes de oon~umo e de sello; que 'nomeie o pes-
soal ad~ido; que primeií·o. demonstre á . N f!-ção que .nenhum dentre esses 0 ffi-
ciae<; adua neiros que estão aC.d!idos e que são em numero avul<tac-o. pesando 
com '-r·=s mil e tantos contos no orçamenrt.0 que nenhum delles tem h abilita-
çõss para fiscaes de consumo. E, se nenhum delles as tiver. vâ procurar em 
um concurso a nomeáção. Aliás. ·isto é, determinado na propria 'lei. E. os 

' officiaes aduaneiros opassando para ô q uag,ro de fazenC:a, pod•erão ser, quando 
ins;:.oect.ores C.e a lfandega até a h éfes dos fi13caes .de consumo. 

Ma~ V. Ex . vae ver que eu mesmo terei opportunidade talvez, de aqui 
reclnmar contra· nomeações. 

Sei que as políticas locaes pedem muito essas nomeações p·ara fiscaes é:•e 
consumo. carg0 muito ambiciona'lo dos ·E stados; mas. em todo caso. acho que 
o Sr. Presi·dente ela Republica prestaria 11m serviço oá Nação, se resistisse a 
isso tudo. 

O SR. RoDRIGUES MACH'Ano: -:- E' juspça reoo.nhecer que o Governo tem 
procuraé!o aproveitar os ad!di.dos. com ·eXCE(pção ·Õos ·do -Ministerio da F azenda. 
·p elos mljtivos que a·caba de explicar. 

O SR. ÜCTAVW RoCHA: -'Mas, em todo caso, nos encontramos nesta ·situa-
· ção, coT. uma. verba, na Lei de Emergenpia, superi-or á de 1920. 

Ora, 'Sr. Pt·esiCJ!ente. é preciso acabar com isso tudo; é preciso aproveita r 
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os addidos como fiscaes, ver si se escolhem dentre elles os competentes. collo-
canc·c.-os nos Jogares de modo a acrubar --de uma vez com os addidos, ·jã. que 
não ·pod-emos acàbar com os inactivos, verba que ·pesa no Orçamento . 0 . que 
disurimino no ·mel,! trabalho - nem com os .reformados, nem· com os onus de 
montepio. cujo p•roj-ecto at~ esta :hora ainca não teY:e andamento no CongreSI.jO. 

ü SR. RoDRIGUES MACHADo:-Dorme n a Commissão de Finanças do Senado. 
O SR. OcTAVIo RocHA: - Tenho já sufficientemente abusado da paciencia 

coa c~llegas qu!:: me estão ouvindo . (Não· apoiados.) 
Mas, Sr. Presi.dente. julgo haver cumpri-do com o meu dever, chamand-o 

a attenção ca Camar·a para a obra orçamentaria. A obra orçamentaria precisa 
ser .feita. e feita immediatamen te. 

E' preciso que a Commi-ssão ·de Finanças C.ê andamento aos .projectos em 
segunda discussão; que venham a ·plenrurio todos enes, como estão, · compro-
mettenC.o-nos nós outros. a. em terceiro t u rno, a,cceitar •todas as emendas que 
a ::ommissão de Fi.nança:s entenda necessarias para o programma auministra,.. 
.ti-vo do .novo Governo. no que naturalmemte não coJii.da com princir;ios 0 u atti -
tudes nossas anteriores. 

·Mas, demos um impulso no· orçamento, faç-amos com que esse orçamento 
venha da Commissão· de Finanças paA·a. o plenario immedirutamente, em se-
gurl-'la discussão. com os .dac.os que ·elle rupresenta numericamente, completado 
a,p~nas Cl:·m a verba para 0 augmento é:e ve-ncimentos, o _.que c.ada Relator 
fa1·ú. mals f a cilmente do que eu . em· questão de vinte e quatro hm;·as .. ,, 

Ness(Us condições, a;p•pt·ovando nós os orçamentos em segundo .. tl!lrno, po-
deJ'P.mOé' approval-os em terceiro e, talvez. assim, fiquem concluidos. dentr.o d·e 
quinze dias ou pouco mais, si realmente .a coinci"dencia da posse do nov0 Go-
verno de certa fórma .não perturbar a ma;1·cha dos trabalhos legisla:tivos. que 
sempre pertu ... oo. tomando os dous ou tres di·as anteriores e subseq1.1entes ao 
da oolemni.da.de. ·e, sobr<etuclo, pa:ra curar os que possam ficar c1oentes . do co-

. raçã.o pela escolh a ministerial . 

. Mas. Sr. Presidente. o que nã o desej-o absolutamente é que a Camaít·a ·vote 
e nesse ponto aj:>.pello para o honrac1o ·Relator - esse § 2• do a rt. 1". 
Estou cisposto a collaborar com to.cas as minhas. forças na obra orça-

mentari-a. Dispostos estamos todos nós na Camara, aguardando a;penas· que 
a Gommi·s·são -de Fina.nças nos manc1e os p•POj·ectos, Commissão cuja ·conducta 
aliás já. ju~tifiquei sob · o ponto de vista poli t i co. Pocle1-,ã. fazel-o em questão 
de oito ou dez dias; poC.m·emos votar os orçame ntos e poC•eremos votar. por-
tanto. a ' tempo de Sena do collaborar na obra orçamentaria. v e·rdade é que com 
muito restricto espaço de tempo. mas que. dentro do seu patriotismo. elle· to-
lera!·á, ·como nós tamfbem estamos tolerando -que as leis &e forças estejam lá 
desõle , ·1Jho. sem pareceres apezar de recla ma,das .· 

Assim. justifico a m ' nha presença na ~ribuna unicamente com esse obje-
ctivo: dizer que acre-dito simplesmente. ·e ahi -tenho. commigo o nobre Relator, 
·Sr. 'Cbi_:f res Moreira. quo em· 31 de De21embro teremos feito a obra orça-
menta·· ta . 
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0 SR. COLLARES MoREIRA: - As·sirn ~spero : 

o SR . .ÜC"l'AVIO RocHA: - Corno bem conf.rrna o honrado collega. até essa 
dUJta ter·Prnos e·nviad 0 o orçáme·nto ao Gove~.·no da Rep·ublica, tererr.os ilado. 
eu tenho fé, um orçmento muito P,1JP·roximado co equili·brio ou, PeLo 1~1enos, 

teremo.; propordonado ao paiz a 15atisfação de saber quaes as mer:idas que 
reputamos ur:gen tes. 

Votarei contra a reducção· c:·e .vencimentos; po.rque penso. no instante de 
cambio a 5 %. no momento en;1 ·que a libra está por um valor que nunca a l-
cai!IJOU na Republica. na hora em que as ap?lic~s estão desvalorizadas. c-omo 
nunca estive.ram .. por circumstancias espeda,es do mercado; ' na occasião em 
que a vica está cara e ·dif.f.icil. acho que essa din;linuição seria uma crueldade .. 
Não os diminuiria. não voltaria atraz da •tabella Lyra, mas a,ff;rmaria á Na-
ção a neoessidade de reduzir q uadro. Eu, pelo menos deixaria escri.pto na !Ai 
de nrçarn·ento. ainoo ·que a votasse com deficit 'abert.o e claro, como fizemos 
c·ste annfl, <l.eixaria escri·pto o progra.mma, dizendo: "Sim, votamos o orçamen. 
to com defipit, porque nãG poqemos equilibrai-o. ·" 

De u_m lado é o funccionalismo em situação precaria; porque V. Ex. sabe 
,qua.qto o dinheiro ·vale hoje no bolso; V . Ex. não ignora que qualquer util i-
da•1.e jé. oerdeu a noção dos 100 réis e mesmo a C,e 200; já f ica na moeda de 
C.ez tostões. I sto posto. a moe>d·a inici·al, !póde-s·e dizer. é a de ·dez tostões. 

Ora, Sr. Presldente, _em um ~nstante I destes não pcd.emos eommetle1· a 
cr;Jc;ltlacdp de dlmi,nuir esse dinheirc. já deosvalol'izad0 que ganha o funccionalis-
mo. Acredito que não se possa fazer isso df momento, prompto a voltar atraz 
do m eu modo de p.ensar, si me demonstrarem que se póde fazer. pela dirni" 
nuiçiio { ,e preços !las utilidades, n.as emqw,mto não valor:zamos a moeda. n!io 
se P'>d•' '"á levar a effeito essa dirrünuiq•o. Póde-se, entretanto, realiziJ. r uma 
C:iminuiçâco d·e: qua<=wos, P.óde-se não nomear ma,Is para vaga alguma querp 
qUAl' qu, se:)a;· póde-se affirmar á Nação 0 proposito espec'al de eeon.omizar. 
or;:;:mizando um quadro do funcciona!ismo restricto o mais ·p.ossivel ás neces_-
si.da,des publicas e manifestando o intuito qe. emquanto não se chegar aos li-
mites desses .qua<l.!.·os não se nomear mais ninguem; e. assim, ta: vez em dou~ 
ou tr·es annos tenhamos regularizaôo a situação orç'lmentaria brasileira, 

Póde-se ainda appei!at• para a receita ;' 
Appelle a Garoara com0 •quizer e como entender . Mais· impostos não 

qu-.;:·o votar. Se q fizer. posso af.firrnar :i Camara. será inteiramen te constran-
gido, a não ser ·que se ·reformasse o regimen trilbutario e que, dentro d~ ·pos-
sibilidades da Naçãco brasHeira. se esta:belec'flsse um regimen trlbutario em que 
r ecaiss.e 0 o nus do imposto sobre· quem mais pu cesse pagar . . , 

O SR. CoLLARES MoREIRA: - Imposto . sopre a r ·enda, por exmplo. 
O SH. OCTAVIO RocHA: - .. .. e seria .o !mposto. sob~e a rem~a. pelo qual a 

bancada do Ri'O GTandt) do Sul se ven_1 batendo l!a muito tempo ~ dtsC:.e: quando 
eu a .ir.da C:·ella não fazia .pa.rte. 

N essas conÇlições. quando ·quizerem ·cre.p.r o imposto sobre a _r.enca, quando 
quiz'lrcm niii .o onerar o ·pobre eom - a majoração do ithposto de consumo , qui.: 
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.dá. <·omo deram estes ul.timos a ugmentos . . em que pese ao nobre relatot· ·da Re-

.ceita. resultado negativo. ·p-orque a llirr ecadação eo imposto de consumo ' de 21 

.coP1J1:ll'ado com •20 deu menos. apezar de ter 0 mesmo sido majorado. Quer di-

.zer. a capacidade tributaria está esgotada , 
O SH Ar,vARo BAPTISTA: - Os impostos. de consumo poc"em não ma jorac a 

!'end<t. ma& m a joram a miseri·a. 
O SR. 0C'l'AVIO RoCHA: -Perfeitamente ; ta.! é, c-omo b em a define o illus-

.tre coll eg-a Sr. Alvaro Ba ptista, a nwtureza do imposto. 
Assim, darei. o meu voto ao imposto sobre a renda se quizerem instituiJ-o, 

-como imposto .global. atti11gin.clo a •todas as classes sociaes, cesde p operario 
.até,, Il'i.lio_nario na proporção ela. J'ori.una de caca qual; quando quizerem esta-
belecer esse imposto. aq ui e-star·e•i pá.ra vota.J-o; e pode!'E~mos màjorar a receita. 
,por esse processo. e ha muita capacidade tributaria a inda nesse sentido . .. 

O Sn. CoLLAREs MOREHRA: - Com a reeução da tarifa das a lfande.gas . 
O SR. ÜCTAVIO RoCHA· - . .. com a reducção ela tadfa das alfa ndega$ e 

-coa; a r•ecl u cção do imposto ele consumo interno·, na parte rel::.tiva a o custo da 
<v:da e ás utiJ.iclacles ne0essarias a 0 pobre . 

São estes O>< meus pon:t-os de vista, que vim expôr ê:<• tribuna ·por um des-
.et iCFU'!''O cl.e c01:sciencia . 

A Camarn proceda como quizur e como entender. 
Da1 e; todo o m eu esforço. sem -pre .que fôr chamado a collaborar na obra 

•Orça m ? •taria, porque julgo ·que esta é a razão de ser da nossa existencia e 
.que um Congfesso ·que termina a s suas sessões, não fazendo um orçamento. 
·é uco1 ·Congress-o. na m in ha . opinião, qu e· perde no conceito g.er a.l ela Nação 
ir.r·;:J:a (Mu i te bem; mui-to b6nt.' O oraào1· é cu?nJJ!'·imentaclO.) 

SESSÃO DE 4 DE NQV'IDMBRO 

O Sr, Octacilio- de Albuquerque (?l'WVi?nnto àe attenção) - Sr. P<'es!-
o<"ente , os que alinnam a lgar ismos para balancear os c1ispencl!os ela adminis-
tração, deixam, prO)>OSitadamen te, e para armar o effeito, de collocar ao 

1ado elas respectiv-as parc·ellas o qu e eUas rep·resentam, o que ellas, de f acto , 
-significam nas gr:>. nd~s e valiosas acq.uis ições do patt'imonio nacional. ·E' 
·um processf' curioso " original de -exalta do opposicionismo aos ultimos dras 
·elo Gover no, em um ?. mbiente que es ta ultima circumstanc'ia torna assaz 
propicio >.oo floresi!imento dos mais ousados e ' in ~eressantes paradoxos poli-
ticos. Nestes, encontra r-á o observador conscien cioso a causa principal das 
n1ais inconsequentes impugnações á gestão actual dos n egocias publicos e, 
por isto, antes de :entrar no assumpto, sou fo..·çado a f azer uma digressão 
para cllu Htrar estes <;Ommentarios, e realç&r nessa bravura das cóntradi -
·cções, que me pa recP. ser C!aract-eristicamente n ossa, a coragem dos contra -
,sensos, dos illogismos, elas incohe•·encias e m que,_ tão frequentemente, in ci-
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dem os que se · deixa 1'am· visce·ralmente dominar pelas exacerbações do par-
tidarismo extremado. 

Com ·eJfeit<>, ·Sr. !Presiden~e. ha factos que são, neste pa rticular, muito-
~uggestivos. Ao assumir o Dr. Epitacio Pessoa a presfdencia da Republica, 
Pabe V. Ex. que, em alguns Estados, a crise de transportes impress:o·nava . 
s-eriamente os seus administra·dor·es, embaraçando, de modo alarmante, á:quel--
!as unidades · da Fedc-1·ação, o seu desenvolvimento . Para o digno Chefe do• 
Govern.o _appel!aram, c não foi e m vão que o fizeram. S . !Ex., sem medir 
sacrifícios; collocalldo acima das di-Uic'uldades monetarias momentaneas, a . 
exigencia indeclinavel de !fa zer prosperq.r o pa iz, pelo auxilio ás províncias 
mais necessi~adas, vai resolutamente ao encont-ro dos insi11tentes a ppellos: 
regionaes, faz avu1tada operação de cred-ito, para amparar ·o pedido da 
administração lócal, tõncampou a estrada de ferro ruinosa á prosperidade· 
das . •regiões em crise -de viação. V. · Ex. ha de pensa r que os b eneficiados,. 
quando nadá tivessem a agradecer ao Presidente que com ta nta solicitude--
lhes satiS'fe7. os desejos, pelo menos nunca aproveitariam éomo arma de· 
combate conüa s: Ex. qu e os amparou , as sommas dispendidas para aquel1e· 
fim exclu sivo. Puro engano, Sr . Presidente. -;. 

O representante de um dos ·Estados servidos pelo patrocínio e pela cla--
revidencia do Governo vem para a -tri·bu~~ · pacieri temente .. . 

0 _SR. 0CTAVIO ROCHA: - P eço a palay·ra. 
O SR. OcTAC~ro D~J ALBUQUERQUE: ~ ... as cifras que se prestam ás ex-

plorações oroposicionistas, escolhe o espiri:p _·fin a nceiro em que o nosso ouro-
teve de ser canalizado para satisfazer ·compromissos decorrentes ·da enéam-
pação q ue tanto solicitára e -obtivera, e excJ.àma , ard-endo em zelo patrio--
tico: " Foi o unico Gcyerno que encerrou o exercicío com "deficit" ouro!"' 

" f:!ão a-bs temios e sobrios na comida, depoi-1 de esvaz.:arem a garrafa e · terem~ 
e~gol id<> o - melhor 'bocca do... · 

O SR. OCTAVIo Rof'HA : - Conforme, q melhor bocca·lo será, talvtz o da.;;· 
seccas. 

0 SR. ÜCTAelLIO DE ALBUQUERQUE: - 0pportunHI11en te responder ei á V. Ex 
0 SR. ÜCTAVIO ROCHA' - - V. Ex . estt aggre.dinélo . 
0 SR . 0CTACILIO DE ALBUQUERQUE: - Não estou aggred_indo. Estou fa l -

Jando de urna mane' r a geral , sem personq.lizar os debates. 
Mas de l}m. anno decor-re, Sr. Presidente, em qu e a mbições impatrioticas· 

atiçam o facho. da d.iscor d'a entre bra sll EJiros, .;,isando, principalmente, jOgar 
no torvelinho da política as classes armad~s à o pa iz . Tudo se fez para ieval-as: 
á indisciplina -e ã desordem, tudo se empre"ou para indispol-as e !rrital -as con ... 
ha os poderes constituídos, desde os ' a.pplausos os mais calorosos ás manifes-
~açõ~s contrarias á serenida de e ã c~inpostur~ dos deveres .mil'tares, até "' 
obra ignobil ·e sata!1ica da mais repell~tfl fa lsificaçã o. 

O SR. ,ALvARo DAPTIS1'A : - Mas a CarparJ. não concorreu para isto . 
O SR. OCTACILro DE ALBUQUERQUE: Não estou dizendo quem concorreu . 

a" penas estou cita-ndo factos. 
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O SR. LrNDoLPHo PESSOA: - A verd::~.Je é que bouve incita m entos a<> 
leva nte. 

0 · SR. ÁLVARO BAPTISTA: - Mas não partlram ·daqui. 
O SR . OcTAvro RocHA : -E' uma these a se discut'r. 
0 SR. ÜCTACILIO DE ALBUQUElRQUE: - Hebenta, afinal a revolta. Julga V. 

Ex. que a responsabilidade cabe inteira aos que a insuflaram, aos que a es-
timularam, prepa1·ando; por tq<10s os meios, pela pa lavra escripta e JJela pa-
lavra fallada o terreno r evolucionaria em que ella conseguia medra r? 

Ainda engano, Sr. PresidentJl. A culpa pela voz dos pamphletos mais ou 
menos . "kollor ... idos", d.a impavidez da <:;ovardia de após r .evolução, ê de 
quem r esis tia , de quem se defendeu , ele quem, por notas m~::moraveis qu~:: hão 
de ficar como padrão da . serenidade e ela coragem do actua.] Presidente da 
Republica, procu rava chamar á razão QS militares transvia dos, exl:ortando-os. 
a reflectir que o Exercito não se fize!'a para instrumento de paixão, mas para 
as bençãos da patria e para a glor'ficação nacional. (.ApOiados. M ·u.ito. bem. )' 

O Sli. LINDoi.PHo P.Ep,~õ~: - Disto deu exemplo o J1jxercito. 
0 81!. 0CTACILIO DE ALBUQUERQUE!: ·- A CUlp~L r.ão é delles, dos pregoeiros 

altivos dG Jemma "Tribunf!tl, 1~e honra ou mashorcél. "; não: graças a Deus, e!les. 
sempre dizem o contrariç>,J10;_4Ue fazem e_. .. 

O SR. OCTAvro Roc·aA: -:- Isso é ;:empre com oS. Presidente ela R epublica .. 
O SR. OmACILro DE ALBUQUERQU'~: - . .. P as m ais das vezes, fazem o. con_ 

traria do que· dizem. Do chefe do Governo, sirri; delle c' sómcnte delle é a 
responsabilidade; porque ,não se deixou colher de sorpreza e, ameaçado na sua 
propria viela, soube salvaguardar, com ene,·gia pouco commum, o .. Princip'o 
da autoridade e a dignidade do sPu nobre e nlevado ma ndato. (Muitos apoiacLos.) 

Conhece V. Ex. os propositos com que foram elaborados, o a nno passado, 
os orçamentos para o exer.cicio corrente. Correligionarios, os m ais a rdorosos de 
uma das candidaturas em luta requintando, na feitura de taes orçamentos, 
"m extravagancias e absurdos, chegavam a affirmar que, com as le's ele meios 
i)ara 1922, haviam - preparado uma ca ma de bayonetas pa ra o Presidente re·- , 
pousar. Resistindo valentemente á furia rlemagogica de C[Ue 0 orçamento errt 
a expressão expoencial (apoiados), o honra,lo Sr. · Presidente da Republica o 
fulminou com o seu véto. Imagina V. Ex. que oR que mais concorreram para 
aquella orgia defic'taria ... · 

O SR. ÜCTAVIO RoCHA: -O Sr. Estacio Co'mbra, Presidente di Commis·-
são de Finanças, já respondeu, dizendÓ que todos r.aviam concorr ido p~rá ell<. 

0 . SR. QCTACILIO DE ALBUQUERQUE: - , .. veem c~nfessar O s~h arrep~ndi
mento e penitenciar-se ele seu erro pera.nte a nação? Ainda engano, Sr. Pre-
sidente. 

Os collaboradores victoriosos e a rrogani.l)s do orçamento-armad.lha, an te 
o repudio com que a opin•ão publica recebeu o monstrengo e os a pplausos com 
que glorificou o Presidente da R epublica, veem, mezes depois, para a tribunn. 
e fazem , nada mais, nada ri-tenos elo que istÓ: estigmatizam a política elos ." de-
ficits" orçamenta rios praticada pela administração actual! De sorte que afi -
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na! de cpX)tas, a fa lta no caso, ainda não é del!es, dos que escolh eram o or-
çamento pa ra dis tribuição de ·favores polit~cos de toda a especie : a culpa é 
ainda elo Presidente que, a rca ndo com a udiosidade de innumeros interesses 
contrar:ados, assume _ elle só a responsabilidade t r emenda de deixa r o pa iz 
sem leis de IT! eios para evitar 0 m al maior de levar por ell as a nação ao eles -
c r edito e á rui na irremeclia vel. (M1tito bent. A1JOiados .) 

O SR. JoAQUIM MoREIJ<A: - Admiravelmente deduzido. 

O SR. OC~'ACJMO DE ALBUQUERQUE: - D·~ sorte. Sr. Presiden te; que os· que 
se mostram tão -intransigentes partida rios do equilíbrio orçam enta rio , adopta m 
um ponto de vis ta interessa nte . São çontrar ios a·os '' deficits" quando estes 
redundall! em beneficios do pa trimonio nacional ou quando elles resultam de 
medidas de incentivo ao desenvolvimento Llo paiz: m as, não vacil!am em ag-
graval -os até onde possam ' ir os se us intEH·esses pa rtidarios , desde que ta es. 
"deficits" provenham da m a joração des regnula áas despezas que não tenham 
fins r eproclu cti-vós. 

}<...,elizmente, muito diversa tem sido a orientação do Eminente Sr. Presi-
dente ela Republica. 

Uma analyse. mesmo perfunctor'fl, como iremos fazer, nes t e triennio ad-
ministr a tivo re-velará a somma valiosa ele inestimaveis m elhora m entos · com 
que o illustre chefe do Governo soube dot4r a nossa terra , sem preoccupações 
reg i onali~ tas, tendo unicamente, como ol1jectivo, a solução de ciuestões do 
ina.ior a lcance para a vida naciona l. 

D esde os primeiros mom entos de su a inves t id ura na gestão dos negocios 
do Est.a.do, S. Ex. <'nfrentou resoluta.men te, eom a dedicada colla boração do 
seu digno e esfor çado Ministro da Guerra

1 
o problemá· do apparelhamento da 

r.ossn. defeza militar . E são s!"m conta os sn;·viços qu e legará ao Brasil, visandn 
o conforto, o preparo, o adextram·ento das nossas forças armadas. (.Apoiaclos) . 

Basta assignalar que, de 1920 a 1922, fpmm eon cluidas oitenta e tres obras 
militares, entre as quaes, o qua r tel para o so Batalhão de Caçadores em v :n a 
Velha, no Espírito Sa nto quartel para o zo b<J t a lhão de caçadot·es, em · P e-
tropolis, quartel da 3" compan hia éle m etra lhad oras p esadas, nesta Capital. 
quart!"l pa ra o l o r egimento de carros de 11ssalto, _quartel para. o 1° r egimento 
de cavall aria divi-sionaria, ·q uartel para o ~· r egimento de cavalla r ia div'siona -
riü , . em Pindamonha ngaba, S. Paulo, ql!at·tel-general da 2" circumscripção 
milita r em Curityba, quartel -general para o commando cia 6" brig3da de ca-
l'illla ria em Bagé, quartel-gen!"ral par·a o pommando da 3" br'gada de artilha-
ria . err, Cruz Alta . quartel-general p ara o t·ommanclo da 5• briga da de infa n-
Iaria, ein Santa Maria, qua rtel para 0 8" batalhão . cle caçadores, em S. L eo-
poldo. 

Até 31 de dezemb~'O deste a nno espera o Governo qu e es tejam promp_tas 
mais de 36 ol;>ras militares, inclusive 12 p uacteis nesta_ Capital, em Therezi-
na, TrefJ Corações, Our o PJ;eto, Bello I;(or,izonte, S. João d,El-Rey, Cu~itycba, 

Joinv ' lle, Bagé, Campo Gra nd e, Aqu idauna e Ip3m ery. · 



-583-

l!'inalmente, até março do anno vindouro, calcula o poder publico qu e es-
tejam terminadas 44 obras militares, dellas .fnzenclo parte 31 quartcis, tres 
·s:tna tol'ios e quatro hospitaes. / 

O Ministerio da Viação, superin tendido por um engen h ei t·o competente e 
de iniciativas arr ojadas, espalhou beneficios de va lor inestimavei em todas 
HS r egiões do paiz. A rede de estrada de fei'ro log rou o augnumto de 1.198 ki· 
lon~e trC's. 

Ao actua l Governo ccube a. satisfac\;ã'J cl.e faze r circular, no Pia uhy, o 
:IJ!'imeiro trem de ferro, in:;. uguranr: ,, (J tn:•:ho inklai de 26 kilometros que jii. 
foi a ugmenta.do il•: mais ~5 . 

O SR . AR::-1ANDo BuRLAMAQUI: -Até ;:tuc emfim já se ialla no Piauhy. 
O SR. OCTACILio DE ALaur,uEHQUE: - Por toda a parte se exper:mepta a. 

~1cc;ão previdente e bemfazaja elo Sr. PresiL1cnte ela R epubli ca, incr ementando 
<:om todo o vigor , o desenvolvim ento das n ossa,; v:a ~ de communica\)ão t accu -
.õ inclo com pa l'ticuhtr solicit ude aos reclamos que pa rtia m de todos os reca ntos 
.<lo B rasil contra a fa lta de tra n ci portes. 

A extensão das estrados inaugura(las du r>1.nte 0 actua l Governo e motiv(J J.., 
mais justo e legitimo desvanecimento pal·a ·J digno e laborioso a dministrador . 
F a llem os numeres dessa extraordinaria kilometragem , 11m contra1JOSiçã0 ~"' 

.c: rras com que combatem a orientação adm inistrativa do Governo os seus 
a pressados censo1·es de ultima hot·a. 

Extensões inaugura da s durante o nc tu'll Governo: 

'l:"1slrada ele F erro S. Luiz a Caxias . . . . .. . . . . . .. . . . .. . ... . . . 
Rêcle de Viação Cearense, inclusive a linha do P aiano a Souza ( 9~ 

kilomertos) e (JS ram!l.es de Qmxerá mobim e P atu' . .. . .. ·. 
{:entra i do Piauhy . . . . .. . ...... .. . . . . ....... . . . . .... .. ... . 
Estl'ada de F erro CentJ·ai do Rio Gra nde do Norte . . . . ..... . . 
'Rêtle ele Viação Ba hia na . 
Est ra da de F erro Victoria a Minas - Cachoeira Escura a Ita-

tinga 
E~trada ele ·F erro Th erezcpolle - Th., rezopolis a Varz·e1. . .. . . . . 
Est rada de F erço Centra l do Brasil - :S uenüp0lis e J equita hy 

(ramal el e. Montes Claros ) . .. . . .... . : . · · . . ........ . · · · · · · · · · 
.lYiarianna a S. C'aef.anQ (ramal de Om·o Pret:> a PonteNova ... . 
E strada de F erro Oéste de M inas - Capivar.y a Alto da Serra . .. . 
Rede Sul Mineira - São Sebastião do P a raiso a P assos ... .. .. . . . 
Estrada. el e F erro de Goyaz - Catalão a Ouvidor . .... ...... ... . . 
E stra da cl" ll'erro Soroca ba na (ramal de 'I' ibagy - Al va ro Ma -

chado a Presidente Epitac io (estação termina l em ?orto Ti-
biri~:á ) . . . . . . . . .. . ..... . .. . .... . . : . . . . . . ...... ... .... . 

Estrada de F er·ro S. P a ulo - Rio Gra nde - Wencesl au Braz a Co-
lonia Mineira (ramal do P a r a napa n ema.) 

284 . 23:; 

146.2 82 
57.141 
27. 00tJ 

110.2J6 

31.758 
3.937 

70.724 
22.500 

8. 720 
75 .730 
22.000 

90.44.1 

28.903 
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Wenceslau Braz a Thomaz'na (ramal do Rio do Peixe) ..... . . . ·. 
Estrada de Ferro Tul.Jarãc e Arnranguá - Tubarão a Crissm-

ma . . . . . . .. ........ ................ ..... ........... .. 
Estrada de Ferro Cruz Alta a Porto Lucena -- H.io Branco a san-

to Angelo ... ................... ... ............. , . . .. . 
Linha complementares do H.io Grande do f>ul - Basilio ao kilo-

metro 37 da linha de Basilio a Jaguarão . . ...... .. . ...... . 
S. Sebastião a Baixo Fundo (linha ele .S. Sebastião a Sant-Anua · 

elo Livramento) . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . . . 
Alegrete a o kilometro 23 ela l in ha de Alegrete a 'Quarahy . . .. · .. 

Total 

30. 6~ ~· 

57 .00()1 

33 .501} 

37 .000< 

37. 001}• 
23.000 

1.197. na. 

0 SR. ARMANDO BURLAMhQUI: - Pepo a V. Ex. que eorrija quanto ::1.0· 

Piauhy: já passamos a primeira centena; estamos em 112. 
0 SR. 0C'I'ACILIO DEl ALBUQUERQUE: - Além disto e para attender ainda a. 

situaçãc de algum: Estados, onde se reclam~tVa uma intervenção urgente J)ara. 
minorar a crise de rtansportes, fez S. Ex. a encampação da Rêcle Sul Minel-
r:.., da Auxili~ire de Chemins ele Fer, no H.;o Grande do Sul e comprou a Bnt .. 
gança, no !Pará, e arrendou-a ao Estado. I 

A rí!lcle telegrnphica foi augmentada, na yiger,cia deste governo, de 5 "I" a.,. 
sua extensão, isto é, 2. 260 kilometros, . npm tot<Ll que é hoje de 45.472 kiJo .. 
metro!!!. · . · 

Mas, não ficou sómente ahi o interesse de S. Ex. p elo sservlços pub!lco3 . 
O Dí< . Epitacio P essoa mandou construit· para, o movimento postal edifícios 
condignos nesta caJ)ital, em ·S. Paulo, em Petropolis, na l'arahyba elo Norte 
e em Sa nta Catharina, tendo, ao mesmo }empo, adqui rido predios para o mes-· 
mo fim em Manáos, em Recife e Na tal . Pelo que, em breve, ficarão os orça-
m entos definitivamente libertos das avultadas somma~ cle~t!n~das· a aluguet . 
de casas para os coÚetos, convindo levflr NTI linha de conta as vantageng. 
que as novas installações trarão par.a a bõa ordem do trabalho e para os 
·proprio!! fi.lllccionarlo!l desse importante r~:~.mo (lo <:~ervl~o publico. 

O SR. ARISTSDES H.ocHA: - E tambern para o embellezamento da cidade .. 
0 SH. ÜCTACILIO UE ALBUQUERQUE: - Da mesmll maneira agi o O t;ir. Pre ·· 

sidente da Republica, sempre visando · o pem conectivo, em relação aos nego-
cios. affectos aos outros ministros, notadamente o da Agricultura, onde creou. 
ampliou, desenvolveu serviços da ma!r elevancla para o progresso economicO· 
do paiz. 

O Sr. Presidente, vou tratar agora c'a asude Pl!Plica, assumpto que muito· 
de perto me interessa e que mereceu ' d9 Govrnc- do Sr .. Epitacio a m a is ca-
rinhosa acolhida. 

Posso fallar, neste particular, com a maior isenção .de animo, n es ta casa , 
foi talvez a minha a primeira voz que se levantou para prptesta r contra a 
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c ampanha de descredito, impatriotica e infundada, com que se procurava 
.malsinar, em alarmantes atoardas, a prove1;bhl salubridade nos nossos climas. 

0 SR. AMiilRiéANO DO BRAZIL: - Muito bem; 
0 SR . Oc·.rACILIO DE ALBUQUiilRQUE: - Si O Brasil não é, conforme penSO 

.e segundo julgo ter provado, m vasto hospital, nem por isto prescinde elle de 

.uma a.ctiva e. ininterupção acÇão de ~;a~.eamr:mto. 
Foi por assim comprehender qu,e o . digno Sr. Presidente ·da Republica, 

<e m boa hora, inspirado na escolha do Dr. Carlos Chagas, eminente hygie-
J1ista brasileiro, para a direcção do Departamento Naciona l de Saude Pu-
.blica, deu todo o seu a.po_io ao progra mma de defeza sanitaria estabelecido 
.JJOr aquelle aba lizado scientista e lhe f acultou todos os recursos in,dispe nsa- . 
veis PU:a encarar co~ segurança e firmeza o magno problema. 

O SR. BUENo· BRANDÃo: - .Que vai dando os melhores resultados em 
.toda pat·te do p_aiz. 

O SR. OCTACILio ·DE ALBUQUERQUE: - Quando o Dr. Epitaci.0 Pessoa as-
:suD,Jio o Governo, aspectos os mais relevantes da admlnistração sanitaria 
permaneciam em abandono em face de. quaesquer providencias. A opinião 
'l!nanime da classe' medica nacional, fortalecida por uma intensa propaga nda 
.da imprensa, esty.gmatizava as falhas notaveis dos serviços de saude pu-
blica e olamava pela urgencia de medidas apropriadas. A prophlyaxia rural, 
não obRtante haverem sido focalizadas as principaes doença s que difficul-
tavam o trabalho em algumas regiões do paiz, estava apenas organizada 
-em dous Estados, Minas e Paraná, sem a estabilidade e amplitude exigidas 
p ela impor tancia do assumpto. 

Os serviços d·3 fiscalização da alimentação publica e~:am rea liza-dos em· 
-escal<o minima - e nada"' significavam, de facto, quando comparados com a~ 

u rgentes necessidades, neste particular, de saude conectiva . . . 
Não haviamos sequer pensado na prophylaxia da syphiiis ê doenças ve-

nereas, quando todos os paizes cultos do mundo della cuidavam com empenho 
·maxim<i, ·!thi reconhecendo um dOs capitulas de maior relevanci·a da ad-
ministração sanita ria , attendendo ao a lto coe.fficiente com que figura a sy-
1Jhilis na lethalidade de todos os povos. 

Do mesmo modo, permaneciamos inteira mente desinteressados do pro-
'blema -da lepra, apezar de r econhecermos o elevado indice endemico da 
molestia e de sabermos ser calcula dos em ci<fra superior a 15.000 o numero 
·de leprosos no Brasil. 

Releva notar que n em possuiamos uma legislação sanit1,1.ria, n a qual 
·fossem salvaguardados os interesses da coHectividade contra esta t errivel 
doença e t a mbem não havia sequet· uma assistencia medica contra lepro'sos, 
-que permaneciam por toda a parte, em ampla liberda.de, levarido o c9ntagio 
e diff-undindo 0 horripi-la nte "morbus". Não tinham os infelizes o m enor 
abrigo, onde se pudessem furtar a o coristrang.imento da vida social. E, 
quando desprovidos de fortuna, pera mbulavam pelo interior do paiz, por 
t oda a parte e morriam em abandono, sempre repelliaos como elementos ., 
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perigosos. A t uberculose constitue a~sumpto de hygiene u"rl:mna, inteira-
mente es-quecido, dos. responsave is pela defeza sanitaria ela socieda de. 

Vivmmos ·ne>. (;OI I vicç4 ~ pe~sirn!Sta dt~ y_u&. (;ül1U'á. essa moles tia, levada. 
em conta a ub~quiclacle do conta gio, set·;am improfícuas qua esquer provi-
dencias do Estado. E, entretanto, só no Hio de Janeiro, excedia ele 5 mil o. 
num ero ele victimas annuae:; occas ionaclas pela. peste branca. Mais ainda~ 
nos paizes ele organ·iza(;ão E&nitaria adiantada a prophylaxia contra a tu-
berculose, baseada essencialmente no combate ao contagio, tem attingiclo. 
resultados elos mais propícios, recluzmclo notadamente . o obituario pela. 
doença. 

A vario.Já coribnuava a apresentar na nossa capital sm·tos ep'clemicos,. 
perioclkos, que nos custavam ás vezes milhares de victimas. Não possuiamos 
um ·serviço efficiente ele fabric'o ele lympha vaccinica, sendo absolutamente mí-
nima a proãucção do Instituto Vaccinico · Muni·cipal, fundado pela beneme-. 
rencia do Barão de Pedro Afd'onso. 

Estas, Sr. Presidente, e outras er·am as deficiencias da aclministi·ação. 
sanitaria federal no inicio do actual Govet·no. 

O que fez e.Jie? Organiu.ndo o DepartamEmto Nacional de Saude Publ'ca 
rtelle considerou todos os grandes problemas de hygiene focalizados pela. 
competencia dos technicos e pelo reolamp da opinião · publ.ica. 

A prophylaxia rura! teve . organizac;ão definitiva e levou os se'us be-
neficios a · todos os recantos nece·ssitados1 do paiz, sendo hoj e e·xecutada com. 
efficiencia irrecusave> em 16 Esta dos da. União. Nestes, além · do combate ás. 

_grar.des endemias dos campos, são rea.pzados 
·ção e ·propaganda quH leva.m ao povo a prova 
das medidas de hygiene publi-ca e prepar am-no 

trabalhos amplos 'de educa-
documentac1a da efficacia 

para zelar por si mf!smo os. 
interesses da propria saude e /da saudt! coiJectiva : 

Em muitos Estados foi organiz.a.d~~o i"m hospitaes regipnaes modelares a 
assistencia medica e medicamentosa, da qual não podem prescindir as nos-
sa~ populações rur'les, sujeitas mais do que as elas cidades ·a condições :. 

·ep'demicas internas 

Taes hospitaes Sr. P•·es1dente. n5.q representam só uma obra de a d-· 
miriistr:ação; dlgn;, élo~· mli.lúre:!> e mais enthusiasUcos app•lausos: signi·fica 
ainda uma verdadeira obra de ·humanidE,u:ie. (.kpoiados; muito bem). 

A prophylaxia da lepra foi organiza.da em moldes ·os mais efficientes e 
adiantados, embora da todo n ponto libf!N . .e~. de accôrdo com o espírito da 
nossa · genté. Fo: ., a. rl=s-peitc. tormuladEL uma legislação sanitaria que vae 
sendo praticada sem qual•quer resistençia e na quaJ estão garantidos. os 
interesses collectivos. 

Basta réferir, · para tori1ar evidente a efficiencia desses serviços , que 
só na cida de do H:o óe Janeiro existia.!!) · para mais de 500 leprosos em ãm-
pia Überdad·e, frequentando livremente a cidade, e quaesquer logradouros 
jlublicos, sem o ' men'or 'constrangimemta é livrlls dos obstaculos que contra 

.. elles garantissem os indivíduos indemn~s. 
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Actualmeri te, ao contra rio , acha m-se isolados em hospitaes a pproxima -
da men te 300 leprosos e os que nã o o fo ram perma necem em domicilio sob 
a v ig ila ncia immedia ta das autocidade~ s:>.nítar;a~ . não cons ti t uindo mais 
elem entos perigosos db diiffusão da. moles tia. Além disto, o Gov e•c no pr omo-
veu a ins ta HaÇão dé eolonias de leprosos, de accôrdo com a s exi~ncias t e -
chnicas modernas, nã o só na Ca p'ta l F edera!, como a inja em d iversos E s -
ta-dos, pr incipa :mente na,quelles onde a lepra ê observa da com m a ior fre-
quen cia. P elo qu e, podertmo~ afflrmur con~ segurança que . denh·o de cu rto 
prazo, a grande m a1oria do& leproso~ dt Bra sil . t erá a brigo propicio n o 
qua l poderá ex er cita r su a. ~,cn vi ctade possrirel e exper ;m entar os tra ta m ent os 
modernos aconselh a veis na doe nça . Terem o-s assim. g racas á clar-!viclencia 
do Sr . PrE:s iden te da. R epublica, nã c, só uma. grand~ obrll.. de hygiene pu -
blicá , porém, uma obra ai·nda mai or de assis ten cia socia•l. 

A prophy lax ia da syphilis e doenças v enet>eas cons titu e a inda outr-a 
das grand es organizações sanitar ias des te perí odo de Governo, que a mode" 
!ou ele accôrd o com a s m e.!h ores doutrinas scien tificas e tornou a preciave1s 
os seus beneficios, não só n esta Capital, qua n t o a inda na ma ioria elas outras 
un [ditcles ela F ederação. Só a qui, no Rio de J a n eiro , exi-stem actua!me nte 
13 d"ispensa r ios anti~venereos , com frequ encia dia t>ia cie a lgumas mil pes• 
soas que n.elles . experim enta m tra tam ento .cura tivo · e p-rophyla ticó. Qu em 
conhece, como profissiona-l, a importa n cia da syp·hilis. nó qua dr o n osolog ico 
habi tu al e pôde apreciar su a influ enci a n a degeneração progressiva ela raç:a. 
fica habili tado 'a a preciat· todas as consequ encias futuras desta iniciativa da 
aetua l a dminis tração . 

Qua n to á tuber culose, o Gov e·r no or ganizou ta.mbem para comba t el-a, 
um serviço especia l, t ª-o amplo quant o possível e cujo desenvolv imento vae 
tendo lugar el e modo prog ressiv o . B e1n comp reh endeu o Sr. P res idente dá 
R epubli ca e acceitou, n este pa rti cular, o conselho dos techni cos, segund o o 
qual devería mos f ech at· os olhos á s cloutxinas a na ch ronicas e en carar este 
assumpto el e a ccõrdo com a exper iencia fa voravel ele outr os povos . 

Foi por isso que a u tor izou· a organização de· u ma v asta campa nha con-
t ra a peste bran ca e prom oveu a inda a ins ta ll ação ele um grande hos p ' t al 
_pa ra os doentes, com lotação de 600 Jeitos. 

E s ta providen cia era das mais urgentes, a ttenclericlo-se a que até agc~n. 

os nossos tubeP.'"cul osos pobres p erma necia m nas casas . ele commodos , esta-
lagens e outrás h abitações collectivas , cómpletamente a o desabrigo de r e-
cursos m edico-s e propagan do ex tensa m en te ·a t er r ível m oles tia . 

Lig:;td0 direçta me1;1te a etsE: assumpto, está o ser viço de enfermeir as 
v 'sitadOt·as da Sa u de P ublica , organizado ta mbem . neste per íodo a dministra -
tivÇ> e no qual se concre tizv. um a da s proviclênr.ias de m ajor v a lia, N a 
a cçã o des tas . enfer~eiras visitaclor as funda menta m -se as m elhor es possibi" 
licla cles. actuaes elas medida~ de hygiene publica , accrescenta ndd ainda a 
circumsta ncia de qu e é esse · o m eio de ir torna ndo progress)vamente m a is 
economicos os servi ços ~anitarios. 
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O actual Governo fez vir da Ama·ica do Necte alguma~ profissionaes 
.da ma ior competencia e preparou não só o serviço de visitadora s da Saude 
Publica, como tambem uma escola profissional, annexa ao Hosp-:tal São 
Fra ncisco de Assis em moldes garantidores de sua ef.ficiencia. E , sendo 
assim, em breve teremos erufermeiras diplomadas com alta capacidade para 

. auxilia•· a assistencia med-ica em geral e ainda para executar os serviços 
que lhe cabem nas administrações san1tar ias. 

A prophylaxia da varíola, pela vaccinação, vae sendo executada com 
·l'eg ularidade, graças . â. organização, peJo actual Governo, _de um serviço 
perfeito de preparo da lympha vaccinica,- no Instituto Vaccinogenico, o que 
permitte que, em m enos de tres annos, fos sem vaccinadas, só nesta Capital, 
ma1s dt> 80C mil pes~oas. Assim, pelo esforço da nossa administl'ação sani-
tat·ia, poder-se-ha considerar como definitivamente extincta a v aríola sob 
Jllrma epidemica, nesta cidade, bastando para garantir a perman encla dos 
1·esu1tados conquistados, que os serviços de vaccinação prosigam de mod-~ 

regula r . 
A rfiscal'!zação da alim entação publica, ahi incluídos os serviços de fi s -· 

.CaJ!ização do leite e carnes verdils, foram totalmente remodelados. No antigo 
Labora toric Nacional d<.> An~.lyses, o GovE>rno preparou u m completo Iabo-
ratorio bromotologico, cuja ac tividade é das mais profícuas e garante o 
:acerto das medidas administrativas co1 cernentes a este importante assum-
pto de hygiene publica. Os ser.viços de ed-ucação e propaganda sauitaria~ . 

•que permanecia m completamente descu rados, apeza r · de sua relevancia , h oje 
são -executados, entre nós, com grande extensão e p r oficuidade. sendo nelles 
que m elhor se garantem a efficiencia das medidús da Saude Publica . 

. IE' uma obra form idavel de organização sanitaria, a. maior, sem du -
vida, do Brasil contempora neo . 

Eis, Sr. Presidente, em uma synth13se impede! ta, o que foi e o que f e7 
11este triennio a administração pt·estes a findar. 

E as obras contra as seccas? .DeHa13 não quero agora tratar. IMâ.o grado 
á maledioencia, que não p.-rt'le tempo nem escolhe opportunidade para fer:i: 
oos nossos melindres de filhos da região f lagellada, a pontando-as como fonte 
de desbarato das finanças nacionaes, ellas, confio o·esolu tamente, hão de 
'immortalizar. na gratidão e no reconhecimÉmto de todo o paiz, o nome do 
mustre brasileiro que tomou sobre os s·~us hombros o ene3.('go de realizai-as. 

O 1SR. LINDOLI'HO PESSoA: - As oqras do nordeste representam a parte 
mais brilha nte, pelo SE'U alcance e pelps seus fins, deste Governo modelar. 
'(Apoiados) 

0 SR. 0CTACILIO DE ALBUQUERQUE; - Passada esta dolorosa phase ne 
Tesentimentos e recriminações, que exaltadas paixões politicas geraram, 
-as raras vozes que aJqui ainda se levílntam, em tardias e injustas impre·. 
-cações, contra o Sr. Dr E_prta~to Pessoa, hão de àssociar-se ás da grande 
maioria da opi-nião pubnca.. qu~. pela benemerencia de sua acção a dminis-
tra tiva, jâ. o cognomin ou - o Grande Presidente. (M'Il4to be•m . .Apoiados). 
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Grande, sim; grande, pela sua omnirnoda capacidade de trabalho; grande, 
pe·las suas qualidades moraes, pela intellige.ncia e pela cultura; grande· 
pelo entranhado amor com .que, sem desfalllecimei:üos nem hesitações, se 
entregou aos interesses· vitaes da sua Patria; · grande pela abnegação, 
pelo desprendimento, pela coragem; ·grande, pol'ém, principalmente por 
haver r e in te grado a NaÇão na posse de si me.sma, fortalecendo . as . insti-
tuições republicanas e com elles o prestigio dos mandatarios do povo, a 
ordem, a liberdade civil. (Muito bern; muito bem. Palmas no 1·eointo. O ora-
dor é vivamente c?Lmprimentado). 

SESSÃO DE 6 DE NOVIEMfBRO 

O Sr. Octavio Rocha (1Jan·a uma expUcaÇlá,o 'f!essoa,l) - Sr. Presidente, 
uão tive, na ultima séssão, meio regimental p·ara dar immedi:tt.a. resposta 
ás aggressões da eeplica. do .meu nobre amigo Deputado p·ela Parahyba, Sr. 
Octac 'li o de .Albuquerque. 

O estylo presidencial é contagioso e S. Ex., apeza,r das m·aneiras cor .. 
tezes que llle são innatas, teve J.l'hrases de máo ''hmnor. 

Deixo-a;; . sem resposta. IE' do meu habito discutir sem aggredir. 
O meu nobre :o.migo não respondeu a cousa alguma de meu discurso. 
<Limitou-se a alinhar adjectives laud~ .torios ao seu ·amigo, Sr . Presi-

.1 
rlente da Republica, seu chefe político, amizade que respeito, dedicação 
louvàvel . 

S. Ex. não refutou o pon~o principal, porque não se animaria .a . negrur 
á luz do sol, qual seja. o de que atravessamos uma delicada situação finan-
ceira( . pt·ovoeada· pelos -gasto& d'·eitos ·pela àdminil?tração do Sr. Presidente· da 
Republica. Ainda n,o momento em que aqui fallava o nobre Deputado, o 
" Jornal J.o Commercio" affirmava que o Governo futuro ' estava estudando a· 
delic!ada situação &conomica e accordava medidas para corrigil-a, uma vez 
que o ac:ua.l Governo não as , h avia tomado. Outro orgão de publicidade res-
peitavel, o "O Jornal" , in.seria. um te!.egramma de Londres di.zendo que o 
r:osso ocedüo tendia a melhorar no extra.ngeiro porque havia confiança n<a 
directriz de -economi?..s do novo Gove•rno. Era. assim o proprio extrangeiro 
ttue mostrava o d·esejr. de vêr pelas costas o ac:ual Governo, desejo tambem 
ardente ·da Nação Brasilei-ra. 

Limitou-se o llO'bl'e De)YUtado a justificar o "defi-cit" de um milhão do 
presente q;Jatriennio, alinhando algum as obras feitas sem concunencia pu-
blica e cujo preço. area coberta, e Clutros elemen•:os elucidativos não quiz 
)jizer . 

Pa.ra responde1· que isso não justifica o ·acto do Governo, g·astando seJT 
fleso e sem medfda, hasta tra nscrever o se~uinte tredho da mensagem Ck 
4 de Setembr·, .. de 191S, do Sr . Epitario Pessoa: 
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"Os ul~imos cinco exet·cicios de 1914 a 1918 liquidaram-se com um àejicit 
de 1. 000.000 de contos ... Esta enorme som ma foi saldada com emprestimos 
internos e externos ·e emissões de papel-moeda, que aggravaram a nossa 
situação financeira ... Eu pergunto a todos os brasileiros se . é possivel ·per-
sistir nessa politica de palliativos, nessa poli :ica de o pio e de morp·hina, 
etc., etc . " 

Era assim que o Sr. Epitacio Pessoa julgava o Governo ho~esto e 
y,robidoso do Sr. W~nceslâo 'Braz, sem querer recoráar em qu e havia sido 
a.pplicada tal quantia, sem querer examin·ar a depr·essão das rendas das 
aifandegas em · virtude da guerra, sem querer attender sequer a que o período 
analysado fôra o quatriennio da guerra, do qual Antonio Carlos e Tavares de 
Lyra fiZJeram ·:ão completa d·efesa, não com phrases destinadas a promessas 
que nu nc:'l se teve em vista cumprir,. mas que visavam apenas fingir perante· 
o publico . 

Ao escrever taes ·phra.ses duras condemnatorias oo politi-ca. que a rheto-
rica presidencial chamou do 01Jio e da morphina, o Presidente não quiz !em~ 
bra.r as estra.d·as de feri·o construídas n0 Governo W •enceiláo Braz, o gra,nde 
melhoramento material e moral levado a effeito no mes•mo ·Governo pelo Mi-
nistro Marechal Faria, que comprára 1na.

1
terial de g uerra, proprios pa ra quar-

teis em varias Estados, fizera stOck de fardamento, desenvolvera as fabri-
cas de !'rlunições, dotando -as de aperfl içqados machinismos; na Marinha, 
pelo Ministro Alexanddno de Alenca r, que ad;quirira matt>rial de guerra e 
aprestára a esquadra para rumo <lO mar; na Fa.zenda, onde Antonio Carlos 
fizera a valorização de café e o conv·eniC) dos navios; na Viação, .em que .Ta-
vares de Lyra fizer:t revisão de contr:rtos, di·minuindo ' onus que pesavam 
sobre . a Nação; etc., etc.; tudo ·isso elle condemnou nã formuJa fimmceira 
simpUista- do opio ou da morphina. 

E', portanto; o .Sr. Epitacio Pessoa, quem l'es.ponde ao nobre Devutado 
Pela P'al'a.hyba, es·quecid<o do que a.ffi1rmâra sobre ez:nop.res'timos extel'nos; 
internos ·~ em·ssões de papel moeda. 

Nã'O procede a invectiva de que nó~ accusamos o desgoverno das finan-
ças public-as só no fim do Governo. · Fomos nós quem, ao ladó de Antonio Car-
los, em meio deste Governo, formulou emenda m;a.ndando sustar obras adia-
veis e não permittindo que fosse começada nenhuma obra n ova; fomos nós 
quem combateu a emi'ss·ão para valoriZJação do café; fomos nós qu em combateu 
r, idéa d·e u ma exposição . nac,.-onal. p.revendo o conhecido desastre, ao lado 
de Ciricinato Braga; fomos n(ls quem, com Sampaio Oorrêa, en~o r.elator 
elo projecto, comba::eu o contrato para as obras. contr a as seccas por admi-
nistração contratada; tudo isso em' ple;no p oderio do sol q u e, tão ingloria-
mente ·S.e apaga; em discurso·~ e ·parec'\lres, na Commissão de Finanças, 'não 
nos ·cariçamos de chamar a attenção para o vulto que iam tomando as despeza8 
pubUcas. 

Quando pro·puze<rnos que foss em cassado.s todas as au torizações para obras 
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novas, não . nos qu 'zera.m· attender, dando ·çomo funàam.e.nto que isso ·era urna. 
prova de d·escontianÇa, porque o Governo não queria fazer obra •nova alguma . 

No Sena•do, :áhi estão os brilhantes pareceres do Sr .. F -ra-ncisco .Sá, acon-
selhando rigorosa · edónóm!a; :ha Camara Antonio Cat·los, Mario Brandt es-
tiveram sé.mpré na ~rim€ira linha, aconselhando prudericia aos g-astos . e 
mostra ndo o caminho errado do Gowrno. 

Se. 'J)oi"s, o Pres '•dente da Republioo encaminhou as fi.na.nças do opio para 
a cocainá, O f ez de consci·encia, ,POn{Ue não faltaram a visos dos homens. ma·!;~ 
eminentes com àsserito no Parlamento nacional. 

A justifica tiva do nobre Deputa-do pela P arahyba não •Procede. Foram ecli-
fica dos · muitos predios para quart•eis . . S'm,' foram. Mas, em começo do Go-
verno Rodrigu es Alves, eu formulei projécto de l ei, que teve logo numero-
sas as'sfgnaturas," da ndo o· credito de 120.000 contos para construcção de quar-
teiA em quatró annOs. 

Suhmettjdo es!!·e projecto lW Governo pelo saudoso Sr. Astolpho Dutra; 
este dédarou qUI~ :l'Cbava a idéa maghifica, rnas não era opportuno, porque as 
finanças não comportava.m taes cohstrucÇões . O Conselheiro Rodr·· gues AI· 
ver; tinha ta.mbem o proposito oe melhorar consideravellmente o Exel'cito, 
mas depois· de que :ass~gurasse os meios finan~iros de fazel-o . Guardei o 
projecto, e não o aq1ref'entei, Hpezar de assignado por mais àe 60 Deputados. 
Ia esperar. porque eu não queria construir quarte's compromettendo o cl'e-
dito nacional . 

E' bem verdade que o Sr. Calo geras é um benemerlto do Exercito · pela 
operosiclade e pela intellig.enc'•~ 8Uperior com que o dirigia. 

Mas todo o mov'mento e progresso deve-se á intelligencia do Ministro e 
sua te.nacidade. O President·e da Republica nada f ez, porqu'e se o seu obje-
ctivo fosse o de melhorar as forças armadas teria fei':o com que a mesma 
a.ctividacle SP desenvolvesse na pasta ·da Marinha, estagnad:a até quasi o 
fim de seu Gov~rno. 

Nã o desço a nünucias, l}orque seria ·odioso fazel-o e não u so desses pro-
cessos de .cr·-uca por mais justos e dign os que sejam os m eus melindres· of-
f·en!liclos. 

Se, porém, o Pre-sidente não olhou recurr;os pa.r a 'levar a eff:e.Lto me[hora-
rneútos nas n:ossas class~s armadas, porque não dotou o Exercito de armamen-
to- O Exercito '"ontinüa desarmado. 

E' claro qüe eu· àeseja.ria um Exercito aqua.rtellado em predios conforta-
veis e dotado de ·todo o anna.ri1eni:o ·moderno. Mas é daro tambem que eu de-
sejo tudo isso dentro {las possi•bilidacl-es do nosso credito e dos nos·sos recursos: 

. E' cla ro que. eu desejo" o Brasil com estradas de f erro corta.ndo todos . os 
Est0.dos e fazendo ~· ·rcular 11. riqueza. Mas quem seria capaz d e emprehender 
essa -obra c'on'ipromet.tend"O ·-o · cr'edito e o bom nome do Brasil? 

O SR. LrNnOLPl·to PEssoA: -V. Ex.' revela paixão. Neste momento de~ 
fe ndo com o 'majór p.n1.zer o Sr . Presidente da Republica, porque seu m a n-
dato e~tá a findar . Nunca .o a])plaudi, antP.s. ela tribuna: da Camara. 
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O .SR. O~·Avio RoCHA:. - De ha muito venho· atacando o Br. Presidente 
da Republica, e o a pa rte, do meu nobre amig-o, a quem tanto estimo, não cahe 
sobre mim. 

0 BR., LINDOI.PHÔ ;E'ESSoA: .~ ·Durante ;muito tempo:,- V. Ex . , o .apo'-ou. 
O SR. OCTAVIO RocHA: -- Combato-o -sr . Presi·dente, desde a questão dC' 

véto á ~ei do orça,mento. Foi esse o momento em que, por me consi-<terar .of-
1,'·endido. -:!orno Re!a:tor da Guerra, eom as expressões desse .váto, tomei a ·atti· 
tude de opposição, na qual me rq.antenho. 

Acred•ito que, dentro do meu discurso, possa h aver ·alguma paixão. O 
nobre Deputado sabe que sou um homem franco e sincero; confesso que a 
tenho,. e que até o {l)ia 15 de Novembro estarei nesta tribuna, favendo OPtiJO" 
s 'ção ao 8-r. Presidente da Republica, mas. em termos, ,e sem o:ffender. Desde 
já autorizo a tachygrapbia a retira r do meu discurso qualquer expressão que 
possa pareoer offensiva aos melindres, individuaes do Che.fe de Estado, poi~< 

(, ~ esse que ataco, e .não á sua personalidade. · 
O SR. LINDoLPHO PEssoA: -V. Ex . veio a se ·tornar adversario do Sr. Pre-

f'i.dente da Republica justamente por causa do véto a um orçamento que com-
promettia o cre·d lto nacional . 

Distingamo.~ : pelos termos do véto, porque, como disse o grande oegão pia-
tino La Nation, referindo-se ao Sr. Irigoyen, e eu applioo a mes·ína phrase a .o 
Sr. Epitacio Pesst'a, S. Ex . , concentrou I em si todos os poderes do paiz, fi-
cando sosinho, e attentand·o, i·nelusive, eoftra ·a responsalYilidade do Congresso 
Nacional. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - .'V . Ex. es.tá em. contradi.cção: ha pouco, 
dizia que o que se fez na pasta da Guerra foi devido ao MJ.nistro, e não ao 
Presid·ente, e, a gora, affirma ·que o Pre!>ident.e destruio todos os outros po-
deres. 

O SR. OCTAVro RoCHA: -Disse que o que foi fei'-to na pasta; ~ Guerra de-
pendeu da operosidad'! do Ministerio. 

Sr. Presidente, esclarecido este ponrto, com o meu nobre amigo; a quem . 
tanto estimo, o Sr. L indol.pho Pessüa . . .. 

0 Sn. LINDOLPHO PESSOA: - E V. Ef. sabe que eu retribuo de tod.o o CO-
ração. 

O SR. OCTAVIO RocHA:- ... e com ()·não· menos estimadJo amigo, Sr. Ta-
vares Cavalcanti, prosigo nas razões do meu d'scurso.• 

E' cla ro que ·eu gostaria de ser ricq e ter a utomovel, seria sempre mai,; 
eommodo e mais u til? Por que não tenJ;o? Por.que não· posso appellar· para o 
eredi to até á ruin!l. 

·E' claro que eu desejaria, e· todos nós Depu~ados; um ·predio ma·is sumptuo-
so e mais confortavel, com cadJeiras dol.\radas, com escrivan·',nhas de marfim, 
onde iegislassemos mais sumptuosamentr, .com todas as cornme'ndas de Cry-
santheme sobre o l}eito, numa · a.ttituàe·. de ün~ressionar o mais . elegante do,; 
cidadãos. Talvez is:aG · de.volvesse ao P a.rlamento a sua·. re.sponsaoiJidade tão 
eompromettida, 
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Mas, quanto custaria á Nação? 
O SR. BENTO DE MIRANDA: - V . Ex de c-erto não cfrá que estradas de 

ferro .estejam nas · mesmas condições q u .. corome-ndas . 
O SR. OcrrAVIO ROCHA: . ~ · E' claro que eu desejaria, uma frota .immensa 

para' des-envolver o ·commer..."lo do Braili\, "obretud•o navegando directame.nte 
entre oo portos americanos, E:, se ainda não fiz o projecto de l ei nesse sentido, 
foi sórhenté porq)le estou .certo de que . o .erario ' pubhco n ão comporta á des-
peza e luta com diffiçuldad~s ·para m.amter o Lloyd. 

O Pres·:dente · dif.f ert. jus ta mente do estadista nesle partkular. U m es-
r.reve a mensagem de 4 de Setembro e pratica. os desma ndos deste triennio 
a dministrativo. O ·OUtro não escreve nada, mas executa a progra mma, não 
compromettendo o cred:it!) public o, não desvalodza o mei-o circulante e só rea-
liza o que ê possivel realizar, 

O Presidente vem para a ·praça publica e ·insulta ·. O home m. de E st..·1:do des-
rpreza ·os insultos e administra. 

o· Presidente é sen'lpre o mesmo, quer éi.iscursando contr a I<'loria.no PE:i-
xot·o, ·quer admínistnvndo a R epubhca. 

Diz que ·o· rlefiait de um milhão ê uma loucura e adm'·nistra com defidt 
superior .. Diz que· vivem-os a crear empregos, onerando os orçam·entos, e' du-
plica todos elles em tres annos de Governo. Na ultima hora, quando está 
para · deiXll:r ·a · administração, fa z reformas, cr ea m ais empregos, na anc.ia de 
dispõr dos -cofres· pubUcos para u ma popular<L~acle fa isa e momentanea. 

Foi assim no -Parlament-o, é assim na praça ,publica, no Governo. 
E o resuotado de tudo isto quwl foi? 
No primeiro anno de Governo urn deficit de 254.504:000$000 . 
No. segundo ann'o. rZefi.ait superior de 300.000:000$000. 
No ·:ereeiro . anno que- é ele 19•22, conseguio um orçam ento com 10.5 , 000 

contos de ileficit .expl•icito ê já abrio creclitos .a té este momento CLo v·alor de 
305.000 contos, tudo em ·um tota l de .408. 0,00 contos . Se levarmos em conta 
que .a · receita .para 1922 está, orçada em. 72'/. mil ·cont·os e que, pela a rrecada -
ção ·do primeir o semestre deste a.nno, i.rá . no rnaximo (a 527 . 000 contos), ha 
a hi mais um defic,it de arrecadaÇ;ão de 200.000 contos . 

Até· agora o Presidente ela Hepublica , u sando d'e q_uas.i todas as aut:ori-
zações da .lei do· orçamento pa r a lfl22, em uma ancia de gastar e contratar 
neste fim de Governo . . ·já empenhou desp-eza no exercício ele 1922 na cifr a de 
608. o.ooo·: ooo$ooo . 

Occorre a inda outro facto interessante. 
O .Sr . Presidente da · Repu.bli'!a desejando dar immediata execução á 

tabella Lyra, man uou que o T.hesouro calculasse a voz d'oiseau com os dados 
(j\]e tivesse, o credito .nee:'essario. 

Natm·atmen te S . Ex. exigio que esse credito fosse b aseado em documen-
tos é não em calculo que não expremisse a . verdade, [Resultado: o Thesouro 
não ' tinha as tabéllas da Justiça, organizou · os creditos em tres dias, o que 
a liás não ê ,fa.cii; fel-o c om grande E-Sfocço e o P ·residente da IRepubUca abri o 



um m·edilo ele 6-6 mil contos, se não me f~):ha • .a : m~m.o~·ia ,par-a attenà.er á 
ta-bella Lyr3, com o t .unccij:lnalismo p.ublico . Esse. . cJ;edito , não. b.a.stoJJ-. . 

O Thesoueo, segundo estou .infor~ado · .• !lg~' < fuQcciona:.:ios pr,ejudicaÇios, 
~rganizou um ét·~dito supple,mertar a, .. ~s·te ~e Hí m,il .. cpntp.';!,_ para _pag.ar o 
augmento de vencim-entos da tiibelli~, Lyra .... :E .o -Sr ... Pt-es:dente da. Republic2!-
que está as;ügnandq de?reto~; .todos os Ç\i'as •. . como_, ppdem.ç,s vm·. no "Diario 
Official'> não quiz abl'ir, esse, de .maneir~ q1Je 1'\ÓS. temos Qm cJ;,edito qe .. mais 
de 15 mil -contos, que terá de ~et~ al!er~q pelo . Sr .. .. Presiden.te ,da R_epub.Hca, 
se assim o entender. 'até 15 de .;Novembro. •. ou. ·.Pelo se.u successoz,, mas o 
r.redito terá q u e ser aberto para o pagamento . dentro d() coq·ert:te .. exerc;eio. 

Eu cito esse facto para m_ostrar que. meus a,lga,ri::;mos. ai.ncla estão. aquem 
da v-erdade. 

Não ha um dia em que não leià.mos um ·de.cr.eto iibr~ndo 'e refo,r-nJ,ando 
rep_artições. 

Foi nessa ancia que não deixou pa.ra o novq .G.qye.rno a refor·ma do Tr.i7 
buna\ de Con ~as. mceando 100 emp~egos nOVO<!, q1,1ando . podi'a es·P,erar. um 
pouco, m a ndando sen·ir naquelle Tribunal qs offici.aes . ~<j.Jlal'!e~r0s,_ como pra: 
ticãra na Recebedoria, onde · servem tres . empregados de~a . classe, apezae de 
lhe ter ha; um anno duplicado o pessoa). Mas o Presidente q uer,. pt,-omo.ve.r 
a,migos e fez a reforma. 

I 
Fez com q.ue durante todo o seu Go_yerno os cargos . de . li!Iinistro do .'l::ri-

bunal de Contas fossem servi-dos por au~itores, a llegand·a com isso econo.qlia . 
Ma.s, na -uli.ima hora vai esquecer o prpposi'tq d~ . ·economia e _nomear mi-
niEtros! 

.o povo está _venüo e V<ti ainda vêr c!omo elle faro todas essas cousas, 
nomeando ainda cen~enares de empregados . antes de deixar o Governo. 

Tem r;;zão o nobre !Deputado peia Parahy-ba de . çognominal.-o .- Grande 
;Presidente. S. Ex. vai vêr como teJ•á elfe mesmo de ·vot.-'1r sérias restricções 
de. despeza quando tiv<'rmos de uHimar R obra orçamentar ia. 

Grande P•·esident e, tã.o g.rande ,que . f1iante de sua figura o cambio desce 
de 14 a 5 e meio; a libra ouro é cotada. a,. 15$000 como e ·nunca. foi no Brasil.: 
o c!1;edito interno r; mesquinho para cotação nunca attingidf, p_elas apolices 
nem mi Monarchia !}em· na Repubhca; o credito externo róla nas bolsas 
eJ;;trangeira:; e só tende a melhorar co9- a ap .. proximaçã.a do termino do seu 
Governo; sim iuclo isto é gr~nde, corno ~ande é a .figura do Presidente . . 

Granàe :Presidente, sim, nos seus de;sma ndos administrativos, no enorme 
Ci<' Sastre dü EXJposição e das j'estas do Ç:entenario. 

Grande PresÍdente que mantém no éarcere Edmundo Bittencourt até o 
fim do seu Governo, para pasto de uma vingança. 

Grande Presidente. sim, enorme,. giga ntesco, colos'Sal, nas suas paixõ~s 

<. no "deficit" das des-peza.'l publi-ca<;. 
'Quero es·perar como o nobre Depu tado o juizo da, _Historiá, ó juizo. dos 

qu~ tenham . de a nalysar este Governo ã luz dos seus actos, sem pa\x.ões e 
Rem me)in clres fer:dos. 
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C Sr.· LnmoLPHO f'mssô.\ .. · ·- lstc {, que -é prec:zo, porque V. Ex. está 
u " velando paixões. 1 

.o. SR . OCTAVIO RacHA: -V. Ex. -sabe que a rgumento sempre de bôa fé. 
O SR. LINDOLPHc ·PmssôA: - E' precizo notar que estou dizendo essas 

coUl~a~ . m esmo no fim elo Governo; antes, nunca as diss·e. J áma is ,defei)d i ci 
St·. f'residente da R epublica da tri•bu na.•da 'Camara, porque sempre S. Ex : 
teve . muitos defensm:·es . 

.. P.SR. ÜCTAVIO RoCHA: - Devq declarar •que, pa ra mim, V. 1E x. ê um dO!ii 
hqn}e_n!\ desta Casa - e. desejo que a a~lfirmação ·fique consignada nos nos~os 
Annaes - de nobres e dignos sentimentos capazes de dar origem a a~os 
riignos e nobres . (A.1JG'iados; nw.ito ben~). E V . Ex. sabe perfeitamente por-
•! ti e âigo isso. · 

Mas ten ho a certeza, se os a lgarismos não mentem, que eJ.le ,h a de ser 
condeinnado pela Nação brasileira. ~ue elle h a de ·.ser .classificado como o 
mais triste, o ma is ruLr:wso dos Governos da Republica .. 

( M ·ui'to be1n ; n~uito bem. ) 

SESSÃO DE J! DE NOVEMBRO 

O Sr. Armando Burlamaqui (*) (1n01Jiment0 ele Mtenção) - ·· •Sr. Presi~ 
dente, os jornaes desta Capital publi-cam hoje, na s ua in tegra, o formoso 
discun:o ~ronunciado pelo nosso i!l!lstre collega, Sr . Sampa.io Vidoal, no ban-
quete que lhe off<Xecc,_ni a Socieda de Rural iPaulista, como prova de especia l 
a preço p~la alta . disti ncção e grande confiança a elle dada pelo futuro 
Chefe de Estado, es colhendo-o pa·ra gerir a pasta d·a Fazenda, no 1>roximo 
qüatriennio . 

Documento de tão a lta valia, cert-&mente, terá impressionado a todos os 
es·piritos, (!orno fo rtemente imp.r esslonou o meu, e ·por isto, penso que lhe está 
destina do um lugar -conspic!uo nos Documentos Parlamentares que tratam · 
{}as fin a nças publicas .. E , poc este motivo, mais do que por qualquer outro, 
vou ter o ensejo de ler á ICamara trechos, os mais no taveis dessa impor-
tan~es peça· para, sobre ·ella, n~o borda,r commentarios que o momento, 1:<'1.1-
vez, não comporte, m!.'.s para despertar a attenção lucida dos illustres col-
1egas •e ter a certez-a -ele que tão elevados conceitos, com o reflexo na tural 
q11e lhe .'-lmpresta a tribuna -do [parlamento, echoarão agora, •com o real si-
gnificado que possuem, .permittindo a consagração que o · f uturo lhe ha de 
l'eservar . 

Como homenag·em pessoal minhjt a o emi.ne nte collega qu e recebeu tão 
valiosa distmcção do futuro Governo e que, estou certo, merece a approva-

(*) Não foi !"e visto pelo ·orador. 
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ção e applausos .de todos nós, ás modestas palavras que pronuncio sem au-
:oridade (não apoiados), junt-arei a apreciação elevada e perfeitamente justa 
com que o "Jornal do Commercio", desta manhã, enaltece tão illustre figura 
parlamentar e .administrativa. 

Sr. Presidente, já. tive ensejo de dizer, mais de uma véz, da · tribuna 
· JlUe, em sendo chamado á vida ·POlitica do meu paiz, acreditei que, no 'exer-

cício das funcções que me foram ·:ão nobremente conferidas pelo Estado 
que tenho a 'horim do representar, fa·ria uma parada na ·vida ;:Letiva militar, 
para dedicar os meus esforços a outro genero de estudo, onde mais profi-
cuamente pu.desse ~er util ao meu paiz. 

As inclinaç·ões naturaes do meu espírito levaram-m e ·a :éogitar de assurri-
ptos financeiros e economicos, que a meu ver devem ·:er importancia bas-· 
tante pÔde·rosa na formação do espírito de um homem publico moderno. 

O honrado Sr. Sampaio Vida! ao apresentar-s·e em publico com o pro-
gramma do seu' governo, ·que é o · programma do Exmo. Sr. Dr. Arthur 
'Becnardes, desde logo faz resalta.r que as difficuldades que pesam sobre o 
Brasil, em m ateria financeira, são quasi que as mesmas que pesam sobre 
todos os outros .paizes do mundo; de fórma a fri.zar, como ~ez S . Ex., que não 
podemos no estudo, r.·em nas conclusões a que temos de chegar, desprezar 
os laços que prendem en:re si umas ás outras as nações. 

S. Ex. diz ;,que 2 guerra maldita abriou e desorganizou nos seus 
profundos fundamento.s a briLhante civilização que e~·a o orgulho da I , . 
numana em 1914" . 

mais 
raça 

IE, em consequencia, S. Ex. diz quE), "em 1914, não eramos sim·pl!lS· 
grupos de nações . isola.das. Economida e financeiramente havia um organis-
mo perfeito . 

As nações se en:·relaçavam por mil p,epeh!iencias. O cambio· era e é a 
é'xpressão synthetica dessas estreiti58imas relações de inter·dependencia eco-. 
nomica. Hoje vemos o desequilibrio a exprimir esta desordem geral". 

Sr. Presidente, tanto mais sincero é o meu a ppla uso á brilhante oração 
elo nosso eminente e:cllega, quanto, desdi' já declaro á Camara dos Depu~ 
'lados, em a lguns úontos, relativamente secun<).ar.io.s, é certo, . animo-me .a 
divergir de S. Ex. Um clelles é justamente o que acabo ele ler á Camal"<!-
dos Deputados: que o cambio tenha sido ou ,seja a expressão syhthetica, na 
phrase do proprio Sr . Th·. Sàmpaio Vida!, das estreitíssimas relações ele in-
t erclependenc-ia economie:'a. 

Se assim fosse, sem duvida alguma, o cambio actual do Brasil teria de 
se ·encontrar em taxa que exprimisse mais realmente as relações de inter-
dependencia economiea. e com.mercial do nosso paiz com outras nações do 
mundo. A este ·proposito, tenho sincero Pfazer em dizer oâ. Camara dos Depu-
tados .que se encontra ele . .passagem, •Pelq Rio ele Janeiro, um d9s mais· ·no-
t.aveis corretores financeiros da Bolsa de Londres. Por circumstan cias espe-
ciaes ele uma amizada q·ue preso, tive .o E;inéero· desvanecimento de ser apre-
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S·entrudo a esse illu.stré fina ncista e natura lmente entre nõs .se estab elece u, de 
prompto, uma conver.sação gera l sobre fina nças e economia poli Uca .. 

S. Ex . aca,õa de percorrer o Chile, a Argentina, o Uruguay e, de. pa s-
sagem no Brasil, não v inha · extaziar-se deante das m at'G.vilhas de nossa 
g ra nde Capital, m as perscru tar, como homem de negocias, ·a situação r eal 
em que nos encon t ram os . Des-te · fi nan cista, insu speito, cujo gra nde cr edito 
n a: Bolsa ·de 'Londres é basta nte conhecido, agente f ina n ceiro, em importa ntes 
operações r ealizac'!as P.a ca.pita! ingleza .. ouv.i qua.s i que aphorismas na syn-
lhese de .su a eon versaçfuo e outras t a ntas sentenças geraes s obre ·f ina nças 
r>ublicas. Com r elação ao cambio, Oisse~ine o illustr e fina ncista inglez: "E' · 
melh~r t er cambio m á o e •permanente do que ter cambio eleva•do e f luctua n-
te. " O princi·pal , ·clis::c o jllustre corretor, é m a nter a esta bilida de das •taxas, 
que · com a normalização dos negocias a u toma ticamente ir ã o subindo . 

V~. p or ta nto, V . . Ex . , Sr . Presiden te, qu e não me encontro em má com-
pa nhia qua 1~do qu <;t·o dis-cordar do em i.n ent·e Sr . D r. Sa mpa io Vidal .sobre ser 
o cambio c0mo a m elhor expressão da interdepe'n dencia econom ic!a ' dos · paizes. 

·E Xfllminada com segurança a n ossa s i tuação actu a.!, n inguem. ch egará a 
~.:ma conclusão que · s~ p ossa exprimh·. pela baixa taxa cambial dos ultimas 
tem pQs . 

N ã o dimin uiu o valor nem o v~lum.e n os nossos negocias, que se m a n-
' tr,em , tanto no com mercio de im•port agão, como no de ex porta çã o, no m esm o 

nível dos a nnos a·nterior.es, e entreta nto, a dispa r ida de do va lor de nossa 
m oeda a hi se· encon t ra desafia ndo uma ex.pJi.cação dentro das leis que regu e. 
iam e gol•€lrna m os. cambias. 

Cér ~o não f a !;al:'ão explicações ·e explicadores, jogando com ap·rec!iações 
que a cr editam f-unda~ias, m as que nã o são m a.is do que oJjservações e dedu-
cçõés segu ndo p ontos de v ista, qu e, respeitaveis qu e sejam, são sem pre refl e-
xo do mono por qne se apr ecia es:·e assumpto. 

O momento não permitte, Sr. P residente, entrat· nos detalhes deste es-
tu do de a lta r elevan cia, nem este é' agora o m eu p-rin cipal intuit o, m as ··não 
pl'lsso deixar de 'l.ssignálar ell·~a parte do , briJ.hante discu rso do Sr . Sam paio 
\ •ida!, para torna r saliente que o cambio actua l não r eflecte a nossa sit uação 
fi nan ceira, q_u e pôde . sem <favor ter uma expr.essão m a is real, de eam bio 
mais a lto. 

Te<remos, sem duvida., de aborth:r esta questão importantíssima, e, como 
:iá d eclarei h a dias, se .ha de ver i·ficar que é o estado actua l rlas finanças 
publicas brasileiras que não põde ser m edida n em pela taxa cambial que 
vem ·vigocando e , menos ai nela, muito menos pela apresentação que delle se 
vem f azendo, em · termos tão pessimistas, nesta t ribu na, no jor nalismo e 
tirl-neipa lmente 'em certos meios fi nanceiros, qu e, por convenien-cia de s'eu s 
in ter esses, ou por excesso ,•ele apego a dou t r inas de econoj'll ia politica, qu er em 
augh1entar as tintas negras ·de n ossas dif,f iculdades passageiras. 

Um pouco, mais adia i1te, o n obre Deputa do p or S. Paul'o; cieclarn: qtie, 



598 

"subs ta n cialm ente as leis da n.ecan ica e da r es is te·ricia dos materiaes não 
~ão diffe•:entes da s l c1s que r egem t1s .fina.nças . publicas.". 

Quando, pela primeira vez ti ve a hqnra de m e dirigir ~ !Camara dos 'Depu-
·tadÓs sobre este assu mpto nã o . m e fa ltou a auda cia 'de pronunciar-me con-
testa ndo es ta s entença, como ora contesto, de que _ a s leis d<Ls fina nças pu-
blicas sejarr, tão r igo1·osam ente exacta s quanto seja m· as da m edanicta e da 
resis tencia dos nHtte riaes . . E m uma com o em out ra jogam J:actores de abs o-
luta P.Xactidão. N<1s f ina nça!': p-ublicas, para nã o fa lla r de outros elementos 
que :pen:turb::. m s na ma r-cha, b-as ta t ã o sómente ver:.f icar que o cr edi-to é 
. . 
sempre mesmo as m únifestações d·; or dem m oral , e qu e, porta n to, uma si-
tua ção moral pôde inf luir, t em influid o e influe pode rosamen te no pr oblema 
das finanç et..s de u 1n t•aiz . 

O SJ:t. NAPOLm~ o G-oMES : - Qua n do en1 concurso com outras circumstan -
cias ma te ria!O's . ~Ias. em oppos;ção nunca· influirá. 

O 'SR. ARMANDO B URLAMAQUI : - N ã o qu er o ir tão longe . T a lvez, pudesse 
demonstrar que m esmo em cpposição, sem a uxil io de quaesquer ci rctumsta n-
cias a su a infl ueJtCia é poderosa. 

Cl a ro é , Sr . Pres\c1en te, para resp ond·er a o illus·tre Deputa do por G-oya z, 
qu e não m êl aventura ria a discorda r de um f inanCista de tão alta valia , que 
é o .Sr . Sampaio V ida•. com o tenho o prazer · de procla m a r , se não t ivesse a . 
m eu la do, . se não pudesse trazer docu r)'l enta'dam en te· á C amara dos Depu-
tados, . se tanto foRse r.recizo, opiniões ele g randes f ina n cis tas modernos, .a co-
m eçar t alvez pelo maior en~re esses , n este m omento, m estre qu e é e t em 
sido de quasi tod 'Js os estudiosos, o Sr . N icholson. Em seu admira vel estu-
do sobre f inanças da guerra, prova o illustr e professor, insophis mavelmente. 
numero a n u mero, ~a.cto a· facto, con cl usão a conclu são, qu e qs prGblemas 
ele, fina nças publicas varia m tã o fortemente qub não pódem obededer -ele fôr -
ma a lguma, á s leis r eg i:das que obedec-em os problemas da ma t h ema t ica, 
rla meca nica ou da res istencia elas m a'ferias. 

O SR. NAPOLEÃO GoM ~>:~: - Naturalmente s u jeito ás condições d o am : 
's>iente . 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUr: -;- Os problem a s de m a th ema ti ca chega m 
'l conclusões exactas , em todos os pa izes e em todas as épocas, conclusões 
rrue são r egras infa il iveis pa ra todos o,s casos identicos , só considera ndo a 
influ encia do ambien~e pa ra determina r qua l o pein dipio a ser UJPplicado . 

A math~omati ca joga com formulas <vbstractas, em qu_e os seu s elementos 
•:'xprimem s! tuações el e f acto , o qu e não se dá nem s e pôde da r com ques· 
tões de fi na nças , q ue .são sempre -ques tõ,es de previsão . 

A -seguir o i:wnra do Deputado por S. P a ul o, com uma sincer idade que 
evidentemente o honra, expõe com clareza, a situaçã<J <Ie difficulda:des em 
que nos encontramos, mas nã o deixa, desde logo, de a ccent-ua r q,ue se gra ndes 
são estas di-fficulda des, a su a confiança é m uito maioe nas resistencias eco-
r,omicas . do pa iz, onde eJ.le, <fa tal-mente, va i en contra r os element os necessa -
rios a execu ção do seu bello programm~, que '!lão é um programma de pa r11-
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lysia, . como muitos de~ej3;m, como muitos .pensam e .como muitos proclamam; 
~. · ~ntes,. Llm progra:mma. de ,.construcção _ e de activida_de., dirigidas no sentido 
el e buscar nas fõrças vivas do pa.Iz. a reconstrucção segura das suas f.inanças. 

O .SR. NAP.OLIDÃO GoMES: .- Assim .é que .. quero pr.econ:zar a economia 
{)rçamentaria com ba~e de todas esta,s vantagens . 

o- SR: ARMANDO BURLAMAQUI: - Agora mesmo, Sr. Presidente, ll ua ndo 
se .gener;tlizou a conversa que por algum tempo tive ·ensejo de ter com o 
illustre dorrectO{' inglez, o meu patriotism o levou-me, naturalm(:nte; a fazer 
um es tu:lo compara;tivo entre as nações sul -americanas, pa ra levar ao ·e~;p!c 

~·i to do eminente financista, de passagem por esta Capital, estudando as nossas 
condiçõe:;, a certeza de que peior não· era a nossa s ituação, em confronto 
(·om as outras nações, nem tão n egra a sttuação como oparecia, · descripta 
eomo vendo por aqueUes que, em · qua·endo divergir -do ·Governo, pintam com 
côres. demasiadamente carregadas a situação de difficuldades que atraves ~ 
samos, para as imputar exclusivamente ao Governo, quando isto· i1ão faz o 
mustre Sr. Samp:J.io Vida!, nem fat'á ninguem que s inceramente · examlne o 
estado das nossas finanças e a acção do Governo do eminente Sr. Epitaci<!> 
Pessva: 

~olgo em dec!l 'lràr á Camara dos Srs. Deputado . que, collocando a quéstão 
em ten·eno. pra tico, mF a nimei a perguntar como seria 1~ece'bido nos circulos 
financeiros ele Lonclre;;; um emprestimo vultoso para o Brasil, <Lfim de-, - pela 
resposta dada, julgar do credito que merecemos. 

O illustre financista inglez J)erguntou-me: 

- A quanto monta? 

Respondi-lhe: 

- · Dez milhões d~ libras esterlinas. 
- · Mas que seja, diz-me elle. O Brasil · facilmente eneontl·aria tomadores 

pm:·a qualquer empre:~timo que .pretender na praÇa de Londrs. 

Accrscen tou drida: 

- Nã.o vim tra•tar de emprestimos, não tenh o autoriêl~de para o fazer, 
nem ' o farei. Mas, se o Governo do Bras il pretender um emprestimo na 
praça ele L ondres, basta que defina a sua po!itiCd. finan<!eira, para ter a 
qua'ntia que necessitru·. Encontro-me aqui na An1erica do Sul, de passagem, 
r-ara repousar um poU:c!o dos muitos trabalhos qu~ ·tenho tido ,em Londres. 
ViEitel B Chile, a Argentina, o Uruguay, e agora estou -visitando o Brasil. 

Dü M:nistro ele Finança~ de u m paiz vizinho, ell e, ouça - bem a Gamar·a 
elos .Srs. Deputados - ouvio estas phrases que são para mim de uma grande 
s ignificação e trac1uzem fielmente a mentalidade elevada que domina nest<1 
paiz amigo: 

-· " Senhor, o· Governo não está longe ele pretender um emprestimo. Ni:í.o 
0 fp.l'á, pela'l cond:ções que lhe forem !J.presentadas, mas pelo agente que 
lhe a.presentar o negocio " . 
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Veja V. Ex., . Sr . Presidente, a rnentalidad" s uperiOr que pronuncia este 
mod.:, de ver, ·e que é, s&gundo penso. digna de ser meditada, corno uma pro-
vei';osa. liçãv pelos nossos h omens de responsabilidade. 

Declarou ainda 0 Mi.nistro de Fi.nança.s a. que me refiro e q ue <foi citado 
;pelo .meu i nterlocutor: 

-:--- Não são as condições que me seduzirão, :mas ·s.im o intevmedia·rio com 
•quú eu .tenho a tratar. 

Claro .é • .Sr. Presidente, que fi-quei um pouco attonito ante o conhecimen -
to de uma sente nça !lesta natureza e perguntei: 

- Mas. por que ? Quaes as razões .para não se fazer um negocio a presen-
taco em optimas condições quanc1o o ·i•ntermediario não inspira confiança '? 

<v i'.)ustre corr~JtOr inglez declárou-me si,ngela e syntheüce.rnente: 
-Tenho sido e sou ag·ente e -intermediario C.e negocios, e ne;gocios que não 

os fazem os bancos . Estes não são sinão outros i·ntet•mediarios de negocio. 
Como ·r..Os s omos para os· bancos, os bancos sã o para o publico. Quem toma oS 
titUJ·os é o public.o. Formamos a nossa clientela e nós servimos de garal'l'tia 
par..o. a nossa clientela, cu~dando .do resultaC,o das operações que realimmos, o 
q ue dá. consequente·mente, mui·ta razão ao illustre ministro para ter maior 
atte:nção com o agente do ·que com a ·offerta CLe boas condições que, as mais 
'd·as v·ezes. são pa ssagekàs . 

Perguntei: 

- Não sená poi· acaso esta a causa 1e se encontrarem em tão baixo niv r,l 
os títulos do Brasil no e S'trang·eiTo ? 

Disse elle: 

- Não deixa .dé ter in<fluencia, mas, em geral. os agentes escolhidos pelo 
Britsil teem 8ido sempre muito interessapos na m a nutenção do eredito JJ.rasi-
lei!'c. que lhe C.eve, pelo que se ·rele:c:i-ont,> .com os inglezes, não péquenos 
serviço~ . 

HefHctam os •iUusu-es collega,s, c-omp tenho r.eflectido, e con tinüo a r e -. 
flectir, para veri<ficar si e<f.fecttvarnente não existem ·causas de depx.essão oo 
credito brasileiro nas pra ça s estra:ngei9-5, p~·o·venJentes C,a seducção das 
offertas. · 

Claro é, Sr. ·Presiden te, que e \.l. não podia de·xar passar uma obs<!rvação 
tão i·ntelligente rupotada pela autortda die ~e um !financista éLe grande val?r p•r a-
tlco B<'.<m indUJg:;.r si não se crearia , <1est í1 fôrma, um· monopolio prejut:!icia l ao 
credito do paiz ? 

-Não; nã o s e trruta nem se pód.e tratar die monopoJi.o. Ao contrario. Do 
que se trata e se dev-e tTa trur, o que se t'em em v is ta, é impedir a eX'Ploraçã o 
dos negoc.ios ·a trovés de agentes especia,E)S n em sempre devidam-ente interessa -
dos nas consequencia s dos negocias que propõe e ch egam a realizar. 

Achei a explicação não de· todo .desp·rovida de senso pratico e comprehe n· 
di. como compa:ehend·erá. a · Cà mara dos Deputados , até onde 0 illustre covre-
tor inglez queria chegar. 
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Nã'O me a longo para não abusar da paciencia dos meus illustres [pares, que 
me honram com a sua attenção, ozen.C:.o-lhes tod!a. &. sequencia. de nossa con-
vim;açã!:. Long·é estava quando ella se realizava . . de a.creGitar ter: o ensej 0_ de 
receber õlma lição tão magistral como e-ssa que me forneceu o illustre r epre-
sentant., •P•Or S. P aul-o. nu. sua. be!li;;sifuna .pla;taforma de Ministro das Finan<}as 
do futuro g-overno. 

Entretanto. forçoso é conv:ir que agora. com este .documento. eu poderia 
voltur o. uma conversação com o 'mustre cocretor ingle z. para dizer-lhe. como 
me J::avi·a ·solicitaC:o. quos temos :perf·ôit'amente C:Cefinido o . programma das finan_ 
ças publicas. no fuutro gov.erno. por i-ss-o que a plataf·orma do Sr. Sampaio 
Vià,al. ou me.lhor o diecul1So lH'Onunciado pelo eminente collega por S. Paulo, 
est"belece as bases reaes da sua a dministração. ·o seu programma de acção, 
como Mm·1stro d a<:J Fi•n.a.-_ças , da Presi-<iencia do eminente Sr . Arthur Ber-
·na rdt. . 

Ahi, sim, no que S. ·Ex . esta.be1ece como pontos fundamentaes da sua 
admmistração. não tenho duvida em da,..-lhfl o meu maior ap[pla uso e não lhe 
offQ~-~ço o m eu n.poio, porqu.e elle não é de' nenhuma. va lia. (Não apoiaàos.) 

0 -S:L CARLOS DE CAMPOS: -V. Ex. está deJ1).onstrando O contrario, 
O SR. ARMANDo BuRLAMAQUI. - Obr1gad>o a gonerosida.ê.e de V. Ex. Para 

liizer que eff·ectiva me-nte S , ·Ex. coE oca as· questõés nos termos reaes em que 
enas devem ser collocadas, o problema das finanças é um prob•lema de credito. 
e as b<>.ses pare o credito ·S. Ex. d!efine de um modo synthetico - o cr eC:.ito 
publico e o credito banCaria . 

Q·:anto aos creCJ.tos [!ublicos dentro de breves dias t eremos a de-monstra-
ção dQçumentada do grande Governo que está a findar, d'O patriotic.o 'Gver.-
no que ll>tá em seus ulU.mos dias. iPor ella se verá que procurou por todos os 
me!os ar• seu alcance, e feliZJmente .o conseguia crear para o pa.iz uma situa-
ção quA >!âo se traduz por essa ine:x;pUcavel baixa e,0 cambio, que. rem1to: não 
exp·l'imi'J, €5-ta baixa, a situação rea.l, nem das nossas fi.nanças e muito m enos 
das r.-,..:.sas condições economicas e com•merciaes. 

Cvm re lação ao credíto bruncario. não me an~m.• 1\ tJnunc-iar a mÚrha opi-
nlã~. tn.l> temerosÇ> sou de dtzer qua:•qucr cousa que não esteja em perfeito 
accõr'·:~ com ro làêas b'. Uhantemepte a lvitrada;, p·el, illustre representante 
de .s; Paulo 

[De uma fórma talvez mais leal jli tlve ens~jo de dizer á Camara dos Depu-
tados o meu pensamentc, sobre o valor de emissões, sobre o modo por que ellas 
devem ser f eitas e sobre o que eJ.las rep•ousa;m. Folgo de v erificar que o emi-
nente Sr. Sampaio Vida! , coherente com a.s idéa;s aqui enunciadas em mais 
de um fl.:scurso notavel revela .perfeita cot\cordancia ~e julgamento, só se po-
dendo a~ceitar a emi-ssão como um SYJ11bolo de valor r eal existente para que. a 
todo o ins•tante. p.ossa se effect-~ar (,(p:a;si que ·automa:ticamente a troca . do ti-
tu\o _pela mataria ou pelo valor que eUe r e.pres·enta. 

V~>jo que o e>minente Deputa do por S . . Paulo não é fetichista da emissão d•e 
las1ro our.o, mas sim Çie ·tudo :qua nto ouro r epresenta. de tuco qua nto ouro é. 
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De fónna que novos hor:zontes se abrem á poli1:ira fi·nanceira do BrasiL e tudo 
nos deve fazer crêr que as palavras pronunciadas em S. Paulo echoarão for-
te>mente pelo Brasil afóra, restabelecendo de prompto a confia nça que a po-
lhtica tem .pretendido a.ba;lar, e que de !facoto não tem conseguido sinão na me-
dida da sensi,bilidade natural ~de toc:-o portruC,or de .titulo publico. Agora que a 
Nação vê ·com traruquiUdade que a s nuvens da borras~a vão passando : .. 

O SH. J .oAQUIM: MoREIRA : - V. Ex . tem certeza . disso? 
O SJt . ARMANDO BmtLAMAQUI: - Ass·im espera o meu patriotisn~o . 
. . . e que a .reconstrucção naciona;l vae se operar sobre as ·bases Ca co l" -

cordia dos espíritos. poder-.se-.ha ter ensejo de fazer um conf1~onto entre a 
aànJ.inistração financeira que es1Já a fincar e os resultados por ella obti-dos. 
Desqe já decla-ro ã Camara que é nma grande preoccupação minha obter t-JC.os 
os dados precisos, para, 'não da fôrma cansativa em que estou fallanclo aos 
ilim:tres col1egas (nri" apotaàos), ma·s documentadamente, para resisti.r á 
acçfta ctlJ tempL. mostrai:' quê o Góverno que termina seu manda to, entreg:t ao 
Governo de · amanhã . .. 

O SR. JoAQUIM .MoREIRA: - O legiltimo authenti-co, n'ão o antigo Governo 
de am..a-:thá. Já desmoralisado nesta Casa. 

IÜ SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - ... uma situação muitíssimo melhor cl.o 
que aquella que recebeu, .permi-ttindo-'lhe,

1 
.portanto, a execução do programnill. 

C:o ~>~tneamento finan.ceirL> • .da fôrma .\ntepigente por que acaba d'e se expr es-
l!ar o eminente Deputado por S, Paulo, a ql).em envio desta t.riouna as mais 
sinc'3ros e ·effusivos cumpdmentos, pelo brilhantismo e pela sincerida de com 
que enunciou os seus pontos de vista .em relação ás .finanças publicas. (Mu·iiv 
vem; muito vem. O oraà01r é vivarnente <:1~mp1''mentado.) 

UM DISCURSO DO FUTURO MINISTRO DA FAZElNDA NO GRANDE BANQU)ilrE DA SOCIElDADE 
RURAL BRASILEIRA, ElM S. PAULO 

O S . . Dr. ·Samoaio Vi~al, Q\le sevê. Ministro da F azenda no futuro G.:. · 
ver·11;, ;:-r.onunciOu. ante-nontem, nv gra.nó·e banquete que lhe o!ffereceu. E'rl.' 

S. PalllG, a Sociedade Rural BrasiJ.eira, . um notavel discurso. no qual, con. 
belkza de expressão. C:.efinio a situação economf.ca e .financeira do paiz e do 
mur.do. e most!'ou que só é pr-eciso segLfi'r o exemplo das nações como a In · 
glaterra. no comba te ás despezas inuteis e ao saneamento do me.io circuiarute: 
se as condições geraes -são C:i:ílficeis, só h lj- motivo ,para t.er fé nos destinos e ~a 
força de expansão da .fortuna. brasileira , 

O d1scurso do f·utur·o Mm1stro cia F13.zenda. causou excel;ente impressão '' 
está ·dhei0 .de sadias e forte:; id'éas. S. l .Dx . decla'!'ou que é nec.ess'ario reence-
tar. o serviço de amopt.\zação da àivida eJll. 192'7, ·não pensa r, de fôrma alguma. 
na renovação do funàin,g-loan, reunir já, em 19124, os r ecursos fi:nanceiros ,P'ara 
os t'ag-alnentos indispensavei.s. Afifi·rmou, tambem, .que é ir.reduct.\vel a;dv.ensa -
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rio das· emissões d·e ·papel-moeda para supprir deficiencias de receita e que 
só 'l.s a:"mitte s?bre lastr0 oun.. . eff"eitos c.ommerciaes , ou, em caso extrerm_, 
.pa,ra a ded'esa da producção. ma,s, baseada em um producto como o café, cuja 
venc.a rE>presen t1. oura. 

As .decla.rações do Sr. Dr. Samp;lio Vidal foram muito bem recebidas aqui 
" .>m S. Paulo, e. · nos circulas financeiros da Europa, serão, sem duvida,· um 
e-t;,men'o seguro ai? eonfi!vnça. 

'l'odo o pa'z conhece o Sr. Dr. Sam·pa io Vida!, sabe como elle dis.cute, de-
fine e eswcla os nossos problemas economicos e financeiros. Os seus tra:balhos 

· ~ão conhN·idos de -tod,os. O discurso de ante -hontem tem o m esrno e11thuslasmo 
communi·cati-v.o, a mesma fê no .esforço e no progresso do Brasil. Mas, ao rri·es-
mo tewpo, tem a serenidade, a firmeza d,; um wdministrador :que saLe o que 
vae fazer e que não se desviará nunca dos granC::es e bons princípios. São pa-
lavras .qu e inspira.m confiança e o esll:uCto da sitúação finan ceira 4o mundo. 
da cris·e actual e das condições -do meneado de café, revelam as preoccupações 
do futu~-o Ministro da F azrJnda,, em eujo tspíri-to se ·e<1uili'bram em tão justa 
mec:!icla ·a confiança e o enthusiasm 0 do econopüsta e a previdencia cauta elo 
financeiro. O Sr. Dr . .Sampaio VLd8!l que tem sido úm batal-hador .pelas gran-
dea causas da defesa da :proC.ucçã.o naciona.L .e financis-ta. já experimentado 
na s ua · esplendida gestão c1e secretario das Fina nças de S . Paulo, revela no 
~eu dis-ourso a sadia preoccupação. de regularizar os orçamentos. e cum·prir 
fi6~men~ •• õ m 1927, todas as .clausulas do s&gundo fund4ng . 

Sáo dtclar;;.ções dE; um tstadísta. ·que r ep,ete que foi sempre; "fõra dos 
c.~3;;s eY.:cepcionaes de guerra e defesa da producção. inimigo acerrimo do pa-
pl':i-moN1a , sem lastl'o''. 

As · ié'éas sob.re credito publko e p,rivaco, são indi·cios de um admiravel 
ri~cg•ra·n•ma que cumpre realizar. e· va,lendo-se dos principias já . ex;pedido.s pelo 
futu'ro Presit:ente na sua piatafõrma, o Sr. Sampaio Vi-dal desenvolve theses 
que só Pr•dem des,pértar confian ça como ins.piram e inspirarão. 

E' um ~sladis,ta que ost'lld~;U a s-itua(;ão do .paiz a repercussão cos acon-
tecimentos europeus; ·conhece as ' C:iffieuldades. não as encobre. mas c1á 'balanço 
ás {nrcnP eccmomicas e financeiras do Brasil e c onhece com um optimismo 
seguro " .conscie-nte. 

Damos abaixo, na integra. o notlllveJ discurs o do Sr. Dr. Sampa.io Vidal. 
que .:'o' énth usiasucam ent"' ap;!J'laudido pelas numerosas pessoa.S que o ouviram 
no ~ra:nCe· banquel~e de ante-h0ntem: 

"'Meus a m igos . E' inestim avel o. conforto des tas m anifestações de solida-
ri-edade. Sõ ,satbe agdad.ecel-as .prOifundamenll:e aq·ueHe que como eu. -n este mo-
mento vae ,presentinC:o o ,p·eso d-a:s r.esiponsabilidades graves, que o espera. 
A Sociedade Rural Bràsileira; que ha poucos áas nesta Capital teve na pa -
l-avra f.as·cinadora do Sr. Presidente ad. Re>pub'lica, Dr. E.pitado Pessôa , a con-
sagração da benemerencia de seus · serviços ao Paiz. qulz mais uma vez ·cumu-
lar-me ne gentilezas fidalgas . congregando neste ágape memoravel para , to~a 
a. ;mnha vic1á a 1'ma flor ·G.b ~.odas · as classes sociae&. Com intuit,o evidente de 
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.cxprim;r, o poderoso alento -des·sas mesmas -classes em auxilio daquelle que vae 
oceupar um dos postos mais ingratos da. poli'tica brasileira. neste momento. 
E a Socied·ade Rural levou a tal ponto a sua -fidaJl•g-uia que elegeu para inter-
prete des tas ma.nifestações c..';l,ptiovantes o eminente prelado, . Sr. Arcebispo 
D. AJq·uino; ou1o espírito 1'u_lgurante. cujas .quali-dades primorosas de sacerdote 
e. eLe. putriota nota.vel ·cada vez mais se exalçam no clero brasileiro entre as 
suas m;;.is resplancescentes constellações. Honra. tão insigne eu jamais pode-
r ia de ter sonhado. QuE· as bençãos ã.e Deus pela. sua palavra, tão cheia dessa 
pre :::iosa bondade chrlstã e ce incitamentos inolvid!l!Veis illuminem a estrada 
aspu·a que tocei de atravessar e..m serviço· de nossa patria. 

:>-Jo·nt·ado .com a escolha do eminente estadista , Dr. Arthur Bernal'des para 
auxilia'l-o na at::ministra\:ão C.a Fazenda Puhlica, tenho a v-isão bem clara das 
J:ormfà9vei-S dif:::I-cui·óae.:e,. fmanceiras que pesam sobre qua.si todos os pa.izes e 

· prticularmente sobre o Bras'rl. 
A guerra maldita aba,Jou e desorganizou nos seus mais ,prr-ofundos funda-

mentos a brilhante civilização que era o orgulho da raça humana em 1914. 
O engenho do home.rn havia, com e:lifeito, transf.ormado o mundo em um pa-
raíso &e conforto, taJ era a organização universal de todas as modalidades C.o 
progresso .. O supremo e quasi .sobrehumano es·forço para alcançar a victoria 
final - esgotou tocos os rL-s·ervatorios de ~nergia das n a ções beUigerantes. 
E nessa arrancada do desespero foram-s1

1
l os thesouros da economia, foram-

se r~dos os recursos do ·momento, e as nações em guerra. tiveram de sacar, 
1m tunF. gigantesc~ parti-da c-e vida 0 u ~e monte sobre as gera ções futuras 
eom o '~<'sassomb.ro impressionante que attingi"u nas emissõeJ;l a.of' algarismos 
mais pnantasticos. As d·i·vidas publicas / s·~ alcandoraram a alturas inacredita" 
veis. Para exemplo basta .rememorar q·u.., ;:t. opulentíssima Inglaterra vi"Q saltar 
a sua divida publica de 600 . 000 esterlino{> a 7.000 . 000 . 000 em poucos annos . 

Ora .. o mundo em 1914 não era um simples e1upo d·e nações isoladas. 
Ecunomic'a e financeiramente ·era. um orgl!-nismo IP'erf€ito. As nações se entre-
laçavam por mil d~enàencias. O .cambio era e é a exp-ressão sYntheti-ca dess·as · 
estr·eiti.ss,mas relações é:e i•nterdep·e.ndencifl- economtca. Hoje, vemos o seu 
desequilibrio a exprimer .-ssa desordem geral. Tudo se desorganizou no velho 
muni-o . 

O Brasil não escapou aos funestos d flsastres dessa derrocada ge ral . . Paiz 
em formação. cheio de possibiJi.dades ecopomicas G.e toda orcem, o arrojo de-
:nadadl' de seus estadista!' n em sempre <t~rn res-peitado as leis inexoraveis que 
I egem as fina nças pub!.i<'as, esq·uecenC:o os sabios ensinamentos dos velhos 
estadisw~ .europeus que fizeram a grandflza daquelle conUnente e. s-obretudo, 
como 1·"gra gera:]. esqueceram muitas vze~ essa velha e tão repetioo phrase de 
Gladstone - que em finanças o maior ~Jeri.go é contar com simples poss-ibi-
lidades. 

Esse peccado temos cO:mmettido em ·larga escala nos tres decen.nios da 
vida republicana. 

O encanto d:as possibil1:daàes econorpica.s do Brasil , que aliás são real-
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mente extraordi·nadas, nos teem .. feito tpe>rder o sentimento das realidwJes, 
compromettendo ·r eiteradam'entt;o; · a situaçãJo financeira do paiz e entravapdo 
o de.s·envolvime nto normal da su a ec.onomia. 

Temos esq u:écido q•ue o mundo. nas suas differentes manifestações de 
forças ê regido p elas m esmas leis e que a natureza ê sempil'e inexoravel 
para os seus transgressores. Sub:sta nciallnfl'nte as lei·s da n1.ecanica ·e as da 
resíst0ncia .dos materiaes nãJ são diffe·rentes das lei.s que regem as fin angas 
publicas. 

A locomotiva que tem capacidwc1e m axima para arrastar um contbGío 
<'l~ dez cam·os, por •certo ·não ·a r.rastará 20 ou 30 e, n enhum engenhei.ro que 
se pl:ese pensará 11a simples poss•rbilidade economica da machina, forçando 
energias ünpraticaveis. 

O a li·cerce fei.to para suppo'rta.r um leve "b~t ngalow" de lux o, uüo sup-
portar'á o ve·ao for m idavel de um a r ranha-oéo de dez a ndares. . _... 

Nenhum p.rof·issiünal consciencioso arrisca sua responsabiàtclacle contr a 
ét~ leis da mecaruica . 

Retrucarão os doutores das f1nanças, corri a r zombeteiro e victorios<J, 
qu\1 isso é clesoonheoer as forças com que c<Jr.ta a sciEmcia financ;c;.ra e 
dirão ciue >OS püVOS tambem contam com as fm·ças das gerações po~;tet·i ores , 

que vão aproveitar a ohra do· ~pre.s.ente , ·e, por is so, saccam s obre ellas. :vras 
essa a r gumentação apenas •continha a miragem das possibilidades. E a tê se 
tem vÍolad-o as l eis universaes .. 

' O Brasi.J já abusou tanto das taes possibilidades economicas e das f.ot'ças 
futuras·. que hoje, o serviço de sua divida publica con some mais de tre-
scntog m i1 c-ontos àe réi:s , porcenta gem impressiona nte da nossa receita. 

Nii.c>, l ~J eUR amigos, a miragem ·das po.ssibqic1ac1es e.conomicas de· Brasil 
tem sido um funesto canto de ' s·ereia. Extwsiac~os diamte della, ou mesmo 
~1-.:pn.nà .o- a :propositallnente aos olhos ela NaçKo, vamos perdendo cada. vez 
mais a visão 'Clara -elas re1Vlidacdes. M:a.s, cu ste o que custar, precizamos 
arranrm ~ a nossa vida financeira desse extase fun lstam ente comp.r om ett<>dor 
dO.S ·TI OSSOS GI;StinOS •' 

A» iniciativas poor demais a rrojadas, a progr>">·Eão assombrosa elo~ nos.sns 
deticits, que já bateram o recorà >Cle mais ele t:· "sent as · mil conto8 e·m um 
só ;,xercicio, tudo isso decorre desse estado de tS'Pirito que t a,ntas ve?:es 
t!'m p erdkl<J o sentiment() das r ealidades . 

Lancemo!! um olhar pelas nações f!age!J.ada~ r. depaupera das pela ,;uerra 
maJ.rlita e hnvemos :de v er a attitude superio•r d~ seus estadistas con.sa-
!;'l'a.ndo t oclas as e nergias da su a vida ao r eorgu:mento da eoorromia na-
cional. Tratam de estudiair nos m enores detalhes da a!dmiruistração os . meios 
p·raticos de recluzü· a o mini.mo a despeza publica, de pedir ao povo o ma-
ximo esforço para a .restauração do paiz . A Ingla t erra, a grande . mestra 
da administração publica, a orga nl:ização poliUca e economica mais assom-
brosa que já ooncebeu o engenho humano, essa nomeou ha pouco. uma com- · 
missãJo das mai:ores competencias de seu paiz estadistas., ba nqueiros, com-
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mei'ciantes, dndustriaes, pa.ra estudar profunda mente seus orçamentos nos 
seus menores detalhes, afim de apurar o que seria humanamente possivel 
reduzir na d espeza publica ou augmenta r nas renu·as, sem o sacrificlo 
deprimente e afrfUC'tivo dos ·contribuintes . Tão pa;triotica Teputou Harillng 
essa iniciativa da In.g•la terra, que organiz.ou unia commissão igual pa ra 
realizar obra semelhante nos orçamentos da rica, da poderosa nação ame-
ricana. A .Fra nça, depa uperada pela mais tremenda sangria na sua vida 
ecanomica e financeh·a, procu.ra r eergu e<r-se, em um prodígio de energia 
pela obra pa triotica de seus estaddstas, promovendo p·or todas as fôrmas o 
augmento da sua exporta~:ão, a restricç!l.o maximn de suas importa ções e , · 
!SObretudo, realizando as combinações f:i.namcei.ras m •a'is eng~e·ruhosas :para 
valorizwr a sua 'moeda e Ievantar o, credito publ·ico, incontest av&lmente a 
·base de toda a v ida nacio nal. 

Todos esses exemplos impression am, edif icam e impõem aos brasileiros 
o de'Ver i-niJ.ludivel de me ditar p.rofundamente sobre os nossos destinos . 

Eu nãio seria .sincero si não reconhecesse as gra ndes ·difficulda des da 
situação financeira id.o Bra sil , difficuldades talvez dez vezes maio.res do que 
aquella s que pesa.ram ;;obre o glorioso qu a:triennio de Campos SaJ.les . A 
minha apprehensão ê ·gra.nd·e. Mas, p ermitta m tambem uma expansão de 
brasileiro oh<ei.o de corag.em - a minha conf.iança ê muito maior nas resis-
tencias economlcas do Brasil, não nas 1 suas simples possibi lidades, mas nas 
realida des concretas, nas 'forças actuae~ da nossa exuberante economia. 

!Respeitemos as leis naturáJes e as oormas inquebr<tnta veis da arte 
de bem governar os p·ovos e essa confiança dia a d ia se f irmará como por 
encanto, em todos os esp:Lritos. 

Si h a verda·de axi·omatica é que · :or vioto.ria ou o su ccesso em todos os 
emp.rehendimentos humanos é a r·esultante da organização n do a ppare-
lhamento. 

Isso é verdade na paz, na agrict,Lltura, nas ~ndustrias, no commer cio, 
na política e guerra. Vencem sempre os organizados, ve~cem aqu eHes que 

ooricentrar-a.m e ·ddso~plÚJ.a-ram as ~.lb.S llo~1 . evfita.ndo oui<ladosa.mentle 
dissipai-as, t endo a <tod•o o momento •é

1
liante dos ol).'los a finalidade superior 

das suas as.pira.ções. Vencem os que nespeitam os princípi os fundament aes 
dessas organizações poderosas e efficientes . 

Meu s amigos, na arte de governar povos, dúas grandes alavancas são 
verda.dei.ramente mestra s - uma é o cr:edoito publico, a outra é CJ credito 
ba n oario. As bases dessas duas organ·izações são inCOII'l•testavelmente funda-
mentaes para o engrandecimento das _ nações. Não são bases isoladas, são 
bases oonstruidas, uma ruo lado da ot,1tra, formando dous aldcerces interde-
p endentes, conjugados e q.uasi a rgamftssa.dos juntos .. 

Sem um credito JYUblico supeirlOir e intangível, sem uma organização 
ba ncar'ia do credito p.ri•vado, ·uma na~ão jámais poderá attingir a essa po-

. sição brilhap.te · das gra:iJ.deli! p:otencias munddaes . 
Sã o si"mples as bases do credito ·publico e do crédito bancaria. O credito 

publico repousa fundamen talmente na, verdade e no equilíbrio escrupuloso 
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elos orça mentos, que t• na sua elaboração, quer na sua ·execu ção, feitos com a. 
visão clara e sincera elas rea lidades elo paiz. na ordem, na honestidade .e na 
mais severa administração ela Fazenda Publica . Para tudo isso é essencial 
que o appwrelhamento administrativo funccione com a mais pl~na ef·f ici -
encia nos >Seus resultados prati-cos. Não é· s ó nas inclustrias que sublimam 
os preciosos methoclos elo T aylorismo que enriquece hoje todas as admi -
nistrações bem o.rganizaclas na Europa e na Amer1-ca . A admini-stração fa-
zendaria nesta hora affHctiva para todos os povos precisa funccionar como 
verdadeiro appare~ho de prec isão em todos -os departamen:tos da vasta ma-
chlna administrativa . As rendas terâ;o . de ser ar.recadadas como os procluct.os. 
industriaes são recoJhidos dos grandes ·f·ornos da metallurgla. 

· E' essencülil que se ':Lmpla.nte essa i\cléa na cabeça de· cada funccionario, 
porque ella é a salvação elo •paiz e do futur-o de -seus filhos. A evasão das 
rendas é uin dos phenomenos mais g>raves ·e mais profundamente oompromet-
tedores da a.clmini·stração financeia·a do Brasil . 

Da verdade e do equilibrio dos orçamentos, do rigor continuo da admi-
n.istração fazenclaria, na arr ecadação das suas cr-endas, depet1de visceral-
ment~ a satisfação desta neces~:~idad~.> imper-iosa - a pontual i·clade :impecca-
vel nos pagamentos da divida publica. 

A organização do credito ba;ncar·io é a outra necessidade supxema, é -por 
assim dizer a mol-a. central, a immensa usina dynamica de onde promanam 
todas -as f·orças para a sustentação de toda a economia nacional, publ<ica 
e privada. A organizaçâJo do credito, nos mold'.ls dos povos civilizados, oom 
banco -central de emissão, com o lastro de -om·o, a de effeitos -comm.erciaes 
constituirá essa · segunda base de toda economia. Só essa organização po-
derá realizar es-tas duas aspirações superi-or'.)S para uma nação. 

I - Alimentar a plena expansão de toda.s as activiclacles p.roduc.1Joras 
do paiz . 

II - Sanear a ·moeda, gara.rutindo a sua pu'l'eza e estabili-dade e asse-
gurando assim uma oppor-tuna e · perfeita situ ação monetaria. 

E stas são ver-dad·!Úramente as bases fundamentaes do en&'randecimBnto 
de um paiz . 

Serão irrealizaveis essas medidas? l !<so depende d-o patri-otismo de todos 
os brasileiros, daquBlJes .que gov-ernam e ele todas as classes que contribluem 
com o seu trabalho para o prestigio diJ Bras i-l. 

Está vota do o Oodigo de Contabilidade Publica que vae collocax dentro 
de um apparelhamento m•oderno toda a nossa vida financeira. E' um codigo 
que estabelece noxm.as -que deverão ser inqu'ebrantaveis para o Congresso 
Legislativo e pa:ra •O Poder Execu-tivo. Está egualmerÍte votada a nova lei 
que rege o . T-ribunal de Contas. A Administração F azendaria do Brasil 
acha~se, pois, perfeitamente a~ppa.rel•hacla . Es tamos munidos -de linstru-

mentos legaes para realizar a elaboração e exe-cução sincera dos orçamentos, 
arrecadar ef1iicientemente as r enda:!, levanta r '0 ba.lan!}o geral da -administxa-
ção publi-ca. 
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E stamos munidos do supremo instrument o de fiscalização - o Trib'llnal 
de Contas., para garantir a lega.lida de da applicação das renda& e assegural· 
a r esponsa-biHdade dos que teem sob sua guarda d inheiros e bens publico~ 

Se esses ap.parelhos funcciünarem com a p.recisão esperada - o Brasil <Lrre-
cadará m a is 20 ou 30 por cento de s uas ~·endas, isto é, mais· 100 a 150 mil 
contos de réis em cada exercicio. Basta que todos cumpram có.m o seu de-ve.r. 
Se consegutrrims tal desideratum teremos consolidad-o uma das bas-es funda-
mentaes do credi:to publi'co, qu e é ·a ordem nas finanças do Paiz. 

Mas ·essa oa·dem é essencia l para o f unccionarnento . normal da nossa 
vida financeira, hoje ella tem uma impoortanc ia extrema. Devemos ter 
diante dos olhos, todos os . dia s e todas as horas, o compromisso de honra que 
para os brasileiros reprosenta o t-;mcUng - a vencer em 1927. O Brasil ~1ão 
pôde, \llão ·deve Q·ef·ormal-o e n ão o a·eform ará. se Deus e o nosso brio assim 
o quizerem. Tewos de organizar desde já em Londres o fundo es~Jecial pàra 
esse compromisso de honra . Em 1926 o Brasil terá cerca de 80.000 c:ontos 
ile réis á dispos'ção dos credot·es e restabelec:et·á _galhardamente o serviço ele 
toda a sua divi·da pubUca. 

Mas n ão nos illudamos, toda essa obl·a de resurgimento geral depende 
da expansão e da defesa da nossa economia. A principal producção do paiz 
está solidam ente assegurada pela px·opt·ia natureza . Nunca foi tão a uspiciosa 
a situação estatis•tica do café. O muud~ tem apenas café da mão para a 
bocca, na expressão pitto1·esca dos -com.merc'antes americanos. E a nova 
safra que já se desenha com prop-o-rções muito m enores do que s·e esperava., 
pouco ·virá a lterar a bel-la si tuação que ~o-zamos . Em to-do caE<o, o Instituto 
de Defesa Permanente do Café que lJ.reye será organizado. estará vigilante 
para defender á ho.ra e a tempo esse pr oducto funda mental da nossa eco-
nomia. C~onta-ndo praticamen-te com um f u ndo de cerc:a de qu inh entos mil 
con tos de réls, se nec:e~sario fôr , nã o terá talvez esse Inst:t uto n ecessi-dade 
de d :!f'l!)ender um •só vh1tem. E' pt·ova-v e.l que a d·efesa. seja .feita a.penas pela 
regularizaç~o da offerta. Estamos em estud.os adiantados para regularização 

· das entradas, ·em bases soHc1a.s com a cQnstru cção doi') armazen s de r epreza-
mento nos differentes po-ntos das estr adf!.S de ferro, d e modo que todos os 
fazendeiros sejam tratados com a · mais qompleta justiça e possam mobilizar 
o vrulor da mercadoria depositada. T odos sabem que es·sa simp•!es medida é a 
'base da defesa do café. Entre tanto, si houver ex~e~.so, o Governo poderá 
retiral-o do m ercado para distribuir depois r egularmente. 

Temos a mais fundada esp-era nça de que a safra futura de 1923, assegure 
ao Brasil cerca de 50.000.000 de esterlinos, se.ndo po.r esta fôrma a m ais 
soJi.da garantia da situação cambial. 

O a lgodão, actualmente a segunda 1ner-cadoria •em Í!Jlpo.rtanc:a .na ooo-
no-mia brasileira, vae entrat· em uma phase da mais fra n ca exparusão. O -Go-
verno, COm a ·COmprehensão nítida dO. ii;nmensa -importa n cia desse pr-oduc:to 
na nossa economia, ·Vai •p.re.stat· o seu braço forte a o- -des.env'?lvimento da 
sua cultura, na mais vasta esca.Ja . O 9-ssucar , o- cacáo, a ca rne, o carvão, 
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o f~vro , os c·er eaes e outros .pt'0ductor~ tratados c om· verdadeiro interesse. 
completarão essa base larga ela nossa rica economia. 

Que nos permittam a gora um exame das nossas •forças e das nossas r ea-
lida des ·ecor,omicas e perguntemes si h a muitos pa ize.s dotados de ·elementos 
t1Lo poderos os nas es-p·h eras da sua proclucção. Tudo depende de assegura t· a 
plena expansão dessas p.roducções funclam entaes e defendei-as a todo o 
transe, nos embates ela especulação abus iva e clesordenaJda . Um p aiz , com 
taes el·ementos nâJo pócle e não eleve ter uma taxa cambial com'O essa que 
nos tem desolado ha longos m ezes . E' evidente a melhora progressiva da 
nossa exportação. F.oi já con sioderavel o saldo em ouro em 30 de Junho e 
i-s·so se tem accentuado nos ul timos m ezes. Outr•os factores dep1·essiveis podem 
estar actllanclo .s·obre a sa.tuaçf~o cH.mbial. Temos fé em Deus que esses fa-
ctores irão pouco a pouco .clesappl~recendo, p elo esf-orço decl1cado -e ,continuo 
do Governo, em accuclir a t odas as em erg.encias que dependerem ele pr Jviclen-
cias sua.S. 

Trab'alh emos p ela expa n são maximo da nossa exportação. 'l'ratemos., d~ 
produzir tudo qua nto fôr possiv01l para as nossas necessidades internas, qu er 
na agricultura, quer nas i·nclustr: as, já tão f lor.esc·entes, reduzindo assim os 
nossos pagamentos em ouro ao extra ngeiro e o Brasil si reerguerá como 
por encanto em mu~to pouco tempo . 

A orC1e.m nas finamças ·ea a expansão plena da nossa producção devem 
a ssegurar logo clias muito melhores pa.r a ô n oss·o paiz. P a ra a uxi-Liar a ex-
pa nsâJo ele nossa econon1·ia, o Ba nco do Bras;! contribuiu eUicazm ente com 
a sua carteira de reclescontos que já r epresentou um bom en s·a io para· de-

·monstra r a n ecessida de inelutavel ele da r elasterio a o ct·eclito bancario . Mas 
precisamos avançar mais e completar a obrá ensaiada, a naçâJo P·recisa ter 
o credi-to ba nca rio, assentad o €m' bases mais an1plas que possam asseguTa r 
r ecursos pecunia r ios a .todas as actividacles e pôr termo ao psri.g-o à:ecor.rente 
da s cri·ses ·de numerar.io. P a.ra tudo isso é ess-en cial que se cuide com. V'el'<la -
deiro interesse ela opjJ'ortuna 1'undação do B&noo de Emissã,o com o .last r o 
de ouro e effeitos ·COmm eroiaes. Essa é a s uprema garantia da •n'ossa or-
ganimção .monetaria e da purEoza e estabhli·da de ela moeda brasil~i.ra . 

S<!mpre fui contrario ás emissões de papel mõecla do Thesou~o. sempra 
combati as emissões para pagamento ele deficits. Nessa conformidade tenho 
a minha profissão de fé cla ra, poslti'va e iortsophismavel no discurs o com 
que em 1918 justiifiquei a creação do Banco de .Emissão. Mostrei que esse 
regimen d•e ·emissões do Thesouil'o estava ·condemnacl<o .por •todas as nações 
bem orglaniza qas e que se queviam sanear e mora lizar a nossa administração 
financeira, dev1iamos renuncia r para S€mpre a esse ned'asto recurs o das 
emi.ssões de papel moeda. 

Não compTehendo a (moeda senão -como signo e n1eclicla elos valores per. 
mutaveis, o equi'Valente do valor nas operações . Foi por isso que a sabedoria 
européa aodoptou esses dous elementos ·ouro e effei:tos commeroiaes como 
lastro da moed.a. São dous valores líquidos. O ouro é. universalmente a ex-
pressão pevfoeita do valor. O efd'eito commercial ofrereciodo a redesconto é 
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tambem um Vlalor liquido. Nenhum ba.nqueiro irá expor a reclesconto um 
titulo s uspeito .que comp.rometta o seu endosso . Mas não compre-
hendo mais 'outra organi0açâJo a não s.eT aquella que tem por base· o Banco 
Emissor. Só esse grande apparelho centra l poderá ·tornar a circulação uma 
r<Jalidade monetat,ia e não essa sin11ples massa ele notas lit hographadas que 
os Governos e m'ittem á vonta!de. Essa é a missã o superior dos bancos: uni-
ficar e sanear a circulação. f~endo com que a moeda seja realmente moeda. 
Só um g.rande a ppar elho centra l poder á estabiliror o valor da nossa m•oeda 
pela ia1fluencia decLslva. nas operações cam.biaes . Só um appareJho como 
esse poderá reduziQ· as taxas de juros - cond:içãJo essen oia.l para gran de ex-
pansãó pt'oductora e para o desenvolvimento de todos os negocios do paiz. 

Não compr eh'endo, pois, a emissão livre dos Governos, sem lastro. Sem-
pre exceptuei as emissões las-tradas como aquella que serve de base á defesa 
da producçã o naci.onaJ . E ssa representa valor tão positivo como a nota rJe 

- banco . A nota que repnesenta a sa.cca ele café depositado pouco differe da 
cambia l de ouro depositado em Londres . Vendido o caf<\, está realizada a 
··conversão em ouro . 

. Porta nto fOra dos casos e~cep.cionaes de guer.ra e defesa da producçã o, 
sempre fui inimigo acerl'imo do pa pel-nroeda sem lastro. 

Eis, a;hi·, meus am:i-gos, as idéas geraes que governam a minha vida de 
homem public o. Mas essas jdéas nã o são propriamente minhas . São da p•la-
taforma bl'iilhante e profundamente pratica do eminente estadi-sta Dr. Arthur 
Bernardes, futuro Chefe ua Nação e são tambem as idéas de tantos esta-
-distas brasileiros , entre os quaes se destaca a figura m ascula e brilhante 
elo Dr. Washington Lu:-s que em suas rpensaget1S notaveis sempre reiterou-
as afJ'irmações ele sua profunda convicçãq . São dou s vultos eggregios, cheio;; 
dessa fé .robusta no futuro do ·pa iz. 

Elevarlo o credlto publico ao pedesta l f!Ué lhe compete , feita a organiza ção 
.central do credito, r ealizaremos tambem nas bases m ais seguras a <Organ~ 

:?Jação do credito agrícola, do credito corn.mercia l e elo credito ind•ustrial. Com 
essas bases, o Brasil será dentro de poucos a nnos uma das n ações mais 
ri cas ·e poderosas elo mundo. 

R ep-ito, -pois, meus alllligos, grande ~ a minha a.pp~·ehensão dia nte das 
,difficul da des que nos assoberbam . Mas, maior, m uito maior é a oonfia nça 
nas nossas .resLstencias economicas , 

L evo para o Governo uma g ra nde esperança . Conh eço profundam.enle 
.a orientação do fu turo Chefe da Nação . Admi•ro a sua envergadura, a indole 
;forte, soffredora e serena, verdadeira tempera c:ie a ço, a visão clara de todos 
esses p.roblemas fundamentoaes , os propqsitos iuedu ctiveis de sua dedicação 
inqu-ebra ntavel ele presta·r ao B 1·asi! tod-os os serviços e sacrifícios que pude-
t:em ser exigldos da sua pessoa, inclusive o sacr ifid-o da propria vida. Com 
um chefe uesta tempera os sold-ados vibram de coragem a·o enfrentar o em-
bate das difficu lcl ades. 

Confio, profundamente na ·dedicaçãq de tod.os os oompa nheil·üs de go-
_venros. E se Deus nos ajucla.r e a realidade correspondet: a esses protestos ele 
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dedicação, pela causa publica, os brasileiros não recusarão . por certo o seu 
franco e àecÍ!Sivo a poi o para essa obra patri0tica ·do resurgün en to f inanceit'O 
rla Nação. 

Mais - uma vez será co.nsa~rada a phrase famosa de Banoso: "Cada 
frlmsileiro terá cum prido o seu dever "' o Brasil será dentro de um. àecennio 
ii\Dla das nações mais p·restigiüsas do mundo". 

SESSÃO DE 12 'DE NOV•EMBRO 

O Sr. Octavio Rocha (*) - Sr. 'Presiden~e. ser ei muito breve nas mi-
nhas considerações, aiém do m ais l)orque se trata de uma sessão realiza da 
em domingo. Aliás, c peccado de trabalhar nesse dia não seria tanto meu, 
ma.s de V . Ex. que n·os convocou; ou, melhor, não tambem ele V . Ex. e 
sim quando muito, da Camara, que atrazou o estudo dos ot·çamentos, e 
'

1pour cause" ... 
Não pos~o. em todo o caso, deixar de fazer ligeiras considerações sobt·e 

a. Receita, começando por es~ranhar e reclamar, domo venho fazendo desde 
1918, contra as cifras orçadas para as re ndas publicas do Bras il . 

Na realidade, estas cifras sãü sempt·e superiores a o que, de facto, se 
arrecada existiml.o aht um vicio primacial na organização das leis orçamen-
tarias, porqu e· se prepa ra o deficit natural, decorrente desta, differente entt·e 
c que se calcula e o qu e p6de ser r:obrado.· 

No 1)rojecto 1'\m_ discu ssão, o nob~·e Relator , Sr. Antonio Carlos, fez 
.apena s uma ligeira exposição, sem entrar propriamente na materia finan-
deira, aguardando-se para o terceiro turno. Orçou a receita papel em 
706.000 contos e a r0.(:eita ouro em 10·6 . 000 contos, a lga rismos redondos. 

Pois bem, a m a ior. arrecadação Eom paJJ el quti tlv~;:n,os f<<t R epulbllca, até 
es~e momento. foi a de 191-8, montandü .a li71 . 000 contos. 

Nunc.'l. ch egámos. nessa especie, a. 600.000 contos: como vamos orçat· 
agora a renda papel em 706 .000 contos? 

O qua dro seguinte indica, de modo claro, o movimento da nossa reeleita 
nos exercícios su cc!essivos: 

Armos 

19.14 .... . . . .. . . . .... . ..... . .. ... . .... . 
1915 ........... . .... . .. · . ......... .. .. . 
1916 . ... ... . ........ ... . . .. . .. .... ... . 
1917 . . . . . .. .. ......... . . . ... . ..... . .. . 
1918 .. ............... .. ... . . . . .... . .. . 
H19 .. . . • ... ......... .. . . · · ·· ·· · · · · · · · 
1920 : . . .. . .. .. ...... .. ......•. ..... ... 
1921 ..... . . ..... . ... . ........... .... . . 

(*). )l'â0 foi revtsto pelo orador. 

Pa.pel 

437.712:990S023 
491.032: 812$570 
521. 898:035$121 
541.262 :431$028 
571.·847: 464$418 
445.693:741$862 
549. 97·6: 281$468 
526.432:131$650 

75.871:279$413 
85 .686:929$200 
61.•278 : 95 3$243 
66.438:487$382 

105.724: 7•51$770 
86.372:191$000 

124.560:482$596 
79. 739:741$813 
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Observa-se a inda o s eguinte: em 1921, obtivemos 526 .000 contos em 
pa pel ·e 79.000 concos em ouro; no primeiro semes tr e de 19•22 , não passámo~ 
de 2·60.0000 contos, pa pel, e 37.000 contos, ouro, o que quer dize r que este 
mmo temos pouca probabilidad·e de passar de 520.000 contos papel a 75.000 
contos, ouro. 

Em taes condiçõf.s , pa rece imprevidencia orça r ·nos a lga rismos já c ita-
dos a receit.a para 1923, o que ·equivà le a propôr,. conscientemente, um clefict t 
como dentro em pom:c· patentearei. 

O proprio pa recer do illustre ·Sr. Antonio Carlos discr imina. cada um~ 

el a s. rubricas de reci.'ita. com a sua arrecadação nos dive•:sos exe rcícios do 
triennio de 1919 a. 1'921 e a média no mesmo trie\mio, e desta dis c~·iminação 

se tem de concluir o que o honrado R ela tor, em terceira discu ssão, se o 
R egimento perm1 ~tk, t ená de diminuir o seu a lgaris mo to tal da r ee'e ita, ou , 
mantenclo .. o, s eo'á con(luzido a crear novas fontes de creditas, com que alcan-
c;, os 706 . 000 contos . 

Na reali'da c1 e, Sr. Presidente, se V. Ex. exa m inar cada uma c1::ts ru-
bricas elo imposto, in~erirá que a receita deveria ser a seguinte: 

I 
RECEI'l'A ORDI N ARIA 

Importa ção 
Consumo . 
Sello 
Transpor~e . . .. .. . . . • .....•.. .... 
Viação . ........ . ... . . . ... . . . ..... . 
Renda 
Outrà s rendas 

Total 

Receita elo patrimonio ......... . ... . . 
Receita industrial .................. . 
Receita extra orclinaria 
Re~eita esTJecial ' ............. - ...... . 

Ta~al 

Papel 

72.000:000$000 
141.000:000$000 

60.000:000$000 
12.000 :000$000 

8.000:000$000 
50.000:000$000 

7.000:000$000 

350.000 :000$000 

890:00$000 
126.000:000$000 

23. 000·:000$000 
3-5.000:000$000 

5~4.-890:000$000 

76.000:000$000 

76.000:000$006 

2.500:000$000 
4.000:000$000 

16 .000:000$000 

98 .500:000$00() 

B em se percebe que estes algal'ismos, corr'espondendo á média do trlen-
'f!lO, estã,o muito longe do que menciona p a;rtigo 1° do proje~to da Receita. 

Agora., ·encarada ~ . despeza, temos de ponderar que os projectos reiatl-
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vos aos Mi nist erios da Jus tiça, do EX'~erior e da Ma rinha já estão com re· 
dacçã o l}ara ter'ceira discussão com. cifras mais ou menos completas. E. 
quanto aos da Guerra, da Agricultura, da Viação e da F azenda , devem ser 
tomados os alga.rismos constantes dos projectos, vindos da Commissão de 
Finanças, ad-diciona cla. a verba · destina da ao accrescimo de vencimentos, se. 
gundo a !abella L yr a . 

Nestes t ermos, ch egamos ao seguinte resultado: 

Justiça . 
E x terior . 
Marinha. 
Guerra . 
Agricultura . 
Viação. 
F azenda. 

Total 

· DESPEZA PARA 1923 

Pnpel 

103.00(j :351$739 
2. 29·6: 320$000 

84.873:846$836 
148.905: 571$9 66 
53.548:525$597 

301.056:13 2$3 66 
2il4. 546:060$1807 

908.232:809$311 

Ü1M'O 

3.240 :097$376 
5 . 036 : ·538~BU 

2 .000:000$00t> 
1.700:000$000 

962.580$352 
12 .183:352$21 2 
62 .·113: 804$553 

87.236 :373$413 

Assim, oo momento em que estamos discutindo a Recei· ~a, o total da des-
peza que a Camara. terr. votado, ou vão votar, monta a 908.000 contos, pape~, 
e 87.000 contos, ouro . 

Comparado esse total com o da R eceita, que já a pontei, - e qu e, mon-
tando a 534 . 000 cont·:..s papel, quando devia ser 'de 520 . 000 contos, pela arr e-
cadação t1o primeiro semestre, só não -di·rei exagerado porque ha ·a consi-
derar o im-posto sobre lucros commerciaes, que não esbá intei·r a mentt: arre-
eadado n tJm regulariza do -- at~ingimos a um "cleficit" papel, nes te mo-
mento, el e mais de 373. 0·00 contos de réis e a um saldo OUt'o ele cerca de 
11..300 éontt.:s. Reduzido esse saldo a papel, a o cambio de 9, tomado pelo 
Governo na sua pr-oposta e ta.mbem pelo relator da R eceita do a nno ele 1023, 
temos approximadamerrte 34.000 contos a de duzir do "defici~" papel, acima 
apontado, que <fica, então, em 339.000 contos . 

!Pergunto: •é possível continuar nesse regimen difficita rio't 
Evidentemente, não é . 
Cumpre que a Ca mara tome providencias reaes e effec~ivas, pa ra as 

qua-es V . Ex., Sr. Presidente, já nos está da ndo elemento, com a operosi-
dade que 1he é pecul'iar, sendo o primeiro a ·chegar a esta Casa e o ultimo 
a sahir, quan-do, aliás. pela sua posiçã o, poderia ter maiores 1·egalias e faci-
lidades, ") a inda promovendo a integral execução do Regimento, no tocante 
aos prazos para a elaboração orça m enta ria a o pon~o de m a rcar· sessão para 
hoje, afim de que taes prazos corram e a nossa t a refa não seja tumul-
~ uat~j.a , 
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Corr<EJspondo a es ta solicitude ele V . Ex. qua ndo v ei1ho á tribuha e cha-
mo a attenção sobre o assumpto. 

Acho que a Commi.ssão de Fina nça_s, que nos gui a , e á qual com todo o 
prazer auxi"ia mos, preciza r eduzir no orçamen ~o pelo menos 100 .000 contos. 

O Sn . BuENO Bn.L'lDÃO: - A Commissão ele Finanças conta com a colla-
boração ele V. Ex. 

O 8n. OCTAVIO RocHA: - E V. Ex. sa·be que (m a dou, completa e 
sincera . 

Naturalmente a m edida que a vento tem de resulta r elo estudo meticuloso 
e pond-era.do que, &Iiás , á cqmpetencia. dos illustres collegas, que fa zem parte 
da Commissão de Ii'ina nças, sepá fa.cil r~alizar. De outro la-do, deverá ser 
l{lva,da a cabo a oora que o Poder Executivo promette segundo -o discurso 
do illus tre Deputa do, St·. Sa mpaio Vida!, da melhor ·arrecadação .cJa receita, 
de modo a haver a ~tlenor evasão possível, a ssumpto de que o Parlamento 
~e tem occ<lpa clo poi· va rias vezes , sendo de cita r os longos d iscursos dos 
nossos nobres co!l egu o, s.-s . João Ca bral e Vicente Pirag ibe, batendo es~a 

tecla. 

Semelha nte obj·ec.tivo, confess-o, talvez não seja facil alcançar, porque, 
na reali-da de. é menos difficil fa zermos o~servações elo que governar. 

A ccentúo, entreta 11to, que se fa z mistêr que a Oommissão de Fina nça.!! 
vise estes dous pontos : reduzir 100. OOo cqntos na despeza e, se "o julgar con-
veniente, fortalecer a receita; oque a in:cl4. póde fazer .com o imposto global 
sobre a re.nda ; imposto que -aJc!ance a todos, de.scle o ope.-ario até o mil!iot1a-
rio, mas equitativam-ente, na progressão pre.scente d-a quillo que usufruem. 

Claro es·~á qu e nãc propugno que ta l imposto se - limite apenas á - t~a
ção de ven cim entos ; es te pó de ser esta-b elecido dentro -de uma sequencia 
g·era l, a lcança nd0, quE:r o trabaLha::lor, quer o funccionario, quer os outros 
cidadãos, pa1:a que' todos concorra mos, n,a medida da quillo que percebe~os, 
e gradativa-m-ente .mais , á proporção que a nossa receita exceda ás necessi-
dade~ immediatas, P·ara essa obra meritoria. E' o que espero, e viin á ·~ri 

buna, nesse dia de domingo, fatigando · a attenção da .Cama ra, (não apO>iaitos 
· [l eraes), precisamente para dizer qua nto é indispensav-el que a Nação, que 

todos nós, Brasileiros. t enhamos o patrtotismo necessario, a.fim d-e contri-
buirmos dom toda,s as forças, e até com sacrifícios pessoaes que nos forem 
exig idqs, para qu e nos encaminhemos ap equilíbrio orçamentario, e, se não 
elimina rmos no ~xer·cicio de 1923, o "de~icit", o que seria quiçã impossível, 
reduzamo1-o progressivamente, de modo que, no fim do quatriennid, tenha-
mos t·egularizado plenamente a vida financeira da Republica .. (Mu4to bem; 
·rnuito be•m. . O 01"<JClO?" é GU?1'!.pii"1Jme.ntado.) 

----,-
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SESSÃO DE 23 DE NOVEMBRO 

REQUERIMENTO 

N. 47- 1922 

R equ eiro que a Camara envie ao Sr. M-inistro da F'azenda 'D q_uadro an-
nexo, para que S. Ex. confirme au faça nelle a devida correcçãio, devolven-
do-o a esta Casa, afim de que possamos conhecer o algarismo real da divida 
publica dü Brasil, no p.resente momento. 

·Justificação 

Percorri detidamente as paginas da mensagem-eX!Posição de 15 d e No-
vembro f-indo. Nesse documento não enc.ontrei dados relativos ao papel-
moeda em circulação, apwar de h aver um trecho relativo ao meio cLrculante. 
Tamhem rião encontrei senão uma -r eferenda vaga a emissões de apolices, 
sem o nuh1ero exacto desses titlüos. Confesso-me séria mnte preoccupado com 
o problema fi·nanceiro, que reputo de difrficil s olução, pois estamos com um 
orçame nto papel de 918.000 contos para uma receita de 538 . 000 , média do 
triennio. No orç.o'Ullento .our.o h a imminente perigo de um de[icit nessa es-
pecie, porque a receita ouro deste an:no é calculada na mensag-em-exposição 
em apenas 63.000 contos, quand-o 79 . 000 são necessarios paTa pagame nto da 
divida publica e corpo d'plomatico, inclusive jUJ."os devidos pelo Minlsterio 
da Viação . 

Com os da dos que pude obter, orga ni7.1ei o quadro annexo, mas desejo 
da.dos -officiaes para maior segurança do estudo-financeiro. 

A Nação, p elos seus rep-resentantes, tem o direito, mais do que isso, o 
dever de saber ·quaes os compromissos de seus h abitantes. Neste momento 
e!la os ignora p·orque não tem dados officiaes a respeito. 

Teremos ·de appe],]-ar daqui a pouco paT~ novos impostos~ t alvez o 
sobre a renda, e sabendo a Nação o estado da nossa divida m elhor se con-
vencerá do sacrirficio que, porventura, o Congresso lhe tenha de pedLr. 

Na mensagem-·exposição eu encontro uma differença de divida quanto a 
emprestimos _externos de 75 . 000 do!Jars e 9. 0·00 . 000 de libras. Qua nto aos em-
prestimlos internos não ha dado a lgum, nem quanto ao papel-moeda, consi-
derando como tal o emittido para despezas que não a valorização do café. 

Calculado e1;n 2.100:000$ o papel em- circulação e em 500.000 as apolices 
. emittidas, eu - encontro prura 19'2·2 uma divida publica total de 5. &04.11~ 
.contos de réis contra 4.498.575 contos de réis em 1920, calculados ambos ao 
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cambio de 16. Si calcularmos a divida .ao cambio de 6, ella impor ta em 
9.310 .983 contos de réis. 

A aggravação devida â. baixa de ca mbio é de 3. 506.871 contos de ré!!,!. 

Eu encontro, comQ patrimonio na mensagem cita do, 

Patrimonio da F azenda, inclusive o ouro depositado .. 
Melhoramentos em estra das de fet,ro da União . ..... . 
EncampaçãJo <ia Viação do Rio Grande . .... . . .... . . . 
Encampação da Sul-Mineira .. . .... .. . .. .. .. •. ..... .. . ..... 
EncamJ}ação da Bragança . . .... .. ........ .. ....... .. .. .. . . 
Obras de Guerra . .. . . . . ..... . . , .. .... .. ........ . ........ . 
Obras contra as seccas (a pproximado) . . .. . .. ...... . . . . 

Obras e 'lalores ..... ....... . , . .... . ...... .. ..... . 
Augnlento da ·divid-a r eal e ein vista da q·uéda do 

cambio .. o o o o o o o o o o o l 0 ' o • • o o o o o • o• o o O o o o •,• o o o o o 

Differença. . . .. . . ... .... . ! ...... .... . .. . . . 
Deduzindo os 200 . 000 contos de pa pel-moeda e os em-

prestimos especia·lizados c1e 25. 000. OGO ele do.llars e 
9 . 000.000 de libras . ... .. . . . ..... . ...... . ........ . ... . 

Deticit p or conta das despezas orçament.a.rias e quéda do 
cambio~ .. . .. ........ . ..... ........ ...... ···.· . 

o seguinte : 

311.572:325 484 
48.500 :000$000 
65.000 :000$000 
39.865 :000$000 
17.000:000$000 

120 .000 :000 000 
180.000 :000 000 

781. 837:325$000 

3.000.000:000 '000 

2.218.1 62:675 000 

760.00 0:000 000 

1.458 .162:675$000 

Sã,o estes os elementos q ue eu encontro . Desejo que seja feita com 
pleta. luz a respeito, não para demolir reputações de administradores, fdm 
que nã.o tenho em vista, mas para que p povo se a p erceba bem que é pre -
ciso cconom.izar e fortalecer a r eceita, afim de sahi.rmos desse -regimen de 
dettcits co711stant es e de agg1·avação tamben~ constante da divida p1tblica . 

•Sa la das .Sessões, 22 de Novembro djO 19'22. - Octavio Roch~. 

SESSÃO DE 30 DE NOVEMBRO 

MEINSAGEM 

Srs. anembros do Cong.reso Naci-onal - No intuito de a ttender, sem de-
mora, ao justo interesse reV'elado pel o Congresso NaciQnaJ, de conhecer a 

. situação !financei-ra do pa;iz, tenho a hopra de envia r a o m esmo Congresso 



- 617 

a exposi<;ão, que. s<Jbr.e o assurnvto, me fez o Ministro de E stado dos Ne-
gocios da · Fazenda, oom os dados que conseguiu colligir até o pt·esente. 

Continu o, porém, a apurar nos diversos Minist-erios outras responsab~li 

dades ainda exis1:entes e assumidas em virtude de contractos, a utorizações e 
encommendas, das quaes, oppor tunamente, darei informação comple mentar 
,para melhor estudo dos meios de regularizar a s ituação. 

Queiram os Senhores representantes da Nação acceitar as minhas mals 
cordlaes congt·atulações . 

Rio -de J aneh·o, 30 de Novembro de 1922 , 101° da I ndependencia e 34' 
da Republi ca. 

A.ltTRUR BERNARDE1!. 

EXPOfliÇÂu· Al'RESEN'l'ADA AO EXMO . SR . PRESIDlllNTEJ DA R.EE'Ul3Llt:A, P ELO MINISTfiO 

DA FAZEN DA, SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BRASIL, EM NOVEMBRO DEl 1922 

E m cumprimento das de terminações de V. Ex . , venho apresentar os da-
dos que, dentro de pequeno oopaço de a lguns dias , foi possível colh er a 
respeito da situação finance:ra do BI"a.sil neste momento. 

A sHuaçfuo geral do .mundo e a s ituaç@.o especial do Brasil impõ em h oJe 
aos homens publicos deveres de tal importa n cia, como nunca pesaram sobr e 
os hom•bros daquelles que governaram antes o nosso paiz. Governar qual-
quer naçã,o , actu rulmente, é uma responsabiH-dade tremenda - tal a com-
plexidade de vicissi tudes que perturbam a vida dos povos, depaupera mento 
geral, qu estões sociaes, diff-iculdades de .coll ocação de clifferemtes procluctos. 
desorgan!Z'ação do regimen monetat'Í.Q p erturbações dahi decon'entes nas re-
lações in te-rnaci-onaes - em summa, a subversão gel'al O"- notavel ordem 
economica e financeira de que g0&'1Ya o mundo até 1914. Todos os grandes 
homens de Estado, com a sua sabedoria tradicionalmente accumulada e com 
o prodigtoso senso pratico das oppcu:t.un idades. estão a emprega r esse pre-
cioso engenho para reerguer a economia de seus paiz;es. A Inglaterra nos 
dá li ções ·todos os dias· -na adminisbração publica e nos sacrif ícios a que 5e 
sujeita o seu povo para a r eorganiz;açã.o financeira. A França, a Belgica, 
a Italia, a Allemanha congregam todos os esforços, povo e pocleres publicos, 
pra se ree-rguerem da situação em que as deixou a g uerra. Os Estados Un!-
dos dó. Am.,rica do Norte, illifluen;:iados tambem p elos perniciosos effeitos da 
conflagração e-uropéa, a pezar ela sua plethora de ou ro e da formiéLavel ex-
pansão da sua economia, lutam com ser:ios embaraços, no commercio inter-
nacional, assim c omo a. carestia de sua vida imterna . Todos, porém; tra-
çan:am p-rogrammas inflexívei-s, e os execu tam com n:ruo de ferro, reduzindo 
despezas, p-romovendo por t-Odas as formas a expan são da -receita, promovendo 
directa e indirectamente real izar o saneamento de sua circulação monetaria. 
r e!ltabelecend'o, emfim, a normalidade da vida economica e financei,r a . E' 
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forçoso convir em que já ganharam muito te.1·reno nessa campanha restau~ 
radora. 

O Bra;sil, qu~. em 1914, já vinha camdnhando com passos um tanto va.-
cill·a ntes •sob o regimen de suspensão das amortizações, aggravou a sua si-
tuação financeira de então a esta ·parte. Tendo hauriCLo pouco proveito da 
situação européa, que tanto precisava dos recursos da America, e sof.frido 
os effeitos deleterios da •guerra, poúca attenção prestou a essa politica res-
tauraefora dos outros povos . Com uma anciedade verdad•ekamente indomita 
de crescer depressa ·e realizar em uma década .o qu e .os outros povos fizeram 
em meio seculo, continuou .sempre a politica das iniciativ·as arrojadas, sem 
o exame dos m·eios de sustentai-as na exeCJUção. Esse arrojo, embor:a com 
intuitos evidentemente pa;triot.ioos, tem areado uma situação muio angus-
tiosa; accr escimo rapido ·e imp.ressi-onante da divida publica, compromettendo 
mais d e um terço da r ecei<ta, •des·ordem crescente e lamentavel da nossa 
vi·da orçament~ria e de quasi todos os recantos da administração publica . 

Nos ultLmos tempos, a f'ebr·e de d·n1dativas grand1osas attingiu a propor-
ções sorprehendentes, 'sem o meno~· exame das forças necessarias para 
custeai-as e .sustentai-as. Basta record·ar que, nestes annos mais proximos, os 
emprehendimentos novos e avultados, de diff·erentes ordens, consumiram, além 
das renda.s orçamentaria s, mais de àous milhões de contos de réis, em divers.os 
emprestimos externos e internos, com responsabi!idruCLes de toda a especie 
algumas insoHtamnte g.ravosas. I 

Infelizmente, todos esses .recur·sos e:xtraor.d'inarios foram -gastús, não ha~ 
vendo mais remanescente alg.um para :

1
wudir á p.remenoia dae; r esponsabili; 

dades do momento, decorrentes do defiqdt; que vae ser considerava! no cor-
rente exercicio. 

Decididamente preds:arri.os a todo o custo retomar a consciencia das 
reàlidades. O mais •elementar bom sen~o nos · aconselha a determos o paàso 
nessa marcha fata;! para o desconJhecido. E' urgentissimo mudar de processos 
administrativos na fazenda pub!Jca e e,rn todas as repartições visceralmente 
ligada;s á ess_e departamento, como ·norma fundamental, precisamos arrojar 
drasticamente 1para fó.ra da admi n1stração pubHca t'lldo ,quanto não representar 
despeza. abs,olutamente imprescindivel. 

A simples aeitura dos a lgarismos dp. divida ~ publica do Bt:21-sil ·basta pa ra 
impôr aos poderes publicos um prograitnma severo. 

SITUAÇÃO GERAL DA DIVj:DA PUBLICA DO BRASIL 

Divida externa: 

Emprestimos externos . :E 140.017. 631-p-o 

Papel, ao camMo de 
8 à. 

4.200.524:729$470 
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Dividia interna: 

Consolidada: 

1.447 . 400:400$000 .A!polices . 
Obrigações 7 o/o . . . . 127. 695 ': 000$000 1. 5 75.095:400$000 

Fluctuante : 
Caixa Economica do Rio 

{}e Janeiro . . . . . . . . . . 128.500:000$000 
Em diversos bancos, por 

11etras e cjc.. . . . . . . . . . 734.508:601$804 863.008:601$804 2. 438.104:001$804 

Total 6.638.628:731$274 

Papel-moeda em circulação, incluídas as notas resgataveis 
da Carteira de Redescontos . . ....... . ................. 2 . 226.275:997$000 

JJJmp1·e.stinws 
inglezes 

Em 31 de De-

DIVIDA EXTERNA FU::<IDADA 

Em ci1'C1tlctção hwos annmves .fimm·tização Oonvmissão 

z-embro de 1921 f. 102 : 930.834-0-0 f. 4. 657.597-2-2 f. 77.900-10 O i 46.922-4-11 
Emissão de 1922 

- 7 1/ 2 % . . i 9. 000.000-0-0 i 675 . 000-0-0 i 6.750-0 - o 

Emprestimos 
am.e1·icanos 

Em 31 de De-

i 111.930.834-0-0 . i 5 . 332.597-2-2 f. 77 . 900-10-0 f. 53.672 -4-11 

2;em'brode1921 $ 49.403 . 000.,00 S 3.899.740 ,00 2.62>5.000,00 S 143.998,00 
Emissão de 1922 

- 7 '*' . .. .. . $ 25.000 . 000,00 $ 1 . 750.000,00 $ 17.500,00 

Emprestimos 
t-rancezes 

Em 31 de De-

$ 74.403.000,00 $ 5. 649.740,00 $ 2.625. 000,00 $ 161. 498,00 

zembro de 1921 Fr. 322.249,500,00 Fr.14.527.830,00(*) Fr. 108.958,65 

(*) Corrigido. 
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DESPEJZA ANNUAL C'OM A DIVIDA PUBLICA 

Juros da divida externa, amortização e commissões .... .... . 
Juros de apolices . . ..... . .......... . ............... . ..... . 
Juros de obrigações a 7 o/o . .......... . ....•.•. . .......... • .. 
Juros do clebi to á Caixa Economica do Rio de Janeiro ...... . 

Somma . 

219.804:933$274 
72.335:844$0 00 

8 .938:650 000 
6.425:000 000 

307.504:427$274 

Não seria justÇ> s ilenciar sobre a coadjuvação estimava! que lêm prestado 
os bancos nacionaes e extrangeiros para a con juração das difficuldades do 
momento, salientando-se o forte concu1·so !financeiro do Banco do Brasil, cujo 
prestigio no mundo bancaria se f irma dia a dia, de modo tão brilha nte, e cujas 
relações com o Gover no estão bem regulartizadas com as medidas votadas pelo 
Congresso Nacional, mediante os títulos redescontaveis na Ca rtei1·a ele Ré-
descontos, quando seja necessa.rio. 

Eis ahi , numa synthese bem simples, cla ra e eloquente, a situação geral 
da nossa divida publica, não contando ainda as responsabilidacles decorrentes 
do defici t avultado qu e se a;nnunaia para o corrente exercício, as quaes 111unca 
serão menores de duzentos mil contos -de I réis , 

Aqueiles que sempre compararam as di!l'fioulda.des do presente com as 
do benemerito quatriennio Campos Salle~ esquecem elem entos e circumstan-
cias que tor nam a situação actual muito mais grave e, portanto, merecedora 
de providencias ai•n·da mais promptas e severas. A situação Campos Sa ll es 
tinha diante ele si um tunding de nove .milhões . esterlinos. Nós temos esse 
e mais um funding de quatorze milhões de libras, com os mercados mone-
tarios praticamente fechados, um serviçq de divida publica que devora mais 
de trezentos mli contos de réis, divida puctuante superior a setecentos mil 
contos de réis, e, ao la do disso, uma arr~adação de renda que d ia. a dia mais 
impera a f a lha, a bradar pOt· immediata1'l providencias reformadoras. 

O quatriennio Campos Salles está expresso nestes a,lgari smos : 

Annos: 

1899 
1900 
1901 
1902 

Somma 

D eticit papel 

PAPEL 

Recei.ta 

320.837:098$858 
263.687:253$410 
239.284:701$906 
266.584:912$662 

Despeza 

295.363:247$432 
358.480:172~77 8 

261.629:211$521 
236 .458 :361$000 

1.090 .193 :966$306 1.151.931:493$323 

• •• •• • • ••••••• ~ •••••.•• f •• •• • • ••••••••• • •• 61.537:527$017 
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·OURO 

1.899 Não havia ainda cobra nça em 

~90 0 

1. 901 
1.902 . 

ouro. 

Somma 

;Saldo our() . 

49.955 :521$612 
43.970 :626$026 
42.904:844$036 

136. 830:991$674 

Vejamos a s ituação orçamentaria actual: 

PROPOSTA PARA A RECEITA DE 1923 

Receita geral 
· R.eoeita de wpplicaçãó especial . . .... 

Total .. . . .. .... . : . .. . . .. . . . 

01t1'0 

90.375:655$000 
16 .210:665$000 

106 .586:320$000 

DESPEZA PROVAVEL E~ 1923 

.J ustiça 
Exterior 
Marinha . . . 
Guerra .. 
_1\.gri cultura 
Viação . . 
F'azenda . . 

Total 

0U1'0 

. 3. 240:097$376 
5 .036:538$918 
2.000:0005000 
1.700:000$0 00 

962:580$352 
12.183:352$212 
62.113 :804$555 

87.236:373$413 

41.708:100$676 
40 .493:201$175 
34.034:760$684 

116.236 :102$139 

20 .594:889$139 

650.215:1,:)20$000 
5'6 . 509 : o 80$000 

706.725:000$000 

Papel 

103.006:351$739 
2.296:320$000 

84.873:846$836 
148.905:571$966 

53.548:525$597 
301.056:132$366 
214.546:060$807 

908.232:809$311 

O simples confron to dos algarismos baat pal'a pOr em x·elevo a maior 
gravidade · da situação aJCtual. 
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I!ECURSO!Í OISPONIVEIS 

Para fazer face á gravidade dessa situação confessemos, com a maxima. 
lealdade, os recursos disponíveis no momento Eão qua,9i nullos. 

Todos os recursos extraordinarios repr·~sentados pelos emprestimos ex-
ternos - cin.coenta milhões de dollar~. no1re milhões esterHnos, vinte · e cin·-

' éo milhões de dollars e as gTancles emissões de .apolices - parte · j á emitida. 
parte autorizada e presa a contractos - foram totalmente despendidos, nada 
absolutamente resando do seu proàuctb nem mesmo par~. continuar serviços 
iniciados e dar começo a ser:viços cóntracl:a.dos. 

Os recursos ordinar:o~ da receita orçaroentaria, aliás sempre majorada 
nas previsões, não garantem nem mesmo o serviço normal da despesa public,; . . 
Bas ta saber que at~ 30 de <;etembro ele 1G22, a arrecada<;ão papei importou 
apenas em 50 . 000 ·000$000. A~ previ:sões m::tis op1imistas orçam em 500 a 55(1. 
mil contos de r.éis a arreooda ção tota l papel •õ em 70 mil contos a arreca daçáO· 
total ouro. Note-se que até hoje o Brasil !linda não arrecadou 600 mil contos. 
de r éis papel. Contra essa situação, a de ·pe:za publ'ca c>xcederá seguram<'nte 
de DO O mil contos de réis . 

Do e.xpo11to resulta bem clara a nos11 deploravel situação orçamentaria, 
da qual só podemos espera -r um clefic.it cpn sicleruvel .e ja;mais. -'- recursos. 

Mas. em todo essA quadro, ha um ~Jem•'nto que impõe a necessidade ue 
uma solução prompta. Si abstrahirmr.s · por um pouco do espirHo a div ida 
publica consolidada, externa e interna, e mesmo a divida das Caixas Econo-
micas, ha na situação actual, com effeito, .Jm problema premente - é a di-
vida fluctuante, supt'rior a 700 m'l contos de réis. Não podemos ter tranqu.il-
lidade para administrar com Remelhn. nte encargo sobre os membros. E' um 
monolitho formidavel, que p esa e tolhe . rodos "os ·movimentos da machina ad -
ministrativa. Esse problema ha de ser resoh iclo com desasombro e C'Om a col-
labor"ação patriotica. de todos os brasileirqs, e de.vE· ser resolV:do sem emissões e 
possivelmente sem emprestimo externo, ao :nenos por emquanto. Será prefe-
rível que o Bras11 demonstre que tem capaciJade para remover as suas diffi-
culdade com os elementos da propria .ecpn(Jmia interna. 

M ·l!lOIDAS PROMPTAS, A FIXAR, El A COlfABO'tAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL 

Deante da situação, o Governo terli um reteir0 firme e cam'nharâ. impa-
vldamente no cumprimento ~e seu dever mesmo através das m aiores difficul-
dades. Temos a mais robusta fé em que a u.cção conjugada do Congresso Na-
cional e do Governo resolverá os problemas da situação com a maior segu-
rança deixando o Poder Executivo de braços livres para remodelar a pesada. 
machina admin\strativa tornar a arrecaÇ!ação uma r ealidade, impor uma me-
dida â.s despesas publicas e conseguir assim a nossa -restauração financeira. 

O Governo estuda com presteza 0 plano geral, em que o problerria prirna-
.rlo ê sem duvida a odução propta para a divida fluctuante, superior a 700' 
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mil contos de réis. Esse plano assentará · por certo em bases largas e perma-
nentes, em cuja argamassa segur amente não se d~spensará a reserva de ouro 
qu9 os governos passados augmenta r am consideravelmente para ser a base 
da nossa economia. 

·· Mas, a conjuração desse perigo da divida ·rluctuante precisa ter como 
coefficiente poderoso a acção decisiva do Congresso Nacional, rto córte lnexo-
ra.vel das desp esas que -não forem absolutanBnt.e imp·rescindivels, e no melho-
r amento do nosso systema tributaria, onde ha falhas e injustiças deploravels, 
escapando ás contribuiÇões uma legião de brasileiros e estra.ngeiros que podiam 
concorrer para a salvação de sua Patria un.s, e do pa'z em que encontra m 
bem.,esta r, outros quando os demais já soffrem os rigores da tributação·. 

A solução desse magno problem a do momento, isto ·é - ·divida fluctuante 
r e<'lama tambem como coefficiente uma !l.CÇão immediata do Poder Execu-
tivo - a transformação funda mental dos nossos proecssos à dministrativos, 
condição jmprescindivef pa ra realizar e consolidar a restauração financeira 
do pe.iz. 

São verdadeiras imposiçõ.es ao patriotismo dos a dministradores os m a n -
damentos seguintes: 

1 ·:· Respeito absoluto á legalidade das ,!esp esas publicas, evitand·o a todo 
transe autorizai -as sem dotaÇões regulares, sem receita correspondente e sem 
o .concurso constitucional do T ribu nal . de Contas: 

"i• .Atacar com en ergia \ nquebl'antave! o !.roblema d.a arrecadação das r en . · 
das ,- oppondo u ma organização poderosa c01~tra sua evasão . Esta é estimada 
em mais de cem mil contos de réis. 

3• Evitar,com o mais diligente e meticuloso cuidado, a perda in!llscut'vel 
'le milhares de contos de r éis , annualmente, com os processos abusivo~ d04 
rornecimentos ás repartições publicas. 

4• Suspensão, por dous annos, de todas as obras que, sem prejillzo, possam 
ser adiadas, e rescisão de todos os contractos cujas cla usulas não a impeçam 
em a,bsolu tq. 

5° Reduzir systematicamente, com animo resoluto, a despesa · orçamenta~ 

ria, quer na elaboração, qtier na exe<'ução, com estudo acurado dos menores 
detalhes; 

6° Resolver definitiva mente o probl ema impressionante do Lloyd Brasileiro 
que já deu ao Thesouro Nacional um perjuizo de mais de cem m il contos de 
réis nos ultimas anos decorridos, e continuará a dar, ininterruptamente; 

·7° Constituir um fundo especial em LmÍ.dres , desde j& para assegurar o 
restabelecimento do serviço de nossa divida externa em 192 7 . Esse ·· fundo de~ 
verá ser formado por ocntribuições especiaes, ~ cujo proclucto seja remE>ttido 
m ensalm.ente aos· nossos banqueiros em Lo),.dre-s; 

8-~ Organizar, sem demora, um apparelhamento bancaria de grande exp·an -
são da ·producção nacional em todas as suas · modalida des, fomentando em lar-
escala o desenvolvimento das fOI)tes ele r iqueza de mais promta rea lização; 

A1ém do café, que é, sem duvida, a b ase fundamental da n·ossa economia 
e que deve sempre m erecer -dos governos a mais carinhosa atenção, o a lgodão 
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representa hoje para o Brasil uma fonte de riqueza .da maior· importancia e 
promettedora de grande expansão .. O nosso paiz offerece vantagens incom: 
paraveis para essa cultura, pela exuberancia inegualavel de sua producção 
e pela qualidade e belleza da fibra. Todo o mundo text'! tem os olhos postos 
no Brasil e os poderes publicos vão dar seu braço forte á maxima incremen-
tação dessa riqueza. 

Ó assucar, .a p ecuaria, ·com va1·iedade de seus productos 0 fumo, a bor-
ra.cha, o f erro, o carvãode pedra, o cacau, a herva-matte, todos esses elemen-
tos formam uma base muito larga .-Para a economia nn.cional . 

Deante do estd0 de desorganização momentanea das finanças publiMs. 
resultante de compromissos superiores as forças normaes do pa'z, é forçoso, 
entretanto, reconhecer que a economia geral do Brasil não offerece o menor 
indicio de decadencia ao contrario, ostenta uma pujança creadora, que inspira 
a maior confiança e mais decidida coragem ao poder publico. Em tqdas a" 
zonas abertas ao trabalho no nosso territorio, pulsa intensamente um alento 
poderoso. A vida agrícola, commercial , i,ndustrial, bancaria, revela confiança 
no futuro. A propria situação cambia l, ind.ice_ bem significativo, está dando 
n10stras de um renascimento confortador. O saldo ouro do nosse intercambio 
este anno attingirá segu ramente a ma.is de 20 milhões esterlinos e si pensar-
mos que só a futura safra de café pod~rá assegurar para o Brasil uma con-
tribuição de cerca de 50 milhões esterlinos, parece licito depositar muita con-
fi a nça no futuro e na nossa restauração financeira . Para r.fo fatigar a attenção 
basta lembrar apenas alguns dados da Directoria da Estatística Commercial, 
de janeiro a setembro de 1922, os qua~s 'e velam bem a pujança promissora 
da nossa exportação : 

Café 
Algodão 
Assucar· 

' •. o •••••••••••• • ••• •• •••••••••••••••••• • 

Fructos para oleo 
Cacáo ... 
Herva-matte . . . 
Fumo . ... . . 
·carnes congela das 
Couros . ... 
Pelles . . 
Ma nganez . 
Ma deiras . . 
Arro:~: ... 
Borracha . . . . .. . . . ... .. . ... .... ... . . . . ...... . .. . . 
Cêra ele Carnaúba . . . . . . . ....... . ........... .. .... . 

1.000 .544 :000$000 
67.913:000$000 
59.475:000 00_(1 
54. ooo: o·oosooo 
41. 06i: 000$000 
33.656:000$000 
27.654:000$000 
25.370 :000$000 
54.045:000~000 

23.961:000$000 
18.000:000$000 
16.450 :000SOOO 
19 .041:000$000 
27 .581:000$000 
11. o 67: 000$001; 

Em setembro elo corrente anno, ~á a nossa exportação attingira ao al . 
garismo global de 1. 545.899:000$000. 



-625-

Sem duvida a lguma, um pa iz que possue tã o largos e poderosos recursos 
economicos tem uma base solida pe.r a a reconstituição rapida de su as finen-
ças . Toda a .questão con siste em pôr termo a esse regimen de despesas ::~em 

conta n em m edida , estabelecer a ordem rigorosa na administração publica, e, 
ãurante algum tempo, pelo menos, ter deante dos ol'hos este lemma: fazer 
sacrifícios de credito unica e exclusivamente pa r a fomentar a produc<:ão na -
éional; na m a is la rga escala, em to.das as suas modal'dades. Com 11 -orclen. 
na.s ffnanças e com a plena expansão da economia gera l, .o cr edito publico (lO· 

Brasil se firmat·á dentro de muito pouco tempo e constitUirá uma gara.ntJ,l 
francamente asseguradora ele uma grande prosperidade na cional. 

Certo, pa ra attingirmos esse objectivo. é essenc:a l a collaboração de toda& 
as classes e a dedicação patriotlcu de todos os bra:;;ilP.ü·os P estrangeiros que 
aqui f"raternizam com os nossos destinos. lllssa coadj uvação não fa lta rá ao Go. 
'verno q ue cumprir rigorosamente o seu dever. 

São estes os dados que, em espaço dé temvo tão exiguo, consegui colhei'" 
e que representam a impressão gera: a re~peito da situe.<;ão financelr~. 

Estou certo, FJ)ano. Sr. P residente, dt: que o Congrtsso Naciona l. coruc. 
-sempre, com a m;;tior elevação, collaborará com o Poder Execu tivo para firmar 
o plano de restauração das nossas finanças . 

Ri o de J aneiro. 30 de novembro· de 1922. - Ra.1>hae/. A . Scvm.paio Viela! . 
Ministro da Fazenda . ,...._ A' Com missão d~o. F inanças 

SESSÃO DE' l DE DEZEMBRO 

O Sr: Americano d.o Brasil: ·- Sr. Presidente, a Cam ara, neste ins-tan te 
preoccuapaila com a elaboração de vaQ',;'OS orçamentos, ·ha de permittir, e V . Ex ... 
ha de tolerar, .que mesmo . ass'm arlduza a lgumas considerações ao r edor dp 
problema agricola -.pastoril, provor;adas pelo apparecimento das Jnstru c;:ções 
q'Ue regulam o f unccionamento da Carteira Agrícola, recentemente cre-ada 
no Banco do Brasil . 

E' ir.ri&orio affirmar, Sr. P ·residente, ·que o novel d i:;;positivo de m·edito, 
sem pedestal segut·o, é o resultado d·e longas vig.ilias agrario-pa trioticas , 
V'el.has deo mais de 30 an nos através de nossa propria experiencia, e· do exem-
plo i'Ilinter~·upto dos paizes ·civilizados· cl'a.quem e além a tlanotico, ela . vel-ha 
Euro·pa e da irrequieta America. 

Alli é o cooperativ·ismo em .su its formas mais aperfeiçoadas, avassallando 
Portugal , ~ Allernanhla, a LtaUa, a França, domi.nando nesta ultima as caixa!> 
do typo Mel:ne e Rostnd, emquanto na Allemamha cresce de cHa para dia 
as Reiffen.sen e SchUilze - DeJ.itzsch e, na Italia as Luzzatti e Vol emberg: 
institutos estes que deixam ao m undo as mais sabias Iicões. 

Para o Brasil, o ultimo abencerragem do creditQ á producçã(), vasto ter-
r i torioO a que os poetas nacionaes baptisaram de essç,nclalmente agrícola, 
formula repetida pelos assás engrossat ivos v;Çljantes a li eni-ge·nas, pa<'a o 
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Brasil, a creação .tardia da Carteira Agricola, rep.J;esenta m'lj.i•to pouco mpr-
me.nte quando, em . observação das series . quaàr1ennaes das . administrações 
anteriores depar1:1.mos, em todos os agudos m.oml'ntos de crise economie<}, as 
expressões beneficas de estad.istas dê visão ampla., como succedeu no governo 
Af1'onso Penna em que a competenc'a d·e um financista i.Jlustre, cpjo nOlll\3 
declino .com profunda admiraçã,o, :o Dr. Joã.o Pinhe:ro., ·regulamentou· o Banco 
Agricola, entã.o creado, contentando velhas asp-irações e retomando· as idéas 
·patrioticas do conselheiro João Alfredo e do Visconde de Ouro Preto, os 
grande5 protectore;, . da proelucçã.o nacional em 89, Jogo após a crise .da 
abolição . 

Qua:si tres lustros eleeorrielos sobre a tentativa ele 1908, c-om a proveitosa 
exper;encia ele alguns erros proteccionista.s, no anno do centenario ela eman-
cipaç~o politica, os homens ,publicos do paiz começaram a .ver a poderosa 
falha ·de nosso apparelho ·de nação livre politicamente, mas financeiramente 
escravisaela p·or uma se1ie ele descala.bros, vindos do outro regimen e aper-
feiçoados no acbual. 

Sr. Presi'Cl.ente; nas sessões ela .Camara, nos ultimas mezes do an:no ullU-
mo, após longas· discussões foi votado. o projecto. de protecção ·ao café, acom-
panhando . o mesmo beiJJefic..'1.s disposições que autorizara-m o governo a ·crear 
a cártei·ra agrLcola; a · .fundar um Banéo Hypo.theca.rio para ampari .. a la-
V'Oura e a amdEa.r a producção · naci1 nal com o mioni·mo recurso de réis 
50 .000:000$000. 

A collaboração do Senado foi contl'aria ao projecto, não obstante longo 
e demorado estudo: sem a carteira agricola, sem o Banco Hypot·hecario e com 
os mesmos 50.000: 00.0$00<0 á producção, mutilado como se vê, tornou a esta 
Camara que só tinha u.m recurso - aPPl'OVal -:o. 

Pare.C':a que o ·l•ongo esquecimento, definitivamente, pesava sülJre a iJl" 
.fructuasa tentativa de amparo á Camr-ra e á pecuaria, quando, com sor" 
·preza, ,para to.dos, a emenda Sampaio Corrêa propoz a creação da a.ctual 
Carteira Agricola, . dentr-o de . um 9imP1es projecto de credito, o qual serla 
.uma gotta d'agu_a junto de um Amazpnas, amparando-s.e mutuamente. 

Em máo ve.destal. finamoeiro se a:poiava a proposição, mas a época eFa · de 
.aperturas e a eme.i}da foi _approvada nq Senado e na Ca.mara·, 

Sr. Presidente, está ;regulamentada, no Banco do Brasil, a Carteir;;t d.es 
tinada a snccor·rer rlo8!5as riquezas agr~rias, mas, essas instrucções tiram ao 
instituto toda a poss:lJiJ!idade de atten~eJ; ás exigencias da a.gricu ltu.ra e da 
pecuaria. · · 

Desvirtua:tp das esperanças" do povo bra.si'leil'o, desvirtuam das vistas de; 
·Congresso, reduzem a proposições minimas os desejos do Governo q·ue a 
aconselhou: tornam inutil a emenda do Senado. 

R~presentante do Estado ag.rlcola-~astoril, em nome dos criadores -.goya-
nos, e eu poderia, faHar em. nome de todos os cr-:adores do Brasil, appello 
·para o a balizado ~·ela.tor da en;Ienda pesta Carn!ara que foi o i!lustre Sr. 
·Miguel ca.lmon, hoje Ministro da Ag~·icultura. ·~ tambem para o eminente 
'Sr. Sampaio Vidail, actual Ministro da Fazenda., . o primeiro, ·patrono da pro-
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<1ucção nacional, o seguncl'o, autor ··de sabias med-i<las a;nteriores que provu-
caram a genese da .Carteira Ag.ricola, no intuito de ser em r efundi{las as 
bases esta;bel-ecidas pelo di-aconiano -r egulamento, cuja ·a n alyse m€ proponho 
.a fazer ainda 'que r esúmidamente. · 

J á íamos certos, e o pàiz inteiro tem e"sa convicção, de que o honrado 
Presid ente da Republica, -ou dará melhor protecção a. riqueza agraria, ou 
d·esápprovar á ess·e regula mento da Cartei,ra, vindo á luz na transição éte um 
governo pa ra outro . 

Como está, Sr. Pre-sidente, a carteira á inexequLvel: em na da protege 
:a ·producção c vou demonstrai-o, c voli dt!mrms Úul-o, tomaudo a sit uaç;ão ·du 
.Brasil mtenor. 

Sr . Presidente_ com!> ·:.. Camara t oda sa·b~ " ~ :;;Jali ir.t el:'() e~verava, o 
~u~ilio governamenta l era destinado exclusivamente, á ·àgr icultura e á pe: 
cuaria,_ esta ult1ma asphy·xiaâa por uma sitJUação depJOravel , :.·equ erçndo am-
·paro m ais urgei)tL Pois ·bem, ,c regulal'r1ento era posto. em circulação, offe-
recenó.o os ma is <luros . ·entraves aos emprestimos á lavoüra e á pecua ria. 
:facilita o desenvolvimento das . industrias connexas e auxil-!ares, indusive o 
_preparo ele adubos chi-mi-cos por processos modernos, a fatiricaçãÓ ·de machi-
nas e instrum.entos ,aratorios,· inclustrias estas que ·não se acham na ·crise e 
<rue exir-tindo nos gra ndes centr-os , ás portas, do Banco do Brasil, são as em 
-condições de receber a ux ilio, quando, ê ce1·to que o intuito da Carteira Agrí-
-cola, m edida de urgencia," foi offerecer ampa.ro directo á producção na-ciona l, 
à ·exemp.1o do que fizeram os a.m erica.nos ele Cuba . 

H a -ma.:s a: nda: o braço p-tivilegiado da Carteir a estende sua vrotecção 
.até á fiaÇàJO da seda, m·a.s não exige que OS DÍOS de· mani'PUlação sejam de pro-
veniencia nacional, o que importa ém acoroçoar a im-portação da materia 
JJrlma japoneza , .feita por uma . ou duas fabricas ctue, localizadas no Rio ou 
-em Petropolis, poderão fao:,Jmente satisfazer as dra.conianas exigencias -dos 
Estatu tos do Banco elo · BráSil. Em -nossa boa fé, Eeterna bóa fé que data dos 
primord!os· do .presidencial-i-smo, quando votamos a emenda do Sena{lo, e m-
,!Jora de accõrclo quanto aos· processos de criação · da Carteira, assim procc · 
demos porque; em nossas· consci·endas, ach a va mos que a lavoura · e a. pe-
c uaria estavam a necess itar ele promptos a uxílios rnellidas ' fnadiaveis , mas 
j â mais este·ve em mente leva r ainda a surpefluos, 'cómo á fabricação cl':l 
'sedas, sendo pat·a cumulo ·oo: fios de origem extr angeira. 

E dizer-se; Sr . Presidente, qu e n ó.s representantes de Estados ditos 
·essencialmente a grícolas-pastoris, verga dos agora ao peso ela desvalor;zaçãó 
.cJa pecuar:a, votamos · a cria-ção da· Carteira Agrícola, sem cogitarmos a su<~ 

Tegulamentação que,- si nã.o fosse a certeza de sabermos ter sido obra.cla 
·no Banco <lo Brasil, poderíamos t Oil'k"\.r p'Or si"mples . machinU:çao de agiotas .. . 
M as, Sr. Presi-doe·nte·; não qu ero cen surar -sem trazer a publ-ioo, ou ru:•:ás a u co-
nhecimento dá Cama.ra dispasdções ·mais graves do regulamento em ques tão . 

Sendo, · no actual ·momento, a pecua r ia a industria. m ais rtecessi~ada de 
~l U'X:i'li O ; . lim itar -m o-hei a examinar a condição dOS empregadOS garantidos 
por penhor agrícola -e pecuaria. 



Precé• túa o regula m e nto com todas as Iettras e para clesailimo dos crea-
C:ores: 

" As cousas· da das em penho~· agdcola serão seguradas contra riscos de 
lncen clio, g6ada, s•uaiva e etc., em companhia dé confiança elo B a nco .. . , . 

-üra, Sr. iPres iden,.~e . como se não bas tasse o seguro, jlá prohibitivo elo 
emprestimo, contra. incendio e geada, o Banco, pa ra ter vasa.~ a recusar um· 
a uxilio ·pedido, satisf6itas es tas COJ>Çiições engendrou aquelle s igni-ficativo, 
Ptc., que o a utorizarh a exigi r segu ros contr a gafan hotos,, ·co~tra a fen·u-
gem, con:r a. a lagarta r?sa cla, finalmente c!ontra todos os insectos e pragas. 
da vegetação . .. 

Se o seguro é condição par~;~. o empres_timo, ipso facto, o emprestirr{o não 
se fará porque con'scientemente, ninguem terá 'a vell eidade de pensa r na 
exis tencia de eompanh;as que aceitell? pt·oposta para o seguro de um triil;al 
Fm 'Cavalca.n~e. de um deposito de generos nos P a recis, .de yma vivenda, em-
hóra riquíssima, mergtilha da nas matarias do R io Claro . E' pura fantasia 
a r eduzir _a Carteira Agrí cola ás proporções de uma "blague", ou a instituto-
decorativo pa ra aux' lios reservados á fiação ele seda poi:- . exemplo. 

Is to exige o :>elo<oo Banco se o pen hor é agrícola, mas, se aqu ell e' fô r 
r,-ecua rio é condição ,Jbrigatorio o seguro contra os " ·ris<!os das epi:wtias e· 
outros". I . . 

Sr. PreEiden~e. 0~1 isso assu!'ne as proporções de um lu dibrio á ma ior· 
elas riquezas do paiz, ou E:n tão está desfigurado o sentido desse vocabulo . E' 
irrisorio . 

Parecendo "insuff'H'Jente os seguros contra a aphtosa, a peste bovina, a 
peste cadeira, o car-bunculo,. o mormo, o garrotilho, o instituto •ba nca rio pede 
ainaa, na sêde' de coll ocar os -ca,)'i itaes em segurança, e "outros", vocabulo in -
definido, cu ja _extensão em materia _de 11egoc!:os . é difficil calcular . 

Mas. Sr . Presidente, onde essas cqmpanhia.s como já pergu,ntou outro 
dia o criador ·riograndense, Sr. Carlo;:; Corrêa, em excellente artigo no 
Jornal 'ao Brasil ? 

Sendo Goyaz ,; Mato Gwsso os dOU -\J Estados centraes ma's a fastados d(} 
Ba nco: portan-~o do Rio d~ J a neir :l e que se occup~m da pastoricia em . 
grande escala, que c'ompa nhia se aventlfra rá a segurar as boiadas de Amaro 
L eite e as dos campos das Vaccarias? ),'<enhuma por certo, do qu e r esultará 
r·stes dous Estados· c-riadores, e quasi todos da f ederação, ficam privados de 
qua!qu,er beneficio da Ca rteira Agridola 1 contin)lanclo a braços com a terrí-
vel decadene'a elos reba nho-s, f lagello ~u e ·~em desorganiza do a vida '· parti.-
çu!ar e a administração publica dos :rheflmos, sendo o imposto de exportação 
aqui ~e a venda el o gauo a lli as fonte,s garantidoras ele todos os compro-
missos . 

Sr. Pre~iden te, fa<:;amos abstração da. enfiada de seguros e . examin emos 
nutras disposiçõe~ do fa moso t·egulamento protee~or , inventado para f:acil ita1· 
G julga m ento da 'Crise. 

Ln. está _escripto: 
"O pretendent(' :1 emprestimos ga rantido por penhor agrícola ou pe-
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euario dever!L · apresent::w ao direc~or da Carteira Agrieola, por intet·media-
da Agenc:a da circumf:cripção onde se acham sitos os immoveis, a pro-· 
posta ... . " 

. Mais adiante repc~e:: 

. "A proposta e todos _·os cloc:!um~ntos que a instruirem serão remetticloS' 
ao Conselho elo Banco para a!zer sobre o seu merito geral em parecer funda-
mentado, procedendo-se depois verificação e avaliação elos bens offereciclo8' 
em penhor". 

Com o se vê, Sr. Presidente, obices e mais obices se oppõem aos in te·-· 
resses dos c'riadores, que s!io os detentores de uma granel~ riqueza nacional .. 
~unte ele HO mil co atos ele exportação, em annos anteriores. 

As dispos.ições, ciue ac:J.bam ele ser repetidas; implicam uma delonga eles ·~ 
necessaria na ten ·ativa elo émprestimo, tendo-se em vista que o Bt·asil.' agr(-· 
eola-pasto·ril é ·. cles])rovido de ' faceis meios ele transporte, torna ndo-se . cliffi-
ceis e demo~·ada as communic:!ações do criador com a Agencia e deste. c'oni à. 
~ écle do Banco; no ·R10 .. de Janeiro. 

Suppünhamos que uin eonductor de rebanhos ~aporte á fe!ra de Barre-· 
tos e necessite de Ulll numérario pat·a m anter seu gado, pOis não e.ncon ~roú 
.. -o:rnpra dor, não lhe convinrlo submetter-se aos es·peculàdores.' 

P acientemente, al ugada uma z'ona de· engorda e m antidos seus empregâ~ 
elos, poderá evitar os prejuízos de uma venda apr essada. 

Pois bem, o proprietario da l;>o'ada procura á Agencia elo Banco · do· 
'Brasil;' esta, porém, nãu tem a utoridade para fazer o emprestimo sob penhor e-
limita-se a •·eclig ir um sem uume.ro ele clocumentos que são remettidos ao Con-
tencioso no Rio, este . não tem prazo fixo, para um pronunciamento, o que 
vem difficultar a .. transacção, perdendo-se um ·:empo prec!ioso em uma in-
litilidade. 

Pois, será possível que se desconheça autorida de no agente do Banco· 
naquella ou em üutra zona, para dizer sobre o valo'r legal da proposta? 

A resveito d<v iníqua disposição· dou a palav-ra ao· criador i'io-granclen-
se, Sr. Cat:'los Corrêa, que se exprime · corri muito ace·rto, quando affirma,. 
não ·só ·neste como noil demais emprestimos a serem contrahidO's n a Car-
teira, que "com uma tal exigencia se comprehemde que os criadores e agri-
cultores elos Estados ·-mais afastados da séde d.o Ban'co do Brasil não po-
derão pensa r siq.u er eni ·se · utilizar dos favores da Carteira Agrícola, pela 
forte e poder·osa razão de que não Se resignadio a confiar 'OS . StlUS titulas 
de · propriedade ao· ·co.rreio, em viagens long ínquas, âe a lgumas semanas ãs. 
vezes, e onde estarão expostos a todos os riscos . · 

Não séndo a::;sim, t eria cada interessado que vir pessoalmente ao Rio, 
fazendo· viagens longas, morosas e caras, em C(U<) as des(pezas qu e t eria oue-
fazcr e o prejuízo do tempo perdi'clo, seriam maiores que os proveitos que-
a cliffere·nça · do juro do emprestimo qu e lhes p.odem offerecer. 

Depois, ha ·muita gente que tem dividas em bancos locaes, g:iran'tid·as 
com · seus 'imrnoveis e d& cujos documentos estão os bancow de posse, de 
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modo .que nàJo se poderia pensar em remettel-os ·para a séde do Banco do 
Brasil, no Rio. 

Mas, qual podem ser o motivo dessa absurda exigencia? 
Não havená por acaso -em todas as oapitaes de _ Estados, onde ha ja agen-

cias ou fi!iaes doo Banco· do Brasil advogados idoneos ·e capazes de exami-
n'ar os documentos de propriedade dos interessados- e dar parecer sobl'& 
el.Jes? 

. I sso não é admissivel, POilque, si essa exigericia vier sómente garantir 
a operà çã-o com a a uthenticidade dos documentos e a · certeza de que · elles _ 
não estão de qualquer fôrma oner-ados · ou ameaçados: o Banco do Brasil 
.n ão iria c~nfiar, como Uii . e~ti nas in'strucç.Ões a.~ regulame'nto. em . questão, 
a avaliação dos. bens 'offerecidos em ga,rantia a pessoas estranhas ao ·B a n--
_eo; . . poi-s . si os . documentos bons . constituem uma" solida "garantia do em-
_prestimo, não o é men~or a estimativa do valor que se lhe dér para a OPe· 
ração.". - -

Na Inglaterra e rtos Estados Unidos, mónnente nos ·<Ultimos tempos, 
_tflm · vingad-o uma pratica mer-ecedora dos mais francos elogios e segundo 
tt qual se tem estabelecido a audiencia dos hom-ens mais em contacto com 
determin'ados i·amos ode n eg.ocios, q·uand-o se trata de uma decisão de -im-
_po;tancia e cujos~ resulta;dos vão 4ectar profundamente a conectividade. 

- Nas reformas ou no estabelecimept0 dé varios serviços publicas, o me-
thod-o democratico tem-se · verificado pom nímias ·vantagens. 

Entre nós, não obstante a in'dol1" republicar.a, apezar de grandes imi-
tadcr-es, rião-. chegamos ao úti-l proce(

1
limento., 

T enha-se em vista a_ Carteira Á!?Ticola: si . em assembléa os interessa-
.dos ou os ho_mens conhecidos ·de nol,lSOS "processos cómmerciaes e_ do meio 
-brasileiro tivessem sido ' consultados;: ~ bem de - ver· que· taes- anomalias não 
_topariam gua ri.da no regulamento-: n ,em o ex:ame _das propostas ficaria af-
f-ecto ao director da ·-carte-ira;- nem o empecilho ·dos seg.uros figuraria como 

- ~ondição de emprestimo.- Lucraria o novel institUto de credito e tambem a 
_agricultura e . a pecuar\a nacionaes. 

Mas, Sr.' Presidente, como si _ o intu.ito .do regulamen'to .fosse reunir con-
·tradicções, .colho mais esta · de ·suas p_ag.inas: ·. 

"O . Banco_ mandará avaliar os l,>ens offereeidos em -·garantia h)fpothe-
_capia e a -sua renda b-ruta e .. Jiqi.üda por funccionârios -seus ou _, p()r peritos 
de sua escolha." 

·"Havel'á em cada agenc~a um cprpci· de peritos -fixado, segundo as n·e-
cessid"ades_ ·do -seu muvim~mto. Dentr e eHes serão fixados os que -devet·ão 
servir em cada avaliação, sendo -o ·rrspectivo làudo sujeito, sempre, a_o pa-
recer fundamenta.do do gerente e contador da ' agencia em 9-ue fõf apresen-
tado." 

E' curioso . que se retire da agencia competen'te para resolver sobre va-
lidade de· documentos, assumpto: de · ;pura pratica, e lhe entregue após o _ 
melinC!roso trabalho de · a'laliaid<~res · qu· ·peritos. que poderão, segúndÇJ outro 
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texto do regulamento., impôr suás estimativ.as, e·mbora estas contt·ariem os 
:preços correntes nas f eiras ou nos mercados. 

Demais, teda a Camara ·s8Jbe, . mórmente os. que se . dedicam a estes as-
sumptos, •que as detlficiencias em tral)lsacções congeneres, em certos bancos 
·p.rofite1trs surgem naturalmente de av.aliações inql.linadas de vici.o e jámais 
!POl' f·alta de seriedade nas . propostas ou .nos papeis <J.Ue ·os instruem. · · · 

A materia mais em relevo nos dous período~ acima transcriptos pare-
.ce-nos a creação dos taes corpos de peritos · e'l11 todas as agencias, isto ê, 
.l perspectiva de m ais empregos, retribuídos sempre pelos- clien'tes do panca 

--ou da carteira. Evita.r-se-hia a' creação de tantos avaliado;·es, a autoriza-
. çií.o da:da a uma · só a,gencia em cada: Estado, ]'Odendo a mesma , fazer erp.-
:prestimos mediante llypothecas -e dispensando os vistos do Contencioso. 

Em varias instituições ba1~carias, destinada3 a amparar a agricultura, 
m' Europa e rio Rio da .Prata ·é o a1vitre, proposto e admittido, e que, a 

--ser adoptado entre nós, p.ouparia o transporte co proprietario, ou de seus 
:representantes, · até o Rio de Janeiro para celebra.r um emprestimo no banr.o. 

Ainda sobl'e o .-penhor pecuario, a operação que talvez fosse rn:Ús .vul-
_oga l: na Carteira. · ,n'a hypothe13e de sua· viabilida-de, refere .o citado regu-
lamento : 

"O mutuario não poderá conduzir para fóra do lagar da instal-
lação pecuaria onde se achem ·ao assignar a proposta os animaes 
offereci'dos em. penhor" . 

E' ou não esta disposição um puro dis.parate· ou .antes- inomin'avel 
:absurdo? Pois . então, a secca que persiga uma determinada r egião, onde se 
.acha um rel)anho •penhorado na Carteira, não obriga, a bem dos interesses 
.:do proprio banco, a :mudan'ça ·dos animaes. ahi existentes? Declarada . uma 
·.epizoHa. em um ou dous bovinos, a mudança não se tornaria obrigatoria 
-para preser·vação dos . restantes? . Por todos esses motivos e para a f aci!i.dad·e 
-de engorda do : rebanl+a o proprietario, desda- que o tenha empenhado, nã.o 
poderia .transportal-o para outra fazen'da de sua propriedade? 

E' sem d,uv:ida. uma falha do regulamento que, sem o menor l!-ttentado 
aos interesses do banco, pod·eria conter uma di;;posição a utodzand-o essas 
1.ransferencias quando devidamente- justificadas ... peran'te as agencias. 

Dei:x;ando. de •parte qualquer observação _· quanto _ ao limite' das·· a,pura-
'ções e ao valor dos immoveis, estes avaliados pela metade de sua cotaçã;o 
·quando o emprestimo não -·excede c1e ·500 conto.s ou a,penas de um terço do 
·valor _. quango a q-uanti!J. _ ped~da percorrer , a escala a tê o maximo do. em-
"Prestil.no ou , mil contos, limito-me a refer·ir que "o banco reserva-se o di-
·reito de rião !j.cce::ar a proposta ou· de não celebrar o contracto, ainda .que 
aquella se ache em condições legaes ou declara das nas presentes instru-
·cções!',. __ 

Sr. :~;'residente, , julgo~ me, _dispensado- de offerecer outros ~ommentarios, 

l)Od~ndo desde. já. concluir . que a Carteira -Agricola é .uma pura blag1te, ttue 
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os desejos do Congresso e do Sr. PPesidente Epltacio P essõa· estão total~

m ente bm·la dos p elo draconiano regulamento que vem arran car mais u-rna;. 
esperança do animo dos cre·ntes na evolu ção econ:omica do Brasil. 

E nós, St·. Presidente, que sómen te démos assentimento á creação desse· 
instituto provisorio equilibrado em uma operação compl.icada e damnosa, s6-
,n·:,:·n.te porque tínhamos :em v ista of.fe:recer •qu alquer a uxilio , reduzido ·qu e· 

·fosse, á opr-odu cção nacional . E o digno e illustraclo economista, de que nos 
privamos n este r ecinto ·para vel-o collocado nas a ltas funcÇões de Ministro• 
·da Agri.cultüra, .St·. Mi-gu el Calmon , the 1·ight m.an in the 1·ight plctce,. para 
e;uja adminis tração estão · volta das as m a:s· caras esperanças. da Agricultu-
ra Nacional, .que foi o t·elator da emenda na Camara dos Deputados, não 
obstante reconhecer as complicações do m echa nismo· da Car:teira.' a daptou. o• 
a lvitre do Senado unicamen'te porque entendia cam inhar o m esm o em a u--
xilio ela crise economica' 

P arece, Sr. Presidente, que os r esponsaveis pelo movimento da Cartei.-· 
r a adaptaram o voto do nosso eminente collega, ·Sr: Antonio Carl'os, voto· 
que ·de::;prezamos .e que serviu de base <para a elaboração do- regulamentO; 
em ·questão, cujo urrico escopo é impedir o escoamento de qualquer a uxilio-
á lavoura ou á pecua ria. 

Entretanto, como era diilferente nos a ureos ·tempos ·do declinio do 2• 
Imperio, naquelle momento decisivo d~L h isteria da agricultura em que, para 
honra do Brasil, João Alfredo, e Ouro Preto, ·estenderam la r gamente os be~ 

n eficos influxos da fortu na publica á producção do pa iz! 
E sob que bases, Sr .. Presidente! Sob bases democraticas, facilitando de· 

mai; a ma is . a operação dos emprestimos, levando soccorro efifc iente á crise--
gerada pela ruboLição ela escravatura. 

Era a riqueza publica .a mpara ncl <'( a riqueza nacional, sem os pre·calços. 
da agiotagem , não obstante os emprers timos serem feitos por intermedio de-
varios ban'cos, aos ·quaes o Governo ~ornecia parte do numeraria, mas tam-
bem exigia condições favoravels á s pperações entre -os res1)ectivos contr:a-
ctantes. 

E a quelles -m ini-stros do Imperio, nã:o .content es· em obrigar os institl)-
tos bancarias a ass ignar determinada~ clausulas, ainda collocavam~ j~nto ele· 
cada banco um fiscal encarrega-do de zelae .pela a pplicação dos d inh eiros pu-
·blicos e pelos interesses da pr opria agricultur.·a. Não ha, Sr. Presidente, 
como off erecer a prova - desta afJf.i-rmativa, trasladando de Castro Car·neir O> 
a lguns dad os sobre a _importante e patriotica materia,: colhidos .um an'no a.pós 
a abolição, ' tempo em qtue o Governo imperial, deante do (!esequilibrio eco-
nomi co. cogitou de "presta r auxilias ã,qu elles, que _independente de sua von--
tade se vil'am de um momento .para outro, sinão privados ao menos emba -
raçados n'os recursos para a manu-tenção da propriedade agrícola". 

E Castro ·Carn eiro, c-o m a sua :fecun'da visão de vet'eladeiro financista, 
obtempera que re·cursos 1aes podem ser directos ou indiTectos; nesta · ulti -
m a classe está. o {lesenvolvimento d\1- vl-~ção ferrea, a redu cção das tot'ifas 
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<das ·estradas de ferro do Governo .-ou . por elle SUibvencionadas, o auxilio ã 
ind.ustria assucareira, a fun'dação de escolas agronomicãs; o favorecimento 
.á emigração; o recurso directo está no emprestimo". 

O Parlamento brasileiro de 18>89 deu um magno exemplo estudando cui-
dadosa e defalhadamente .a questão na lei orçame:ntaria desse anno, um do-
··cumento, .Sr. Presidente, que. ·merece ser compulsado pot,que alli h a ensi-· 
n'amentos c·ivi.cos, ha patriotismo e a perspectiva do::; elevados traços de ha'h!l 
.Politica economica. Co.ube ao consel·heiro João Alil'redo promover a conces-
cSão dos .oeneftctos . proJecLaào&. comrnunu:,anc'lo logL :lepois ao Par1amento q!te 
.acceitava a proposta ·de vanoe banr:o:t d~; Jtlaior ~.;onf:ança, notadamente do 
Batico ao Brasil e o~ d~ B.ahia. 

"Crearam-s& então caixas de e:mprestimos agricolas .Para as províncias 
·de S. Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, Per·nambuco, Rio Gr8n-
de do Nor·te, P>.~ J·a hy-l)a, . Alagõas, .. destinapÇlo-se 4. 000; 000$00 0 ã primeira., 
:8.000:000 $ á segunda, terceira e quarta e 3:000:000$ .ás quatro ·.ultimas, 
devendo o Governo fqrn'ecer met.ade do caTJital e o banco a outJ;a metade". 

O cambio estava .então ao par; o maximo elo prazo era de cinco ann os 
.a juros de 6 o/o, o .max·imo :do em·prestimo nas pt >Dvincias do .Sul era ele réis 
~O. 000; 0.00$ e ele 10.000: QOO$ para d.S t:ü·cum.scripçõe,s el-o norte. Constam de 
varios relatorios os fe\iZE:IJ beneficios destas medidas, notan'do-se o n enh um 
'prejuízo elos bancos Ol.l clP Gove,rno e a . facilidade com .que os emrnstimos 
·et·am contranido~. 

Mas o gabinete ele 7 de · Jm1<ho, presidido por Ouro Pr~to , ampliou os re-
·cursos concedidos á produ.cção, celebrou novos accõrclos, dilatou o maximo 
<Ios emprestimos, obrigou as instituições bancarias á assignatura ele c·la u-
:sulas protectora.s ôo interesse ela collectividacle, emfim, consolidou. o appa-
relhamento. 

Em todos os accôrclos celebrados entre o G<.verno e os bancos a.mt >l:> 
.as .partes forneciam porções iguaes de numeraria: as hypothecas eram ac-
-ceitas a prazo de dez a _quinze anno~. o juro era d& "6 o/o, retribuído por 
,.semestres vencidos, o minimo e o maximo elo E:mprestimo oscillavam entre 
.,500$ e 120:000$, o pen hor podia. ser ,celebrado por escripto parti-cuia•·, fir·-
maclo pelo mutuario ou por duas testemunhas, as despezas, lucros e perdas 

·das >Dper:oções vertenciam ao banco, o cnntra:cto entre O " Governo e o banco 
vigorava pot· 17 ann'os. os bancos ope.ravam em zonas determinadas, obri-
:garrdo-se a estabelecer ao fiscal do Governo o erdenado ele 6; 000~000 annuaes . 

.St;. Pres1dente, nm.ito de 1Jroposito organizei este resumo das obri~a

·ções dos bancos, que ütm prestar beneficios · ã proclucção, no u ltimo an'no ele 
J>assaclo r'egimen para deixar saliente que não I'OUibemos aJWoveitar tã.o E<á-
)Jias lições e q.u e neste anno -cl::t . graça do seculo das luzes ainda surgem, 
para amparar a lavoura, formulas que nada seriam de estran11ar no regi-
men 11.bsoluto das oapi.tanias . 

Para ele vez moskar o grande a lcance · do feliz programma ele Ouro 
Pl'eto, transpor·to para o meu tnsigni•ficante discwrso a lista dos institutos 
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bancarios com os quaes foram realizados accõrdos referidos, n'a importanci~ 

total de 172.000:000$, cam'bio ao par, pertencendo ao Gover·so· metade da. 
quantia. 

Banco ·de Credito Real do Brasil · .. ...... ............. .. . 
Banco da Lavoura e Commercio do Brasil . . .. . ........ . 
Banco Agrícola do Brasil ...... . ... ..... . . ....... , .. ... . 
Banco do Bra sil . .... . ... .... .............. ............. . 
Banco de Credito Real . de· S. Paulo .......... · ... c ••• •. • : . 

Banco Colonizador e Agrícola ....................... . . . 
B a nco da Bah1a. .......... .. .. ... ........... ...... ..... . 
Banco PreUlal 
Banco Mlercantil 
Banco Provincial' de Minas ....... ..................... .. 
Banco' de Credito Real àe Minas . . ........... . .... .. .. . 
Bartco Territorial e M. de Mlinas .. ................... . 
Sociedade do Commercio da Bahia 
Banco Commerclal ·e Hypothecario ele Campos . . ... .... . 
Banco Commercial e H. do Maranhão ..... .. .......... . 
Barico Commercial do Pará ........ ! ....... . . .... ....... · 
Soc-iedade Ban·caria Lorenense 

40.000: 000$0UU• 
40. ooo: ooo ooo· 
20.000:000$000 
16.000:000$000> 
10.0n0:000$000 
10.000:000$000 

6.000:000 00() 
4. 000: 000$000• 
4. 000:000$0001 

4. oco: 000$000' 
4·. 000:000$000, 
3. 000:000 0001 
3. 000: 000$000· 
2. ooo :·ooosooO> 
2. 000: 000$000• 
2.000:000$00()o 
2. ooo :·ooo$ooo 

172.000: 000$000> 

I sto apenas ha pouco mais de 30 ann.os no defin'itivo crepusculo elo Irn-
perio, mas n esse tempo os pró-homen·~ da nacionolidade tinham a comp·re-
hensão perfeita de que no amparo das ·riquezas agrarias residia a almej!Lda 
redempção do Brasil, seu alteiamento no ·conceito das nações cultas e pro-
speras . 

· Era a r eforma ··pela base, pelos J?rimeiros alicerées, não uma · simplt:iJ. 
mudança de cimalha: era o problema posado em toda a sua extensão, cuja 
incognita 0 tempo, por um processo natural de evolução, indicaria fa-
talmente. 

Essa obra do passado. cuja lembrtnça a hh;toria guarda preciosamenl~ •. 
ha de reapparecer no futuro pelo determin'ismo da evolução. 

Sr. Presidente, quero ser um máo propheta para felic~ade do sonho da. 
philosophia idealista, como ainda ha poucos dias no!-o representou o espí-
rito brilhante de GiJ.berto Amado, mas quando distendo a visão pelo campo-
de nossas riquezas abandonadas, do ouro, do carvão, do petroleo e outras,. 
quando recordo as ci.fras de n'ossos ·coppromissos .externos, quando perscru.:. 
to o descaso pela crise da i;>roducção ·naciona'l, symbolizado na blague da: 
Carteira Agrícola, então me pareee ·qufl a situaçãÓ se biparte: ou mudamos 
de politica ou al.gu em n'os dará Íiçõe~ de economia em futuro ri1Uito pro-
ximo. (Muito 'bem; muito bem. O onf<Zor é cumprimenta<lo.) 
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REQUEJ!UMENTOS 

N. 40 - 19~ll 

Cossiderando que na exposição apr~::mntada ao Sr. Presidente da h"' 
publica pelo Ministro da Fazenda sobre a situação financeira do Brasil em 
n·ovembro de 1922 consta a af.firmação de que todos os recursos extraordi-
narios representados por emprestimos externos foram totalmente despen(Jt-
do!:!, nada absoluta mente restando de seu producto, nem mesmo para con-
tinuar serviços iniciados e dar começo a serviços_ contractados: 

Rêqu\'!iro que por intermedio da Miesa sejam pedidas ao Governo as se-
guintes informações: 

1. 0 Qual a applicação legal a que· eram des tinados e qua l a effect!Vtt.• 
mente dada aos productos dos emprestimos ext·~rnos respectivamente de 50 
milhões de dollars, 9. mi!Jhões de libras esterlinas e 2,; milhões de dollars? 

2." Qual a applicaça.o legal a que eram deStinados e q·u a l_ a effectiva-
mente dada aos productos das emissões de apolices a que se refere a ex-
posição do Sr. Ministro d-3. FazE'nda e qual o seu montante? 

3 . ~ Quaes os s.;rviços con'tractados para serem subsidiados com proclu-
ctos de flm prestimos externos ou de emissões de apolices e que não podem 
prosegúir ou m esmo serem iniciados, detalhando o Govet•no pafu. cada um 
clelle_s qual o valor do recurso autorisado, qual o do obtido e qual o do 
empregado efifectirvamente . 

Sala das sessões, 1 de Dezembro de 19,22. - Salles Filho·. 

-N . 50 19·21 

Considerando que em uma exposiçao feila officialmente pelo Prefen . ., 
Corlos Sampaio ao então Presidente da Republic:a nas vesperas da con-clu-
são do período presiden'ciaJ ultimo, !havia ;certas affinnações <lptimistas 
quanto a existencias de recursos nos cofres da Prefeitura do Districto 
Federa l; 

Considerando que, contrariamente ao que se podia deprehender de tafi:J 
alffirmações, a Prefeitura acaba de suspender os pagamentos ao funcciona-
lismo creando uma situa ção angustiosa e alarmante; 

Considerando não só que o Prefeito do Districto Federal é a utorida de 
nomeada pelo Presidente da Republica como tambem que a União endossou 
varios emprestim·os externos da Prefeitura: 

Requeiro qu.e, por intermedio da Mesa, seja solicitada do Governo in-
formação sobre a minuciosa situação financeira. da P~efeitura do Districto 
F e!leral, á semelhança do que sobre a da União foi feita ao Con'gresso na 
ultima _mensagem do Presidente da Republica. 

Sala das sessões, 1 de Dezembro de 1922. - Salles Filho. 
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O Sr. Octnvio Rocha (1Ja1~a .un~a _ expMcação pessoa l) : - Sr . Presiden-
i:e, li h oje, pela manhã, n o D i a1··io d o Cong1·esso, a me nsag em do Sr. P resi -
-dente da R epubli ca e a ex.pos iç.ão da situ?t.:ião f ina nceira do paiz, f eitA. p elo 
;Sr. Ministro da F azenda . 

Decla·ro a V . Ex. q u e o que mais me impressionõu ilesse docUJhento foi 
.a fra nqueza, .a lealdade com . que o·· Governo da Ré-publica Ú l Z a ex1jos ição 

·-dns fina nças do ·pa lz . 
T enho uma pequen a r esa lv.:J. a fazer , na pa rte r elativa a em pr estimos . 

... Diz a m ensa gem que os emt)rest-imos f eibos pelo - Gove.rn o a nterior estão t o-
-dos con sumidos e que delles não -ha m a is recurso a lgu m no Thesourc;> , 

D es eja ria uma informação m a is" completa , porque, sendo Deputa do da 
Na çã.o, a té este m omen to ig noro a a pplica ção dos emprestimos de $50 . 000.000 
·e o de $25 .000 .000. 

Na minha velha eth;ca . parla rr{en ta r , quero, desc1'f. .logo, declarar· qu e, 
'jiosso p en·sar qu e o t)r odu ct o desses emprestimos tenha s ido mal a pplicado. 

nia s que, a bsoluta mente, nã o quet·o duvida r da honest ida de da a pplica ção 
·desses dônh eiros publicas . 

A m ensagem , n esse p onto, n ã o satisfaz á minha curios ida de. que nã o 
é sim plesm ente inspil·ada p \llo p!'azf r de querar sab \ll , ma .\ v " r 2 orien't'cu 
.m.e na critica fina.noeira que ven~o . fazendà em rel<(Ção aos orça~entos 

I .do pa iz. 
Qua nto a o emprestimo de $25 . qoo. 000, dá.-s~ u ma co usa m a is séria : é 

.que elle nã o poderia , n e!n_ 1'lóde e_star consumido, p ois q ue tinha applica -
ç.ão especia l: clestin'a va -.se á c~actri~ica.ç.ão da Estra da de F er r o Centra l llu 
Brasi l. Assi m sendo, Jtão podia ter 13id0 desvia do a bsoLuta m ente pa r a qua l-
quer outra despeza pu blica; si o f oi, h ouve um . extorn o de verba; e si 

.este se deu , h ouve um crime., •que pt·ecisamos !laber como e ;p or quem foi 
commettidc. . 

.Sã o p equen as . ·r estri cçõe!;; I(! Ue faço á m en sagem do iSr. P residen te da 
RPpiJblica , embO~:'! ele n ovo <fr izando que nã o il~dago da . honestida de, que 
não está em jogo pa ra m im, m as da a pplicação dos din'heir os publicas, do 

,-des t ino que o Go<Verno lhe deu . 
Sr. J;> r:-eBi dente, f ormularei em t empo oppo.r tuno u ín r equer im ento, pe-

·din do inf orma ções m ais deta lha das a respeito c\ esse em.pres timo . . 
Como V. Ex .. sabe, o Sr. Min is t ro da Fazenda, n a .su a e:x:posiçã o, di:~: . 

"Com u ma a n cieda de yerda deir amen te in'domita · de cr escer d ~ · 
pressa . e -r·ealizar numa deeada o que o,s . outros ~ov.os fizera m em 
meio seculo, con't·inuou sempre a po!itica -da& iniciativas arroja das, 
sem o exam e dos m e:os dfl su s,t en tal-as na execuç.ão. E sse_ a r rojo, 
embora com intu itos evidentemente pa trioticos , tem ~ereado uma si-
tuaç.ão muito angus tiosa: accr escimo ra pid·o e imp.ressionante da di-
vida pU illica, compromette ljdO m a is de um ter ço da r eceita, desor-
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dem crescente e iamentavel da nossa. vida orçamentaria e de quasi 
todos o.~ recantós da admmistração publica . 

Nos ultimas tempos a f ebre de ·iniciativas grandiosas atti.ngiu 
a proporções sueprehendentes, sem o· menor exame das forças ne-
cessarias •para custeai-as e su stental-as. Basta recordar que, nestes 
a nnos m a is proximos, os empreh endimentos 
dtfferentes ordens, consumiram, a lém das 
ma1s de clou s milhões de contos de réis, em 

.extentos e internos , .. com t:espons{tbilidades de 
mas msolitamente grav.usas. 

novos e avultados de 
rendas orçan1en'ta:rias, 
diversos emprestimo:.. 
toda .a .especie, a lgu-

Infeliz(Ilente, todos esses recursos extraordinarios foram gasto~. 

nãa h avendo mais r emanescente a lgum para acudir á premencia da~ . 
. responsa bili-dades do momento, decorrentes do. dejicit .' que vae ser 
considet:a v e! no corrente exer.cicio. 

Decididamente, precisamos, a todo o custo, retoma~· a conscie1. 
cia da r eali.dade. O m ais elementar bom senso nos aconselha a de-· 
termos o passo 'nessa marcha f at-al parA. o desconhecido." 

'l'em o Sr. IJ.VIinistro da Fazenda inteira razão; e desta tribuna venhC> 
q11r ao m eu .ex-co1leg9 de r epr esentação. brEh antc membr o da ban'cada. pa u· 
list~ meu!' mais smcero~ ('o eUus,vo:> . pa rabens pela franqueza e lealda de 
corp., qu e fallou nessa. mensagem . 

. Penso mesmo, Sr. Presidente e a.bi sou o «JSPiri to conservador de 
>;empre - que não devemos procurar indagar· muito a quem ca,bem as res-
ponsab 'Ji.dwdes de tudo. isso. 

· Quero mesmo deix a r de parte essas responsabilidaC:es, para unicamente 
pr<r.tsa r . no presente e no futuro elo paiz. D evemos todos nós, do Congresso 
Nacional, ter em vista que a situ ação é deprimente e que precisamos deJ.la 
.;;ahir quanto antes sem discussões absolutamente este t'eis em torno de per-
sonaliflacles ou de r esponsabi·liodades . (Apoiados.) 

.. Quero ·collocar-!1-le neste ponto d e vista, para see um elem ento conver-
ginte na obra orçam~ntaria. D evo d~clarar que, mesmo nos .mo)nentos mais 
accesos da luta , em que talvez a paixão me movesse, quando eu era l eader 
da Reacção Republicana, foi esse. um ponto de fé , elo qua l nunca me a.1'astei: 
a questão orça mentaria, que considerei sempre uma questão neutra, na qual 
.collaborei sempre ao lado C:a maioria, dando ao Governo os recursos n eces-
sat·•os á administráção e t a mbem , ao mesmo tempo, procur.anclo não diffi-
~ultar no. plenario a obra orçamentarla. 

Ma.s, Sr. Presidente , o resultado de~ tudo isso, e foi o que me trouxe ã. 
tribuna, o r esultado. de toda essa situação de gastos incontidos •. durante o 
quatriennio que passou, foi que nós estamos, neste momep.to, em uma situa-
ç'lü orçamentania séria, e cujos a lgarismos vou lêr ã Camara,. de accõrC:o 
com . os ·projectos que estã,o em d 'scussão .. D e accôrdo com e!Íes , a ·situação 
C1:çamentaria é . essa: (Lê) 



j]finisterios: 

J ·,tstlça (3" discussão) 
Exterior (no Senado) 
Marinha . (no Senado) 
Guerra (3" discussão) 
AgTicultura (24 discussão) 
Viação (2• discussão) 
·Fazenda (2• discussão) 
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DESPEZA PAPEL PARA 1923 . 

. . · . .. ... . ........ · .. .. . . : .... .... . 

...... .. . . · ... ,,,:. ··'·'· . . .. ·'-: .... . . 
••••••••••••• o •••••• : ' • • :. : • •• : • • 

o •••• • • : •••• ~- •• ' •••• - . o ... . . .... . . 

..•. •••. ~ . :...; •. . • -... t • ... ; • .. •••••• ~ ••• .-

o : ••••• ! .•. ~· .... . . ~ .. . . :. : . ·. 1 :. 
• l:- 1°1 

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

DÉSPEÚ OURO PARA · f92 3-' . .:.· 

Ministerios: 
,, ' t ' ., 1.) , 

' o • • • • : ••• o • • ••••• : ••• ·-•• :! . •.. ~ . . ~ ': ... . '. · ... : . . ·.; 
• • ••• • o •••• : •• o • •• · , • o • • ! .. ·;•} .. .. ' · ... •' .. .. · .. . . --~ 

lmportancias 

10·2. 892 :29 6$'437 
3': 290: 32 0~0 00 

84.881:806$836 . 
"15'4'; 446':•484•$952 

53 : 548:525$597 
;337. 840 :·085$014 
•228 ;178 :'807$071 . 

965·. 078": 325·$907 

lmportancicts · 

3. '2'10-: 09"7$376 
5 ·. 036:538$918 

Justiça 
ruxterior 
Marinha · . 
Güerra . 
Agricultura 
VIação . 
Fazenda 

•.. : .' . . ... · .. .' : . ..... : '· . ; é,., k \·:: .. ::l . ,.;,li . '·'' :•· -~n ' 2. o.Do-: ooosooo 
. ... .. . ..... .. ·:. " .. · . . . ' ,· .. ·. : . . , .. . .. · .. . . ·. ·"- .~ 1. 7100:000$000 

· ' • •" .. ' . • ·· ; : : , .r .. "I·: ; ',.; • .. ' .. ·. : , .1:', .. ; ,C, i' ;•• "·962:68'0$352 
... . .. .. .. · ........ . ... . ' . . .. · ......... '· .. •·. !-'·. '"12".032 :152$211 
'• • • • · · : • • • • • • • • ; ' , ·. ; ·, 1 • • · • • • • • ,' •• _. ·. • . ·. •, . : •• · : 1; 6.6·: 9_19;1211$5"04 

., I·> ! 

Total. . . .................. . .' ... . . . ) ;."." . . •.".' :. : ·" 91 '.690·:680"$"360 
.. l 

.,,.,•, 

Quet• isto dizer que, neste momenro. a ' d.espÊ;zà, pelos" p
1

rdj~cto's em C:b· 
cussão, é a seguinte: • ·· · ·· ' ·· __ ,,,, ''' ·'1 · · ··:' 

Pnr,el . 
Ouro .. 

I · · -". ' ' . t ) . I ' ' '· :~ -j . ' · . r ' ,.. ' 

. ... .... . .... ............. ·.··-: · ·: ; .. ··_.·.;; :.;· .. . 
· '9 6~ ~d'Í8' c~nto~ 

'' ·- ~l J;g·o· ~-on.to~ 
·;:.r · 

l · ,· • : , ~ -.• I . 1 • • ' -i ~; • ; o,; , • ' ~ 1 : _ ' ' ~': 

Conclue-se que os orçamento~ forap . ~':"r~ . ~ , Co~i.~~~o ~e · ~i~.~n?~R con,'~ 
certos a lgarismos e de lá volta r am m,ajprados ." Os dous u1timos, ' aevolviilos 

'' ' · ' • -. . ! ' : : i ' _: , i. , •J t ·J., . ; ~ , 1;~ .- ; , ; 1 r :' ,. "· :\ : .. 
a plenar-io, foram os da Fazenâá" e Vi!j-ção . O prime'ro foi ' com uma _'despeza _ 
total c) e 214 mil contos e voltou a ple~mr:o com a despeza de 228 mil; ·'o se-
gundo foi com ~ t 0tal .ê.e -249 mil con'to~ "e V~itdJ á. -' pleNarÍo 'c~m' ~'' iOt'ai de 
337 ffin cOnt~~- . f· . _;'i!: r :;.J·\ ;'·'=:·.r~ · , ·,;!! _,·r~~ir::-. J li,!;!_-,, 

Isto quer dizer que a -desp!!za estã ~endo -;!Üi.~d~k~~ •' ;;_a 'Co~miilsãc{l;Í~ F'l-
n:;nc;:as, m as não pe!ã . Commissão d~1 Fli~-~nç~s, nãÓ''Ji~f~~a re~po;~ab'i!\Íado· 
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e neste ponto faço , ; defesa-. da Cama1·a: nós; Deputados, não temos collaho-
rado nos . orçrunentos·, creanclo despeza. 

Qua nto aos que estão 'no Senac1o - os da Marinha e Exterior - ·· devo 
dizer que, no ultimo, cujo relator, o nosso i.Jlustre coHega, Sr. Bento de M!~ 
randa, f*; .acha present<e,. a Camara collaborou por m eio· de uma emenda do 
Sr. Celso .Bayma - reduzindo despeza. Nenhum de n6oo apresentou emend~ 
que augmentas~e os encargos do Thesouro . 

No orçamento da Fazenda abriO-St> uma ex<cepção : a hi, ha a ugmento ele 
é:esp eza oriundo de emendas nossas; mdS - chamo a a ttenção· da Camara. e 
th . Nação -,- enas se referem a expediente de alfandegas, consignando verb~t 
para P!!-'Pt>l e tinta, a qual era insufficiente, dando lugar a que fosse pr,ejtt: 
dicado o serviço. Em vir-tude da alta do preço das ·utilida des, impunha-se 
esse· augm·ento . 

. Meu nobre col!e·ga é: e bancada, Sr. Antunes Maciel, offereceu emend .... 
1: esse sentido, relativamente á Alfandega de Porto Alegre; o Sr. Heitor de 
Souza fez o mesmo .qua nto á · Alfandega do E spirito Santo; e ha ma is outra~>, 

ref<>rentes a S. P aulo e Ceará . . São migalhas, verdadeiras migalhas· para. fJ 

f>:-< ped'ente .. 
Se ass·im é, Sr. Preside'nte, a verdade é esta : os orçamentos estão; neste 

momento, com estas cifras: 965.00'0: 000$, · pa pel, e 91.000:000~, ouro . Or<f. 
se V. :Ex .. , Sr. PresMente examinar a mensagem do Sr. Presidente C:a Re·-
publica e a exposição do Sr . Ministro da F azenda, 1á ·encontrará não só a 
confirmação do que· eu h avia dito desta tribuna (e nem poderia deixar de 
t'~contrar, porque o que eu d'sse foi tirado dos algarismos officiaes, -isto é·, 
C:c· mesma fonte . a que' re·cnrreu aque!l0. Sef!retario de Estado), como ta.m-· 
Of' tp. o que a.ffirmára o Sr : Antonio Carlos no seu parecer sobre a receita 
{\este anno, a qua l está diminuindo de exercicio para exercicio. O Ministro 
da F azenda diz que eUa deve ser. orçada entre 500 e 550.000:000$, papel , e a . 
rc·ceita, ouro, diff'cilmente irá a 70.000: 000$0•00. Quer dizer que, tirando ~ 
média do triennio, só poderemos contar, no presente momento ·com uma 
rec€'ita:, para 1923, C: e 534. 890:000$, ·pap~l. que é a média do trlennio. Pa1·a 
a receita ouro, podemos calcular !que se· approximará dos 70. OOÓ: 000$, · ouro : 
de qU(' fa llto. o ·Sr. Ministro da Fazenda.. Vamos, assim, orçar para 1923 ·a 
receita pl'lpef nos 534. 89'0: 000 $, média do tr!ennio, e a ouro em 70.000:000$000. 
·e.i"ão tomq a média do triennio sobre o ouro, porque ha nelle• o anno de 1920; 
om. que a renda nessa especie não pôde ser consi5lerada como corres-pondente 
f.oq ue'lle a nno -sómente, Pois, como toC:a a Camara se recorda, houve uma lei 
de emergencia creimdo uma taxa especial , ouro, nesse periodo, fazendo com 
qne, .então, se despachassem merdtdorias que tin.ham · entrado em ·anno!o . 
ante~iorea. 

Q-uero tomar a cifra do >Sr. l\!f'nistro da Fazenda; tomo os 70.000:000$000. 
Comparo a · despeza qu'e ·temos ~tualmente com essa receita provavel e acho· 
um- deficit papel de 430.0'00 :000$,_' mais ou ' menos, _e 21.890:000$, ouro . 

. O S.R, - BIDNTO DEl :M:iRÚi:ÓA :· - V: Ex. perrriitte um" aparte ? Devia chamai 
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a att'.lnção para a pequ ena expos1çao dé· n'lotivos que prece-dEm- o orçá;.ento 
C:a Viação. O r espectivo relator pretende fa~er . i-ntroduzir 'no ·orçamento da 
despeza daque"lle depa rtamento todas as vel'bas., ·muitas dás 'quaes, como as 
relativas á constnwção de estradas ~e- ferro; ·Prolorigamentós, ·etc.,: têm de 
COl'rer por operações de credito, que majora m mu!to •'o orçamento, ·mas qUe 
elle in,cluirá no orçamento da receita como · operaçÕês ce creditC:.·. rela tiV:as a 
à s::>e accrescimo apenas com os juros das,· emissões C:.e •apolices; .preYistae, 
ju;;1.amente, para oocorrer .a esse pagamentú. ·E'. preciso attender a isto·; • Não 
~ simplesmente a renda ordinaria. 

O SR. OCTAVIO ROCHA: - Estou inteiramente. dt... 'l.Ccôl•do · co ruo o : ri obre 
:Jeputado .p elo Pará , quantr, ao seu ponto· de vista.: · 

0 SR. BElNTO DE MIRANDA: - :jJJ' o· do relator._ Jia . VJaçã.o·, 
.O SR. OCTAVIO RocHA: - O meu ponto de vista é diffe·rente.c· Não. argu-

mento com o relator ,da Viação, .porque .S ... Ex. deu a sua . op.jn iãó::p essoàl . 
Elstou ta mbem dando a. :minha. opinião pessoal, do meu ponto de vista, · in-

t fl! r a mente d ifferente do do nobre Deputado;· .. pelo- ·pará . . · Ente~do que· não · 
podemos a bsolutamente construir obra s •appellando -pat-a.·:o credito· .. ·:Penso 
que não deve~os proseguir na política de realimções, e nes ta pa:tte. :estou 
inteira m ente C:.e accôrdo com o . Sr; M;inistl,'o da: .-Fazenda·. Acho· que· é . preciso 
s uspender, pefo menos: por dol,ls a nnos,•· todas as obras_, 

Estou a rgumentand-o, porta nto , con? os .algarismos , e'- ·não quero, d e tnodo 
algum, argumentar com os juros das fl'Poli()es-, cuja .. emissão,• · prev.eja, não : 2e 
;v;•rif~ca.rá, -pois espero que o Gover:nq -n ã o· proseguirá -nessa: -.politica, ·finan-
~-l?Jra. Estou a rgumenta ndo :-c o1n - ~ •som:r:na.-- dos · orça~.entos. -- com , os 
~:. 7 -. 00(}:000$, q u e deu o Sr-. relaL_vr do m:camento -da V·iaçã,o, o iJtustre Depu-
tDeo pela Ba hia, meu nobre amigo, Sr. Oc_tavio Mf).ngabe.lra . · •." 

Estou, agora, a rgumentando de fUOC:.o differente, ··porque .o relator da 
'- i ação __ achou um dieficit . d_e· 170 .-000:0 00$ apenas, _quando. --eli .o .computo em 
-!Í, !I 5 . 000: 0()0 $000 . Vou explica.r · porque• ~ , Ex .. to~ou, ·a rece ita ·<iJ.e accôr-do com 
o projecto .e eu não a aceito, porque q:u:ero- a -. receita , real; que ·não é esta 
"ue a qui está · no pa pel .- Estou calcula1ndo nos çm:;ame·nto·s a vista -da rece•ita 
<.j•Ue- podemOS t er · e nã o da r ece-jta quEl está OI:çada,-. popque ·f)lla - sempre O f.ai 
majoradfl.mente. . ,'· 

Acho, reduzi-ndo a parte ouro a · PfLPel; ap. <eamoio t;e· 9·· (o Ministro toma 
o de 8; eu tomo o !le 9, -que seria m elqor) urp. àej'i.cit· de 495 . 860-:366$987.-

Pergunto á -camara: é possível qontinua1·mos nisto ? 
- Venho brada r · -desta tribuna .por - ~occorro .. Q11ero que• a : Commissão de 

:ji'ir.ança s tome uma •delibera ção reiJJ..tivamente :aos .or~:amentos, que procure 
çor-tlLr -despezas~ . que, emfim , procure fazer ,uma .obra .d~ conjun-to· .p,orque 
cada r elator, estudando a sua parte, a presentará o seu trabalho parcel~\};C:O • 

E' preciso que se· faç<t uma ~;>br-t ·de. ·conjunto, qu~- se cqgi~e .de cor-tar 
despe~as, de modo que- se enquadre · na. r!lceita,;,: _di;l:er .q)laes .. o_s. ,impostos que 
a Commissão· de FJnanças pretende · ·p~·op!)r :pa;r_a - 1J : ~quilibrio orçamentario. 
'"1uaes os -córtes .que julga necessaz:io ,fazer · para ._tal._ fim .. .. , .. _. 
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-Eu, -por exemplo, - e aqui lembro uma idéa que J:J,oj.,, pela manhã, em 
um11 J!al-estra que tive _cem o nobre Deputado e companheiro de ba ncac.a, 
Sr. Alvaro Baptista, me foi suggericla por S. Ex. - idéa, ali~Ls, cornu sem-
pre, constructora, do homem que conhece profundamente finança s .. 

0 •SI<." ALVARO BAPTISTA: - Não apoiado. 
O SR. Oc-rAVIO ROCHA: - Por que não se pede, suggerio -S. Ex., á Mesa. 

da Camara que não inclua em ordem do dia proj.ectos que cri em despeza ? 
J>Ór que não se faz um requerimentc so-licitando que• não st del:bere nutis 
'tqui sobre projectos que acarretem augmento (.-e despt::za, sern, }H'imeu·o 
<!<lidar dessa situação orça.mentaria ~ Era uma cousa el-ementar. E ainda, 
a;?c·ncscentava eu, em resposta: "Pois não temos o exemplo ela propria Fran-
ça ? A Commissão d€' F-inanças da respectiva Camara, l-ogo depois da gueera, 
qu;mdo o paiz se encontrava em p re·mente a ngustia orçamentaria ___:. e a 
nessa é muito melhor, visto ser ex-cellente a situa ção economica., pois a 
q•1i~cla do cambio é simplesmE-nte devi-da á desorganização fina nceira e não á 
eennomi-ca, e-orno muito bem provou o Sr . Ministro da F a zené:a .. . 

. Nossa situa ção é muito mais fa cil de resolver do que a da França. A 
f -ommissão de Fin~mças ele sua Ca mara, como disse, del'iberou: "não da -r 
mais andamento a projecto a lgum creando -despeza -sem , primeiro, equilibrar 
os orçamentos". 

O SR. AzEJVEIDO ]jiMA: - Mas isso já faz h a muito t E:IllPO a. nossa Com-
missão de Finanças. Os projectos que determinarn de~[•P-Zl>. são, em regra., 
t c,sp'raé:-os ou so1icitados pelo Governo. 

Q SR. OCTkVIO ROCHA. - Ma s, agora vejo o Governo em outro ponto de 
;·ista, poi·s quero acre·ditar_ que a m ensagem tra duz a sua orienta ção, orien-
tação realmente sã, que tem o meu decidido ap-oio. Nesta pa rte estou .prom-
pto a collaborar com o Governo; e· não sou eu sómente, posso , talvez, dizer 
que a bancada rio-grandense inteira, porque o seu ponto ele vJsta econom.ico 
em materia financeira é -identico a o do Governo centrai : pôr ordem nas fi-
!mnças . (Apoiados.) 

Tenho, assim, Sr. Pr-esidente, mos traé:o qual a situação do momento; 
pa ra que V . Ex . v-erifique qual ella é , vou ler o segUinte qua dro da pro-
gressão da despe·za orçamentarJa de 1918 até 1923, de accõrdo com os 
Drojectos: 
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Ministerios 

Justiça . . . ' ........... .. .. .. . . 
Exterior . . . . . . .... . . . . .. . . . .. . 
Marinha ....... . ........... .. .. 
Guerra . . . .... .. ..... . ... . .. . 
Agricultura . . . . . . ..... . . . ..... . 
Viação ............... . ....... . 
Fazem'da . . ..... ...... . . . . .... .. 

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

.Ministe1·ios 

Justiça . . . . ... . ..... . .... . .. . . 
Exterior . , . . ......... . .. . ... . . 
Marinha .. . ....... . ..... . ..... . 
Guerra ......... .. ..... . .. . .. . 
Agricultura . . . . . . .... . .. . ..... . 
Viação .. . . . ...... . ........... . 
Faz~n·da . . . . ........... .. . ... . 

Tota l 

PROGRESSÃO DA DESPEZA ORÇAMENTARIA (PAPEL) 

1918 

I 
43.692:596$8621 
1.107:200$0001 

44; 312: 851$5·381 
74.498:353$520 1 
1 s. 952:818$610 I 

.148.307:167$4811 
166.687:962$8981 

I 

1919 

51 .188:738$526 
1. 428:320$000 

49.682:590$928 
30.219:643$143 
26.818:153$445 

169.305:328$931 
125.840:464$398 

-------1---. -----
1 

501 .. 958:959$8091 . 504.483:239$471 
I 

1920 

I 
59.712:452$1351 
2.301:310$0001 

50.945:895$8981 
108.100:592$7041 

31.667:259$1061 
208 .591:059$9451 

. 136.576:449$1961 
I 

t 1921 

1 76.305:381$102 
,, 2 .118:392$000 

61.007 :099$425 . 
122.256:754$921 
39.188:930$045 

251.15 4:096$771 
156.824:225$376 

--------1-------
1 

597.935:02 368 1 708 .904: 889$140 
I ~ 

QUADRO DA EXPANSÃO DA DESPEZA (OdhO) 

1918 

I . 
12:394$490 1 

2.696:636$000 1 
200:000$000 1 
100:000$000 1 
616:680$352 1 

ao. 002:644$920 I . 
50. 6.1_7: 628$772 1 

I 

1919 

18:341$600 
3.351:757S111 

400:000$000 
100:000$000 
806:680$252 

27 .488:491$980 
48 . 828 :667$220 

-------1- -------
1 

84.256 :084$534 1 80 .953:938$263 
I 

I ' 
1~20 I 

I 
I 

23:788$800 1 
3.944:807$111 1 

200:000$0001 
1.600:000$0001 
1.062:680$352 1 

18 .466:50 6$3651 
43~ 718:031$040 I 

I 
----- 1 

I 
74.015:853$6531 

I 

1921 

3.177:267$787 
4.470:770$655 

200:000$000 
1 .700:000$000 

962:680$3 52 
14 .366:585$712 
60.410 :2ll$923 

85.749 :236$429 

I 
1n2 I 1923 (projectos) 

. I 
I 

94.809:042$5561 
2.496 :220$0001 

84.073:707$5661 
128' 115:730$1281 

49.173:704$0001 
275.049:997$7761 
197.395:360$794 1 

I 

102.892:296$437 
2.296:320$000 

8.f . 881 :800$836 
155.440:480$952 
53.508 :525$597 

337.840:085$014 
228 .178:807$Q71 

-------1-------
1 

831.193:762$7901 965.078:325$907 
I 

1-
1922 I 1923 

I 
~ I 

3.201:020$3171 3 .240:097$376 
5.363:003$3431 5 .036:038$918 
4.100 :000 000 1 2.000:000.000 
1. 700: OOOSDOO I 1. 700:000$000 

382:680$3521 962:080$352 
10.474:4 2$412 1 12. 032:102$210 
60.719:967$1551 66.919:211$504 

r -----1--------
1 

85.913:211$5791 91.890:680$360 
I 

Se verificarmos agOTa a progressão da d.ivida ]i)Ublica elo Brasil, ém contos de réis, a partir de 1915 para 1922. e noontm.m.os que era, 
em 1915 3. 394.034:000$, e que é, actualm~nte, de 5. 91~ ._164: 000$, com o cambio a 16 .. oonforme demonstra o qua dro que <tenho em m ão, e que 
é o seguinte: 

' \ 



. ~\ 



PROGRESSÃO DA DIVIDA DO BRA:SIL EM CONTOS DE RÉIS 

Interna ·consolidada 
Papel moeda . 

Natureza da àivida 

Divida externa. ~ ~rs.. . . . ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. :::::::::: :: ::::: :: : ::::: 
L s .... .. .......................................... . 

Total da divida externa a 15 d ......... . .......... . ........ . ....... . .... . . 
Total da divida ao cambio de 16 d .. . . .... ..... . ..... . .... . .. .. ........ . 

A<> cambio de 6 314 a divida consolida da ê de ...................... . 
Aggrava.ção da divida pela baixa cambial ...... ................... . 

' Divija con·s-olidada "per oapita" n.o.' anuo de 19.20, ao cambio de 16 d. 
Divida consolidada "per cap-ita." no anno de 1922, ao cambio de 16 .d 
Divida ·consolida da "per capita" no a n.no de 1922, ao cambio de 6 3J4 
Divida "per capita." ao .cambio de 6 3J4 (hoje), levando em conta a 

1915 ' 1920 1921 

781.904 1.133. 485 1. 213.486 
982.089 1. 730.000 1. 900.000 

322.000 322'. 000 
108. 129 103.035 I 103.035 

50.000 
1. 629.441 1. 605.097 

I 
1. 890.920 

3.394.034 4.498.583 . 5.014 .476 

d ... ... .. . ........ . ..... . ..... . ....... . ... . .. . .. . . . ... . .. . 

I 
I 
I 
·I 
I 
I 
I 
I 

1922 

1. 575.095 
2.236.270 

322.000 
111.930 

74.430 
2.102.799 
5.914.164 

8.796.433 
2.882.269 

167$150 
197$138 
293$214 
. 317$214 divida fluctua-nte de 7JO. 000:000$000 ... . .......... . ..... . 

'Ora, Sr . PresiiClente, dá~se a. mesma. cousa quanto á progressão . elos juros. Encontrám<> os juros ela Divida Publi-ca exigindo, 
154.726:516$, e, em 1921, 176.113:986$995, exigindo egora, pela exposição · do Ministtro ela Fazenpa, 307:504 :487$'994, como demonstra 

em 1920, 
o quadro 

seguinte 
' Pr11gressão elos ji!ros: 

Natureza ela àiviàa 

Divida extei'Ina ••• • •••• • •• •••••••• • •••• o •••• •••• •• • • • •• • • • • o ••••••• 

De apolices . . .. ..... . ............................. . ..... . ..... . .... . 

De obrigações 

Da Caixa Economica 

Total •••••• •••• o ••••••••• • ••••••••••• ••••••• ••••• • •••••••• • •• 

1920 

95.947:442$080 

52.104:074$000 

214:000$000 

6 . 460: 000$000' 

•154. 725:516 000 

E x e1·cicios j'inancei1·os 

1921 

105.741:762$995 

. 61.416:224$000 

2 .526:000$000 

6.430:000$001) 

176.113:986$995 

1922 

219 . 804:993$994 

72.3~5:844$000 

8 .938:650$000 

6.425_=000$000 

3.07 . 504:487$994 
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Deixo, Sr. Presidente; esses a lgarismos escriptos para que a -'la ma ra 
nwdite muito sériamente na s:tuação financeira do paiz; para que ella não 
eontinue,. displicentemente,. sem colla bora r, absolutamente, na obra orça-
mentaria, esperando uns pelo~ outros. Porque a Com missão de Finanças até 
e:-1te momento - e estamos em 1• de Dezembro - a inC:a nã o apontou uma 
provi·dencia para reduzir as despezas, nem para haurir receitas. 

Era, portanto, de mais que eu continuasse calado e não viesse · reclamar 
da ·tribuna contra isto. Nâo formúlo, a bsolutamente, medida a lguma nesse 
sentido. Seria ãnnocuo e perturbador. Prefiro coHaborar com a · Com missão 
de Finanças nas medidas que ella queira trazer a pJ.enario, e collaborar, com 
sinceridacê, com fra nqueza, de maneira a da r ao paiz um orçamento como 
r·lle merece. 

A · Camara está, a inda hoje, sem orça.mento em ordem do .. dia; está deli-
berando sobre o assumpto com morosidade, quall'do devia estar pi·eoccupada 
sériamente em resolv:er esse problema. Agora, a ' responsabilidade da Camara 
~: vs Deputados duplicou, porque h a uma mensagem do .81·. .Presidente da 
H.epublica sobrp a mesa - declarando que espera do Congresso a collabora-
çi'i o na obra 'de reconstituição r :nanceira, e o Congresso está na obrigação 
moral de attendel-o immediatamente . 

Era preciso que a Commis-são de Finanças desta Casa, ou , pelo menos·, 
V. Ex . , Sr. Presidente, ou os pa<redros que estão mais ligados ao Governo, 
procurassem saber o que o Governo quer, quaes os pla nos seus, quaes as 
cte~pezas que o Executivo reputa · adiaveis dentro cesses orçamentos, para 
!bgo ·passarmos a collaborar nessa obra financeira, na certé·za de ctue , Sr . 
I ·re»idente, dou o meu apo:o franco, sincero e leal a todas as medidas ten-
<](•!ltes ao equilíbrio orçamentario, sem querer, ·mesmo, indagar r esponsabili-
dades, sem querer estabelecer debates e·sterei:s, no momento em que temos, 
urJenas, um mez pa~a de11b.erarmos a r espeito de finanças, sem que estejamos a 
apurar as responsabilidades que porventura ·possam caber ao ex-Presidente 
da Republica, a quem f iz opposição, desta tribuna, até 15 de Novembro, mas 

·:l. quem não mais daqui me referirei em opposiçãó, senão quand-o tenha de 
me defende>r de qualqu er aggressão que acaso me seja f eita . 

0 SR. ASCENDINO CUNHA:· -;- Assim fazem OS q·Uü têm coragem. 
O SR. OCTAVIO ROCHA: - Não quero indagar as responsabi'lidaC:es de 

quem quer qu e seja; q·uero, apenas, que collabore·mos, que trabalhemos pa ra 
seh!rmos desta situação. E' preciso agirmos - e, agora, até por um devet· 
d_e hopra da Camara dos Deputado.s - porque o Prpsicleríte' da Republ,ca 
m~ll'd()U, hontem, u ma mensagem á Camarã e atirou sobre os nossos hom-
11ros a responsabilidade das medicas . 

.. o .. Presiqente da R epul:>idca não põcle . legislar a. respeito de orçamentos; 
S. Ex . não põce intervir na· elaboração elos orçamentos. Pôde, porém, da r o 
seu pla~o so1:)·re as medidas que reputa a'diaveis C: entro desses orçamentos; 
E' a nós cabe dar-lhe todo ·O a;poio para que o orçamento saia esco:mado, o 
mais possível, de deticits. 



N6'stas condições, Sr. Presidente, a Camara está com du·p!icada ·respon-
sabilidade . . Depois dessa mensagem, não percamos tempG> em C:.iscussões so-
bre responsabi lidade ; não perca mos tempo em estarmos aqui nos a podando 
uns aos outros, pela conducta. que tivemos e que,. porventura , tenhamos de 
mndar. Vamos collaborar tod-os, repub1icanos, dig~amente, na obra · de re-
construcção orçamentaria, obra que é muito m a is impol'ta nte, muito mais 
séria do que essas lutas estereis de campanario . 

E' este o appello que quero fazer c:·esta tribuna, não signJfi.cando, a·bso-
l,•ta mente, .que repudio â.s minhas responsabilidades, nem que não continue 
a considerar o S•r, Nilo , Peçanha como um grande brasileiro e um grande 
r <''{)Ub!icano, não querendo dizer que eu tenha, porventura, de m e arrepender 
Je q ualquer procedimento meu qua nto f!, minha conclucta anter:or. N este mez 
de· orçamento, porém, não quero discuti~· mais materia C:e responsab ilidade, o 
q·ue fiz até 15 de Noven1bro, como jã disse. Agora, o que quero é collaborar 
aa obra ·orçamentaria, para que a Camara saia dessa · situação e corresponda 
ft franqueza e . á lea ldade com que f a llou o Ministro da Fazenda, mosh·ando 
1. situação do paiz e pedindo remedio ·para ena. 

Peç-o a attenção ·c..os meus collegas -para esse traba lho, e peço á Com-
rn! ssão de F :nanças ·que indique em conjunto quaes são as m e•dicla;s que quer 
pôr em execução, para que sahla mos de vez dessa situação financeira em 
qu e estamos. 

Foi esse · o motivo superior que me trouxe á tribuna. Não vim aqui a na-
;y-sar .nem retaliar, mas a penas ~p:plaudi-r a m ensagem no ponto em que o 
Governo quer fazer uma nova p9litica finance!ra,' ·-pela qual eu .já vinha de 
ha muito propugnando. 

O SR. SouzA FILHO: - E' a porta por onde o Rio G1·ande elo Sul que·r 
~ ~ ntr:ar. 

O SR. OCTAVIO ROCHA: -V. JDx . é profundamente indeUcado . 
.-o SR. -SouzA FILHO: - :Profurdamente justo . 
o .SR. OCTAVIO ROCHA: - Sr. Presi•dente, em .res·posta ao a parte do no-

h'P. Deputado, E!U pe·ço a V. Ex. fl á. Camara que com•parem minha conducta 
e o juizo elo Sr. Souza ·Filho. (M·1~ito bem ; m.1~ito bem.)· 

SESSÃ!O DJD 2 DE NOVE·MBRO 

O Sr. Beruto de Mir<tnda: -- Sr. Presidente, h a tre.s sessões, crei-O eu, 
se m e não falha a 111emoria, comecei a adduzit· a1gumas .considerações sobre. 
o modo por q~e noso ultimos tempps o Congresso Nacional vem sen\l,o tratad·o . 

Dizià eu, então, que e.Ile estava vivendo a vidla do velho leão 'da fabuqa, 
sqbmettido ás chufas e d1atriobes de gr.egos e troyanos. Repito a ph1:as~, Sr. 
Presidente, para poder retomar o fio da s rni.nhas obse~·vações. Talvez valesse 
a .pena verificar se este _facto, vi~ivel para todo o mundo, é peculiar a o caso 
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-bra.sileiro ou S·i :se trata de. ·.uma diáthese generalizada .por todos os corpos 
:J.egislativos <.do mundo .Civilizado, em geral. 

·; o SR. ·GoMERCINDO RIBAS : ,- Esta ê a -hypothese mais provavel. 
o SR. BENTo DE MIRANDA: - ·Em todo o caso, não me abalanço a rebuscar 

nos archivos contemporaneos os elementos com que demonstrar esta ooserção. 
vou immediatamente a o facj:o concl'eto de que me occupo. Comecei, . Sr . . Pre-

.sidente, . oh a mando . a a ttenção para a e:Jeposição de motivos do illustre ex-
Ministro da F azenda, Di·. Homero Baptista, exposição que acompanhou. a 
Mensagem ã: Nação, dü illustl'e Dr. Epitacio Pessôa, ex-Presidente da 
Repu:blica. 

o assumpto se· relaciona com a situação cambial e eu cheguei a ler alguns 
trechos dessa Mensagem ou desse relatoi'io em que S. Ex. abordou esta 
questão . . ·Ao tratar do fundo cambial, disse o Sr . Dr. Homero Baptista: 

"Fundo crLmbial_- A's medidas apontadas sobre orçamento; !imi-
tação do total de papel-moeda circulante, · resgate de f:Jarte de sua 
emissão e fortalecimento do fundo de gar·antia - convém adclitar, por 
sua filiação -logica, a providencia· do art. 4° do citado decreto n. 4 .182, 

. c.orisistente na constituição em .Londres e Nova York de um fundo 

. especial, afim de serem delle utilizados até cincoenta mil contos em 
.oÍJeraç.ões cambiaes~ conforme instrucções do Governo, para attender 
ás necessidades do commercio l·egitimo de cambio e conter as bruscas 
oscillações deste. 

Assediado· o Governo, como tem sido eonstantemente, de difficul-
dades financeiras que superam todos os esforÇos, não lhe foi possível 
levar a effeito a criação desse fundo cambia l ' Ficará o dispositivo 

. que. o instituiu como ponto a executar de sua pol ítica financeira. 
Ampliado .. o· limite, conforme o movimento das operações. e as ne-

cessidades oceorrentes, ·e à:tanejado com segurança e atilamento, esse 
. fundo, tenho. como certo; sel'á· poderoso, senão decisivo, factor da 
estabilidade ·de cambio e determinará perduradoura situação de con-
fiança e t.r a nqui!Q1dade." 

Esse . ex-Ministro, na ·parte de seu relatorio, em que tratou, ve-rdadeira-
men te, do caml:)io, de)lo;s el-e expôr as dif-ferentes médias cambiaes duran te os 

. anrtos· de 1919, 19·20 e 1921 e nos tres pr·imeiros trimestres dó corrente anno . 
. apontou tres causás essenciaes como determinantes dessa depressão cani'-
bia:l: . 1• causa- o clefimt na. balança de valores; 2"- inflação; 3" __._ desiqui-
librio orça m e'ntaritJ. 

Depois disto S ·. Ex., em dous períodos', ~hama a attenç[o para a injus-
'tiçá. . e. a· 'raúa de cÚscernimentó e de conhecimento do ass'umpto por parte 
da'quellés' <J.lle querem áttri>buit· ·ao Governo ·esta depreciação :formiduvei do 
cambio brasileiro. 
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,_: _, Diz elle, em resumo, ·o .segui)lte : : ';rodas as· vezes que · o .cambio sobe, ·quer 
dizer quando a nossa moeda se v aloriza em relação á .circula ção de outros 
paizes, todo o ··ml.!nd·o diz que . iss-o é devido a um gra nde saldo• na nossa ba-
.la nça !Tiercantil, á abundancia de Jetras de exportação no nosso mercado . 
. Quer dizer, a causas que in.dependem completamente .da acção do Goyerno; 
mas .que . todas as . vezes que es-sa cotaçã o se deprime ~ a nossa moeda se 

-desvaloriza ·- . o _que é v erifiéado p ela quéda consequente do cambio - todo 
0 muúdo _aponta comr.1 razij.o princiPil-1 a a cção do Gov-erno. De modo que, 
·S . Ex . ach a isto uma ·injustiça ·clamorosa, um grande mal. E é dessa mesma 
injustiça que o Congresso e todos nÕis devemos queixa r. Todas asc. vezes q·Ue 
as medidas que v-otamos aqui dão o resultado desejado ou realizam os fins 

.que se teve em vista, diz-se que foi a acção do Poder Executivo; quando, 
porém, · ·e&sas medidrus, por .acaso, não contentam aos circumstantes, todo o 
mundo diz que o culpado é o Congresso, porque votou essas m edidas que não . 
consultam, a bsoluta mente, . os interesses da communidade .. 

ÇontinuanÇ!o, diz S. Ex . : 

"De sorte q-u e n o B1·a sil ha com respeito a questões cambiaes um 
- modo original de a preciar e julgar: se o cambio sobe, é isso tãiJ 
· s6niente consequencia dos saldos verificados . n a balança commercla•, 

da abundancia de letras de exportação, etc., ·factos em que o Go 
verno não tem, nem teve interferenciá; se, a o contrario, o camblt> 
desce, é o Govm'no entto a tacado . rijamente, por lhe caberem toda~ 
as culpas." 

Mais adia nte: 

"No emtanto, a uni(ja medida que viria, como disse paginas atraz .. 
a ttender ás n ecessidade:,l do commercio legitimo de cambio e evita!' 
as bruscas oscillações dtlste, o . Governo a suggúiu ao Congresso, e 
é a que se contém no ~Lrt . 4°. do decreto legislat.ivo, n. 4 .182, de 12 
de Novembro de .1920 . 

I nfell1zmente, as difficulda des financeira:;; não p ermittiram ao 
Thesóuro fornecer os rqelos neces-sarios á execução -de tão util m "<; 
videncia." 

Sr. Presidente, é contra este topico qu e me ins urjo porque isso, permitta .. 
me S. Ex. que o diga,_ sem off!lnsa á sua competencia e honorabilidade, não 
é ab_solutamente a expressão di!- verdade. Aliás, Sr. Presidente, . a recom -
posição da verdade, devida creio eu, á <?Perosidade do funcciohario da. Camara , 
$r. Prlmit!~o Moacyr, é muito . facll de ser con~tatada porque nos "Documen-

_tos _;parl:).mentares " , estão .perfj'litamente cataloga dos todos os incidentes e 
todas as ph_ases das discussões pas differentes ·medidas propostas sobre todos 
os assumptos de que se tem occupaqo o Con&:resso Nacional. 
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E' as-sim, por exemplo, que no 12° .volume dos "Documentos Parlamen-
•tares": "Meio circu1lm'lte", emissão de 1920, está tudo ahi muito bem exhibido 
em ordem chronologica, com as cliscu~sões, alvitres suggeridos e emenda& 
apresentadas. 

Ora, aqui se verifica o seguinte: qua ndo a nossa situação financeira ja. 
.se ia tornando premente, no anno de 1920, em qut;l as taxas cambiaes conti-
nuavam a ·sua ·m archa decrescente, as classes conservadoras a ppellaram para 
0 Congresso e para o Poder Executivo da R epublica . Houve gr:tndes reuniões 
p m ' que tomaram parte rus figuras mais salientes do com:mercio e da indus-
tria. Diversas suggestões foram feitas. Attendendo a esse appello, o Poder 
Jilxecutivo, de accôrdo com o leade-~· da m a ioria da Camara, que a. esse tempo, 
era o illustre Sr. Carlos de Campos, tambem J <ader da bancada paulista, em 
·'!!e-ssão da Comrnissão de Finanças, de 9 de Setembro de 1920, depois de largas 
·.considerações oraes, sobre a situação, ·apresentou ao estudo daquella .Com-
missão um projecto com o cunho perfeitamente g-overnamental, e que S. Ex. 
·submetteu ao critet·io da mesma Commissão, · como base para ·~studo pedindo 

.. ao Congresso ulteri-ores alvitres e suggestões que as circumstancias determi-
nassem. 

Aqui está, Sr. Presidente, o projecto tal qual foi lido na Commissão pot· 
aqueHe illustre collega: 

"Art. 1.• Fica o Podet' E~ecutivo a utoriza do: 

a) a emi.ttir notas do Thesouro a té tres vezes o valor, ao cambio 
de 27 dinheiros por mil réis, de ouro amoedado e em barra que 
possuir e fôr adquirindo, com exclusão do que já tiver ' ti<). o seme-
lhante applicação em virtude dos decretos ns. 12.963, de 10 de Abril, 
e 3. 54•6, de 2 de Outubro, ambos de 1918; 

b) a ·emittlr, na mesma proporção e ao mesmo camb1o sobre o 
ouro depositado no extrai1geiro á conta do Thesouro; 

c) a Émi.ittir, na mesma .proporção e ao mesmo cambio, sobre o 
valor nominal de títulos-ouro da divida externa da N aÇão, que possuir 
e fôr adquirindo, e, bem assim, sobre titu,l•os~ouro da ãiv~d<t publica 
da . Inglaterra, França, Estados Unidos da America do Norte e Ital!a, 
que possuir e fôr ad~uirindo, p-or conta · propria ou lhe forem dados 
em garantia de paga.mentos que realizar por conta dos governos das 
referidas nações. · 

'§ 1.• Se essa garantia cessar pela solução da operação, a impor-
tancia dahi resultante, que será em especie, ficará Incorporada ao 

·fundo de garãntia c-omo· lastro da emissão · feita. 
§ ·2.• .Da importancia dos juros-ouro que · vencerem os titulos-

oúro a que se ref!)re a lettra c, l/:i será incorporado ao- fundo de gac 
·rantla, · 1/3' applicado á incenéração de papel-moeda e t/3 â compra 
de. títulos-ouro da divida publica. 
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•§ 3.• Sempre que forem feitos .saqu es contra os fu_ndos constantes 
da 1·ettra· b, serão -incineradas notas no triplo do valor correspondente 
a o saque. 

§ 4.• Da importancia do saldo que a nnualmente se veri-fica1· na 
arrecadação dos impostos em ouro, deduzida a quantia precisa para 
resgate das notas da Caixa de Conversão e para .uniformização das 

··- emissões sobre lastro-our:o na proporçãq ora estabelecida, .- 1/3 será 
tambem incorpora do a-o fundo de gara ntia, 1/ 3 ap.plicado á incinera-
ção do papel-moeda. e 1/ 3 á compra de t itulos-ouro da divida ·publica. 

§ 5.0 Toda e qualquer renda-ouro extra-prça mentaria, que fô1· 

arreca dada será incorpora da a o f undo de· garantia . 
§ s:• Desde que o papel-moeda circulante corresponda a o trip•lo 

do seu la stro m eta llico , as quotas que s ã o destinadas á sua incinera-
ção -:- §1f -2• e 4• - serão applic.adas, como reforço, ao mesmo lastro. 

Art . 2:• O ouro a moeda do ou em ba rra , existente no paiz . que 
servir de lastro á emissão de notas do '1\hesouro, não poderá ter oucra 
applicação, sob pena de respons abilida de do Presidente da Republica 
e Ministro da Fazenda que a determina r em e sob pena de demissão 
e · processo criminal do ·funcc!onario ou funccionarios_. que a 
executa rem·. 

Art. 3.• Serão conversiveis em especie a s notas do Thesouro, 
qua ndo o furido de gara~tias corresponder á t erça-parte da emissiio 
circulante, ou a ntes, se assim o determinar o Governo. 

Art. 4. 0 PodePá o Governo apP'Iiica r á cunhagem de moedas de 
qui\l·hentos, mil e dous m,il réis a prata q-ue ,possuir e fôr a dquirindo, 
sendo o serviço feito na Casa da Moeda . 

§ L• A despeza com a_cquisição _de prata para esse fim se1'il. 
escriptura da s ob o ttiulo "Conversão de espec!e" . 

§ 2.~ A moeda subsidiarja que fôr cunhada só será pos ta em 
circulação, depois que threr sido incinerada igual quantia em pape1 -
moeda. 

Art .. 5. 0 Poderá o Governo, com os ~·ecursos . a dvindos da presente 
l.ei, autoriza r emprestimo13 a té a . q·ua ntia de cincoenta mil contos de 
réis, papél, para, por inte~medio do .Ba nco do Brasil, a cudir ·as n eces-
sida des do commercio, por motivo ~e crise excepcional ." 

A esse ·.empo não tinha . eu a honra de pertencer á Commissão mas, com o 
8empre sou i nclim~do a ess es a ssumptos, costumava acompa nhar as discu ssões 
'am; e ouvi, perfeitamente, todas 'as_ opiniões formu!ladas pelo Sr. Ca rlos de 
Campos, da mesma fôrma com? ouvira F.J. leitura do projecto governamental , 
onde . nãç> ha a rtigo a lgum qu~ se refira a ·essa providencia, isto é , á da constt--
túÍ\)ão . de ~~· fundo no exte~ior, para . . por meio delle, se . poder. defender as 
ta xa s cambia es. O art. 1 • cogitcr de emissão,_ .e esta é, póde-[Se dizer, a ver-
rla'Cl·eira. n ovida de do ;,r ojecto, porque a::hi se a utorizava a fa zer emissão sobre 
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títulos-ouro da divida estrangeira .e nacional, providencia esta, como se sabe, 
que foi muito combatida não só no seio da Commissão, como ·da -camara, a. 
ponto do Governo pol-a de parte . 

No art.. 2° faz-se um cabedal · extraordinario da. conservação intacta do 
fundo ouro que existe na Caixa de Amortização. 

Diz o art. 2. 0 : 

_"O ouro amoedado ou em ban;a; existente no paiz, que servir de 
lastro i emi·ssão de notas do Thesouro," não poderá ter outra applica-
ção, sob pena de responsabilidade do Presidente da Republltca e M1- . 
nistro da Fazenda que a determinarem e sob pena de demissão 
e processo crimina1 do funccionario ou fu·nccionarios qu~ a 

I 
executarem . ·" 

E assim por deant'e. 

Chamo a attenção de S'S. EExas . . ·para o facto de ahi não se conter 
nenhuma providencia no sentido a que me refiro , e este é que fo1 o projecto 
governamental. 

O SR. JoÃo CABRAL: - Quem sabe se foi justamente por não conter essa 
providencia, que o :projecto foi declarado depois não -governamental? Infant· 
du""'< regi11-(L j?;,bes renovare aozorem . .. . mas, em todq o roso devemos. lembrar 
que _houv:e um"' cri!Se política em virtudi:l desse projecto. 

O SR . . ~EJNTo DE MIRAN.DA: - A . crise politica parece ter . sido devida ao 
facto delle não conter claramente medidas para defesa do café. 

A verdade, ' porém, _é que não havia suggestão a lguma dessa especie. Isto 
é que quero frisa r. O projecto ~ão trouxe suggestão rul•guma sobre o fundo 
-o.uro · no exterior.. Submett.ldo á . discússão no plenario . foi apresentado um 
grande Íi.umero de emendas. A pedido do Sr . Carlos de Campos, as que foram 
formu1adas na segunda discussão, vieram a ser retiradas para serem renova-
das em terceira, afim de facilitar-se a marcha do projecto, decl arando S. Ex., 
que h a via urgencia e1n sua adopção . . Os . apz:esen ta!'ltes das emendas accorda-
ram com o alvitre e as retiraram. 

·As emendas estão aqui. catalogadas neste livro, justificadas em longos 
discursos pronunciados_ pelo Sr . Paulo de Frontin, pelo Sr. Cincinato Braga, 
pelo humilde orador que vos frul•la, e por muitos outros Srs. Deputa dos·. 

Nas . emendas apresentadas .em térceira dis~ussão (como disse, na 'segunda 
h.ouve deRistencia des.!?as emendas) figur:am as a~signaturas dos Srs. Carlos 
Maximi'lian~. alterawi0 alguns topicos tratando . de emissão; ·a do Sr. Costa 
R!3go, a c'j.o Sr . Armando Bur~amaqui, a do Sr. Paulo de Frontin, etq . , etc. 

Na em.enda deste ultimo, s~ bem que elle não sugge~isse a criaÇão desse 
fundo ouro, no ex.terior, em todo o caso,prévia a hypothese do ,governo saccar 
sobre o estrangeiro .. 
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·Estava assim redigido o n. 3 do art. 1°: 

"Fica o governo autorizado a emittlr: 3.• Para adquirir dirbcta-
mente ou por intermedio do Banco, todas as letras de cambio ' em 
moeda estrangeira, ouro disponíveis nas praças nacionaes, desde qus 
a taxa ca m:bial á vista t enha a ttingido a 1Z d. ouro, por mil réis, ou 
seja d'e 4$120 o valor do dollar , pod~ndo, quando necessario e a cambio 
infetior áquella taxa , saccar sobre esses fundos que deverão ser 
depositados nos agentes financeiros do Thesouro em Londres ou em 
·bancos correspondentes do Banco do Brasil, i'nc!nerando o pape1-
·mo<Jda •proveniente ·da venda desses saques." 

-De modo -que a qui já ' est:á a primeira suggestão ·sobre o fundo ouro. A 
segunda foi por mim formulada de um modo claro na emenda qu~ tomou o 
n. 10 e que é assim concebida: 

N. 16 

Art. Fica o Executivo autorizado: 

a) tra nsferir e depositar nos cofres do "Federal Reserve Board, 
nos Estados Unidos da· A1merica' do Norte, todo ·o ~uro ·amo~dado ou 
ein barras, existente emmiL 

31
caixa de Amortização e no Thesouro 

Nacional, cujo valor de Agosto do corr~mte anno, era de réis 
57.084:687$903, ouro; 

b) leva nta r um empr~Jstimo, na mesma Republica na. importancia 
Oiquida de $ 30.000.000, nas melhores condições possíveis, offerecendo 
como garantia as estrad~s de ferro da União, ainda não · oneradas 
com _hy:potheca . 

§ Do total das somnras obtidas pelas let :ras a e b, o Executivo 
transferirá :t importancia de ! 5. 000.000 ou, approximadamentE' 
$JO. 000.000, e a depos-ita rá em c/c no Banco da Inglaterra , e :E2 .·500.{)00, 
mesmas c!ondições, no Banco de França . 

Art. Estas duas impqrtancias e m a is dez milhões ($10 .000 . 000) 
de :lollars, deposi-:ados no "Féderal iReserve Board", em um . total 
a·ptn·oximado de d~z mllpões de libras (i 10.000 . 000) , . constituirão 
o "l~undo de Ga~rantia do Padrão Cam])ial Ouro". 

O restante . das disponib]ida des, em um yalor ap])roxima do de 
$21._250. 000 _ ~i carão !}OS Est:ados Unidos á disposição do ·Governo_ 
brasileiro, para_ acquisiç~o do materia l 
combustiv_el, ·Ptc_. 

ferroviario, sobresalen tes, 

. .. 
§ . O Governo poderâ. em.preg_ar, a j~izo e cri:erio da Commissão 

Especial, il<ts s uas disponibilidades em Nova .. York, Londres e P.ariz-, 
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em · ti.tudos de divida americanos, inglezes e francezes, a curto pra zo 
de vencimenlc . 

Art. O "Fundo de Garant 'a do P a drão Cambial Ouro" será 
empregaclv na defeza -da: t axa cambial de 12 d. , ouro, que o Go-
verno brasilein' adoptará, quando as circumstancias o permittirem, 
para a .. establ:ização elo valór ela nossa moeda nas · ~ransacções inter-
nacionaes. 

A Çli.recção elo "Fundo de Garantia do P ad-rão Cambial Ouro" 
e dr.s operações ctambiaes. concernentes á defesa ela taxa fixad·a, 
con~tituirá urr• serv:ço especial e completamente independente do 
Thesouro Fed~ral. 

Art. Fica creada, para este fim, uma Commissão .Especial, 
composta ão .diorec:or da Caixa de Conversão, de um director dos 
S erviços ele Cambios, de nomea:ção do Governo, e de um represen-
tan te das ciJ.sses conservadoras; commercio, industr ia, agricul t u ra, 
eleito. segundo processo regulamenta!do pelo Governo; commissão 
esta presicl:dB. nas s·u as deliberações semanaes pelo Ministro da 
F azenda. 

A comrnissão funccionará no edifidio ela Caixa de Conversão, 
qu~ será o:eal:.·crta, volvendo ás suas fu ncções anteriores e ás novas, 
que lhe a dvirão dos novos serviços, tendo corno reparUções annexas 
e 1nforrnal'i-vas a da ·Estatística 'Commercial e a ' Fiscalizadora dos 
.Camb' os. 

Art. O mecanismo da defes·a ela tan fixada consistirá, em 
traços gera es, em occasião de carencia de letras de exportação e 

. tendencia par baixa cambiai·, na venda · ele saques sob-re o fundo de 
g>a;:an~ia de ll. ·3/4 ; e em: occasião de abundanc;'ia de letr as e ten-
denc!a: pa•:a <.. alta, r1a compra de cambiaes de exportação a 12 1/8. 

No ca<:o de tenclencia para a baixa, para ·auxiliar a defesa .. o. 
Thesouro Federal e a Caix'l. de ·Conversão, por intermedio da Dele-
gacia do Thesowro ·em · Londres e de agentes especiaes em Nova 
York e P a riz, venderão saques contra o Thesouro e a Gaixa ·á mes-
ma taxa ele 11 314. 

§ A Caixa - ele Conversão exercerá ta mbem as funcções nor-
maes, fornecP.ndo notas- e.m troca de ouro amoedado ou em barra, 
á taxa de 12 d . ouro e de · ca mbiaes de expor:ação á taxa ele 12 1/8 
ouro. 

Art. Entr·a . n6vam enté em ··vigoc· a 'lei n. 581; de 20 de Ju-
lho de 1899, qÜ'e· creou os· ·ruridos de garantia e de resgate do papel-
mõeda, na ·paJ' ti'! ' a]Jplie'aver ·· no momento ' actu al, e applicado o seu 
prollucto no serviço ae juros e amortização do emiJr estimo ora ·au-
.: or:z.ado e o excedente que houver;· assim como 'to:los ·· os luc r os de 
óperações comm erciaes, · industriaes oü bancarias; - sorprehendidas 



660 -

pelo Governo, ao reforço do "F·u ndo de Garan t ia do Padrão Cambial 
Ouro". 

iPa ra o mesmo fim fica tambem ·a,u torizada a Cl'eação do mo -
nopolio das a reias monazíticas em todo ~ territorio brasileiro. 

O Gove<rno brasileiro . contratam com quem melhores vanta-
gens offerecer, associando-se a elle e ·aos Estados in ~. eressados, a 
mo:1tagem ele usinas para o benefi ciamento e extracção elos p r odu -
elos mais raros e precrosos contidos nessas areias. 

Art. · Os áous membros ela commissão directora do Fundo de 
Garántia co Padrão Cambiál Ouro", u'm de nomeação do Gover no, 
outro eleito pelas classes conserva-doras, perceberão vencimentos que 
lhes permitta n: cledi'car-se exclusivamente ás su as funcções. 

Art . · A 'com missão directora ficará autorizada a saldar o com-
promlsso ele vinte mil 'contos a deséoberto da Caixa de Conversão, 
já distribuinClo clil:ectamente as n otas, jâ chaman do ao troco em 
gl'ra l, á. nova taxa ele 12' ü., as res:antes em circulação. 

Art. Revogam-se. as 'disposições• err.; contrario. . 

Sa las das Sessões, de §etembro de 1920. - Ben·to ele Mi1·anda. 

· ' Es~ aqui perfeitamente caracter:zada a oreação dó fundo ouro, no ex-
terior, depo!õitado nas praças de.l _Nova. York, Londres e iPariz: 

·Minha emenda continha uma serie de artigos; creando, não um simples 
deposito ouro para ·sO'bre e!le se saccar no momento de aper turas, mas insti-
tui-ndo ·um verdadeiró mecahismo para adopção, en tre nós, desse typo dê 
circulação que se chun\a o "GoiÇI Excha.nge· Standard" . 

· Tive occa s:ão de <iesenvolver considerações a respei~o em discurso aqul 
pYo.ferido. 

·/Desse modo, está perfeitamente caracterizada, por essa m i nh a · emend" 
e· pelà . snggestão .. do Sr . . Paulo de Frontin, ·•a idéa da <!reação do fundo ouro 
no extet:lor . 

Como· é,' então, qu e o ex'-Mij1istro da Fazenda vem dizer que fai o Gr, 
verno quem s·uggeriu ao Congresso esta . medida, quando, de facto, a lem-
brança partio do Congresso? 

O & · . . Carlos de Campos, ao rela:ar essas emendas em terceira d;scussã~, . 

decla r oú qu e, · tendo J10tado u nra grande divergenc:a de opin iões e tendo 
feito 'um estudo miuucioso de todas ellas, aproveitara algumas das idéas 
para. elahorar um nove projecto, onde se vê o a rt. 4°, mandando constituir 
um fundo ouro de 50.000 contos, para e v i :ar as oscillações cambiaes. 

Veri-fica-se pela marcha da discussão que esta medida que o ..Sr. ex· 
Ministro· da Fa~enda decl_a.ra SE)(' a unica que póde irúluir sobre a oscillação 
cambia l, foi su ggeriaa pelo Congresso. 

Si assim é, porque deixan11os de dar a o Congresso o pou co com que 
el)e contribnio? EJ.iáll. não fac;:o cabedal disto . 
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Quem falia não é o Deputado Bento de Mirand·a, é o. J;nenLtlro obscuro e 
anonymo (não apoiados) .do Congr esso q u e quer fazer a apre:ciação do nos·so 
<3srorço. 

A ve;·dade é Esta, embora desconhecida, mas que não se põde encobrir, 
.que não ba um ramo dos conbec·m entos humanos da alçada do legil;;la dor, 
póde-s~: <llzar, que não tenha sido r..bordaao corr, maior ou menor felicidade 
no seio do Congresso. onde em tod<J.s es tas manifes .~ações intellectuaes, quer 
ú& Sclencia ·das Finanças, quer na ·jurisprudencia,. quer em qualquer outra . 
er,contram-se homens que se preoccupam éom t aes estudos, sobre elles 
tcem feito suggestões que vão docmir · na poeira dos archivos, porque, infe-
I:zmente, SÓ isso é CjUe podel!lOS fazer, uma vez que não dispomos de ele-
mentos ~Ja.ro. effecturot "' rea!iZJações. 

Aliás, Sr. Presiden~e. como disse, o que é . importante e me dá mo tivo 
~·ara me fe: icitar com S. Ex. é justamente S. Ex_. proclamao:' que esta é a 
única medida que põje ter algum effeito, restando-me assim a consolação de 
ter l evado ao espi::-ito de homens, q'.le occuparam e es tão occupando altas po-
sições n;•.s finanças b1·asileiras, este faéto que é incontestavel e que entra 
pelos olhos de todos - que outro recurso não existe para se defenderem 
taxas cambiaes senão fa zer com que o Governo, d:rectamente, ou por iri ter-
medio da um banco, seja o Banco do Brasil ou qualquer ou!l!'o, disponha de 
fundos no exte:r :or scbre os ({Uae:s pcs~a ::;ac<.~.r d~::sassombr·adamC;nte . E não 
<, co li oca ndo, cc;rr, dissu- o Sr . Augusto Ramos, um fiscal de cada zangão que 
.se cor. segui.rá def;mdei-as sem recursos. no exterior com que b Governo espe-
cule ao ladt• de:lles. 

Aliás, Sr. Presidente, · bem examinando a questão e encarando a decla -
ração fei ta neste r e!{üorio pelo Sr. Dr. Homero Baptista, ou a op · nião ha 
pouco tempo expend:da pelo. Sr . Custodio Coelho, Director da Carteira Cam-
bJal du Ban~'' do Bras·l, quem quer ·que tenha a lgun s estudos sobre o as.sum-
pto, verifica immc.díatamente, e isto eu digo com a devida venia, pe:a a lta 
consideração que devo áquelles dons :Ilustr es c!ldadãos, qu e nenhum delles 
apprehen:le u 110 seu verdadeiro sentido o phenomeno da estabilização cam-
hial, porqu6, quer n&s medidas suggeridas pelo Sr. Custodio Coelho, tlueq-
nas lembt·adas pel~ S.:·. Homero Ba ptis ta, SS . EExs. ~r atam da necessidade 
desse fundo ouro, no exterior, pa.ra defender até certo ponto, as taxas 
-eambiaes 

Quero dizer: não se sabe o que verdadeiramente se tem em vista. 
Essa é a que;.tão principal. que prec samos fazP.r destacar b em, por·C]Ue 

ha duas po!i~ica~ em m a teria de cambio, nos tempos ac tuaes, completamente 
<J.:versas e ::.tê antagonicas entre si: uma, a política de estab:Lzação camb'al, 
e outra·, a ola melhorr. cambial. 

Uma é contraria á outrra, porque, toda vez que no espírito do homem 
de finanças. predvmir.a a idéa de melhora r a taxa camb:al esta , idéa está 

<?m contrad'cção compi~ta com a idéa de estabilização, são antagonicas, hur-
lent d<'! se t r ou-L•er ensembte. . 
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E'· VP-rda de, como bem af'firmou o Sr. Maynard Keynes, ein recente pu-
bHcação, q\.re todos 03 financistas q'Ue se propõem a melhorar a t axa cam-
bial declarom logo que o seu plano é melhorar para, depois· de ter attin-
gido um. certo nível, estabilizar. 

A questão es!td. no tempo que a melhoria gastará e que não se póde de-
terminar "á l}r:ori". O . tempo pó de ser ele um m ez, do·us mezes, seis m e-
zeS, ·cinco annos, dez annos. Nes·sa inte rcorrencia as · taxas continuam a 
oscillar e os males dahi decorrentes a produzir os seus poc:urbadores effeitos. 

Assim, Sl<, P !·esidente, pa ra nós estudarmos o' problema das oscillaçõe.<> 
cambiaes, ·•emos prir..1eiro que tudo de fixar qual a nossa directr:z, o que 
temos em yista: se e';tabilizar ou melhorar o càm'IYio. 

O SR. AnDLPHO KoNDER: - O que desejamos afinal é estabilizar o cam-
bio, porqu-e a melhoria é um passo para a estabilização. 

O SR BENTO I'El J\~IRANDA: - V. Ex. está na mesma corrente de todos os 
financista,s, e, como d·z muito bem Keynes, até agor~ •. na ]j,Juropa , o •proble-
n1a es:á em fó co, completamente em fóco, mas n-e·nhum estadista europeu 
declara, vocdadeir-amente, qual é a politica que quer seguir. 

Esta G a difficuldade que impossibíli ta a solução do pro·blema. A m esma 
causa ac0ntece entre nós. 

O Sa . .JoÃo DB FARIA: - E' porque os factores es tão anat'chizados. 

0 SH. BENTO DE 11IIRANDA: Attend erei daqui a pouco o ·a parte de Vossa 
Ex. Diz, p'orém, o Sr. Custod/o Coelho que ha neéess ·d ade de cons:itu ir no 
extrangei ro u m fundo ouro que s e-ja de 33 o/o da massa papel em circul ação, 
não para er<tab:lizar, m as pa~a defend·er as taxas . 

Quer diz'er: o cambio vai continuar a da nsar: a p enas, com tão gramlc 
r:undo ouro, nã o tE'rá ele dar ~altos muito g~andes. 

Ora, todo o . mundo coip.prehende immedia;~amente que essa politica , 
não tem abfolutamen ; C' razão de ser, porque, se o Brasil conseguisse ter em 
ouro ~:3 + da ma ssa ele papel moeda em c ··rculação, teria. elementos. até para 
estab eleci' r n circula<;iio ouro com troco á . vista; poderia sem . detenGa· fun-
dar o seu grande banco de (lmi.sRão e reclescon!:o. 

Justa m.,nte a var.tagem !desse systema de éirculação, que preconize· e 
. <!Ue se chama o padrão catnbial ouro·, ·consiste em que por esse processo 

nós la n çamos m ão d!• minimo de ouro, que é possível, o que nã o acon tece 
éom o plano que se quer seguk ele fazer bancos emissores com trocos de 
notas .á vista, porque a.hi seria n ecessario qu-e o fundo ouro fosse no m :nimo 
ig ua l a um tE'rço da circulação. 

O SR. Jo-'i.o DE FAHIA: - :jll' para augmenta.r a })roducção e p·ara soccorrer 
a situação cambial. 

O SR . BEN'l'O DE MrRAND"'-: - I;;;so é ou;ro ponto de v ista . Eu esto1,1 no 
aspeCto da ques tão, o desenvolvimento economico é a base funda m ental ele 
rtUal([U Cj!' reformà qun emprependamos. V. Ex. te.n razão, sem prosperidade 
economica tudo fraca..'l~Olrá. 

O .sn. AooLPHO KoNDEH: - Dó contrario é o ·insuccesso. 
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O Sn. BENTO DE MIRANDA: - Não estou a abor dm· o problem a e m· con-
juncto; mas só mente no seu a specto mera m ente financeiro. 

8r . .Presiden~e. como eu ia dizendo, Maynat·-d Keynes, no se u grande 
artigo qne servio de base para o programma da estabili~ação cambial na 
Europa, n<J. Conferencia de Genov;,_, e que se in titula "A esta,bilize.ção dos 
cam·bios LUrupeus e uma suggestão par'a. a C(mf eren cia de Genova ", a ffirm·a 
que a di.f.fieuldade t em sido essa, estadist a todos affirmam terem em v;sta a 
es~a;biliz·ação do cam•bio, porque pou ca importancia t em, se em &11.clo momen-, 
to, pa;ra St' domprar uma libra esterlina sejam pll'ec:sos 100, 200 ou 2. 000 
mar-cos. A questão é a_ue essa quantidade de m a r cos sej·a fixa den.tro d·e um 
la pso de tempo assas longo e c-onhecido com a ntecedencia pelo commercio . 

Desde que se estabeleça. de a ntemão que só se póde comprar uma libra 
por tan t os ·marcos ou por ta.n~os francoo, e essa q uantida;de perma neça a 
mesma, tudo ma is ao commercio é indiffe.-ente. A fortuna publica da Alle-
manha e da França. i.lão ficou alterada pelo facto ele se comprar a 100 e . 
por 200 marcos em vez ele 100 ou 60 franCos, em- vez de 50, uma. vez .que 
esse preço permaneça. 

'Um SR. DEJPUTADO : - Desde que perdure. 

O SR . BENTO DE MmANDA: - T odos os estadistas eu ropeus affirmam que 
o seu esCOllO é estabil:zar ; ' mas o procedim-ento dos presiden~es dos bancos 
emissores é com-pletamente conh·ario. Todos estão manobra ndo de modo a 
a lçar as taxas cambiaes, fazendo influir no assumpto, que é m eramente fi-
t!ance:ro, jú. .q uestão de m elindres patri oticos, já p:anos ele especulação . Até 
agora não foi possível chegar-se a um accõrclo qua nto a es!õe facto. 

Acho tambem qU(J ;: nosso caso é o m esmo. Quer pela l inguagem elo Sr . 
Homero Baptista, qu er pela do Sr. Custoclio Coelho se verif.ca que o estado 
ele espírito .~ esses fimtn cistas ... 

0 SR . ADOLPHO K ONDEljl: - E ' eleva-r a ''.axa. cambial. 

O Sn. BENTO DEl MIRANDA - . . . _ é, ve~·clacleiramente , o m-esmo : a pre-
oCcupação de elevar para estabiliz-ar. 

O SR. JoÃo CABRAL.: - Elevar estabilizando. 

Q SR. BENTO DEl MIRANDA: - S.!m, como não se pócle marcar prazo pa,rn 
esse facto, emqua nto está esperando tal nivel pa ra a estabilização, a eco-
nomia elo paiz v~i á garra completamente. N ão ha economia que possa 
supportar esses sal tos bru.sqos . 

O SR. AnoLPHO KoN DEJR: - Desqe ctue se ·~rabalha pela elevaçiio ela taxa 
·não se p0cle ao m.esmo- tempo pro1t1z!r a ba ixa. 

O SR. AaRIPPr~o AZEVEDS.: ....,.. Desde que se t!!'a,balh~t pa1·a leva ntar a taxa, 
f1 t endenr·la é sempr!l para fazel -a subir e não para descer. 

O -Sn. BF.NTO DE MIRANDA: - Sr. Presidente, está claro qu e, no . nosso 
caso especia l da ac~ualid.ade, estou convencid o que, nem eu nem n enhum 

- de nós, queremos -ad·opta.r , para taxn ele estabilização, a ~axa que predomina 
· nb actua l momento. 
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O SR. AooLPHú KoNDER: - Não podemos pensar em estabiliza.r cambio 
n. 5 e a 6. 

- :0 SR . . JoÃu CABRAL: - E nesses outros paizes que o ora dor citou, o ·phe-. 
nomeno da depressão é alaormante; por isso todos 'querem elevar a tax'l.. 

O SR. BIDN'.ro DE ·MIRANDA: - Pod·emus aff :rmar que o progra.mma. do 
Governo está perfei~:.tmente · tra,çado. lsto . me faz relembrar os meus· tem-
pos de engenhe:ro. H .oje sou politico, mas no tempo ·em que trabalhava em 
exploi'ações, verifi-.:!av•:t o seguinte : quando tinhamo15 'deante de nós um ter-
reno difficilimo·, a situação até certo ponto e<ra mais fac il. Só havia um ca-
minho a segu·r: ~inhamos que fazer, por exemp:o, uma Unha de encosta 
para galg>ar- uina garganta. A diff'culdade era não perder a linha , pois, 
fóra dalll, era o abysmo . . De fôrma que, essas immerisas difficuldades de-
terminavam a soluçãe, o que não acontece com as pla nicies d·o Rio Grande 
elo Sul .e ·da Republica Argenti.na, planicies onde, como m e contou um en-
genhe·ro inglez, um seu companhe:~-o enlouqueceu com ·O ~erviço de locar 
tangentes mfindas de centenas de kilQmetr·os e que poderiam ser traçadas 
de mi! modr,s differentes. 

O caso brasi!el!'o uctual é semelhan~e ao do traçado difficil, só tem uma 
solução. 

O Governo tem tle fazer um quatriennio de direc triz determina da a 
CamJ.:?OS Sall.es-Murtinho, com as :mr.>rescindiveis resalvas , pa'!'a leva ntar na-
turalmente a taxa camb·al e, depois de attingir o nivel prede~erminado, es-
tabilizai-a, para o que pôde lanpar mão dos planos, dos meios que, sem ja-
ctancia, es,5.o conLido.> na m'nhp. emenda. Aliás, nã o são idéas m inhas; são 
dos grandes homens que_ estão jJropugnando por essa c~usa, sendo chefe do 
movimento em nente economis~lf que na Inglaterra soffre forte opposição, 
o que não admira porque essas idéas são uma ver-dadei ra n_ovidade, embóra 
estejam rJemonstradas ·á evider1cia. 

Sr. Pr~sidente, con1 estas minhas consideraçõ.es não t inha em · VIsta 
.abordar propriamt>nte o assumpto de que já me es tou preoccupando. R e-
servar-mt>-hei para outra oppor ~unidade, quando se discu.fr a questão fi .. 
nane;•e ·ra.' Esp·erarei, por exemplo, os proximo5 planos do actu al Governo, que 

:estão im?licitamente conü(los . n,a mensagem que foi· apresentada á. conside-
cação da Camara, como o que tem em vista o illustre Sr. _ S9.mpaio Vid a!. 

.da orga nização do banco de · emissã.o e red-esconto, e talvez, a·nda e.s~e ann'l, 
ou m >.tis certo, para o proximo anno, se ainda for v ivo, paora attender com 
mais m·nu dencia f'Sta questão, qu.e reputo. a l tamente importante, que é o 
JJasso preliminar para a nos,sa renovação. economica :·. 

0 SR. /I.DOLPHO KONDER: - E' a ~axa que nos convém. 

O SR. BEJNTO DE MIRANDA: ··-- O illustre Rel"!.tor (la Receita, nesse tempo, 
' era o m allogrado Carlos Peixoto, que me apa«·teon e t a mbem .mu:to discor-
. .dou desta op nião que eu man)~estava. Mas, r:eall}lente,. naquella occasiã o, 
,apenas aprt>sentava uma emenda dizendo que por meio de um projec~o o 
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Governo de~'retasse a estabilização rlo camb.io . Hoje estou muclaclo: pl eiteio 
o c!ohtra:·w . 

Não se f a z preciso ter le!s especiaes; o de que o Governo precisa é dis-
põr de fun (\os ouro no exterior. (Apoiados . ) O Gove"I"no da In dia procedeu 
á estwbilização do va~or da n~,pia sem· lei de especie a lguma . E lle constituía 
grandes -fuPdos 'de rupia em 16 d · . . 

O SR. Eumco VALLE : - Po.ra supprir a balança cambial que não existia. 
O 'SP.. JoÃo CABRAL: - Esses fundos teem um systema ele aliment-ação; 

do contrario clesappareceriam. 
O SR. BENTO nEJ MIRANDA: ·- O systema de a limentação já está creaclo ~ 

Os fundos de gar'l.nti<. e de r esgate elo proj ecto Murtinho-Campos Salles uti-
lizados · honesta m ei1te serão factor impo!'tante na aVmentação do fundo . ele 
estabiliza cão . 

A questão essencial é qu e esses f undos que estão no exterior fiquem 'fõra 
d~ . alçada do Governo, l.m possib:litanclo-o de lançar mão de!! és para as des-
r·ezas putlicas. E' necessario crear uma ins t ituição especia l que o maneje, 
de modo que o papel-moeda resultante ela venda ele· cambiaes, em m om ento 
ele· depressão, seja enthes oura clo nas arcas da nossa Delegac:a ele Circul·ação 
ou ·board of curseney. 

Qu er isto dizet· que, qua ndo o fundo ouro diminuir, a ugmentará ·o fundo 
rapei, q_ue pertence ·a essa ins tituição gara ntidora, que tambem pôde ser um 
g;·ande banco de E s tad o . 

Na minha opinião, devemos ter uma. época interm ediaria a n tes ele fu'nda'<J.· · 
o bari.co emissor em q;e esse m ecanismo eleve ser m a nejado pelo Governo 
di'réctamentc:>. 

Assim, com o papel-moeda que está gua"I"cla do nas a rcas, se a dquirirá. ele'· 
no~o ouro _pa.-3. completar o .desfalque que houve no fun.do exterior, na occa -
sião em qu'ê a situaçfw càmbial o permittir. 

O S'R. JoÃo DE FARIA: - Quer dizer que V . E x . é contra a Caixa. de 
Conversão . 

. O SR. !,lENTO DEl MrRAN])A: -Não, sou a seu f avor. Quero a pena s que se 
comp~ete· o seu mecha nism o . 

.As caixas de cor.-versão, haje, não poderão ser m a ntidas com o unico 
fim de receber ou ro . A caixa que se m antivesse nestas condições f icaria cer· 
Útme.nte inaétiva . Diz-se por exemplo, que já possuímos dez milhões ele Ubras 
no extrangeiro, como fundo de garantia, como confirma em parte o actual 
Ministro ela F a zenda, quando a qui discutíamos . 

.Mas que fim elles levaram ? Dir-se-hia qu e desappareceram .·· Não po-
àeriam ter desap·pa r eci.do se houvesse uma organização nos moldes da que 
~~tou . descrevendo . Se desappa r ecessem dez milhões de lib.ras no exter 'or, ele-
veriam exi>:tir 200 m L contos em papel-moe-da nas arcas ela Delegac i '~ . da 
Circulação . 

;Mas nã() ha tiuvida nnh.uma de que o Sr. Antonio Carlos e diverso~ 

coUegas, que t ivera m a bondade de ouvir estas desalinhadas palavras . . . 
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O Sn. J.i:unrco VALLo;: -Não a poia do; briJ:ha.nte tra.ba lho. (A 1Jo·iados.) 

O Sn. BENTO DE MmA:-IDA : - . .. que está accentuado, está bem deter-
m inado que, longe d" dar margem r. estas continuas incorporações de que 
somos victimas, o Congre·sso Nacional emp1<ega o Geu tempo rerrn um est).l•'l.o 
acurad·o Oie ques·tões muito dmportantes,' •de todas as questões que se a,gita:n 
no paiz. A prova mais evidente t emos ppr exemplo nessa discussão que se 
deu entre <' Sr . Cun-c odio Coel.ho e o Vice-II'residente do Senado, em ·que 
S. Ex. termina dizen•d o.: "O que pôde salvar o paiz, n &.s cirçu'mst•ancias 
actuaes, são t:res med>.'ia.s" .. . 

He. ·alguem de ·bôa .fé que a ffirme que essas tres m edidas propostas pelo 
Sr. Custodio Coelho não tenham sido estuda d•as p elo Congre~so Nacional'? 

Qual é a terceira medida? O imposto sobre <L renda . 
. Mas essa lei já roi debatida e votada no quatriennio 'C-ampos .Salles. Foi 

depo:s r evogada, -é verÇ!ade, e e missões foram autorizadas. 
Mas nl•o ha dunC!a nen nu:çna de que o Sr . Antonio Ca.rlos e diversos 

. outros. acerrimos a dvnrsarios, do pa pel-moeda, todo o dia, se ba tem para que 
S<il faça um., lei prohibindp isso comrplet•amen te . 

Se iss.o realmente é uma medida de salvação, todo dia é ella discuti'lia pela 
voz de hon:'.ens intransigentes, que se b atem com denodo para prohibir esta 
fac~ldade de emissão . 

U~ SR. DEPUTADO: - Mas a
1 
Con:;;,tituição . m a,nda f a ze1· emissõm;. 

O SR. !.3ENTO DE MIRANDA: - A segunda medida é a constituição de um 
fun>do ouro no ext.3rior. 

'Estou demonstrando que foi estudado, foi suggerido, foi "\~Presentado um 
plano de · <::onjunoto, não uma co usa assim no ar, m•as um plano system:l.tico. 
um machinlsmo a qu.) s·e dhama: "gold.en exchange statnrJ;ard". Aliâs, ~sta é 
uma · co.usa que nã.o ·tinha, aip.da s.ido e~tud•ada entre nós. Est~ plano é !1-do-
ptado e est:j sendo applicado em todos o~ pa izes da Asia e em m.uitos rh 
Etaropa. 

Qual é a terceira medida? O jmposto sobre a renda . 
Ora, desde qua ndo se e~tuda o impost~ sobre a r enda, no Congresso, ~m 

~ odas as suas fôrmas e moda lidafles, quer o imposto cedular , quer o impos to 
E:0bre a renda glob;l.!? Todos teem srdo estaudados .cJ'e mil maneiras d 'fferentes. 

O . Sn. ·JoÃo ·CA,mtAr,·. - IE á té pelo sy~tem~t a;1achronico e incongruen te que 
. adopt~J,mos. 

O SR. BENTO DE MIRANDA.: - Sr. Presidente , a o terminal" as minhas con-
siderações,' vou lembrar á · Camara um Íncidente que coriuníg o se deu e que 
l'twrobora o que venh.') affirma nqo . 

Q~ando fui eleito <'l eputádo, em 1915, justamente diocutia -se aquella pri-
meira grande emissão .'que tinha sido pedida -pa ra a defesa do café. ' 

&a "leader" da maioria, n a quella tempo, o Sr . Antonio Carlos. Não' sei. 
se por escrup~lo de i·onsaencia ou por outra qua lquer·· c ousá, S. Ex . . não 
quiz toma r a si a defesa e deleq ou poderes ao Sr. Cincina to Braga . 

O 'SR. JoÃo CABRAL: - Questão talvez de doutrina .. 
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0 SR. BEJ;-<TO IJE MIRANDA: - Eu, Deputado novo. queria fazer a · min!·,a 
tstréa. Fr<:p[!rei, eJ;J.tão, um discurso longo e fiz um p.lano de emissão; UJW.t 

causa um tanto complicada . E, como tinha si'Clo •bem recebido pelo m<tllagTa<lO 
parlamenta~·, Sr. Carlos Peixo.to, a quem hayia eu sido recommendado pelo 
Sr. Dr. Enf'as [Martins - fui tratado por S. Ex. com grande benevolencia . ...,-
a nte a sua :onga pratica parlamentar e estudos, entendi de submetter o meu 
trabalho á >" Ua a preciação e pedi-lhe uma conferencia. S. Ex., com a maior 
indulgenc~a m'a concedeu. C'ome'C:ei a fa zer a minha exposição e mal "U a 
oJSb,oçaya, ·disse ·s. E. : ·"1Bem .. . Sinto interrornp~r. AcPedito que o teu tra.-
balho seja mu:to. bom e que eleve ter causas excellentes. ~as aviso-te de v ma 
cou.sa,: Por m;lis qu"l t u t<;J esfo rGes para apresentar uma idéa nova, tudo 
qu~nto apresentares já existe estudado nos archivos elo Congresso Nacion::.l". 

[para cnamar a attenção da Cama ra é justamente que estai.\ repetindo o 
que acabo· de ~xpôr . Em t;!llação aos nossç>s continuas dekactores, ll\lfl:n·~o .'\. 
verdade clara Sfa ma11ifesta, é positivamente con t raria a essas affirmnçõe~, 

pois no seio elo Congr·€sso Nacional agit·am-se e discutem-se, qebat~n;\-se as 
meqidas mais importantes, capazes de levar o nosso pai_z ao progrP,sso e aq 
desenvolvimento necessarios se forem applkttclas . com cri-teria, em n10.rr>.<:nto 
•)pportu.no e com a oalma, com a sciencia e patriotismo ex:giveis de esta;t:stas 
r.a altura .<la p>r·ementc -situação brasileira. 

Era o Que tinha <1 dizer. (11-htito bem >. muito bem. o ora(lo·,· é c:tt-mp?:'i -
mMLta.do. ) 

SIDSSÃ!O DE 5 DE DEZEMBRO 

O Sr. Octa.vio Roch<t : - :Sr. ·Presidente, ·em p•rimeiro Jogar, e~ queda, 
leva.ntar uma ·questão de ·Or'clem p·erante V. Ex. , simplesme:tüe ]Jara . uma 
COiTecçii.o no avulso. 

O art. 1 o -<!o IJroj.e<Cto está c01~1 um erro de impressão. Aliás V·eriJfica-se 
i'SSO facilmen te• ;plorq_u e bas~à que v. Ex. examine a. ultima pagina do avulso 
para Ver que O rela tor •rOl!OCOU a hi certa 1quantia, <qUe é C:e ·5.3 .187 COntos, 
q~ando no art. 1" se diz . que a des-peza P<l!IH'Jl é de .39 .. 00Ó contos. Assim, 
on<le .está 39.000 contos, deve-se lêr 53.1,87 contos, de accôrdo com a pagina 
f.i:nal do mesmo avu1so . Po.dia-s·e fazer essa corr ecção na redacção 1para a 
3" -dü>C:mssão, porqÜe tod'o. mundo e~tá Yenclo que se trata C:•e um s imples 
ert:9 Çle re':isão. 

Mas, c.omo é conv:eniente que a Camara vote Jogo ·sem demora o nrça-
men~o-, deve ser logo <.>or.ri-gido esse engano. 

Em ~egundo Jogar, S-r. Presidente, desejo fazer a lgumas ligeiras con,;i -
der~.ç;Ões s~~'e e~ te · ~~çament~: . 

Em segundo Jogar, S-r. Presiô"nté, desejo f<izer a lgumàs Ji.geiras consi-
deraç:ões sobre ·este •orçamento . 
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' llelativamente á emenda 23, tenho a .drizer que ella revigora creditas sen, . 
. prl'cizar as quantias, como aJ:ás geralmentE> succede aqui. E' verdade· qub 
est2o citados na ·emenda os d·ecreotos; mas, eu não · sei. não conheçc.. o · sald~.

desses creditas. neste momento. Por isso desejo s <- ber qual o sa!C:o para veri-
ficar a qua p.to monta a despeza a rev:gora•r para 1923. 

E·m relação á emenda 29, voto contra. porque não mrurca limite ao cre-
dito . E' uma ·emenua com credito illimitado. 

Quanto á emenda 44 abrlndo um -::redi to C:e 30& coutos. na <:auda eo or-
çamento. voto ta mbem contra. porque e ntendo que devemos acabaor com as 
caudas orçamentarias. Já o orçamento de. Ma rinl;:!a foi para o Senado , com 
100 . GÓO contos de· des'peza a utorizada, na cauda; o orçamento da. Viação foi 
com 81.000 c-ontos. tambem a utorizaC.os na cauda. SommaC.....s essas duas 
quai· t.:as. já rtemos 181 . 000 contos autorizados em caudas orçamentarias. 
Ó Oj çarr.ento da Agricultura apparece agora com uma nova autor:za'ção, que 
não é da iniciativa elo r elator. pois é de em.,ndc. _de; pl enario. em qu-a o mesmc; · 
relator, dando ,parecer, à-utoriza a despeza, ·a mais, de 300 conrtos, ·em caur> 
c~e o1çamento .- Natur.afmente o ' Governo f-ará -ou não uso dessa a utor\zação, 
se <:onta•r, ou não. com recursos . 

.Channo, porém. a :Ütenção de V. Ex., Sr. Presidente. para o seguinte: 
votando essas despezas, sempre o !fazemos esperando que o Gover no nãe> se 
utilize C:as autorizações; mas o que acontec·e, em reverso, é o ·que se deu com 
a lei de em·ergencia, e.m que autor'zamos ·despezas na cauda do orçamento,. 
fazc :1C,o o Governo passado uso 1e todas essas autorizações, gastando mai s 
por conta dessas autorizações do q-ue por conta d-o proprio orçamento . ' 

Examinando essas emendas, ~r. Presi-dente, encontramos o seguinte: 
A emenda n. 1 manda . dar qreditos pa;ra í: daay.Jographos. Não sei se 

sã.0 lc·gares já erea.dos. 
·o SR. RoDRIGUES ALvEs FILHO: - Não é uma . creação, é simpl•esm en.te 

dar creditas para logrures . jÁ exist~>ntes. mas CJ.Ue niio constam -da •tabella. Os 
funcciÍ}Ii.arios já estão recebendo . ' ' · 

o SR. ANNIBAL DE ToLEJDO:-Urna simp_les_ questfio de ordem o;ç;an1entaria. I - - . . \ ' 

0 SR. P..oDRIGUES ALVES FILHO: - Perfei~amehte. 

o SR . OCTAVIO ,RocHA: - A emenda ma.nd:a day credito para dous Joga -
res, não sei si já creados. 

0 SR. RoDRIGUES ALVES FILHO; - Peço ·!Lcença. a V. Ex. para dizer q·ue 
são empregados já existentes . Quiz, tão sómente estab•elecer a verc:ade ' da 
tabe!Ja. 

o SR. OCTAVIO RocHA: - Nãq estou criticando; V. Ex. fe.z mui to bem. 
Si .sã,o empregados existentes, V. Ex . tinha de incluir a verba na tabeHa. 
O que estou dizendo é que são dous empregados a mais sobre a.Quelle ~uadro 
qu•l .ore-anizei. 

A 5• €menda da Commissão augmenrta mais 60 contos para m.áis ·10' em-., 
pr~·§;·ados . Aliás, não sei si são tambem empregaàJós antigos ?u m·eação nova 
pela le·. de emocgencia ou alguma lei especial. 
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c SR. ANNIBAL ToLErio: .Si cão empregados a ntigos. não houve au-
gmento. ape.nas foi consignada a verba para . a despeza. 

o •SR. OCTAVIO RoCHA: - Na 9" emenda da Commissão, o R elator pro-
curou fazer varias economias. cortando 400 contos ouro e cortando, tambem .. 
outras Cespezas p·apel, como para obraiS. que julgou adiaveis . 

Na 10" emenda a Commissão consigna verba para um novo posto de ve-
terinaria. Assim, as c~ifferen.tes emendas com o a ugme!lto de ; 2. 630 :000$000, 
p.a,Jc>l, e com a diminuição de 9 1 7:494~ . papel e 400 :000$, ouro. dão, portanto. 
um a.ug·ment0 liquido papel C.e L 713:10 6$ e uma •clim.tnu' ção de 40 0:000$. ouro. 
Quer dizer que o orçamento Ca Agricu.l•tura fi ca com 54.900:720$245, papel. 
para t~rr-eka discussão e 56.2:68 0$352, ou ro. 

Ago~a. como 'esse orçamento veio a plenario e ê 0 ultimo orç:o..mento qus 
vem em segunda discu ssão, vou a linhar as cifras da d·eSipeza ouro e papel. 

O SH. A NNIBAL Tor.ruoo : - De todos os orçamentos ? 
G SR. OcTAvio RocHA: -De todos. 
V . Ex. , :Sr . P residente. encontrará para .uma despeza pa:pel, ·!!e accÕ{·óo 

com o quadro que vou lêr, a quantia de 9·66.430:529$55'5, papel , e a de 
91.490:680$00 8. ouro . 

V Ex .. Sr. Presidente. enc·ont rará, toma:ndo a rrre·dia da r eceita papel 
e tomando a receita. ouro, pre,vdstas pelo Minis terio da Fazenda pM"a este 
anno, e re~uzin~o o àeficit ouro a àeficit ·papel, a 0 cambio de 8. um àeficit 
de 60tl . 639: 864$601, neste momento . 

ISr. Presidente se observarmos, agora, nes~ qua dro, a d'ifferença entl"e 
a pnwosta co Gaverno e a ctifferença entre os projeetos que estão. em dís-
cu.s•·ã,o, nesta Camara, V. Ex. en contra rá uma differença de 200 mil contos 
papel e cinco mil contos ouro. 

A Camara - e ahi des-ejo fazer a defesa da Camwra n ã o augmentou 
deS')'!eza a1gu.ma; consi.gnou, apenas. verba pa ra desp·ezas já Cecretadas pelo 
Poéh;r Executivo. 

O orçamento da Agricul tura esilá a qu:i, com parecer contl·ario da Com-
missão a todas as en::oend;'l.s d~ Deputados, exceptua ndo duas. Quer dizer, a 
CaJ.'>ara collaborou .no orçamento da Agricultura c-om 180 e poucos contos de 
réis de despeza; · todas as outras c<espezas fo·ram decretadas pelo Poder 
Exeeutivo. 

Pa&so a 1êr, em segui-da, G proj~ctG c-orr. t. as!'fE:ctc. nurr.er.i co do trabalho. 
contldo n :.; quadr:; seguin-te ; 

(Lê): 





ASPECTO NUMERICO DO TRABALHO ORÇAM'ENTkRIO PARA 1923 
• ..,;f 

D est}6'Zrt papel 

Ministe1'ios 

Justiça . . . : . . .. .... .. . . . . . . . . . 
Exterior . . . . . ... . .. ....... . . . . 
Gu erra . . 
Ma rinha . 
Agricultura 
Viação .. 
F azen'da . 

Proposta 

I 
87.95 8:469$31 81 
1. 823: a2o sooo I 

66.606 :590$536 1 
122 .149 :9n$498 l 
39.188:935$5451 

249.367: 1a2S8.66 I 
203 .059 :060$8071 

I 

P.roj ectos 

102'. 895: 296$4a7 
2.296:320$000 

84.821: 806$8a6 
155 .440:484$953 

54 .900:724$245 
337.840:085$014 
228.178:807$071 . .... ... . .. .... .. .. . . , 

...... : .... : ........ /- 1- -
I 

771 79 3:385S5 70 I Total 
I 

Ouro 

Receita da proposta . ... . ..... . . .. . .. ....... . . . . . . 
R eceita da média do biennio . . ... .... . .. . .... . .. . . 

Receita majorad:a . . . . . . .. . . . . . . .. .. .. .. . ... •. 

966 .4a0:529$555 

706.725:000$000 
5a8 .a21:708$581 

168 .40a:291$419 

Deticit actu.a l pela receita prova vel . 

Ca mbio de S dinheiros . 
I 

Despeza ouro 
t 

Proposta Projectos 

I 7 
3.240:097$a76l 3. 240: 097$a76 
4.846:55a$667l 5. 036 : 5a8$918 
a.100:000$000 I 2.000:000$000 
1 . 700:000$0001 - 1.700 :000$000 

962 :680$3521 562 :680$000 
io.93a:a52$212l 12. 082.:152$210 
62 .113: 804$555 1 66.919 :211$504 

I 
1- -
l . 

86 .898:488$1a91 91.590:680$008 
I 

R eceita da proposta 

Obsm·vações 

Em a· discussão. 
No Sena do . 
IDm a• dis·cussão. 
No Senado. 
Em 2• discussã-o. 
Em a• discu ssão. 
Em 3• discussão . 

Receita provavel . : .. .. . . .. . .. . ....... . . . . . . .... . 
106.586:320$000 
70.000 :000$000 

R eceita majoraõ.a . 36.586:a30$000 

500. 639 :861$601 
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EMENDAS AO "ORÇAME:~·<TO DA AGRI CULTURA 

N wme1·o das emendas 

1 - Commiss ão 
5 - CommissãJo 
9 - Commissão 
9 - Com m'issão 
9 - Commissão 
9 - Commissão 

9 - Comrnissão 

9 - Commis são 
10 - Comm issão 
10 - Commissão 
14 - Commis são 
15 ~ C'Drnmissão 
16 - Commissã,o 
17 - Commissão 
19 - Comm -issão 
27 -- Commissão 
28 - Commissão 
25 - Plenart o 
29 - P lem'ario 
36 - Plena rio 
48 - Plen a ri o 

Pap el 

, I 
::: :::: :: ::: ::::: ::::: :: ::: :::: :I 
. : . . . ..... . . . . .. . ..... . . . ... . .. . I 
......... .. ...... .. .......... ... I 
. .. .. . . . ... .. . .. . .. . ... . . . . . . .. . I 
.. . ... ..... . • .. ... . . . . . . .... . · . .. r 

I 
.. . .. . . . . ·· ······ . ... . .... ... .. . .'.I 

. I 
. .. .. . . . . . . . . . . . . . .... . ..... . . . . [ 
. .. .. .. .. .. . . . . ·· ···· . .. . . .. . ... I 
. : . .. . ... .. . .. . .. ........ . ... .. . I· 

:::: ::: :::: ::: ::: :::: :::: :: :::: :1 
. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . ... r 
.... . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . .... . r 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . . .• . 1 

. : ........ .. . .... ..... .. .. .. .... . 1 

. · . . : ·. ·. ~ ·. ·. ·. ·. : : ·. ·. : ·. : : : : ·. ·. ·. ·. : : ·. ·. ·. :·. ·. ~ : 11 

. . .. . . .. . .. ..... . .. . .... . . ... , .... . . r 
. .. . . . · . • • . . . . •• . .. . • •. . . .••. . .. • • . 1 

. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . I 
I 
I 
I . ... .. .. . ... . . . . · . .. . . . .. . . . .. I 

A~~gmentos 

7: 200$000 
60: 000$000 
40 :000$000 

300: 000$000 ' 

200: 000$000 

65: 800$000· 
32:000$000 

171:600$000 

84 :000$000 
130 :000$000 

80 :000$000 
1. 000 :000$000 

200: 000$000 
120: 000$000 

99:000$000 
50: 000$000 

2. 360:600$000 
I 
1-------
1 

Ouro .... .... .. .......... .... .... .. . .. -.! 
I 

Projecto p a p el , . . . . .. . .. . • . . .... .. .. .. . . . . .. . . . . . . ... 
Augmeni:o liquido p a pel . . .. . . . . . ... . . . .. . ... .. . . . . 

Orçamen to ·para 3• . 

53. 188: 623$245 
1 . 713: 106$000 

54.D06:729S245 

Di1ninuição 

50:000$000 
200:000$000 

I 
I 
I 
I 

Obse1·vações 

Ma is 2 empreg a dos. 
Mais J.O emprega dos . 
Matcrhl. 
Mat erial. 
Ma terial . 
Obr as. 

------1 
400:000$000 (ouro) I ImpOt·tação de animaes . 
----- 1 

190: 491$000 

73: 000$000 

400:000$000 

I Ma terial. 
I N ovo posto de ve te ri na ria . 
I . S a larios de gu a r da s . 
I Aur,mP.nto de v encim ent os. 
I Adtlidos . 
I Pessoal va ria·v el . 
I Ma t e1·ial. 
I Museu Goeldi . 
I U simt siderurgica . 
I Sel"\·i~o de algodão . 

I Auxilio decretado. 
Povoamento . 

I Fa~emh modelo . 
I E x t ruC"çÜo de cacáo . 
I --- ---- 1 

917 :494$000 
I 
I 
I ____ _ , 

400 :000 $000 I 
Projecto ouro . .. . . . ... . ... .... .. . . . . • ...... . . . . ... 
Diminuição ouro . . 

Projecto p a r a 3" . 

962:680$352 
400 :000$000 

562 :·680$000 
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ES~'ADo DOS ORÇAMENTOS HOJE 

lJes.peza papel: 

.ful'>tiça . 
Ext-edor 
Marinha . 
G!.!<':rra . 
Ag•l i cultura 
ViD<;ão . 
Fa.zenda . 

Total 

. . .......... · , • . • . ...... 

102.892:2-96$437- Em. 3" óisc,ussão . 
2.2•916:320$000 ~No -se·nado. 

84.8·81:-805$83•6 -No .Senado. 
1•55. 440: 484$9·5·2 - Em 3" éLis;:,ussão. 

54.900:72·9$245- -Em 2" ·disc ussão. 
33·7:840:08•6$01'4- Em 3" dis;:,ussão. 
2·218.178:·807$0•71- Em 3" .cliscussão. 

9166.480 :5·29$555 

.Rer·clta pa-pel pela médi~1. -do bienn.i-o . . . . . . . ........ . . . 538.321:708$581 
9•66. 430:529$055 Despeza orçada hvje ... .. .......... . .............. . . 

Defioit papel 

Des.peza ouro: 

Justiça . 
Ext<cdor 
Mar.inha 
Guerra . 
A!p i c-ultura 
V4tçij;o . 
Fazenda . 

'l'oro1 

Receita ouro provavel 
De~;:Ycza ouro. hoje 

De/ioit 

428.108:820$974 

5.249:097$'376- Em 3" discussão. 
5. 0•3.6 :-5:6.8$918 - No Senado. 
2.000:000$000- No Senado. 
1. 700: 000·$000 - Em 3" discussão . 

46·2 : ;680~000• - _Em '2" discussão. 
12 . (}32: 1•52$210 - .Em ·3• discussão. 
6·6 .•91'9: 211$504 - !Em 3" discussão. 

91.490: 6·80$008 

70 .000:000$000 
91.490:680$008 

21.490:680$008 

:Reduzido o deficit O\'..ro R. papel, ao cambio 8, tomado pelo Sl'. Ministro 
cl>~ Fazenda · na sua expos 'ção .. ter•emos: 

DGficit ouro ao cambio de 8 .... . . ... . ... . ........... . . . 
Dejicit papel .. . ... .. .. . . ... ... . . , . . . .. . .. . . . , . . . . . . 

.oeticit ot'çamentario hoj<e 

72.531:044$027 
428.108: 8·20$474 

500. 639:864$501 
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Assim sen C: o, Sr. Pre'sLdente, tenho cumprido .com o meu dever de cha-
mat a abtenção da Casa. & da Commissão de Fi·nanças para o modo displi- · 
oente p elo qual vão serydo votados os orçam entos da R epublica . A té este 
m c.rrento, não se tomou a;inda uma m eC:.ida db economia e estamos . a 5 d~ 

Dez ... rnbro. Peço soccorro desta tribuDa. Ainda n ã o decretamos. uma m edida 
pa!'<.c di~r.inu-ir a ê.es-peza e estamos, n este instante, toma ndo o detioit ouro 
ao c<~.mbio de s. que não é o do dia, mas que é a mé-dia tomada p elo Sr. Mi-
nisb-o da F azenda, oom 500 mH contos de deticit total. 

'A · s itúaçãÓ fi·na·nceira. ·é · gravissima . 
•,!ueru lêr, · agora, á Camara, para que conste do meu discu~·so a s . <j.pi;e-

-::ie.Qõcs de toda a imprensa da Capital FeC:.eral, sobre a situação ;financeira e 
o estado das f inanças da R eprublica. Quero que tudo isso fique constand·o do 
m eu discurso. para que trieditemos a respeito. 

A m enta:lida.cle dé tod.os nós, De·putaC:os, é esta: pr·ecisamos corta-r· des-
pezas e a n gm.entar r ecei ta . 

0 . .SR. VICETENTE PIRAGIBE: Precisamos, pri•ncipalmente, atteca.do t: .. ,, a 
rec...:. ita . 

ci SR. ÜC'l'AVIO R OCHA: - N ã o é o bastante; pôde-se arrec;aCta r 80 mjJ 
contos ;ou m ais . 

D .ria então, precisr..:mos voltar a C.ac o cont1·oze ele isenção cl~ di·r e.i;tos , ,,c 
Tr:buna l de Contas, porque essa é a ma ior fonte da evasão das rendas 
publica~ .. , 

0 SR . . CAMILLO PRATES: - In.oalculavel. 
q SR . OCTAVIo RocHA : - . _. . refovmamc:,o o regulamento do Tribilnal ·cl & 

Con; a s neste pa.rticlil:ar . 
. Nã o proponho m edidas , rrol'que sou um s i·mpl es Deputado sem f uncÇão 

a . não ser ' aqu ella. que m e é!Já o meu v-oto; a p8'Das, estou cham ando a attengão 
da. ('asa e me Ümito a pec!ir á Comnüssã0 ·de Fir,a n çás ·que mande pai-a ·c 
plenar :o i!Juas em-endas. :visto esta r eu no pt-op•osito de coHaborar.- effectiva-
T!lentc. na .obra orçamenta ria cóm sinceridade e toCas as minhas forças . 
Quero PTestar todo o m eu wppio a medidas t end·entes a acabar com essa 
situação fina nceira. 

Passo agora a ler as apr~lciações dG túda ~ ·lmprer,sa. c: esta Ca.piml ·!;obre 
a citua<}ão f inanceira da. R e!Jublica: 

A SITUAÇ&o DO PAIZ 

PnNioramos hon'tem que a anriunciaút. m en sagem do Governú 
a c, Congressv haveria de causar surprezas muito .p·rofund~ , 

'l'inhamos ra zão . A palayra officia.l fez a lgumas r evelações in espe!'ada.s. 
Est..'!.s. IJOl' exempJ.o : 

"A divida externa actual do Brasil, calculada a o cambio de 8 'd .. ! 
é de 4. 200.524 contos de r éis; a divida i-nterna é de 2.438.104 contos. 
TotaL 6 .>63•8 ,,62·8 contrs de réis." 
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.Postos estes alarmantes algarism.os e.m face C::e 0 utros - os que entm 
:tra;;ados nas · mensage.ns do governo ,p.l.ssooo. inclus:ve a ul1tlma. resal·ta de 
uns .e outros uma düfferença r à dical. uma differença absoluta. 

Entretanto. força é convir que na m ensagem 0 u nJatodo ora formu-
ladp pel-o S~. Ministro da Fazenda, a clareza da exposição não P<L..>e . .., ... c~
viàas . Ademais, o certo é que o Governo é·e agora, pesanco e medindo as 
sua'3 .re.~ponsab : lida.des, não des·enharia esse quadro de apaVorante m iseria. 
finar~ceka. sem que a qualquer hora pudesse exhibir os d-ocumentos proba-
torios de toda a irnpressiona nt.e deseripção ora feita pa ra conhecd11elhO do 
Congresso e ·do paiz. 

l~la, realmente, nesse cocumento, certas affirmações ce extraorcfnal"ia 
impürtancia que não .P·Odem ser fe itas sem uma base• muito solida . Ouçamos 
Isto que o Governo decl3Jrou com firmeza: 

"Recurs-os disponiv·eis - Para fazer face á gravidade desta si-
tuação, confe$•semos, 'com a max'ma lealda.:'Le, que os recursos d:spo-
·n:veis no momento são quasi ·nu llos . 

Todos os recursos extrao•rG.inarios, represent..'Lcos pelos empres-
•timos extraordinari-os - eincpenta mi1hões de dollars , v:nte e' ciri~o 
milhões de do!J.ars <• as grandes emissões de apolices. parte já em t-
·tidas , par te· autorizada!~ e presas a contractos, 
der;pe·ndidos. nada absolutamente res tanco co 

foram to ~almente 

seu producto. 'nem 
mesmo par& continuar serviços iniciados e dar comecn a serv:ços 
oo·ntr3Jctados. " 

Toc1os os· grandes emprest'mos a que a hi se faz m enção foram realiza: 
dos no e'spaço de · tres annos a esta parte. Foram vHdadeiras ple·thoras de 
ouro despejadas á custa de juros eíeva.dos nas arcas do nosso Thesouro, 
': '.illl I'!Xtraordinano gravame dos no: sos f'Ompromissos. E todos eSSP.S mi-
l hõe::: cl:e .dollars. todos esses milhões esterlinos. f()ram gastos, d'elles não res-
tan'lf' siquer um real. Sem querer avançlar, de momento. propos:ções mais 
·:a.rgus, a.creditamos não errar si. em defe~a. ·a i á~ justa. desse malsinado 
Con.~resso Nacion\).1• algum:;ts vezes accusaflo injustamente. C!.issessemos que 
elle nf-o autorizou ' ee~pezas no ' tO<~al ·.daquel'·es empre~timos. devendo. pois, 
"lx\o;ti,r sobras d!e.!les no T h esour-o. Nao existem. E mais :. como 'nforma o 
Governo do Sr. A·rthur Bernardes. e convem accentuar rlevid~.mente. "as 
gnq~des emi·ssões de apolices, parte já emittidas, parte a utorizadas e presas a 
contractos. fora.m totalmente cespend!das, nada abso1utamcnte restando C:·o 
se u prod•ucto. nem mesmo. para continuar serv'ços iniciados e dar comt:ç:·o a 

· s~rviços contract'l.qos". 
"Nem m-esm c: p.1.ra 00ntinuar servic_;Qg iniciados" .. . Ern Amerg"n•~ia taJ. 

bem Re e'>Ut a pres<,ntir que o .Governo, queir~. ou. não q·ueira. ha de tomar 
me:li :1a:s extremas. einbora, na ap);}arenc·à, rig.oro~a em excesso . P·rel 'minar-
mE>nte. as obras adiaveis. Entre es·tas, avul1ta., sem a minima· c:uvida·, e se 
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imP"ie á consideração elo Governú. a:s obras do Noré!este. Aqui, é préc :so tli-
zer alguma causa com muita .franqueza. As óbras do Nor~este t eem sidc 
um .< ocvedouro de d:nheiro_ Para custoo.l-as, não escasseou. da parte do Con -
gr<-s~o. grande UberaliC:ade na concessão de vei'Ibas annua.es. E. é!esde c 
inic'o dos serviços. surgiram accu.sações multo séria-s contra ·os seu s adm:i-
n;;,tmdore:s. accu;,açõe;, que, falsas ou verdadeiras, ·!l'Elrmanecem. a té hoje, 
:;em resposta documentada. · isto é. sem defesa sart:istaJt-oria . E' cedo qu e. ao 
terntjO da tra nsmissão do velho para .o novo governo, 0 insp·cctor daqu ell es 
ser"V"oCOI:i e pri-ncipal cirector delles, Sr. Arrojad.o Lisbôa, anC.ou por aqui e 
fez u·ma e.·on.ferencia. crem{)s que ilius<b.·acla a projecções cinematographic::.s. 
visando d~·monstrar o que se ha feito no Nordeste. 

A rJ!·cumstancia singulat· ele sómen•te na época em. que se clava a tl·ans-
m.is;;ão do Governo haver apparecid-o o Sr. A-rrojado Lisnõa r,ara dizel.· algo 
sob~e a sua gestão á frente claquelles g r·a·nC,es serviços. creou a s upposição. 
a liás naturaJiss'ma. de que 0 seu gesto obedecia a um fim ceter,ntinaclo: in-
culcar-se aos olhos ·dos aclministra&oces com o proposito de que fosse favo-
t·avelmente despachado o seu requerimento de emissão. apresentado pro-
fÓ1'?n1bla, <:amo é de vraxe ao tempo em que -se dá a renovação àos gover·nos. 
De fa.cto. o Br. Arrojado Lisbôa continuava â. fr-ente dos serviços. 

Não C:is'C-uotimo·s a. uotiJ:clade das obi·as contra as seccas, visto como. a 
respeito, ne-stas columnas, temos firmado a nossa opinião. Raci·oci·namos, 
entretant.o. sobre si será -.onvenient€ continua.l-as, quando o governo passado 
legou ao actual uma s•ituação fina.nt'eira em que r.ão h& dmheiro par:; _ 
custear si-quer as obras já iniciadas, embora estejam sendo f ei•tas pot· força 
de con tra.c.tos já fi-rmaC:•os ! 1 

Qua nc<o mais não seja, é prec!so que, quanto possível. se ado:potem ou-
tros methodos administrati-vos nas obras do Nordeste, estabelecendo-se nellas 
um regimen c'!e econom'as verda deiras e de trabalho efficiente. Anda po1· 
lá, a exantinal-as, uma. cornmissã.o de oompetentes. Ccnnpetentes. sim, e 
homens dig·n{)S ~e confiança. Mas em que oo•racter essa <;:Ommissão 'foi 
exa.m.inar .os serv-içps ? 

Não é uma commi-ssií.o aflf·i•cial. Não tem responsab'lidade delintitada por 
,t.tr'bu'cões que o Governo lhe houvesse conferido e, neste caso, o 'que ella 
faz é um simples pas·seio i',t.s regiões onde· os serviços se estão realizando. 
PóC:oe , pois, deixar de emittir a sua opinião sobore o que viu e ouvi-u no carrer 
da sua excmr.são . 

E o de que necessita o Governo F ederal é de conhecer, com segurança, 
o que já se fez e o que se ~stá fazenê'O no Nordeste para saber, a o certo. si 
teem sido hone~tamente empregados os mi•lhares de contos que a Nação já 
gastou alli. 

Assi·m nos externamos de pTeferencia sobre essas obras por se!'em as 
m ais vul·tosas do momento, não necessitando dÍzer que, sobre quaesquel' 
outras, a nossa opin;ão é a mesma. 

Em face da mens<Lgem que o Sr. Presidente da Republica encaminhou 
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hon'terri · ao Parlamento. verifka-se que o governo passado lhe legou uma 
triste h era.nça de miseria. A s-ituação é penosa e a larmante. Mas s·i o Sr. Ar-
thu-r Berrnaréees teve a nobre coragem, eminen•tem ente republicana, de esean-
cara:r os livros do Thesouro para que a Nação conheça o e.sta<':1o. real das 
cousas que eHes reve'lam ; si S. Ex. para p fazet·. ferju conveniencias e pre-
f-erio ser leal para com o povo. ministrando-lhe elementos com os quaes possa 
e!le .·definir as respüns·abi!idrurlles dos que nos ·erearam esta ama1'ga situação. 
cremos que S. Ex . terá coragem, de.cisão e firmeza para enfre·n tar a crise 
e . realizar severas medidas. capazes de, ~m breve, n o·rmalizarem a s ituação. 

E' o que esperamos. 

(D'A Noticia.) 

A EXPOSIÇÃO DO MINISTRo DA b'AZE'NDA 

Não era temerario o juizo nosso. quando da.qui ,p•uzemos em relev·o. vai 
ainC:a para poucos dias, o monoli•tho de p<t·eoccuJJações e responsabilidades 
que · .pesava sobre os h ombros do actual Mi:n.istro da Fazenda. 

Á exposição de S. ·Ex. h ontem env·iada á Camara pelo Sr. Presiden te 
da Republica. é bem uma demonstração ele qu e não havia exager-o nos con-
ceitos que emittimos. 

A simples leitura · é:aque.ne documento l'eva os mais optirnistas á sombr:a 
per8uação t1e q,ue &i'í.o d-e gr~vidRcle excepcional as rea lidades financeiras uo 
paiz .. 

Basta. para aqu<ilatar-se do desoalabr0 a que attingiu a situação oonhe-
cm·-se que monta a mais d e 300 ·mil contos a clJes·peza ef'f-ecotuada com o ser-
v;ço da nossa divida publica. Os da dos arithmeticos são progressivamente 
jmpressi·onantes. maximé tendo-se ainda em consü,eração -que a quelles a lga-
rismos constituem ma i·s de um teroo elo computo da r eceita f ederal orçada 

Outro facto dig>no G.e nota. que demonstra clara mente a é:efic:encia das 
nossas normas administrativas, bem como a necessidade ind-ecl inavel àe mo-
difiCá-l-as de maneiora visC'eral, é o asser lo de que mais de 100 mil contos da 
receita nacionai se evadE'm annualm.e·nte dos cofres pubUcos· em c·onsequen-
cia àe uma arrecadação defettuosa. 

. "J!!' m ·gentissimo muda r de •processo administrativo na fazenda publica 
e em todas as ~epartições viseeraJ.mente ligadas a ess.e c:·e·PtlrÍ8(mento". -
diz o illustre Ministro da F a zenda. 

·A discrimi'nação dos. factos expostos por S . Ex., a que vimos ra pida-
m ente a lluddndo, mais do que outro qualquer commentario affirma a neces -
si.eade de taes m-orufl.caÇões. 

Não será apenas a ~uspensão de despezas que se realizaJra·m com uma 
pr.od1galidade nababesca. mas ainda uma v igi!ancia severa na arrecada ção e 
na applicaçiio das dotações orçamentarias, são as med1id·as preceituadas pelo · 
Sr. Sampaio Vida1. 

Execute-e:s S. E x. e não lhe p·oderão faltar •OS rupoplausos. 
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Outro -ponto daqueHa expos!ção que não póce passar despercebido ê o 
concernente á élivida fluctuante. 

Delxa o Sr. Sampaio Vidal transparec~r a -immediata necessidade de 
solvel"a, a.pezar de manter ella á cifra avul.tadissima de mais de 700 . mil 
contos . 

E sse rntuito r evela, e é preciso que não fique olvidado semelhante. facto, 
a intelligente honestidade commerc!al do Minis tro da Fa7cnda . 

O Sr . .Sampaio Vit\aJ é um homem de escrupulos e priJJcipios rigidos. 
Quer applicar na vida publica f eição d::t sua existencia privada. 
P a gar aqu elles compromissos nos ·prazos combinados é até um processo de 

fazer econom'as. 
O Governo do Brasil é o u nico talvez que eleve a fornecedores -e a indi-

vidues que se torna m credores do Estado em virtude de sentença judioiaria. 
Por . isso mesmo, os governos todos elo inundo são os que mais barat os 

compram. I sso porque pagam com pontua lida-de e merecem a confianÇa dos 
fornecedores. 

Com o Brasil é o que se sabe. Dal-i decorre serem as propostas para qual-
quer n.egocio com o Esta do &ugmentadas de quasi cento por cento do valor 
real das obras a effectu ar. 

As senten~as jud' ciarias, dadas pelos tribunaes, ficam annos á espera de 
~erem execu tadas de facto. 

Quando Ministro da ]!·azencla, foi norma prec 'pua de Murtinho extermi·nw 
de modo definitivo com essas dividas v ergonhosas. 

Pugnando por ellas, o Sr. Sampaio VillCJ.! enver~d-'1. pel:;s n,1ais louvaveis 
.e dignas rot.as admin'~trativar. 

Esporemos que o illustrl t ' tular da Fazenda enverede pelas directru2:es 
por que S .. Ex ._ propugna eqrajosamente . 

Ellas constituirão um IJa.sso decisivo para a mais positiva r egeneração 
finànceira do Brasil . r· . 

Executancj.o-a ·~. ·J;nais não effectua o Sr. Ss m1Ja'o Vida! do que _correspon· 
der á confiança na()ional c,: om que foi receb'cla a escolha para a pasta da· Fa-

r. 
zenda de UIT) homem da inte:pgencia e da t empE·ra de caracter que incontes· 
tavelmente o distinguem perap te o conceito çlo paiz. 

(Bôa Noite). 

VERDADE DAS CIFRAS 

·A exposição avresentada ao Sr. Presidente da R epublica pelo Sr. Mi-
, n istro d;;t F azenda, sobre o · e1itàdo da s f:nanças do paiz, é um formida-vei li-
bello accusa torio da f>ituação passada. . · 
· P ela elevaçii.o dos conceitos e firmeza das · suggestões, esse documento 

' deve ter impressionado vivarpente o· espírito pub!' co . Não ·se distingue por 
,tanfa·rronadas gratuita::; nem se sublinha de ·aggressões insolitas. Expõe os 
os factos, esclarece a verdade dell es, sem precisar descer a ataques_ ·de indivi-
dualidades e i!'lst'ituições . 
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Di r-se-h~ que todos os goyernqs, . nq seu inicio, rP.velam as mesmas p-r e-
occupações, que ~acilmente esquecem, para se afogar na viagem das tentações. 
Jl![as .. o deve~· · da oPinião livz:El. ~-- alimentar -a s · aspirações justas . e seçmn.dar os 

.,. ~sfert;;os )lte!s ... . ~ .... . 
-!:'·· O ·· rela.torio do Sr .: .Th>!;inist.ro · pa. J!,azen(\a .contém . r.ev:elações p<J. m~!OL' 

·.-importap.cia e gravi.dade p_ara a a,pvração completa das responsabi!ida4~s- _que 
·pesam ;sobre os di-rigentes d_o paiz.. E_mbora cruelmente verídicos, os seu!i> te.z:mos 
,deixam . a ·impressão ode. :.:n1 - desafo~o_. e. nem. por ser.~m ;~e,~riveis aço;r~ço~:~ ~' 
desalento . ,_. 

·· D gestor {las nossas fina1;1s;as ·não i,ncrepa a politica das " íniciati:v;as . ar--
róJadas"; ·-que nos lançaram -n ~ste vo.rtice, ,do qual tentamos a ,custo s~J}jr . 

. . .Salienta;. port':m,- ·a &ua inopportunida-de; porquanto. para custeai-(.. ·não h<owi:.1. 
. . • . ' ' • ,l 

recursos, sen,ão -em . :Phantasias . temera rias. 
· E' de toda convenienoia recordar os ter .. 11os candentes com que o r elatÓrio 

se refere a essa ,f.ebre . de · des.pezas .. "arrojadas'! e o s~u _exame reaffirm"à a 
convicção das vevdades enunci8Jdas sobre a nossa atflictiva situação fi~ancei~a. 

·Basta rec-ordar, diz o Sr. Minisb-o. da Fazenda, que, •: n estes annos mais 
proximos; oesmpreh endimentos novos e avulta-dos, de diff~rentes ordens ,çqn-
sumiram . além daS' rendas orçamenta-r.ias mais . de dou~ milhões de contoi'! . de 

.. réis· ·em diversos emprestimos . externos -e internos, com r esponsabi!i dad!ls 'de 
toda a especie; algumas insolitamente gravosas''._ 

O credito -publico .ficou virtual.x;nente - deJ?rimido por .esse .a ppel)o constau· 
te á sua vital-idade ·e nem .siquer rest~ a l'Sperança de . que. sobrem r eCÚ}'sO:J 

· -para occorrer ás despezas. que · es~as ,operaç_ões dem?.nda m 
, Quando alguem alludia no Congreso,_ ou na imprensa, a falta dEl ~eios 

t-a-ra pagamentos dos . 1m cargos assumidos pelo Governo, não faltavam con~~~3 

ta;ções I'].Ue yisass~m . destruir; a - a!legação . feita. p relatorio do .Sr. Minis_tro 
,da F az\'!nda espalha luz sobre esse ponto: . 

·, '-'Infelizmente, jodos -esses r ecul'sos e;xtraO·J?dinarios foram. g~stos, não)m--
vendo m:;tis r;emanescente algum p~ra. aç_udi-r ;á premencia das re'\ponsab:ilida--
<les ,.do momento, -deco_rrentes . do def ici·t _que vae .ser cons i·d~ravol 1'\0 corrc11 

,_ .. _-te eX~H·ci,cjo" . . 
Al')i 0estjl. .a palav-ra, , offic1al, i~susP.eitada , de parcialida~e; ou desàfeição,, op 

posta .á: palavra officiosa -dos adhe~:entes de gr.anclezas .miJ.gestaticas . . 
Expostas a situação em te~·~os tão cla~,os, dep-ois d~ parceJJas as :sçnrÍ~a~ 

• ' ' ' ' 'I ; 

--das· clespezas orça das P-f:llos d·ifferent es .. Minister:los, o re)ator!o _ indap·a, . patural-
·mente ·C!o7' recursos disponíveis pa.ra .fa7;er f ace a tão. vulttjosos !3-ncijlrg:os e con-
clüe de · mQ,neka irrtorquivel -que ~odo · sqs!'ecursos extr:~ordip arios r epresen-
t-ados pelos . emprestimos externos .. e ·a.s grandes -emissõ.es, de ._apolices FORAM 

,·, ,"To!l!ALM!!lN'TFJ ·:DI~Fij:)'!IJIDQS; "na.da -ab.solt,Lt_~mente rePando . de seu .. p~·od]lcto, J:lem 
"!r! esmo para contin~ar serviço-s iniciado9 -e· .iar ~o~e~o . ~ ~~r;v~c;;os .. co.nJ:ractadqs ·~! 

. _, -- • · : ljlllses . emP;resUms ext~rnos cifram"se , ''IJCl · cmcoen,ta m~~hões . de . dolla-rs, 
.. · :.nq;ve >mi.lhões sterl\nos, vinte e , cjnco mi!hõ~.s éj.e dollars... , .. ; :- . · 
•·.· · · ·: Vor&.gelTI; i!l!inita, si ..o , tempo na sua m a rcha inf!exlvel. a não Çletivejilse! 

(Do Jornal do Brasi~} .• · . . . , , ,-_, 



A MENSAG;;JM 

O relator! o elaboràdo pelo il1 ustre. Sr. úr . Sampaio Vida!, sobre a situaçao 
economica .e financeira do paiz, expondo ao Congresso as condições ·em qlie o 
novo Governo encontrou a admlnistarção publica, é um documeto . notave!, sOb 
todos os aspectos veios quaes elle merece o estudo e a atenção dos poderes 
publicos, responsa·veis pelo actuli.! estado 1e causas -e das classes productoras, 
duplamente a.ttingidas pela aggravação dos dmpostos e pela !néliff.erença dos 
g.overnos quanto á expansão .economica do Brasil. 

O quadro que o actual gestor das finanças nacionaes traça da sltuaçüt> 
que tem de enfrentar é de urna nitidez flagrante fixam arithrneticamente a 
orienta;ção a que ,mais ou menos, têm obedecido os g.overnos da República: 
a do seu completo ddvorcio da Nação e a sua franca opposição aos Interesses 
vitae~ o.o palz. 

De facto, não é s no terreno da polÍtica. que os governos no Brasil se 
divorciam de ha muito, da opinião publica, ?ois, desgraçadamente· esse de-
sidio se estende as questões que entendem com a economia nacional chegan · 
do ao extremo de gravai-a. em um crescente constante e segudndo um absurdo 
-reg:me~ tributa-rio, que com uma incoherencia escandalosa adopta uma ta-
rjfa all'andegar~a ultra.- protecclonista, cujo unlco effeito pratico é estimular 
a industr!a do -contrabando solidamente orgaruzado e officializado e, ao mes-

. mo tempo, sobrecarrega cada. vez mais de Impostos a industria nacional, Q U<> 

serve de irrisorio pretexto ~ no<>sa politica aduaneira. 
O Brasil apresenta, poi1, aos olhos, attotütos de quantos se preoccupam 

COm a nOSSa situação econorica esse espectacuJo SUrprehendente de Um pOVI> 
que cada vez majs traba.!ha e produz e de governos que, ao envez de aUxiliar 
as energias nacionaes esplendidamente re-veladas pelas estatisticas da nossa 
proàucção tratam-nas com verdadeiro desamor, quando a simples indifferen-
ça já seria um crime, e ri!.fLis que isso, embarga-lhes o passo, negando-lhes 

. credito, transporte, .e a mai1 elementar assistencia para !!efendendo-a dos gol-
pes a que está sujeita pel!l- nossa rudimentar e empyriea. organização · com-
mercial, obter para a nossjL p-roducção os mercados mundiaes abertos para 
ella e de há muito á espe1·a de uma approximação dirc·cta que a Iniciati va 
particular já não póde opera.r, com a situação que o mundo do após-guerra 
creou para -a luta cominerc"ial entre as nações. 

Ao envez e. nossa nlaphina administrativa. que tãa desagradavelmen t~ 

impress·ionou, com ·razão, ap Sr . . Dr. ·Sampaio ViãaJ, opera como uma machl-
na obsoleta, cujas engre-narens enferrujadas consommem inutilmente todo o 
lq:prificante que o erario nepa desperdiça verificando com desalento que o tra. 
bl!llho negativo da .sua resfstencla cresce de tal modo ·qUe o seu -rend-ltnenb 

' resulta qUasi millo. 
Dli.hi redunda esse coptraste escandaloso que de ha muito verificamos 

com espanto e indignação, de ver no Brasil um Estado nobre .e onerado de di-
Vid<;s !t5soberbantes, . _para i!- situação finance!.ra, sugando as liltirnas énergias 
de um povo que .,.cada, vez filais .trabalha e produz; 
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, "O saldo ouro no nosso intercambio este a nno a ttingirá,, seguramente, a 
·mais de vint~ milhÕes esterlinos e se pensarmos q'ue só a fut~ra safra poderá. 
assegurar par o Brasil uma contribuição de cerca d e fiO 1nilhoões esterlind-> 
parece licito depositar muita confi!inça no fufur'o e n a nossa restauração . fi -
nanceira", diz-nos o Dr. Sampaio Vida! no seu adtni·ravel rela torio e depois 

· dé Cita r · os ·alga rismos ·relaÚvos ·á nossa export~ção nos nove -primeiros mezes 
.deste anno, synthetiza fin almente as suas conclusões nessa formula Iap.idar qtie 
fará a ~?lorJa do g overno que a executar: "toda a questão consiste em pôr 

' t t; rmo a esse r eg;imen de despozas sem corna. nem medida, es tab elecer a or-
d(mJ rígorosa na administração pu·blica, e dura nte a ig U!l' tPmpo, pelo inenos, 
ter deante ·dos olhos este lemma "jazer sacrif'lcio.s de credito unioa e exciu-

. sivMnen ·te pwra tcm&entar a. produdr;ão nacwnfLl, na nt.ais zaTga esoala, em toda.• 
as .suas -modci.lidad.es" . 

:E' todo um programma de governo, tã.o simples, na apparencia, com·:, 
complexo na sua execução int egra l, que todos nós brasil eiros devemos ·fazer 
sinceros votos para que ací novo Governo da R epubllca caiba a gloria immat 
cessivel de atti.ngil-o na sua plenitude . 

1São os nossos sinceros anhelos tambem, .e porque não caiba nos limite" 
de um .. :-trtig·o uma justa ap·r eciação do notavel r elatorio seriaremos os nossos 
commer.tarios procurando dar o devido destaque aos varios itens a que o H-
lustre Sr . Dr. S<.mpaio Vidal subordinou ·o seu substa ncioso estudo da situt. 
ção brasileira.. 

É'COS 1·' NOVIDADES 

A mensagem do Governo, expondo aos tolho!l estarr ecidos do ]Jdiz a 8itll"-
ção real das nossa s finanças, encheu-nos . t'le .!Onsolo. E' que -combatendo des-
tas columnas os erros e cesma.ndos do epitacismo, com vehemencia e inspi-

. rac.os em impul!Oos sinceramente pa triottc'os, nã0 exaggçl:'amos nem .recorre-
mos a nenhum !lrtif.i cio . Prova-o a exposi•;io que toda a gente leu a estáa 
horas. Estora;ndo verbas, desviando do destino par2 , que· fora m realizados 
os pr<iductos dos empt·estimos, emprehendendo obras ~olossaes, sem opportu-
nidade, com a hypotheca do credito naciona l po.r tempo indefinido, malbaratan-

. do o~ dinheiros publicos, o Governo de que nos Iibe~tam·~·s d·eixou os cofr·es d:. ' 
Thesouro raspados e em um transe de indigencia tristis .~imo! Eis as palavras 

. da mensagem: 

"Todos os recursos extraord!n:trios - represenrados pelos em-
prestimos externos, . 50 milhões de d.cllars, nove m.ilh11es esterlinos, 25 
milli.ões ·de dollars e as grandes emissões de apolices, pa rte j:i em1t-
tidas, ~arte a utorizadas e presas a contractos - foram totalmente 
õespendidos, nada absolutamente restando do seu producto, nem mes-
mo para continuar serviços iniciados e dar começo a serviços contra-
ctados." 
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Para bem se -a valiar o alcance dessa i·evelação basta cHar um exemplo, 
. Q da electr-ifi~aç.[o ·d,a Centr~l. Um dos emprestimos foi levado a · effeito para 
aquelle fim . Até hoje nã o se. deu í nic io . aos 'serviços. da electrifica~ão ~ n ada . . 

. r.es ta do produ~to c;Io emprestimo! Bem razão tinha o Sr. Sena;dor Rosa e Si!" 
va, quando. ainda este anno inqueria do. Governo por intermedio de 'um p·e-
dido de informações, qual :o d-estino dos 'empr estimos realizados no cstrang'ei --

:ro. Esse requerimento r.ão logrou ser informado, fica ndo o Congresso s~~ oo 
informes de todos esses a busos. Hontem f!-O ouvii· a leitura da mensagem, a 
maioria da Ca mara , que tudo approvou a seu tempo, que só faltava .adivinha~ 

. os desejos. do ex-Pl'esidente da Republica pa,ra çontental-os, que abriu credÜo5 

. illimiiados em todas as ·pastas, mal conseg llia en cobrir os embaraÇos . cre~dôs 
pelo desejo de louvar a attitude do novo Governo em fa ce da sua condu cta· de 

. applausos incondicionaes a o Goverr).o extincto . A ·verdade é que ó Pf!.iz t~m 
d E- .enfrentar .os. riscos de um funding de nove m ilhões es t erlinos, outro' de 14 
milhões e ainda uma divida fluctuant~ de •;oo mil contos! A mensagem . offe-
·rece os seguinte dados. acerca da situação finan~eira dados. que fà llam . mais 

.. alto do q u e quaesquer commen:tarios: 
"A d!vidá,. extern!l- do Brasil, calCulada r-to cambio ·de 8 d. , ·é de 4. 200. 524 

contos de réis; a divida interna é de 2 . 438 .104 contos. Total : 6. 638 -:62·8 cón-
tos de - r éis" . . .. 

A despeza a nnual com o serviço da divida publica a ttinge a qua ntia de 
307 . 504 contos. E' preciso contar, além disso, com as responsabilidades ·de··· 
correntes do ãeficif!. "as quaes nunca serii.o m enores de duzentos mil contos 
de r éis". I . . . 

Por outro la do, o transe deficitario que o Senador João Lyra, h a dias, 
'avaliava em rriais dé üm milhão de co~tos,_ tinge de cores m ais negras ainda 
p qua dro esboÇado : N ós ·nã o · t~mos 0 direito de alimentar n enhuma · espera n-
Ç'a sobre o futuro · u in a vez quc,l o prin cip'o rudimentar das organizaçõe!i po-
líticas 'affirma c om sabedoria que os governos democraticos nã o têm solu ção 
de continuidade. A Gommissãc) ·'de Fina nças da Ca m a;ra onde se ·elaboram 
m edidas e prevençõés :é a meSj11a cuja connivencia com todos os abusos ora 
d elatados ao paiz p ela :mensagem do G0verno, foi a mais ostens:va. . ·Então, 
·caminhamos, sem apr>ello, pa.r·a a fallen cia? Parece· -que não. Sorn.'os um paü 

. com elementos fôrniidaveis de vida . A. mensagem o assignala, para accres-
centar que à nossa exportação, h a um mez, attingiu á · cifra de 1'. 545. 899 : O'OÓ$ 
e que a situação cambial está dando mostras de renascimento, tudo tazehdo 
crêr que "o tsta·do de ãesorg;anização nwmentanea das ·f-inanças" tende a 
;nelhorar. ·:P·ela exposiÇão do · Governo porém, se sente que elle h erdou umn. 

. Ve'l'dàdeira 1 ' niass~ fallida. '·NÓS, .qlXe, ~nfleX:Í v~lmente e sem é~i:norecimentos, 

. ·~ombatemos -a 'desorientação. 'Ínegalom~na· do ex-Presidente da R epublica nos 
• • • • I 

· sentimos fortes p erante a: opinião publica,que acompanhou sempi•e, com o 
aúiparo da ' súa 'sympáthia: a critíca' d<.ste iorna l e que o a · acaba de ler o depoi -

. 'íntinto di ·quéin· ·nã"ó Pó ele ser · inqui~ado c1e ·espírito oppo.oic:onistr. .· · 
Ha mais, porém, a pôr de manifesto . O p-r efeito ·decrero'u ; li:oniem, a fal -
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le.ncia da MunicipaJidade, suspendendo os P::tgamentcs, em . vista de só. encon-
t;ar cento e poucqs contos ~.os : cqÚes que lhe foram ' entr~g~es' . Como tinha 
~azão o seu ante cesso no discurso com _que o recebeÚ e·. empr\ssou?! De facto; 
só os espíritos interesseiros ou desprecavidqs conde~n,aram, com 'justiça , >:> 

Governo .de .que nos lipertamos, ha a.penas .quinze dias ... " 

(Da. Noite.) 

A MElNSAGEM DO GOVERNo 

"De todos ·Os jornaes que dão e sempre' deram o se'l apoio ao Dr. Arthu, 
Bernardes, A 'Folha 'é incontestavelmente· o uni co que . til~ .. a pre-::isa autorida·_: 
para manifP.star a maxim<l. reprovação aos actos do Gov?rno pa&sad6, que " 
Governo actual profligou na mensagem hon tem enviada ar. Cm~gresso. Pro-
fligou sem: phrases, sem aggressões; m as de modo mais eloquente: com a1 · 
garismos irrespondiveis. 

A Folha sempre se recus ou a acha:r que houves.se :una depE: ndencia lO·· 
gica, forçada em ápoiar o Dr. ·Arthur Bernardes e a pOiar o Sr. Ep~tacio. At'= 
às· vesperas da revolução gorada, mesmo no caso· da intervenção em Pernarn-
buco, sempre estivemos ·contra o Governo passado , 

Quando, porém, se fez o movimento militar de junho, fi'c '.l.mos resolura ... 
mente ao .lado da legalidade. 

Ahi .o caso era diff.ei:ente. Si a revolta triumphasse, ·o que com ·e !la tr~um, 
phaTia seria a subversão completa da rrdem civil, SP.I!a a veleta elo caudl' 
lhismo. 

Já, 'por isso mesmo, no proprio episodio .de .Pernambuco, tính amos repeLll-
do a intervenção do Club Militar .. 

O erro dos que, ·como nós se mostraram sempre amigos do . Dr. Arthur 
Bernardes, foi o de acha·r que isso os obrigava a a poiar cegamenip o Dr. EPl-
tacio ·Pessôa. 

De facto, entretanto, a grande oppcsição popular aqui, sobretudo, ao Dl,. 
Arthur Bernarues não era a elie: era. ao Dr. Epitacio, de quem o -r epresen, ' 
tavam como o candidato predilecto, e que iria ser o doei! rnantenedor de todos 
os abusos do Governo passado. ., 

Não havia no Dr. Arthur Bernardes nada que justificasse a opposiçâo 
que · tantos lhe fizeram. Elle era combatido por se suppôr que ia ser um Epl-
tacio li. 

Foi por isso que sempre aqui nos rec~sarnos a torna~ !lolid~J i os. os _dou» 
;nomes·, certos de que, si -o fizessemos, presteriamos um m a u .serviço ao actua. 
Pr.es~dente. 

Mas A Folha ' um jornalzi.nho S(lm pezo: .. p eza o que peza .... uma folha.. 
Os nossos co·rrellgiona.rios na meSJ>Ja camp<~nha, .cheios de . u.ma autoridade, qu., 

· nos faltava, entr;aram por outro caminho e crearam nos espírito do povv 
~ convicção de que A:rthur Bernardes seria Epita.cio çontinuaüo. Nada pre-
judicou mais o actual Presidente. 
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A H eac_ção explorou muito h~bilmente esse ponto de vista porque simuÍo d 
S!lmpre vêr no Sr . Epitiacio o ch efe dos bernardistas, o poÚono m'a ximo ·ct',;_ 
candidatura mineit·a. 'Mais de uma vez, estq. insinuou qu e apoiaria o Sr. Epl: 
tacio, ·si este' se · <leCÍ.disJ?e a combater o Dr. Arthilr Berna1~des. 

Si, porém o Sr. Epitacio não o combateu a bertam ente, combateu-o mui til~ 
vezes nos brasil eiros da politica, e quiz a rredai-o m esmo r]epois. de eieito e ,. de"-
de princípios, só o acceitou força do pelas C'lrcumstq.n cias e muito à contra-
g osto. 

Isso dá a o Dt· . Arthur Berna.rdef; o direito de agi r com pl ena independen -
cia, sem intui tos de roo.cção, ;nas com !'\. n ecessida de de mostrar clara.mente "' 
Nação que não é' d'ocil contin'ua dor do seu a ntecessor : 6 quem é , 1jelo seu Prt>· 

p~·io merito. -Medeiros c Alb1Ujue1·que. " 

SITUAÇÃO ODIOSA 

O paiz, fina lmente, conhece a sua. verdadei·r a sit .uação ' fina n ceira . O. re 
latorio do ministra da F azenda encaminhado a o Con gresso pelo Presldent"l 
da RepFblica, t em a eloquencia. dos a lgarismos - uma eloquenc1a fria, c]ara~ 

e irrefutavel em su a logica. 
Até agora caculav a-se a extensão das nossas difficuldá des , com os dados 

esparsos que e r a 'possível obter. Nã0 havia um tra.ba.lho completo e ficledigno . 
Ma.s as peores p r evisões, os prognosticas mais pessimistas, eRtavam à quem 

I -da r ealidade .. E segundo confess:,t a mensagem , o pra.zo para a sua elal,lo raça0 
não t erá talvez permittido uma obra sem ·lacunas ou emmisões! 

A di vida externa do Brasil , calculada ao cambio de 8 d., é ·de 4. 200 . 52'! 
contos de l'éis; a divida interna é de 2.438 .104 contos. Total: 6 . 638 . 62 8 
contos de réis . 

A des·peza a nnua l <JO.m o S'çr:vliço da divida pub1iica a ttinge á qutPJia qe 
307 . 504 contos. E' pli'eciso copta.l', a lém disso, com as r esrponsabilidades 

' decot·rentes do det ioit, "as ·q uf'es .nunca serão menores de du:llentos rp.i! 
contos de ~·éi:s". 

Aléni do cleficit e do sel"VViçp de divida .publica (.não ,fazemos s .inão Gi·tar 
a.s pala vras tmnsc~iptas ·em outra l·acal desta: folha). a si.tuaçãJo actu a l tem 
diante ele s i . u.tn· f'!Lncli.ng de ·9 miJhões es·terJ.inos, outro de 14 mm,hões, e uma 
dividà fluotuante s urperior 0. 700 rnliJ co-ntos de ·réi:s. 

" T odos ·os reoursos <extr~oiJdinaTios - _.rep·resentado.s ·p·elos emprest•mos 
externos, ·50 m.i-J.hões de d'olla.rs, .n-ove milhões esterÚnos, 21> rn:ilhões ··de apo~ 
li:ces, pm'te já •em ittidas, parte a utorizadas ·e presas a -contra ctos - fora;m 
totalmente dis-pendidos, na da apsolutamente ·r estando do seu · praducto nem 
m esmo para continuar se rviç.o1 ini<ciados e ·da r come~o a serviços contra~ 
tadÜs" . · · · 

D ifficilmente se reprime u ma exclamação ele revolta ao conhecer essa.s 
cifras . 
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Onde. pa:l)saram as verhas frubuJlosas ,.com quem f·oram esbanj~, em 
que emp.rezas fora.m ei:Jlp,reg-aaa,s oas qua ntias .que ·O governo ac~qa.l deve<ia 
ter ·encontrado no Thesouro, é de que o l+ltimo gove.rno não pl"elltou oontas 
e jámai.s as prestará? O povo hrasileiro e tod[l)s as :f•orças ><la ~ação terão 
de ~aba.lhar, em uma luta c ontra a misenia e (lOntra a possd.bibdad~ de um 
desastre irremediavel. Todos devem ·CO!la:borwr para a salvação do Brasil 
em um ·esforço commum e tanto mais pooderoso, guanto rri:aJi•s sincero e mais 
es·pontaneo. 

Mas. em um n;omento em que o Poder Executivo. lealmente, expõe ao 
paiz· a gravidlade de uma situação e:x~cepc:ona.l, devem-,se definir ·a:s posições 
e ·estab-elecer as responsabiJiioda,des: O Cong.ress.o Nacionai entremnto, que 
não sot,~b.e im.põ.r um J.imd;te á;s .deli-berações da situação anterior, tornou-se 
assim o seu cumpUce . 

. A•s 'duas mais fortes bancada;s da Camara estaJvam reunidas em tor:no 
do Sr. Arthur Bernardes, cujas ligações com a situação ·passada :Cra m de 
.na,tua:-eza a indi.c;ar uma communidade, ·s inão de . d_n~eresse;;, peJoo me·nos de 
opinião. As cousas não estariam no est..1.do depl·oravel que o gov·er.no acaba 
de descrever, 'Si o Sr. Bernardes, com a tnfluencia de que dispunha no Con-
gresso, si tivesse m a;nif'esta!do decisivamente ·corttra os excessos e os a busos 
praUca clos. 

A franqueza dos termos <da mensagem, a evidente preoccupação de ·ex-
primir a verdade, sem ·exaggeros e sem disfarces, pa:rece indicar que o 
Sr. Bernat,cles .reconheceu o •seu e.rro. e pret•(lnde ·seguir um.a politka op·posta 
â do seu a lHad.o de .hontem. E sp eremos que isso nãi'o seja uma illusão. 

(Do Correio da. MQ.nhã). 

As T,>aJia-vJ""as, hontem, dil'J!l'idas ~o Congresso ·Pelo Sr. Pres'i'denle da 
Repuhlica, ieão, de ·certo, .repercu tir em todo o ·paiz com a mesma jm·pressão 
experimenta:da pelos Srs. r epresentantes da Nação. O que ha de maJis oho-
ca.nte nesse documento publico .é a simpildüidade -ele que se reveste. Nós, 
brasiJ.ei•ros, nfuo ·esotavamos habituados a Cl'UVir a palavra governamental enr 
um timbre tã o singelo, tão ·decdsoi'Vo e sincero, ~ tão democrati!co, em 
summa. 

O primeiro ma;gi.strado bra$leiro expõe a .sibuação do. Brasil sem occuHar 
a s ua gravidade, ·e .nãJo é a rethorioca· que faz a belleza de sua exp'Dsiçiio, mas 
a fideltdade da:s declaJmções . 

S. Ex. i'ndl,ca a <di>rectriz ~o p epsamento •c1o Governo; . "Decid~damen>re 
}1reci'sa.mos ·a todo o custo retoma:r a conosciencia da ·realidade". IDsta& . pa.lí!:-
.vl'a;s em nossa situação teern um a.Jto senso :politico. O ·que sentimos e 
vinhamos sentindo ha muitos annos é a 1ncertew. em que nos achavamos 
a pezar ·dos nossos ,incontesta,,eis .progressos economioos. As •c>fi>ticas surgem 
repeti~ na imprensa, mas o verd~clei['o ·estado do nosso. presente e a.s 
llinhas do· nosso futul;'o eram duvidosas. ·E' que pareci·amos .s.egutr uma p()Ji." 
ü-ca fina nceira de aventm·as, 1nçadas de peri·gos, crea;dora de inquietações·. 



, .. ,,, O -~cti:u.U che'fe da Nação veiu . ao encontro da: · ánoiedade· na0ional' -a;n:Uun-
cra:iid!õ'-· ,qui/ não' seguká . umá <. P'OJ.it1·ca fd.na;ncelir·a . de a ven tu1'as , · 0 acerto com 
·qtie '''·iissa d!eClaraÇão '·responde· 'á . ilitu·ação -·d!o ' Bras:\!, é a ··melhor promessa ··da. 
'aêç'ã:o '-'eiucidada do · novo gevern~.>: 
"'.: -Q · Sr :- Presidente da R ep'úibhca ··expondo ein •cifras as -difficuldades· das-
:riossa-s 'finán.ças aponta·· as med!iCk'l:S mais necessarias -a · ruioptar · •pa~a · solu- · 
ci'onal c as .. como os pl'-opr'ios' re-ours.os ·d'o :pa.iz. ·O que im-p11essiona ·a~nda; esta 
parte da .mensagem é a possihil1dade. p:rati-ca das regras indicadas; ; • oom:o 
m•ei'os n'ecessarios e indi-s-pen..,..ave+s de acção. De _.facto, ·~. Ex. falia de me-
didas · administ11atlvas realmente effieazoo, · em pel'feita· con:co;r<laucia com a:; 

necessiõaões do ,Paiz, e que -não visando prejuízos indd!V'i:duaes, são de moldo 
a a .-ssegurar a desejada· recomposiÇão ' da-s· finança,s em desequi.Jib·rJu .. : c·· 

O Sr. A~-thur Bernardes •conta· para a obra do .seu gove•rno rcom · a ·co-
'óp'eração· assídua e ·patriuti-ca do Congresso Naoional. Ac·redi·tamos que os: 
representantes rda N:ação serãJo soUoitos n essa -cooperação. E julgamos tarrr-
bem ·que· todos os b-rasileiros s ubscreverão a prulavra presidencial - quandv 
becJama tambem a coa;djuvação de :tod!os; 

"Essa coadjuvação não fa lta.rá --ao goverao que cmnpnr rigorosamer,te 'r> 

··seu dev.er" . 

(Da Patda, :de, hoje). 
: '1. 

DESAj,!ilNTO E ~CONFIANÇA 

· d . · - I d . s P · A leitura a expos1çao -corlstante · a mensagem do r. ees-1den:t-e da 
Repub!.i-ca ao Oongresso Nac:onal -deixa-nos du-a-s imp-ressões - de 'es.panto 
e de conforto - trwduzindo o desalento que provocam as -conturbadoras e 
dolorosas v -erdades .consignax:las na;quelle documento, e a conf•iança plena na 
rea;cçã;o efbcaz :das f-orÇas vivàJ\1 do pa;iz, pa~ra as -qlllaes app·elrra o ' Governo, 
ifim de pod·er ·l'eparoar -os males d.a .sútuação que l-he coube'·por he=ça. · 

A 'imipressã'o d-e ··es-p<:tnto . p~·ovém de •se ci:msta,tar a inconsciencia com 
qüe teerri . sido gerié!.aJs as firnaliças pubil.icas, ao extremo de chegmrmos ás 
condiÇões que ·e Dr. Sampai-o yidal descrev-e, com a coragem i-mposta.. :pela 
necessidade i•mptrescimliv'el de ·fa;llar a v:erdade á Nação e ao Congresso.-

. A dm-pressão de , conforto 'Q.eri'Va da coi1.fi,ança· que nos ·tnsp1ra ·o Sr ;· Mi-
·ntstro da Fazenda, di!Sposlto a -tj'nfi·en.tar -com calma e· energia uma sHuação 
que desand.rnruria qualquer -outrro menos .-competeirte ·.ri:a· ·matéria, -·que · não 
tí-v'es-se . seguranc;:.a ·na 'firmeia '' qo pro·prlo 'pul:s o, eomo ·a ·que :' revela o' DI. 
Sampai-o Vidal. · 

: O ' faete a-e· não fer ·-sido ill'lldidâ · a opinião ·.puhhléa; ·CfUja oespectativa foi 
satisf-eita ·com a marima Cll·areza ·e a · mais li.ntrepida leâldade; · ·evidencia bem 

·que' ·ó G'ov'errio p·eso\:1 cor:ajosarhfõhte as graves r•espon.sab~li!dades de . que está 
$obr'ecahrega;do e ma;ntem·-·se· hó p~opo.S.ito <d:é condu?'ir .o ·paiz .para al~m .desta. 
etàpa · tle di,fcfi.-(m[<da;dé:S, mija; EiXt,ensão nem ·.toda gente· üUSa):"Í'a imaginar . que 
fosse ·:a qúe iealmentEÍ ·é: · 
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;; .:<:.Consta- de du~ partes a. m ensagem em -que pela pri·llljeira __ v~z; o SL 
F-r.esLdente da R epubH<ca se communica com o iPoder L eg-isla tivo . 
' .. : A ·- pri-meira ,é a .. exposição f r a nca , re.o'l.l e verdadei'I'a- da . s ituaçãp_ das 
nossa,; · fi.nança:e-; a qual ê f eita sem subte.rfugios , mostrando po.sitlvament~ 

o impress\:onante estado dp 'l'hesouro, qrue com. toda jus tiça o $r. Ministro d~ 
<Fazenda êntende .. de ve ser · conilrecido, por,qu-e "p·r ediSamos., decidiidame111te, 
;a .todo custo, . retomar · a · com~cdencia <la :realidade'' . 
" ' :.·B.em trjs te reali-da de é, c-om efif-eito, a que a me n sage.m .nos d es<Ve nda de 
uma .. divida . fluduante ··de 700 .. 000 contos, a.proximada de . um d et iait orça c 
mentari·ó -nunca- i-nf•erior .a 200 . 000 üontos e :90m •o pr1oduCito dos on er qso!l 
. einprestimos ultima.m~nte -cm~trah1dos comp1etamente · esg;o_tado, m~smo __ o 
dos . qUe tinham ·ap-pUcação esp•ecial, _pa ra a r ealdzação üe · _obras publi-cas 
cuja paralysação nos pwre·ce <fa tal . 

. Infediz;mente - ai:n;ia mais - a ·exposição a larmante . das- nossas fi .. 
n:a;nças é . incomp-leta, faltando a .par-te refenente á Pr·efeitura, com _as ope-r.a -
·ções -altamente onerosas ,.negociadas Pelo Dr. Carlos Sa;m;paio med_iante a 
-responsabili.cla;de effectiva e moral da U.!Uão, que só por um mp·ag-r~ . se 
-salvou da uJt ima carga de .30 mi!lhõe;; -de dollars, q~e o Congresso se obstin!JU 
em não autorizar -nos· derradeiros -dias do Gover:no findo . 

O conhecimento mLnucioso dessas respons·rubilidades s o·rn:madas aos -.e·nor.-
mes encargos que p esam dd-rectamente sobre o. er(!.rio federa l ha d~ dar 
ás ciif.ràs colligidas pello Sr. M•inistro da F-azenda um relevo a inda moi~ 

de.~alentador, porque, se a União não teve _medidà na -de:~preoccu-paçfí <:. .com · 
que tomou compromissos de vulto e m época -improp-ria. para a bus·os d·;, cre-
dito, a Prefe'i1;ura levou-lhe, nesse varücuilar, uma vantagem delirante. 

A segunda parte da mensa!l'em ê -por aSS!im dizer o antJX!oto da <primed·r~ . 

Ao · lado ·do q uaJdro ·des.ola.ào.r que des;creve -c.om raro desassombro, o Dr. 
Sampaio Vida] informa~nog do estado -l~sonjeiro da situação econoririca do 
.paiz, a:li-n-ha;ndo al-gar ismos sobr.e· o a u gmento encorajador ;ia nossa ex-. 
IYOrtação; ·ponu0 . em ' destaque a f-orça ds expansão do nosso .prog.r:esso em 
todos os r a;mos da a1ctividade .produ ctora e enumerando as medidas se nijl\JtaS 

·ou "'heroi·crus a que temos de pecorrer para no pra~o -de d!ou-s annos · torllillr-se 
·um facto ·a nossa reconSJtrucção fi-nanceira . 

, .. De· ·todas as p.rov1àencias su-g-ger1das, a que melhor impressão -nos causa, 
·é 'a relativa á . d~s.posi•ção ~ .-que ·se ,mostra o ,GoV'erno de-_cuidar seria;mep..te 
·da arr-eca&ção •lios ···impostos ·exis_tentes, .pondo cobro a um desleixo _que, 
~imultaneam·erltEi ' -com a .f<Llta de -uma verdadeir~ eontabnidruàe publie<t., con~ 
ttti.bue ·de mod.o dep>lorave!l -para a - chroni·ca. ·escassez das. -r endas .e , . eon~r 

·quentement.e, ·para -- o .régim.en assus-tad!YI'- dos cl~ficits . 

' "A arxecadação · escrupulosa ,-e mfiexivel dos ·. impostos é .um -Vl;t-~aJdeh~o 
·problema·· em nóssa adrni·n1stração, e nenqum Gover-no teve ainda a -cons·tan.cia 
e "a ener!l'ia .de ·dwr-lhe a solução ~~ecessania, alfim de que a evasão de ·r enq.as_, 
que, nã,o · raro s-e apreseruta ·aom aJs-pecbos \SU'IIJ!t!tamJenJte · e-scan.d!l-losos, deix,e 
dê. privar · a fa2lenda de ·avultados recursos. 
• · ,, l!Jstima · o Dr. -Sampado Vida! em um rninim1o de 100 .·00.0 c ontos, el):l cada 
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exercido, ,o que o Thesouro perde .por ,falta de zelo e fisca.Jização do appa-
relho a1"Tecadador. 

Essa derua=ção de arrecadar ,sEWeramerute os tributos, feita por <>utro 
qualquer Governo que não o do Dr. Arthur Bernavdes, poder-ia ser consi·-
<leradll. como urna promessa vã ·e Ulna estimativa, de~titui(ia. dJe base. 

F eita, JlOI'ém, por S. Ex., que, em Minas, auxiliado pelo seu. oooretal'io 
das fina.nças, e actual ·Ministro da Justiça, Jevou o · l'igor da arrecadação 
dos impostos ao .pon:to de obter os resultados que .permitti:ram o equilibrio 
orçamen1Jarli.o e ·f0!13Jm o fundamento s olddo do s uccessQ da ges-tão f1nan:-
ceira da sua admiru\Stração esta dmall , essa ·pl'omessa pôde ser des·oontada a:n-
teoipaua mente, com a centeza de que á vel'gonhosa e •ilndefectivel p·ratica do8 
desvios da receita publ i-ca vae tel'. ·emfim, o pa ra.à.eiro qe ha m!1Iuo clanw.ro-
s.ament... 7xigido . 

De ma nei.ra que, se, ·por um lado , ·a · ·exposdção governamental desalenta, 
pelo accumulo de factos denunciadores das condi•ções ·e:lOOepcionalmente cri-
cUcas OO.s fLna nç•as da Naçãlo, por outt o, · o sadi•o opti-mismJo, p·erfeirt:amente 
comprovado, do Sr. Min:.stro •da F'azenda, em rela ção aos e lementos que o 
surto prOJnissor da nossa economia póde · .oppor ás consequencias de ·tantos 
desregramentos insensatos, g.era na vpinião publica uma -confortadora c-orv-
fiança na acção do Governo, que, em condições t aes., para ser p·lenamJento 
vdctoriosa, preci·sa ue todo . apoi-o, de toda s ohldari·edade, de toda collabora~ 

ção dos hra;sHe·iros que tell!ham .pa tr1otis-mo e . sai1bam compveh ender a inNiu -
di•v el grav.idade do momento que a travessamos. 

(D'O PIJ.iz, . 

"OS MANOAMElNTOS DO PA'l.RIOTISMO" 

C om ·a m:eil!Sagem que hontem divigiu a.o Cong>l'esso o Presdd!ente da 
RepubUca, póde a Nação julgar-se inteirada do que ha de positivo sobre 
a situaçã.o fi!llanceira. 

Foi cla ra, mi'lluciosa, preedsa, e princip-a lmente exacta, a exposdção feita 
pelo Governo. Nesse documento, cont raria m ente a o cen.suravel criterio q:ue 
de um modo geral tem si:do açloptado entre nós, p elos di·rigentes, a .preoccupa -
çiio de iÜudir o povo -com f !f.lsos optimismos .ou a la rmantes conc:lusões; não 
pôde ser apontada. O .que S\3 -contém .na merusag.em pr€'SiKLenciaJ é a infor-
mação vevidica e lerul de qua rto dev<pmo!< e de .quanto possuimos, das causas 
que ·determi naram· a present<,'l situação e das norma s que seremos forçaJdos 
a s·eguir, ~sdm: não que:O.'amOs 'ves'VaJar oom .remdssão p:oSJS~vel pan-a aque!le 
tardicional abysmo das eructações rhetori-cas dos finan-cistas de op-ereta e 
dos demagogos de revista. 1 noss.a recedta "no exercício actu·al está orÇada 
em 106.586:3.20$, ouro, e el'Ij 706. 72·5: 000$. ·papel . A despeza :provaveJ·, em 
1il'23, se·rá de 87 . 236:317G$413, ouro, e 908.232:80,9$311, pa pel: 

O dejicit, ·o classico , dernorteJaJclior · deticit da.<; f1,tk'linças ·bro.sHeLras; · ah i 
e>;:tá , ·portanto. ·indefecti ve lrrHmte ·p·osto- deante de n\)s, . e .os --.recursos d e que 
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possamos dispõt• ·para cobril-o, confessa-o .·o Governo ....:... são quasi nullos . 
E porque n,ssim teremos que· os considerar? Porque "todos os recursos ex- · 
trruordinarios - é ainda o Governo que fa]!Ja - :rep.r esenta.dos pelos e-mpres- . 
timos exter.nos - cinooenta milhões de dollars , nove ffitlhõ es. es tevbinos ; 
vinte e ·oinco mJil.hões de· dollaPs e a s .gramdes emissões de ap·oJ.ices, erri 
pa rte. já ernittidas, e em parte · a utorizooas e presas· a contractos , foram to- _ 
talmente desperudidos, nada absolutamente resta ndo do seu p.roducto, mim 
mesmo .pará -cont'i.nUialr -se.J:'!Vliços 11l)J1ciados e da r começo a s erviços conrt:il:'<J.~ 
ctados " . 

· Quanto aos recursos ordina rios , d a r eceita orçamentarJa., a m ensagem 
presidencial afLirma - e toda a; gente -comprehende que de Olltra fôrma. 
não poderá ser - estarãio eUes ·lc:mge d e permittir a oobentut'a do cleficit e 
nem siquer. garantirã-o a despeza publica. 

· A ·situação, com1> se· vê, -não pode ria ·ser mais g~r!l!ve e está a solicitar>. 
medidas de uma. precis~o · mathematica e, ·sobretudo norteadas pela dJs.po-· 
r:ução' inflexLvel de não ceder .a n enhJurpa outra -conveniencia, a ·n enhum outro. 
impera tiVlo que n ã o sejam os de conjura r a triste p·er spectiva com que nos 
deparamos. 

O Gove·rno, ao que s e deva 1in.flerir das su~JJs dJe,cla~raçõ.eS d e hontecrn, em .. 
]?ora naturalmente a.p:prehensi<vo com as di!fi-cul-dades que se lhe an:tolham, 
assegura que a:doptará " •um r oteiro fit·me e caminha rá i·mpaJVidlam ente no 
cllffi~ri.rncnt(J du seu dever" . Para attingir ci objectiv.o .que o preoccupa, e 
constitue hoje ·o a lvo das attenções geraes , vol tadas ta mbem e a n ciosa.rnente 
para o homem q'lle a caba de subir ao poder, e sobre os h ombr.os de qouem 
J?esa 0 le~a.;do pouco invejavel d e "um -serviço de divida publ1ca que de-
vora m'~üs de tresentos mil c ontos de r éis da nossa .receita, deficits de- du-
zentos a tre,.entos mil c on,tos 4·e 1rêi.s e, ao la do d isso uma arr ecadação que, 
dia a dia., mwis e-mperra e fa tha, a bra dar por immeruata s providencias r e - . 
forma dora s " - ·para restab'el-ecer o equilíbrio das f-ina nças ·publica;s , o novo 
presidente faz c ons tituir o seu pl-a no de acção n o qu 8 chama, com pro.prie-
dade, o.s mandamentos dÇ> patriotismo: 

"1°, respeito abs-oluto á legalidad e: das desp ezas ]mblicas., evitando a. todo 
o tra nse a utoriza i-a s s"em dotaÇões r egula res , sem r eceita correspondente e 
sem o -concurso c ons tituciJonal -do Tniqunal do Contas ; ·2•, a;taca r com energia 
inquebra ntavel o .problema da a rt·ecada.ção d a s r enda s., oppond o uma orga-
nização pode rosa -contr a S.ua eva são. Esta é es"ti.m wda em mais d e oerri mhl 
contos de réi•s; 3• •. evitar, -com o _m ais diligente e meticulos o cuiood.o, a 
perda indtscutivel de milharcs de · contDs '<l.e r é:s·, a nnualm ente, com os pro-
cessos a busivos ·Idos f•orn!ecilmenrt.ós â.s !'epar;tições pubLi-cas; 4• , s uspenão, p.or. 
"c:i.ous a:nnos, -de ·toda-s: as obra s que, sem .prejúizo. p.ossam ser a;dia das 'e . res-
cü•ão <l.e .. todos os c ontra;otos · ~ujas "clausulas -não a. im-peçam em a bsoluto; 
5•, red~zir systema t1·camente, com :animo r.esol'llto, a despeza orça m entaria, 
quer :na elaboraçíio, ·.quer .na execu.ção eom estudo a purado dos menores- 'de-
talhes ; 6•, . !l'esolv.er deflnltivam:ente o ·problema impressiona nte do Lloyd 
Brasil<>iro, que já deu ao Thesourc:i Na;éiona l um pii'efuizo de mas de . cei:n 
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mil: QOntos 1 ele •r.éis no!'! ultimes annos, decorrrielos e .continu[!.rá. a .. dar, in.in-
t•trrup.ta!llent:e ;. 7~, constituir . um !fundo especi,a,J .erp: Lond·res, desde . já! para 
assegura1: -o resk"Lbelecime·nto 'do serviço de .nossa divida extern.a em 192'( . 
E sse fun,do . dev·erá, s·e . f.ormar .por contri.buições espe-ciaes, cujo proçlucto 
seja ll"emetrtüdo. mensrulmente aos .-ruossos banqueiros ·em Londres; &•, org·a-
nizar se!ill demora .um apparelham~ruto . ba,n.car.i~ dE; grande am<pÚtud!e e reSis~ . ' . . . .. 
te nda para assegurrur a mais· plena ·expansão da proclucção naoiona] .em 
toda,s as suas modruJ.idades, fomientando em !larga e~cala 'o ,desenvolvimento. da ; . . ' . . . ' ' 
Jlon.tes de riqueza de mais prompta r eiEzaçã.o1' . 

. J 
·Ev1dentemente o ·p.r.ogramma ·que se traça o Gov·errro, assim l-h e não 

pereça a ill'n:pavidez a ·que aUudiu para seguir o roteiro firme a que se dev.(l 
ci·ngir; 'logrará. realizar . o seu d!esiàeratwm, na observanda pura e' , SÍ!llP.les 
dos impositivos a,c1ma expostos. •E nós, que em ·edições . recentes, expuz,emos 
o nosso modo de ver ·a actwM situac;:ão :fli1nanceira e as med:idas que julgavn-
ntos ilrup.rescindiV'eis . á. .solução da cr.isle, .sentim.o-nos : p.er:feitamente á vontaJde 
& .cóherentes com as opiniõe& por estru. mesmas column.as externadas; . ay .. 
p!áudirido as dire·ctri'zes adoptaqas pelo Goven1o. 

· Que temos f'eito ·nó$, desde o inici o da nossa actuação jorna listica, s.inão 
profÜ~ar .com energia e incessantemente, o desp·rezo votado ás ·preácri.pções 
legaes quando se trata de autorizar ~espezas ·pul.licas sem cor.respvn.dencia na 
.recei·ta e sem o 11lacet do ' Tribunal de Contas: apontar á punição mereci.ida 
v-elhacazos fonnecedares de reparbições ; bradlilr contra o 'emprehendilimento d~ 
obras sumptuarias ou de 'Útildda.de evidente mas1 adiaveis; ·chama r 
a · a ttenção dos :poderes · puFi<cos para o desCaJI•rubro 'da martllnha: mer-
ca,nte, .na parte em 1que ·eHa · dicrectamente se =relaci ona ·com· o Thesouro ; 
demonstrar a necessi'dacle ~a •constituiçãÇ> de ·um fundo esp·ecia] para o ·pl·eé 
enchimento dos nossos -oompromiissos e:Jeternos; a t acar, systematica men.te, os 
immoraes r. ruinosos contracros que a União ·e o Municlpio teem ·firil.Yado 
com empr ezas p-oderosas, e ve;rberatr, s•em r eservas, a 1ne!á.gomania de .. cet·tos 
administradores? 

Ainda não ha muitos djas, q'llando alguns jornaes a pontavam :;~.o . Sr. 
Arthur Bern.ardes a degolla d;o funocLonalismo ·e a reducção dos se'lls ven.ci· 
mentos para .quasi metade dqs a.ctuaes, c omo ·crltelio. imp:r.escindi.vel á.. ll'es .. 
tauração das fi n anças . n acioiJaes, a nossa palavra sincera, leal e sensata, 
foi toda uma advertencia ao Governe., para que: se .não enga:nasse com a 
signifieação de taes .sugg·esti'íE?s, através das qua~es o J'reside.nte deveria lo· 
hrigar a penas o j-ogo . dos ne9·ooistas e elos a dvogados administrativos, dese-
jm>os de anrancar a os .servidores do Estado. as. somma,s que eUes mais tarde. 
J}!eitear.iam em .oonsbrucc;:õ·es e toda a sonte d.e ·aventull"aJs I"Uiinosas para o er~rio 
nacional. E ti·v emos, ·então, Ql!'POl'tunildade de dizer ao Governo, que .por m ais 
angusti<;>sa .. a nossa s ituação a,ctua1, ·'OOr<iamos conjurado a •cri·se assim . nos 
di.sp'llzessemos a tprnax .u:mJa T'eal-idade a arrecadação "perra e j'al'ha..; .a. .. q1Je 
aJ!ude a mensagem . presidencial, a .rever con,tractos oneros-os ,e a impulsionar, 
nor. t.odos •OS meios, notadam~_nte pela. .· creação de up ambiente : de Uberda-cle 
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e de 'cómpeilsação ao .proleta:rJado 'das ddades e dOs . C3JULp-os; a · nossa produ--
CÇâO industrial El ·agrlicola. , . •:.-,," 

Registramo·s, ·po'is, com · 'satisfação, a · identidade de v·istas do Presidente 
actuii.I/:com os ·pon.tos. quasi todos que 'constituem o programma desta ' folha. 
E ' ~ó· nos . resta aguardat·, ·bem ·ccrrro á Nação; que . o :Si·. Arthur Bernàrdes, 

'ta.lqua:lmerrte · o ·assegura 'no ' documento no.tavel que verri de reinetter· ao 
congresso, quei-ra •cumprir "os _ ~andain·entos do patriotismo". 

_,_·, 
(D'O Corn.bate) . 

O LffiELW ... 
Todos os recursos ~~traordinarios ~ r epresentados pelos emprestimÓs · ·~:k" 

ternos, 50 milhões . de dollars, nove milhõe~ este-rlinos, · 25 · milhõe~ de 
do.llars e as grandes . emissões de apolices, púte já emittidas , pàrt~ a'U· 
torizad~s . e ~resas ' a "contract~s .:_ . foram tot~lmente de~p~ndidos, nada 
abs.olutai:nerite resta-ndo do' seu" 'pil'•:Yducto, nem mesmo para 'co~ti~~.ar 
serviços iniciados e c:iar começo a serviçpil . c_ontr-ac_tados" ,' diz 'à· ',-;.1en-

. ,. 
sagem do GÇ>verno. 

A mensa gem que o Governo dirigiu ,a o Coriúesso, ev'idenciando c!ar;;.-
mente .· a situação _ financeii·a ·do paiz, i:em uma eloquet1.cia alarmante: 

O · .algar:i.sm.o -~·eal da . divida . d·a . naçã:o, aocrescida assorri:brosá mente com . 
a politica esbanjadora ·do Governo passad9; demonstra, serri rebuços, ~ . enor-
me gravidade . que amea_ç;a arruinar este riquissimo pai~. 

Pelos proprios termos da mens.ag·em, o publlcC' póde avallar a razão que 
tinham·os em _accusar. o · ·Governo transac-to de . dela.~tdador e mescnupulqs& .. 
Elle passou como uma epidemia. deva stadora das forças_.produclioras d() . !).aiz. 

,Foi um .tufão q ue , tudo devas~ou. na sua pa~.sagem, levando. a deE!olagão 
e a rui na a toda ~~; parte. 

Foi o Governo dos creditas que- em vez de. augmentar as ren'das, multi-
. pltcava os emprestimos, numa continu1dade imp_i·essionante e nociva, .. .-. 

-E ,agor-a, para· s.olver a · nossa divida. assombrosa, creada pela morbida va,i-
dade . do Governo dos milhões, o novo po·der quasi não tem recursos _ lcev.i-
wora dores . . _ 

A . m:ensagem -que comment•a:mos poupa-n:os o trabalho de fazer uma de-
Vàssa ·na adm.inistr:açã0 · pass~;~da~ p·ot,que ~ -um verdadeko i! beiJo . contra, , ~lia. 

Recursos dispon]veis - Para fazer face á. g.r!'lvidade dest;:t. situa:çãq, con--
trechos mais i.mpoÚantes, . que dã:o. uma idéa Tea' do peso dos enca rgos que 
estão sobre os -cofres publicos, prejudi-cando o bom func_cionamerrto da ma-
china administrativa. 

"O si-moples confronto dos algarismos tbasta ~Jara 1 pôr em rel-evo a maior 
" gravidade da· :gttmiç'âo actual. ' " .. 
_·,:,· ~, ... :;Recursos ·aispos-ivei's . - ···Para fazer '' face· á gravidáde" de&ta situação; cori-
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- fess~os, coll') a maxima lealdade, os recursos disponíveis no momento são 
quasi nullos. 

-fados os recursos ea;t.raoniina.;·ios repre:&enta.dos pelos em,p.1·estimos ex -
.ternos - cincoenta. milhões de dallars, nove milhões esterlinos, viThte e cin-
co milhões de dollars e as grandes e1'l'IJÓSsÕes de apolices, parte já em!i.ttidas; 

_parte autan.zwdas e presas a cantraotos, [01·ann. total!rruente c~espenclidos, nada 
absolutamente resta;ndo do seu producto, nem mf':smo para .continuar se1'Vi-
ços iniciados e dar começo a serviços COThtr:actados. 

Os ·recursos ordinarios da receita orçamentaria, aliá s sempre majora da 
nas previsões, não .garantem nem mesmo Õ1 serviço nor·mal da despeza pu-
blica. Basta saber aue àté 30 de 'S~temb'ro de 19·22 a arrecadação paJpel im-
portou apena:s em tresentos e _quarenta e seis mil con'tos e a arr-ecadação 
ouro em c.erca ·de .cincoenta mii contos" . 

-éçmo se vê, 1'oi tal -o desbaratamento dos dÍnhei•ros pubÚcos, executado 
em ·em·presÜmos, ei?·issões e contractos, ,qíle o Governo é o primei.ro a con-
fe!Ú;;ar qÚe ''os recursos da receita não .garantem nem mesmo o ser>viço 
normal da despeza· publica" . 

Triste e des-graçado paiz! !!!'feliz vOV01 
' Não havE:rá ninguem que, ·de boa fé, aoouse de injusta ou· exagge·racla 

a critica impiedosa na sua sensatez, q'Ue movemos ao Governo passado . 
A nos&a. campan'ha foi irreverente, mas inspirada ·em a ltruísticos ;priu-

cipit.ls de patrioUco civismo. Foi um prote13t0 vibrante, um cauterio derTa-
mado diariamente n:a cons9ien.<:'ia. 

Sobre o -nosso lamentavel estado orçámerttario, ha na mensagem pala-
vras assim: 

"As ·prévisões mais optiinistàs orçam· em quin'hentos e cincoenta mil 
·cofitos de réi-s a arrecadaç~o tütal papel, e em setenta mil contos a 'arre-
cadação tota l, Quro. Note -se que até hoje o Brasil ainda não at-recadou 
SE!iscentos mil contos de réis papel. Contra es;;;a. situação a ·despeza · p ubli -
ca excederá seguramt>nte a novecentos mil conHJS éLê T'éis. 

be exposto resul ta b"lft- cla.ro a noss'a deploravel situação -orçamen'ta-
ria, da qual só podemos es11emr um deficit .consideravel e já.mais recursos." 

E infellzmente não ha quasi recursos .para soluci'ona:r essa questão mo-
mentosa. 

Todos, até os "extraorq·inarios ", foram gastos. 
Os dous trec'hos, Q.•Ue tl'anscrevemos {lo Hbe:Jo - o!f.ficial, -bastam para nws-

tràr a tniseria. .do rpaiz, enqoõerta com galas e festas, ·dé rei.s e exposições . 
Respondam como qliizerem. 

(Da A Vanguarda). 

~>ONTOS DE INTERROGAÇ~'iO 

Na analyse do relatorio -do Sr, !Mjirtistro da. Fazenda -sobre a . situação 
f.i.ba)1cei·ra temos feito . comm entaéi-os, _que a importante .peça nos suggeriu, 
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:enr torn'o :da sua pa rte proprilvm ente crí tica .. E' natural que nos detenha-
:tiÚ)il, ·por ,iJnstantes, ma .sua parte idea tiva. 

o illustre Sr. Sampaio Vi:da:l Tiiilo a tteTIJUou as côres do quadro nem 
qui.z i,gualmente Ihe dar tonalidade, 1que cahisse no exaggero. Desenhou com 
mãti firme, á vista de algarismos .Proba ntes, a gravidade da situaçãJo finan-
cei·ra e não s e ateve á tarefa da exposição do m al e do seu diagnostlcu 
prompto. Quiz ser tambem u ma ·especie de tha umaturg•o das no.ssas finan-
ças e ' construiu um quadro de suggestões a que .a v ibração de iS. Ex. deu 
log~ a denominação de '·mandamentos pa triot1cos ", antes que o ineffavel 
enthusiasmo de certos jornalis tas Q f izesse. 

O 1Sr. Min'istro da Fazenda tem a lgumas uessas m edidas no canhenho, 
promptas a sa·em f ixadas em um traço de penna presidencia.l; pat·a ou-
.tt>as, porêm, não pó.de prescindir da coHab~ração do Congresso Naciona l e 
dahi taJvez as reservas que se notam em alguns pontos da pa rte constru .. 
ctiva do seu fulminante r el'atorio .. 

O novo gestor da pas ta da F1azenda acredita que, a pa r de medidas: de 
ocdem imm ediata, para regularização da divida fluctuante, a crise será 
conjura da . pela acção desses m a ndamentos. São ell es, n a ordem da classi-
ficação ministeria l, o respeito absoluto á legalidade das despe2ias ·publicas, 
a a.rrecadaçãJo etficiente das renüas pu·bJicas .. ele maneira a reagit• contra 
sua evasão, a modificação no processo abusivo dos for.necimen tos ás r epar-
tições publicas. a SlUSpên'são das obro,s adraveis, a t·educção systematica elas 
despezas orçamentarias, a S'Olução definitiva do problema do Lloyd, a crea-
ção de um fundo especia l em Londres, pa r a r es tabelecimento do se·rviço da 
divi(\a externa em 1927 e a organização do apparelho bancario. 

Ahtes de ser dada á publicifhlde a mensagem presidencia l, que contém 
a exposição da verdade i•·a s ituação firian:ceiTa do paiz, apontava mos fre-
quentem ente, como um dos males profundos que viciam as nossas flrta nças 
·e . alteram a organização administrativa, ·a in utilização das funcçõ e,s do Tri-
bunal de Contas, ·dia nte da audacía e desenvoltura dos governos nas suas 
relações cum o Banco do Bras il. 

A providencia que vise pôr termo a essa s itluação não é sOmente· de 
ordem theorica, sob o ponto de v ista de regularidade do fun ccionamento 
'dos orgãos de ·~costrôle" das despezas publicas; é egualmente de ·ordem 
moral , pm,que se constitue em um freio á acção dissipa dora dos govern'os · 
~orazes e f az com q.ue a administração brosileira reentre no período de 
com·postura a dministra tiva, a oque nos habitua ra m os primeiros g overnos da 
Republic'a . 

Nã o é possível que perdUl'e o systema de .ter~m os ministerlos, para 
s·eus pa gamentos de ordem reservada, .oon:tas correntes no estabeleoi-mento 
ban'cario o:l.'ficia:l. E ssa c~andestini'dade ê 'Um incentivo á orgia &.li desp&-
zas e prestimoso estimulo ã corrupção QIUe nivell\ corruptor:es e corr.ompidos. 
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Ha, entreta nto,··uma parte na -ser.le· de providencias. . alvitradas p,elo,·.l:lr. 
Ministro da F azenda, que, :õ)llla . sua arrub~gui.dade•, se : tonna :. um ·y,erqé\del;r.o 
p_onto .de interrogação. _ .. 

·O actua l director das nossas finanças a1:-cen:tua a ·decla raçã o de q,ue• o 
· ·:g·overrto estudá com presteza o plano ·geral "em q ue o problema ·primario 

1 é, sem duvida, a soluçao p.rompt.a para a divida fluctuante, . superior a ; se-
tecentos mil contos de réis." 

Como julga o .Sr. Minisko da F azenda· poder conjurar essa situação, 
creada' pel-a imprevidehcia e desacerto -da- orientaÍ;ão' orçamenta rlâ do g,;vér-
no transacto? São pala "V ras textuaes do· Sr. Sampaio Vida! : "Esse pla no as-
senta rá- p\lr certo em bases là rg'a s e penmanent.es, em cuja argama's:;a .:lc -

' g ut·amen te não se dispens!ü'il: ·a reserva ·de ·OUrv que 010 gover.nos passa dos 
I augmenta t'a m COn'siâeraveJménte para Ser a •baSe da nOSSa • ecOnOmia." \ 

A divida fluctu ante é um ·estado pàssa geiro d :J.s fin:anç'aS' publicas; é 
elementoo que, conf·orme a propria dencim'in·aÇão, :fluctua e· oscilla : P ara re-

·solvel-a, en~retar..to, o Sr. Ministre da F azenda imagina· u'm plano de bases 
.. ·l'àrgas, no qual entra como coefd'iciente poderoso a r eserva de ouro co.nsti-

l uida p elos fundos especiaes . 

· Descendo da wbstração á realidade, em qUé se resume esta p a.rte deli -
cada ·ao plan'o do Sr. Ministro I da F~·end·a '? 

Querer utilizar a ;reserva. de ouro, .disposta para . üu~ros fins, para. pa-
. gar despezas. superf·luas .e fec~1ar as frestas abertas 'Pela prodiga lidade go-
. vernamental? 

O fundo de garantia , ·que em 1ns era de 47.390:921$000, ascende, .se-
gundo os dados fornecidos p~lo. Sr. Homero Baptista, na su a exposição, 

._feita. ao dei~ar a pasta da F azenda, a 88 .• 29-7: 811$3>60 <Juro. 

·o decreto legislativo n. 4.182, de 13 de Novembro de 1920, que solidi-
.ficou a orientação adaptada I)elos dirigentes do paiz, em relação a o fundo 

·· de ga ra ntia, prescreve no § 1° da letra b,- art. 1•: 

" O ouro amoedado e em barra a que se refer-e o art. 1° não poderá· ser 
retirado do fundo de garantia, sob pena de responsabilidade, do· ,P:r:esidente 
da Republica. ll do Mlinistro . da F azenda q u e o contrario deter:minat·em e 
sob pena de demissão e procçsso criminal do funccionat·io ou funccionarios 
que o executarem.,. 

·'Que p ensa. o governo ac}i!íal ?' Obter do Cnngresso a revogação -desse 
o-bstaculo legal para a~pr6veit!j-r a reserva ouro, no sestido de um.a emissão, 
com que julga solver o caso da divida lflJUctuante? iPoder .a;pprehender, no 
seu · cónjurito, a rota: finan'ceira a· que se vão ·entregar <Js acta aés timo-
:i:u)irós? ·~ .. 

• 1{•1 
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AS CAUSAS DA SITUAÇÃO 

O _paiz costnua debaixo - da ,angustiosa impressão produzida pela men· 
sa_gem franca e resoluta do Sr. P~·esidente da Republica. Essa mensagem 
deu, aliüs, ao -pov-o brasileko a idéa de que somos assim como um colossal 
navio que, de repente, passou a fazer agua por todas as cavilhas e caver-. 
nas. exigindo, a bem da salvação geral , que todos, sem exclusão de um só, 
empunhem b.aldes , manejem o macête e a estôpa, na fun cção de calafates, 
toquem acceleradamente as bombas afim de impedi r que, antes de lograr 
uma t>nsea-da, a mole fluctua nte vá a pique. 

Pelos termos desse documento impavido e viril, a causa principal do-
n'osso estado financeiro está nas despezas assober-bantes, nos gastos sem 
medida, nessa verdadeira gaspillage dos dinheiros publicas em . que tão rer-
teis têm sido os noss-os governos, na ansia, aliás nobilitante, de a-pressar o-
futuro, r0alizad·do, na expressão da mensagem, em uma decada o que axi--
g iria tres ou quatro . 

Ninguem contestará esta affirmativa do Sr. Min'istro da Fazenda. Te-
mos gasto a rodo, a;pparecemos no scena-rio economico com•o um paiz de 
mãos · rõtas, como um verdadeiro filho ·pr~digo que despeja pelas janellas os-
fructos accumulados pelos seus m!).iores, sem reflectir na maxima de que· 
tudo tem um limite e a propria ri-queza de um territorio como o do Brasil 
é rel<~otiva. 

O passado governo, sómente para a construcção de estradas, -portos, sa-
neamento, t>mitti.u. EtJpolice:; ou g·astou de emp·restimos extern·os quantia nó-
va-lor a;pproximado de dÔus mil-hões de contos . Isto sobreexcede a capaci-
dade de qualqu er nação, ainrla quando essa nação seja :L nossa, l'L v~;rter 1'1·· 
quezas por todos os pórvs e a pedir apenas que, lhe explorem as reservas: 
maravilhosas. 

Outras causas, porém, co-ntribuem para esse estado de c ousas. O I!Jr. 
Ministro da Fazenda calcula a evasão criminosa, ou por in'capacida-de do ap-
par-elho arrecadador, das rendas, em cerca de cem mil contos, o que repre-. 
senta a terça parte Q.o que precisamos dispender com o serviço da divirJa e-
a decima par.te das nossas melhores arrecadações. 

Ha, ainda., a falta. de elasticidade do nosso systema ele impostos, que· 
deixa escapar ·uma · serie enorme de individuas com capacidada tributaria,. 
emquanto extorque a outros já ex-haustos tudo quanto elles podem dar . 

Neste particulaT dos impostos convém salientar que, sendo nós um pa.i2; 
que haur-e o melhor de sua receita através das -tarifas a:duaneiras, cobrando-
sobre os artigos ·ele sua importação, temos tentado em vão a t·eforma. dessas. 
ta.rifas. 

Que causas m ilitaram em favor do estaciona mento ele um projecto cuja 
discussão foi feita ele m•odo tão minucioso e meticuloso? 

Leia e releia o Sr. Presidente da Republica estas palavras do ex-Minis-



-702 

tro da Fazen'da, no seu ultimo relatorio, que importam na mais ostep.siva 
accusaçãú de venalidade que um Ministro de Estado já atirou á face do 
Poder Legislativo, e que, em outro ·qualquer paiz, t eria determinado, da 
parte do Presidente do ~enado, a rubertura de um inquerito para apurar 
·t·eaponsubilida,des e varrer a testada em que importa semelhan'te positiva ac-
eusação : - "Forte e pertinaz esforço envidámos · parà levar a effeito a s ua 
revisão (das t ari1'as da Alfandega). Infe lizmente, ven'ceu a,qui, como se sabe, 
a conjuração das industrias, que vivem e só P"osperam graças á tarifa, e, 
por isso mesmo, tudo f azem p·ot· mantel-a e . sustentai-a com~ cousa em que 
se não deve tocar, posto seja a pauta alfandegaria ·prejudicialíssima aos 
grandes interesses da Nação e ás mais comesinhas conveniencias da popu-
lação. Da conservação dessa pruuta atrazada e gravosa cabe a culpa ao 
-ee-regio Senado, onde, a julga1· pelo episodio parlamentar a l.Ji occorrido, .pa-
rece que, neste caso, a lli não resoou ·o ·clamor c'.as legitimas aspirações DO-

pulares." 
Depois de transcrever em s eu relatorib apreciações fortíssimas de um 

.orgao jornalístico contra a acção do Sen'ado, no caso das tari1'as, o Minis-
tro i.nsiste no seu julgamento, alludin'do "ao predomínio de força.!l podero-
sas que, com a rmas e .processos de qua1•quer especie, se levantam para 
.qbstruir - e de facto lograram obstruir - a decretação de leis e medidas" 
pendentes {lo ~Senado, declarand:o que, dia nte de tal resi.sten1cia, não basta a 
-energia d~ um governo par.a enfrentar a salvação publica. 

Eis a h i está a accusação Í ormal do Sr. Homero Baptista á mais alta 
·conporação parlamenta·r do Brasil, em um caso sé.rio, em qu e estiveram em 
jogo os supremos inte.resses da industria agitada na sua defesa . 

O povo brasileiro confia na energia do Sr. Arthur Bernardes, mas nós 
nos per-mittimos a liberdade· de lembra i a s. Ex. que, no oceano r evolto em 
que vae · singt·ar com o ba~"o do Esta,do, não deve desvia:l-o sómente do 
rochedo de Sylla, ahi representado pela nossa divida e pelos n'ossos dJeficits, 
mas tambem do de Carybides, no qual se materializam essas r esistencias 
mysteriosas do . Congresso a que a lludtu, com toda a r es'Ponsabilida de offi-
oCial, o ex-Ministro das FinançfLS ... 

(Da Ga,zeta) . 

REJSTRICÇÕEJS NA DESPESA 

Entre as providencias que, para attenua,r a crise· actua l, o Sr. Ministt·o 
(la Fazen'da suggere, na exposição enviada ao Cong.resso, figura como indis-
pensavel e effioiente, ao la do do rig>or na arrecadação das rendas, extrema 
-parcimonia na despesa. 

Um golpe de vista sobre o ·orçamento é sufficiente para conv.encer de 
quo ha muito .por onde curtar na cauda infinita de lei de meios , cuja exube-
ranma jâ uma vez ·t01 ciassiil(lcada de "uropícat". 
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·. A' sombra da ben~ficencia, da utiJi.dade gera l, do altruísmo, do 'proprio 
-ensino, ha uma série errorme de f avores ·pessoaes , de :frioleira s, de serviços 
i nuteis · que gravam pesadamente o T.hesouro. 

Os ca ndida tos a um t a lher n a m esa do orçam ento pullula m em torno do 
.Congresso, enchem a s ante-salas e corredores da s casas legislativa s, forçam 
.a ben evolencia, ins·inuam-se no a ni-mo dos Deputados e !S ena dores, oompem 
.as r esistencia s m a is energicas, p a ra a J.cançarem a v erba destinada a sa tis-
.f~zer seus appetites, sob os m áis varia dos pretextos. 

Ha hospitaes s·em enoferm_os , es colas que n ã o funcciona m, a ssocia ções 
educativa s de pura fa nta sia e innumeros outl'os para sitas do orçamento que 
-o suga m e depaupera m todos os a nnos, po.rque o Congresso nã o r eage ·con-
tra os avança dor-es - do er a rio. 

Si o Governo m <mda.sse inves tiga·t·, com jus tiça e isen ção, as a p·p1i:ca-
.ções dada s a centen a s e centenas de contos de réis ass im m alba ra tados 
•·ealizaria uma obra de m oralização de cos tumes e de defesa dos dinheiros 
rmblicos, atirados a m a n ch eias a uma classe esp ecial de indivíduos, cuja in'-
ventiva surprenendente não s offre intermitten'cias no estudo de processos 
J10vos para assalta r com exito os cof•res da Nação-. 

Um. inqu erito r igoros o em estabelecimentos e · -ins tituições s ubvenciona-
d a.s e uma f iscalização corajosa, para conhecer da s condições em que vivern 
e r ealizam os fiiis . ben eme ritos a q-u e se propõem , por ia m a descoberto mal-
versações e a,bu.sos r evolta ntes e h abilitariam o Govet·no a corta r cerce as 
explora ções mdecorosas de que é v1ctima o Thesouro. 

A mdustna da subv-en ção official corre pa r elhas com a das isenções de 
Jmpostos, das f·ra nquia s postaes e t elegraphicas, do liv r e tra nsito em estra-
das de f-erro, toda s ellas t endentes a o mesmo obj ectivo . Da hi dous prejui-
20s - decres cimento da r ec-eita e a ugmento da despsa. 

Ninguem contesta a o Estado o dev er ~ a mpa rar as inicia tiva s de as-
•sistencia e de c~ridade ás que possam .produzir benefi-ci-os gera es, de ·ordem 
•scientifica ou industrial ou na ol'bita ·do aperfeiçoamento istellectual. O que 
-é contestavel , o que a-ca rreta prejuízos pecuniarios e r-ebaixa a mora-l pubH-
·ea são os favor-es escandalosos arran cados á b enevolen'cia , á. tibieza, a o des-
oeuido ou a o atropelo com que se elaboram os orça m entos . 

Nas ultima s sessões legislativas, a o _apaga r as !JUz·es, os orçamentivoros 
fervilham de s olicita j;ões e empenhos, e nfuo r a ro conseguem a approvacão 
tumultuaria de •projectos e emendas que a volumam os a lga rismos do ~is 

:pendio publico; sem o menor proveito para a Nação. 
Si a evasão -de r endas é, realmente , uma das causas .pt'eponderantes do 

deseq-u11ibrio orçamenta rio, [ló-cie-se a,ffirmar sem erro -que as sub<venções e 
l!<uxilios i-njustificavei.s constit·uem o se.'l'U-ndo fa ctor dos defioits annua.lmente 
' '!o'rificados . 

Estamos convencidos ue que o ae.tual Governo· vai e mpenhar todas as 
sua~ energiM; em ICOnjurar .a crise financei•ra e -pa-ra 1sto a g•irá com desas-
~'"mbro e unidad-e de pensamento. 
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A s it'uaçã.o roolama •·emedios extremos. E não ê justo que se paralysem 
obras de utilidade, que se restri-njam ao Pa:z os meios para o seu desenvol-
vhn·e;J·to material e continuem •. entretc'1.nto, a viver á custa do traba.Jho dos 
c:ontribuintes as sa-nguesug·as do Thes-ouro que eX:ha:urem os cofres, . sem 
titul o nenhum a·os favores que p-leitear" e <Ücanç;;.m . 

·A escolha de uma commissão investi.ga,dora, ·que, por parte de cada um. 
dos Minisle>·ios, fosse irioumbida de apurar os abusos existentes na a.ppJoica-
ção de subvenções, seria uma providencia preliminar d·e que o Governo 
la;nçaria mão, para conh ecer toda a extensão do mal cuja extir.paçã(} se· 
impõe. 

Antes, porém, que E·e faça a inv·estigação, se.r·ia de bom aviso que as 
dotações orçamenta.rias com <:.o'1.racter de subvenção ou a uxilio deixassem de. 
figurar no orçamento eomo !imp erativas e constituissem mêras a utorizações. 
ao poder executivo, que, ass·im teria a faculdade de negar-se ao respectivo. 
pagamento, sempre que verif.icasse a má a:pp.Jicação cla:da peJos interessaclos. 

As aperturas do mom~mto e o p·ropr:o clecôro da administração impõem 
ao Governo o maximo cuidaclo nos gastos. 

E nunca serão CLemasia;dos os meios ele que se uti.Jiza..· jJara defender o 
Thesouro contra as a.r remetti>das dos que cevam n.elle. a s•ua voracidade . 

(Da Gazeta) . 

"·o ~OMElNTO FINANCEllRO 

A rnensagem elo Gocverno sobre a situação financeira do paiz ·iJnpress.jo·· 
nou a opinião, pela franquezt como que· ex.põe o delicado momento que 
atravessam-os. 

Mas, não ha mativo para a,•lru·mas e 'clesaJ.entos. 
Sem .euvicla que os algarismos officiaes indicando a.s ~·esponsabilidades. 

co TI1esouro, ·são avultados e impress-i·onantes, do mesmo mod-o qUe gêra ap-
prel!ensões a ausencia ele recursos immecliatos, em num:erari·o, para acudir 
a despezas 'volumosas. 

O confronto, porém, da crise financeira com o vi·gor e a pujança ela 
vida economica do paiz, eleve levantar o animo elo G.overno e da Nação e 
t'lar-Thes corag·em para · agjr e solu cionar as diff.iculdaCLes elo momento . 

}Jssa~ clifficulda;des são transitarias e prov.eem ele factores multiplos,. 
alguns dos quaes ·preéxi.stem ao regimen republicano. 

Seria imperdoa;cvel que, deante dos tropeços ·ora creados á mar.c-ha ascen-
C'i'b~ar elo paiz, quedassemos desanimados, cons'ÍCLeranclo irrém~diavel a si-
"Úação, como c- 'contemplar o paiz no fundO' 'dé um aoysmo . 

... E' certo qu.e a ·divi•cla nac'onal cresceu"' nhift'o, qU-e os compromissos exi-
giveis attingem a mais de 70q mil contos, que o serviço d:e ju-ros e amorti-
zição consólne 36o ltilil e que te.mós ·a · ~o.fvéJ.· idoüs j.,mdinf)s, um de .nove mi-
JnÕe's es·t'érünos, ·o'u de 14 tnilhõês de iobras. 
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Ninguent contesta que a hora é dif,ficil e e~ige energia e prudencia, na 
:acção governamental, .restricção, nas liberalidades do Congresso, espírito d& 
sacrifício, em toda a Nação. 

Mias o .mal nãJO é de morte, não arl'fecta os centr-os vittaes doa nossa eco-
nomia. Somos um paiz de recursos Lncalculaveis, cuja producção, ainda in-
·cLpiente, pôde ·multiplicar-se ele modo assom'hr osc cuj<t.S possib~lidades eco-
nomicas não teem rival no ·mundo. bastand& a riqueza do sub-solo para ga-
rantir como la.stt·o as .operações, por grandes que fossem , necessa1•ias á ex-
pansão dos nossos· p:roductos . 

A crise actual deve >.er encarada com a nimo resoluto, com' inteira fé 
nc e1:ito final do Brasil . 

Temos progredido intens!~Jllente. O Brasil de hoje não é o Brasil elo 
-quatri·ennio campvs Salles, ha mruis de vinte annos, sem a população au-
'gmentada, como está, as vias de communicação, o surto ela agricultura, elo 
-commercio, das industri.aJS. 

NaqueHa época não eramos uma exmressão apreciavel entre os paize>~ 

·civilizados, qu e ainda não tinham fixado devidamente o nosso valor com o 
Nação, a magnitude da nossa orientação na vida int~rnadonal , a vitalidade 
·ela nossa ·economia . 

O prestigio que o Brasil tem alocançado, nestas duas decadas, o a u gmento 
1Jrogressivo da sua popuJaçãJo, o su11to ver1Jig.inoso 'Clas suas T·ealizações, 
.devem alentar gavernantes e governados no momoentQ cribico ora exposto, 
·em todas as sua.s mi.nucias, .peJo Ohefe do Govel'no ao Poder Legis~ativo . 

O que ha, de facto, é uma ·cri.se de ·corufiança, determinada pelOs el'ros da 
administração, pelá. ,i.mprevi•denc.ia no ataqu e a problemas. que demandam 
largos dispendios, para os quaes não temos cogita.d'O ele crear fontes de re-
ceita e nem mesmo ele aproveitar as já existentes. 

Falta-nos homogeneidade de orientação, acção continua e perUna.z, dire-
•ctniz segura. 

No combate perma-nente que é a vida do ind-ividu o ou das conectividades. 
a vacillaçã,o em l'Urnar á. méta determinada e a persistencia em cam!in:ho 

•errado acarretam g.raves damnos, retrocessos lamentaveis . 
Os serviços publicas do paiz r-ecla-mam CO!TliPletã remodelação. Não t€1mos 

.estatistica, não temos Ol'dem e methodo· na organização dos orçamentos, não 
possuímos um ·apparelho na a·rl'ecadl:tçãJo de !'endas capaz el-e drenrur para 
o Thesouro todas as contribuições que lhe são devidas. 

Os Congressos elaboram leis de favor, em beneficio pessoal. Croeam-se 
repartições, não para o bem publico, não para que nellas -exerçam f.uncções 
·os mais capazes, mas para favorecer a clientela da politica e dar renda a 
'Um granel e n umero de incompetentes, qu e sugam parasitariamente o erario. 

Si o nosso ·credito soffre abalos, é pm,que o prestamista estrangeiro, qu e 
~stá sempre v igilan te e attento, conhece os n ossos ded'eitos, a nalysa as n ossas 
'faltas. julga as nos•srus rubtitu cles. ·e, sci·en.t.e ela incapacid'aide, po1· vezes rev.elooa 
oentre .os administrador-es, retra·he-.se, retira a sua confiança e restringe . o 
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cnpi·tal de que precisamos para movimentar o immenso patrimonio de q ue-
somos deposita rios . 

Ai-nda bem que o Governo r econhece as deficiencias da. administração e 
se d ispõe a corrigi.l-as, p ela extirpação de abu sos, rigorosa arrecadação ~ 
severa applieação das rendas publicas. 

A condescende:r,wia criminosa, a frruqueza liinperdoavel com que se isentam. 
de pagameruto avultadws 1mpol1taçõ~, o d•es·m!az·elo. de mui<tos agentes da re·· 
celta e a venalidacle de alg-uns, as f•ructilid.aldes üom que se ap.pHcam os dinheiros: 
ela Nação, sem· objectivos que a .favoreça.m, a balburdla da maior parte dos 
se1·viços, que oustam somanas rorrnidaveis - sã.o factores culminantes da 
s ituação diflficH q ue atravessamos. 

O G.ov·el,no que enf.1,enta.r corajosamoente esse •regimen de dissolvencia., 
que puze1· cobro a tantos a·bu.sos, qu e normalizar a vida oomin.istr a:tiva d!P 

.Paiz, t er á S·~p·p•rimido uma das causas gera t!'izes do d es.barato oos fi nanças 
e elevado o nivel moral da a dministração e, portanto, o prestigio da Nação. 

Não ha justiça; nem equ idade, nem mesmo crit erio scientifi.co no nosso-
. regimen tributaria; bastando assi.gnalar que desfalcamos a seiva da produ-
cção com o odioso e anti -economi·oo imposto ele exportação e deixamos de· 
tribUitar a renda nos opul.entos- e de gravar os la.tdfunÇti.os improductivo:s dos 
ZandZo1·d . 

Faça-.se uma r.emodelação, abrangend-o a natureza e a inc.idencia dos im-
postos; fiscalize-se de verd<Lc1e 1 a arreoadação; resrt:dnja-s·e a l·ibe.ra,Jicliadc,. 
das dotações improf·icuas ou ~issipadas; cas1:i•guein-se com sev·erida:de os. 
rela psos e os deshonestos; dê-s.e ampli-tu de de recursos á.s forças economicas. 

• pa.ra•lysaclas pD.r fa.Jta elo impulf o intc.ia l ; facilite-se á producção D valori-
zar-se. pela n11pkl-ez do transporte aos mercados de consumo; evite-se a im -
portaç;ão de merca.dorias que ppctem•os produ:;ol_r, para o paiz e para o es-
trangeiro e cuja acquisição extra-fronteira nos custa montanhas de oul'O: 
jjaça-se. e m!f<im, admii.n.ista-ação moraHza;clJ3., juma, ener giea, su pernor e corri · 
lhos e infensa a favcres, c em bl'eve estarâJo equil·ibradas as finanças, 1'es.ta-· 
belecido o credito e assegurada a prosperidade do Brasil. 

O momento nã.o é de tibie~a; exige, ao cÓntrario, r eflexão e coragem ,. . . 
prudencia e resolução. 

Alacte anilmo! O Brasil não póde esmorecer na sua tra.jectoria. O sell• 
·clestin <;> é crumrLnhar, tri'Ulnlphalmente, para dea nte, para cima! 

(Da Gazeta ele No·ticias) , 

UMA fALAVRA AO GOVERNO 

Não poderia . sru· ·mais '(eridico o Gover.no, nem mais elegante o S-r. 
Arthur Bernarcles, remettendo ao Oongr~sso, com a resvonsabilid'ade da assi-
g natura do Ministro da Fazenfla, a m ensagem e·sperada sobre a situaçãc. 
do .paiz . 
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O Sr. Presidente da Republ•i-ca, entrega.ndo a confecção e o texto do 
irn:portante àocumento á a utoridade do Sr. Sampaio V~dal, ad'astou-se com 
uma aprimorada corte21ia ·das levianas su speitas de pretender, com a força 
da. sua auborida:de, desvendar o passado adrnindlst.rrutiv<> que cabe á respon·· 
sabi.Jidade dos seu s antecessores, arrem essa:ndo a estes directam.ent e a culpa 
da s ituaçã.o c r eada nos quac1riennios passados. 

S•omos darquelles que, pelo feitio conservador, mas franco e eminente·-
mente popular desta. folha, não· po_dem m ais calar sobre a situação de facto 
em qu e se encontra o paiz, notadamente agora, com o apparecirnento dos 
dados emodonantes fornecidos ao Congpesso pelo Md.nistr.o da Fazenda. E' <t 
l'es.p.onsabi.Jiàade dos dil,ig<en,tes elas ooisas pubHcas que apparecEl na f ormu-
lação de&se qultdr·o :;,pav orante . db. situação, tl(} qual a~ . cifras dos cpmpr€>· 
missos superior-es ás forças financeiras elo paiz· correm parelhas com as 
providencias de caracter adminis trativo, eivadas · evi·dentemente ele irregula -
r idades . .. 

Por mais insophismavei.s c1u e . sejam as c1ifficuldades presentes das fi-
na;nça_s brasileiras, . e · por menos capazes que se ap1:esentem as forças ··dos 
nossos recursos tn~ra enfrenta.Jr a somma ele obrigações que o . Governo clp-
Sr. Ar1:hur Bernardes herdou, nós encaramos com. 111n recol·himento tl,iste 
as provas exuberantes ela nossa faillencia, alinhadas. corajosamente para CQ-

nheclmento interno e externo, pelo illus tre Sr. Sampaio . Vida:!. 
Pensamos s·inceramente que~ estudo .da situação, tanto para · conheci· 

mento do Governo, qu a nto para -o dos h omens rmblicos que tomam parte na 
c1irecção elo paiz como representant~s d•e outros ramos do po.dEn', não p-odeTia 
sofd'rer a mais le'Ve modliificação nem estar sujeito .á. menor demora. 

A pllilavra da verdacle deveria fazer -se ou vir com opportuni·dade e cla-
reza. Il'f.a.s o lado talvez excessivo do importante documento de hontem é a 
publicidade, eminentemente verdadeira, mas despreoccupada, ela nossa effe-
ctiva situação financeira, illustra-da oom o jog'o -de dados e cifras que desven-
dam não só o estado matevial da viela do paiz, como o lado moral das normas 
admi-ni'stvativas seguida.s em V'LI'tud·e das quaes a intra.nsi·gencia das voruta-
des e o excesso de poder teem conduzido a lamentaveis e dept·ime-ntes eles-
respeitos á lei. 

Já .que esses fa,otos sfuo l eV'ados á. opi.nião, o dever d~B<Sta e daqu(i'Ues que 
a representam é corn:mental -os com ser iedade. Pesa-nos, entreta.nto. fazel-o, 
porque a peor tarefa a qu e se pode entrega,r um ovgão da op<in1ã.o é a de assi -
gnalar em pubJi.co os precedentes pevigosos e os v icios mortaes de q u e o eles· 
regramento dos governos tenha cont ruminado o 'organismo da N ação, depau-
perando-lhe as iforças de vitalização e deprimindo-lhe as energias mora,es 
do espirito e da tenacidade pela ausencia de fé no seu proprio esforço . 

·Conservar alto esse patvimonio,- que os máos governos desperdiçam com 
ID desbarat-o da r iqu eza pubUca, não é uma obra da publicidade intensa, ela 
devassa minuciosa, das cifras opprimentes cuja leitura a a·espiração .&os 
home n.s s·ensa.tos, exas•p·era os inimigos. da ordem e immobi-Hza a activiclade 
dos ig.norantes e dos creclülos. Esse patrimonio, que é da raça e ela naciona-
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· !idade, ê uma . f'Drça de reserva para as obras e desígnios dos governos, e 
·!1ão deve ser desvalorizado co1n as franquezas extremas, que não arrancam 
do espírito publico adhesões ao sam,i.ficio, ·m as apprehensões e enfraqueci-
mento da fê individual JlO des tino conectivo. 

E' esse o lado pelo qual não encaramos com tr·anquillida.de absoluta a 
divulgação no Bras.iJ e no exterio1· dos dados constantes da mensagem de 

·hontem, que vão constitmr dentro e fOra das nossas fronteiras mot·ivo para 
os cornmentarios mais dispa,ratados e pará as impressões mais desairosas . 

Com sermos uma democracia em que as .funcções publicas e as respon-
sabi-lidades do Governo são periodicamente transferida s, ·nem por isso a con-

. tinuidade <da vida. na-cional e a seriedade dos nossos problemas constituem 
pontos die V'ista ou }JII'OgrammJaS indávid'llaes, cujas soluções expti:rem com a 
term1nação deste ou druqueHe quadriennio governamental. 

O probl-ema finam~eiro - existe r ealmente nos termos em que o Sr. Mi·nis-
tro da Fa2lend:a o recap.itulou ·na ·mensagem ao .Congresso, mas acredlttam-os 
·que um plenario mais discreto de homens das duas Crusas do Parlamento, ou 
das suas commtissões especia.es, fosse scenario mais. aJpto a ouvir e a esta-
b elecer com o GoverJl<O os pontos de c ommunhão para o esforço de restau-
ração o que todos deveremos eJnprestaT o nosso apol:>o incondilciona1 porque se 
ê possliv.el, como o fazemos, crear os effeitos alarmantes do formidavel do-
cumento, a ninguem o será negar Unha por Unha a sua crystallina verdade 
e nobilissima e e-levada· intenção .

1 

(Do Rio JoTnal). 

11. MENSAGEM 

Não conseg~hnos ; i·nfeHzmerrte , c1a mensag.ern presiJdenda,l, a impressão, 
·que desejaríamos, de segurança, deci-são e domínio da situação; e nem corn-
pre!hendemos, - a menos que a. ba lburdia administrativa eX'ceda a todas as 
previsões possiv;ei.s - que fossem necessa.rios quinze cHas para a obtenção 
daquenas Clilfras gl-oba,es, a lli cOillhidas. Se daqui a outros quenze di<as úLveg_·-
mos apurado o montante das 1·esponsabilida des do . paiz, poderá o Gover-no 
envia,r nova TIJJ6nsagem ao Cong<resso, pa;ra depois fi·rrnar o seu P'rogramrna; 
e, quando o tiver assentado, j lt não será mais tempo de influir na elabo-
ração dos orça.mentos nem de plj:!itear as prov.id:enci'aiS que lhe pareoorem con-
venientes; terá ue adia,l-a.s, se não prorogar a sessão 'legi-slativa, - o que 
seria· um funesto precedente cl El relaxamento e desordem. -

O . Governo precisa collocar-.se á altura dos acontecimentos. As palaJVras 
do Sr. Ministr-o ela Faz;enc1a, que, afinal, constituíram a mensagem, desenvol-
vem-se nwn estylo fôsco, impl'eciso, como uma chapa photographica fóra 
do lfóco. Di.r-.se-ia que elle proprio ainda não sentia uma impressão bas-
tante nítida da · situação elo ·paiz. 
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Log_o de inicio p·erde-se <J s~·. Mi'Il!i:stro dia F az;end!a numa ~i.tteratura, já 
:convencional, inv:entada pelo Sr. Epitacio Pessoa, pa r a seu u so pessoal e 
restl·;·cto, - mas de que um homem de responsabilidade n ão tem o dire ito 
de se1·~~r-.se mesmo por p1,1ra digressão · e para encher papel, sem lançar 
sobre •si suspeitas de uma lamentavei conf usão ele idéas: - é a Jitteratura 
'da .gu erra. 

O Sr. Epitacio P ·essoa, 'qu e encontrou o cambio a 14 d . e, imprevtdente-
rnente, a pezar dos bons conselhos r ecebidos em contrario, deixou-o sub.il·, 
sem resistencia, a 18 d., e que, iniciando, n esse momento, a sua especulação 
·e m titulas brasileiros e mais tarde, persistindo na s u a poliUca de enC3Jm-
pações, preci,p.itou a quêcla rapida elo cambio, paralysando com ella - o nosso 
mo-vimento de exportação, de que P·i'oveiu a formidavel crise financeira e 
-economiec't tan tas vezes e com tanta antececlencia prevista destas coPumnas, 
- 'O Sr. Ep.ita;ci-o .Pessoa precisava, para desculpar-s-e, confundir a opinião 
publica com a fa lsa. crise mundial, e arremessou-se a esse argmnento com 

B.videz, com a udacia, com abundancia e, principal-mente, com muita rheto~ 

rica indisciJ:l'linacla e fõfa.. Querer. no emtanto, a:clmüüstral- o ao pubUco, 
-esse mesmo argumento, clesinter-essa.Çlamente e a frio, é, como dissemos, la -
mentave! conf usão d e idéas e noções . 

A Eluropa soffre a crise ele depauperamento qu e lhe deixou a guerra; 
-os Estados Unidos ; pol'\que souberam a pr·oveit-ar-se das suas va·n tagens eom-
mer-eiaes, s·offre ram num -ela do m-omento, a crise opposta, de excesso de re- · 
-cursos; mas o Brasil, q•ue n ão experimentou as a niquilações da guerra, n em 
soube ti.rár de-sta todas as vantagens ao seu alcance, d.evia desfrutar agor a, 
uma situação invejavel . - Não! exclamam ess·es deliciosos economistas da 

-esco}a Epitacio ·P essoa, •entr e -os quaes formou a n t;e .. hontem o. Sr . Ministr.o da 
Fa:;oencl:a; por isso mesmo, h avemos de atravess-a;r uma grande cr'i·se; e, por-
,que a lngla.t erra e a F1rança tiveram duram-te .quatro longos ·annos as su as in-
du-strias para.lysadas, o seu ~l'·hesouro delapidaclo, o seu ouro consumido, 
as. su as cidades devastadas, a sua .rnooida;de trucidada, a su a producção in-
rtevl10mpi-da e o seu orecl.ito esg-otado, emqua nto o Brasdl vivia e progredia 
tranquiHamente, uma Ji.bra que, antes da guerra, custava dezoito mil r éis, 
hoje ha ·de custar quarenta. Não. E' p·reciso que todoj saiba:rn: o Bras-i! 
s of.fl'e uma cri.se toda a rtifLc·ial, iniciada p elo Sr. W em·cesláo Braz e aggra-
'V'acla exclusivamente pela inepcia do governo do Sr . Epita.cio Pessoa. 

As-segu rada, mais uma vez, sem o menor exame, a circulação desse 
·"cliché" .da crise 1nundia l , que não passa de uma fórmula de· irresponsabili-
-dade, attribue o · Sr. Mi.nistro da Fazenda grandes males á febre de iniciati-
vas em que nos agoiiJa.mos ele a lgum tempo para cá. Phenomenos singula r-
mente indigena esse: no Brasil n unca houve homens culP'a dos, ha factos, 
na ·phenomenos._ responsaveis, com o a guerra européa. 

Diz o S·r. Ministro da Fazenda : "C.om uma a nsiedade v-erdadeiramente 
1ndornita de crescer depressa e r ealizar ·em uma década o que outros povos 
;Jlizeram em meio seculo con tinuou s·empre a política elas ·iniciativas arrojadas, 
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sem o exame dos meios de sustentai-as na execução". E, m-ai-s adiante : "Nos; 
ultimas tempos a febr:e de iniciativa-s grandiosas a ttingiu a proporções sur-· 
pre'henden~es, sem o menor ex-ame das força.s necessarias para custeai-as. 
e sustental-as", 

Ahi está um outro ponto em que sentimos discordar elo .Sr. Ministro da 
Fazenda. Trata-se, aliás, de uma pequena questão de geographia: se ag, 
nossas iniciativas são tão rapidas e surporehendentes, a ponto de concorrel'em 
para a crise actual, que di-rá o Sr. Ministro - das de um ]J3Jiz que exis-te,. 
chamadc:. Estados Uni.dos -da Alnerica do Norte? 

Não . Não ha nada de grandioso no Brasi·l, além elo A.mazonas, da 
Paulo Affonso, da Guanaba.ra e outros prodigi·os natura,es; e, se algun,1a. 
causa podemos lamentat· .na cdse que atravess-amo~, é justamente a impr<l-
videncia de nóssos homens, a falta de iniciativas, a má escolha de outras,. 
a. descontinuidade de acção. 

Emprehend:imentos se fizeram sem um programma . de conju-nto, se!n 
uma . Pl'edccup•açáJo economica, sem um rum:o certo, amotes pela ·influencia. 
dos que os pleiteavam dro que p<roproiamente· em obed'iencia a um plano _ traçado. 
Que é mais urgente pa.ra o Brasil: -o estabelecimento da industria do fe·rro. 
e d-o aço, o incremento á exportação do algodão, ou -o aproveitamento da 
Baixada Fluminens-e? 

Bastaria no emtanto, que uma parcella das -sommas dispendidas se hou-
vessem invertido na realizaçfo. _do p·lano ecm1<Jmico- que ainda ha dias de-
lineámos, para que e Brasil tivesse hoje outra configuração eoonomica . . E'-
esse, portanto o nosso mal; r esse e não outro b que temos a corrigir, na 
sua origem e não n.a.s suas fi>PPa.renci-as. 

Accrescenta ainda o •Sr. ministro da Fazenda que, durante esse tempo, 
atulhámos as secretarias de funccionarios• cheios de pr-erogativas e vanta-
gens, montepios, vencimento\! addicionaes, aposentadorias e tivemos a ini-
ciativa, essa, sim, verdadeíramen'te sUt·prehendente e ininterrupta, de au-
gmentar cada \r.ez _mais a densidade e a dimensão da grande massa buro--
cratica. 

Em seguida, expõe o Sv. ministro as cifras dos nossos compromissos: 
di'Vida externa, di"eida interna, divida ifluctuante, despeza anruual com a di -· 
vida publica, papel-moeda 91p. circulação. 

Essas ciifras já eram do domínio publico, e não eram ellas que moti-
vavam o interesse pela mepsagem presidencial,' mas a natureza dos com-
promissos assumidos pelo Governo transacto, a applicaçã,o dos em,prestimos-
realizados, a situação do Thesouro para com o Banco do Brasil, a legalida-
de desses compromi§sos e das despezas realizadas; a applicação do papel-
moeda emittido, as razões qa deficiencia da ru·recadação da receita, os cre-
ditas extram·dinartos, .os teqnos dos contractos de emprestimos que até hoje· 
não se divulgaram e , finalmente, as medidas de repressão e restauração· sug-
geridas minuciosamente .pelp Governo actual. 

Mas o Sr. ministro da Fazenda interrompe a sua exposição, - já incom-
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pleta, para rememorar as difficuldades com que se defrontou Campos Sa!-
Ies, e obtempera que as de agora são mais graves. Ha, a nosso ver, uma. 
tal diversidade entre o período actual e o que a travessou Campos Salles~ 

que, p~rdoe-nos o Sr. ministro, se nos affiguram como quantidades hetero-
geneas: não se comparam . Houve, é verdade, naquelle tempo, a concurren-
cla de duas individualidades: Campos Salles e Joaquim Murtinho. O pri-
meiro teve o patriotismo de sacrificar-se e lmpopularizar-se tomando uma 
série de providencias naq'l!el]e tempo antipathicas ; o segu ndo tinha idéas 
claras, visão rapida, prompta execução, e um programma seguro; mas nin-
g uem impede ao Sr. Arthur B ernardes e ao seu ministro da Fazenda de as-
sumirem attitudes identicas; a:o contrario, todos anela mos por isso. 

D evemos, no emtanto, resalvar que carecem de importan'cia em si a!> 
considerações que ahi deixamos sobre a influencia da guerra munélial na 
crise brasileira, a ·febre de iniciativas, o confronto com o governo Campos-
Salles; e, _ se levan tamos essas questões aban'donadas e vãs, foi apenas para 
assignala r uma certa desordem e imprecisão de idéas na exposição do Sr. 
ministt·o da Fazenda. 

O que h a de essencial é que, relativamente á divida fluctuante, diz a 
mensagem: "'E:sse problema ha de ser resolvido com desassombro e com a 
collaboração patriotica de todos os brasileiros e deve ser resolvido sem emis-
~ões e, possivelmente, :;em emprestimo externo, ao m enos por emq.uan'to .... 

l<'ala ainda num "pla.no de bases largas ~.permanentes", '?m "cuja at·-
ga massa", "seguramente não se, dispe_nsará a reserva de ouro que os go-
vernos passados a ugmen'ta ra m consideravelmente" . 

"Desassom·IJro" e "collruboração patriotica" são expressões hoje vasias, 
por muito gastas; ·'sem emissão e pQSsivel mente sem emprestimo, p&lo me-
nos emq uanto " . é uma fórrna. dU'bitativa e vn.ga"; ·o plano de bases la rgas-
ftca como uma pergunta. sem resposta: será, porventura, aquella delirante· 
"Providencia sobre o incremento _ e defesa da producção agrícola, pastoril e-
industrias con'nexas, por meio de medidas de emergencias e institutos per--
manentes, com que, pot· algum tempo, o Sr. Sampaio Vida! occupou a at-

·tenção do Congresso e de quê tratámos nestas mesmas columnas? 

Finalmente, as providencias que o Governo sug'gere são, ellas mesmas, 
vagas e inexpressivas, t> constam, por- assirr. diJe~. de todos o!! documentos 
dessa especie: leia, por exemplo, o Sr. ministro cia Fazenda a primeira men- . 
sagem ~nviada pelo Sr. Epitacio Pessôa ao Congresso. 

De p·osse desta, que nada solicita de positivo, nacl:.t tem a fazer o Con- . 
gresso, senão a.pplaudil-a e a.rchival -a. 

Jâ. era tempo de se solicitarem providencia s concretas, tan'to mais qu e -
as cifras agot·a divulgadas jii. erom, comoo dissem'os, sufficientemente co-
nhecidas . 

Dir-se-la qup o Governo é lente e pesado; esperem:os, no emtanto, que -
as suas sug·gestões amda surjam, rutila:;, apponu nas e transparentes, da-: 



- 7.12-

-ganga opaca q•u e :':>i a m ensagem de 30 de Novembro, - e qu e t_odas se 
contenham na g"rande .Phrase desse documento, que, afinal, por s i só, pod e-
ria suppril-o vanta josa mente : 

" Toda a questã o consiste em pôr termc. a esse regimen de despesas :;.em 

conta nem medida, estabelecer a ordem rig-orosa da a dministração publica e 
dura nte a lgum t empo, p el o menos, ter dia nte 'dos olhos este lemma; f azer 

-sacrificlos de credito unica e exclusivamente para f om entat.· a producção n'a-
•Cional, na m a is larga escala, em. todas as suas modalidades". 

(Do O Jonwl) . 

SESSÃO DE 7 DE DEZIDMBRO 

O Sr. Pessôa de Queiroz: (movhnento de attenção) - Não pretendia, 
'Sr. Presidente, occupar hoj e ·esta tribuna, mas, devido á bonda.de do meu 
]Jre&'ldo a migo Sr . 
f•azel -o para tratar 
·peço a generosa e 
collegas. 

Deputado Costa Rego,_ cedendo-m e a palavra , venho 
de um assu mpto da maior importancia e para o qual 
confortadora <l;ttenção dos meus il!ustres e nobres 

Sr. Presidente, ê de toclbs conhecida a exposição f eita, ha dias, pelo 
JVIinistro ela · F a zenda, Sr. Sampaio Vida!, das condições economicas e fJ-
nanceiras ·do n osso paiz. 

T eve esse docum~nto' farta publicidade, e, certo, não socei eu quem 
-ven ha por isso censu!·ar o aQtua l Governo, qua ndo considero muLto louvavel 
a fran:queza com · •que e ll e -tapou á Nação. 

Não posso, porém, Sr. Presidente, deixar passar sem protesto os trai-
çoeiros ataqu es fe itos, quer no Co~gress·o, quer na imprensa, a o Sr. Epi-

"tacio P essôa, por adversarios rancorosos do Governo passa.dd, os · quaes se 
valeram .desse notavel documento, aUerando-l.he ~ feição, interpretando--o 

-ele má fé, deturpando-o nos seus objectivos. 
Todos os que não são a-pyssin1os, ou se não- deixa m dominar pelo espi-

·r>to ele. opposição, compreh enderam immediatamente o que o actual Go-
-vet·no teve em -vista, a o '}Jub!icar tal documento. •Elle não poderia ser um 
"Governo de iniciativas, e p or isso tomou a si 21- tarefa de melhorar a si-
tuação da·s nossas finanças. An1mad~ desse proposito, dirigiu ao Con-

-gl!'esso ruq uella circumstanciada na-rração, afim de que ambos os poderes, 
'Executi-vo e Legislativo, ·traba.H1assem de cpmmum accõrdo na conquista do 
equilibrio orçamentario, bas(l principa l de toda regene·ração finan.celra .. 
Mas é preciso affirmar que ninguem reclamou, oom mais dnsistencia, esse 

<equilibrio do que o Governo passado. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI : - Essa é a _vli<rdade. 
'O •SR . 'PESSôA DE QUEIROt;: - Ahi estão as suas mensagens, as propostas 
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de c;.t·çamento e os relatoriós do Ministerio da Fazenda como pt·ova irt·efu - -
tavel deste asserto . 

Fosse o nosso orçamento da receita a previsão approximacla da. arre- -
caclação, /fossem os dispendios publicos fixados e autorizados de m·odo que ·.· 
se contivessem d€ntro da: receita arrecadada, e certamente não existiria a . 
divida fluctuante de cerca de s'etecentos mil contos, a que allucle a expo-
sição . Os recursos extraordinarios que o Governo passado obteve teriam 
~<ido suffic:ientes para. . occorrer ás innumeras despezas, tambem extraot·-
dinarias, ·que elle realizou, "com fins evidentemente patrioticos". 

O .Sn. DuRVAL PonTo: - Qual-quer Govern-o, passado ou futuro, ba ele -
luta r com bastante di:ffi.culdade. 

O Sn. ARMANDo BURLAMAQUI: - Com o augmento crescente da despez:-1.. 
10 SR . PESSÔA DEl QUEIRoz: - Como todos sabem , pDirém, o Governo pas-

sado não mentiu á Nação. Annu nciou -se sempre como um Govecn0 de 
grandes emprehendimentos, de realizações uteis e re.p r oductivas. 

Desde a sua mensagem de 3 de Setembro ele 19•19, que eU e assim se -
proclamava, pois demonstrou a necessidade indeclinavel de applicar 0 s di--

. nhe:ros publicos em assegurar a integridade da Nação e desenvolver suas 
fontes de riqueza, taes como o apparelhamento da defeza militat·, o sanea-
mento do interior e as obras elo nordéste. 

O _ SR. ARMANDO BuRLAliiAQUI: - Para as quaes, aliás, o Congresso vo-
tou imposto especial que dá. de sobra, para o pagamentc- de juros e amor-
tização dessae: obras. 

O SR. PESSôA DE QUEJIROz : --: "A es·tas despezas - disse o ex-
Presidente Epita cio Pessôa - devemos acudir, ainda com sa-
crifício ... 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI : - Cr:eamos Ulrul veq-])a para iSSO. 
O SR. PESSôA DE QumRoz: - ..• porque umas são a garantia 

da nossa propria existencia e as outras importam 0 pagamento de 
· uma divida de honra ,pa.ra com a população pobre do interior, a 

quem quasi t u do tem faltado, e a revalidação de u ma das nossas ,· 
regiões mrus susceptívei-s de produzir, onde a r:iqueza publica irá 
crescer de r ecursos immensos" . 

, tO SR. ARISTIDES ROCHA: Estou. de pleno accôtido .com a exposição do 
meu . illustre collega. 

O .SR. PESSôA DE QUEIRoz: - Nas mensagens presi·denciaes subsequen-
tes e n.os .diver,~os r elatorios · do Ministerio da Fazenda, deu o Governo conta 
da aàmil;listração f\nance:ra do paiz. Õs êm]Jt"estimos externos contrahido.s, 
a Jami-ssão de apoli~es e de ·obriga~ões do T hesouro e outras operações . 'ae 
credito · são alli enumeradas. P osso mesmo e.ffirmar, sem temer contesta-
ção, ·q.ue não houve Gover no mais em contact0 com o povo do q u e o pas- --
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, sado. (Apoiados). Numerosas foram as vezes em que eHe veiu a publi::-o 
, expôr ou defender ·os seus actos. 

Como, pois, affirrnar-se que elle occultou á Nação o estado preca.rio das 
_f.inanças publicas?! 

Só q u em não 'leu a,quelles trabalhos póc1e fazer tal asseveração. 
:Accusam a inda o Governo Epitacio de ter desviado de sua applicação 

~leg-al .as apolices emitti.das, e, corno amparo a esse aUirrnativa, soccorrem-se 
. do seguinte trecho do trabalho do illustre Dr. Sampaio Vida!: 

"·T·odos os recursos exkaO!rdinarios, representados pelos e.mpres-
tírnO:<: externos _:_ cincoenta milhões de dollars, nove milhões ester-
linos, vinte e cinco mi•lhões de . dollars e as grandes emissões de 
apolices - parte já emHtida, parte autoriza.da e .presa a contratos 
- foram totalmente dispendidos, nada absolutamente restando do · 

·.seu producto, .nem ,mesmo para continua~· set·viços iniciados e dar 
começo a serviços contrata·dos". 

Quem lê com attenção esse período percebe logo que olle se refere aos 
· tres emprestimos externos, quando diz que taes recursos extraordinarios 
·foram totalmente .dispendidos. Quanto ás apoUces, poll'ém, affirma-se que 

p·arte já foi ernitticLa e parte .4utorizt1iãa e presa a contraotQs. Se só parte 
foi ·emittida, está cl<~~ro que o jota] -ainda não foi 1dis.pendido, embora o que 

-falta emittir esteja adstricto, eorno . deve estar, á execução de contractos. 
"Têm ap.p.Jicação especial, e desfa applicação podemos assegurar que o Go-
verno passado ·não se apartou. 

Quanto aos ·1res emprestirr,lDS externos, o primeiro (cincoenta rnHhões 
·de . dollars) foi levantado para pagamento de ser'viços e ernprehend.imentos 
-.cxtraordinarios, como não pod(lrfam ser custeados com recursos orçamen-
. ta·rios, insud'ficientes mesmo p~ra as despezas ordinarias. 

Ora, esses gastos · foram vp.Hosos e superiores ao p'roducto dessll. oPil-
:-Tação de credito, de onde se cqnclue que não poderia ter ficado saldo. 

O segundo, o de nove milhões de ljbras, não é um debito do Thesouro, 
pois constitue apenas uma inversão de valores. O Governo adquirtu quatro 

·milhões .e meio de saccas. de qafé e levantou o emprestimo pa•ra pagal-a.s. 
: Se ~evarmos, portanto, a debitp do Governo ·a importancia do em1)restimo, 
teremos forçosamente que 1evar a credito o valor do cafê adquirido. Este 
foi entregue aos banqueiros p ' ra vendei-o, e, logo que se· u.ltime a operao 

--ção, ·desapparecerá esse debito1 visto como o producto das vendas excede . 
-á importancia do emprestimo e, está sendo applicado no resgate do mesmo. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Talvez superior a 100.000:000$000 . 
O SR. PElSSôA DEl QUEIRoz: ·,- Finalmente, o terceiro, o de- vinte e cinco 

·=!!hões de dollars, foi fei·to Pítra occorrer á electrificação da Central 
e outros melhoramentos 'ferro-viarios. Aberta ·concurrencia; no Ministerio 

oda. Viação, para · aque1Ja obra, nenhuma das propostas apresentadas pôd& 
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.ser acceita, por não consultar-em os -interesses do Thesouro. A' vista disso, 
-o Governo annuJlou a concun-enci!l- e em<pcegou o producto da operação 
no paga-mento de grandes m elhoramentos ferro-viarios, por elle executados. 

O SR. ARMANDo BuRLAMAQUI: - Inclusive o inicio da electrificação da 
Central do Brasil . Neste particular, já existe muita cousa feita. 

o SR. PEJSSÔA DE QuEIRoz: - Deu-se a taes emprestimos applicação u tl! 
-1J proveitosa, porquanto foràm construídas, pelo Governo passado. centenas 
à e kHorr.etros de estradas de ferro e de rodagem; foram melhorados Oii ser-
viços da Central, da Oeste de iMinas e dá Noroeste; foram adquiridos mais 
de 700 kilometros da Auxilia!re, da Sapucahy, da Bcagança, da Therezo-
po1is, milhares de kilometros de linhas telegraphicas; foram executadas 

-c bras importantíssimas contra as seccas, no Nordeste brasileiro. 

O SR- TAVARES CAVALCANTI: - Perfeitamente; que excederam em muito 
á quantia desses emprestimos. 

O SR. PESSôA DE QUEIRoz: - .A!lém di:sso, compraram-se ou constt·uiram-
se, immoveis aqui e nos Estados - para Correios, hospitaes, dezenas de 
quarteis e depositos; fizeram-se numerosíssimos serviços agrícolas por todo 
-o paiz; trabalhos de portos, reorganjzação do Exercito e a:pparelhamento da 
Marinha, valorização do café, obras do Centenario, acquisição do edifício 
_para a Embaixada do Brasil em Buenos Aires, etc., etc. 

O SR. ARMANDO BuRLAMAQUI: - Tudo isso consta da exposição do emi-
nente ex-Presidente da Republica. . 

O SR. PESSôA DE QuEIRoz: - Para levar a cabo tão importantes empre-
hendimentos, que darão. sem duvida, ao paiz beneficos resultados, e bem 

.assim para adquirir valores que a;ugmentaram de muito a fortuna publica, 
-obteve o Governo Epitacio os seguintes recursos extraordinarios: 

1", emprestimos americanos, setenta e cinco milhões de dollars, que, a 
.sete mil reis o !}ollar e ao typo liquido de 95, produziram quatrocentos e 
noventa e oito mil contos; 

2•, emissões Çl.e apolices. 

Quando o Sr. Epitac.io Pessôa ·assumiu o Governo, era de um milhão e 
-<[Uarerita e dous m'il contos o total das a;polices emittidas. Actualmente, 
·conforme declara o il!ustre Sr. Sampaio Vida!, esse total attinge a um m.i -
ihão quatrocentos e quarenta e b---ete mil contos, de onde se verifica ter o 

·Governo pas500o emittido a somma de quatrocentos e cinco mil contos . 
a•, obrigações do Thesóuro : Foram emittidas na somma de cento e 

·vinte e sete mil contos. 

Todos eses recursos dão o total de um milhão e trinta mil contos de réis. 
Resta agora a despeza propriamente orçamentaria, que deve ser custeada 

ocom a receita arreca;dada. 
Peço a at-tenção de ·v. Ex., Sr. Presi-dente, para os algarismos que, em 
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seguida, vou lêr, e que foram publicados pelo Governo pa,ssado, em 15 d~ 
Novembro ultimo·: 

1919 
1920 
192·1 
1922 

1919 
1920 
1921 
1922 

"Consequencia do desequi1ibrio orçamentario, mal inveterado· das 
nossas leis de mei.os e cu.jos damnos tL gestão das finanças pubEcas. 
j~t foarm aqui apontados, averiguou-se no quadriennio do Governo de 
v, Ex., que as 1·enclas ettectivantente an·ecftdadas fica?·an-. aq1W111i-
dos a.lga?'ismos q1Le fi.g1M'Q/Jn nos Orçamentos. 

Assim é que a receita entrada nos exe rcícios de 1919-1920 (cal--
culada proporcionalmente a do segundo seme·ske deste ultimo) foi 
a seguinte: 

.............. L 

Total ......... . . . .. . . .. .. . . .. . 
I 

- OURO 

86. 37'3; 1•9·1$000 
141.539:800$875 

82.049:755$774 
63. 521; 84'7$84<6 

373 .48.3: 59•5$4·93 

PAPEL 

445469·3; 741$882' 
554.5138; 007$896: 
542.618:002$757 
519.814 ; 025$092: 

- - -----· 
2. 062. 663; 867$·627 

No emta nto, a receita orça.da está assim expressa : 

TotaÍ .. . ... . .. .. .. . .. . .. . , .. ... . 

ÜURO 

113.533 :4·34$083 
119.452 :'949$440 
10 8. 4•39 :-500$000 

92 . 27•6: 320$000 

4•3·3. 702: 20·3$4'78 

PAPEL 

502. 989; 000$000é 
514. 258: 200$000• 
671.154: 000$000· 
727.673: 000$000· 

). 
2.416.074:200$00~ 

O SR. AsCEJNDINo CuNHA: .- A eJ.oquencia .. de todas essas cifra s fui min a 
as accusações levantadas contra o ex-Presidente pelo rancôr partidario e. 
pela ingratidão ele muitos ·dos .be•neficiados -peJ·o seu Gov·erno. 

O SR. CELSo BAYMA: - l<'oi um Governo que eng>randeceu a Republi ca 
e honrou a Patria . (A.poiadoii; _ 1mâto bem) .. 

0 SR. PESSÔA DEl QUEIRoz; 

'"De confronto CO)D o total vota,do com o arrecadado, 
qu e a arrecadação teve uma differença para menos 
60. 21•8 :607$985, ouro, \') 353.410:3-32$.37.3, papel. 

apura-se 
de . réis 



Convertida . em pap~l a _ par te ouro, pela média da ta xa cambial 
nos •quatro exe€'cicios (11 . 11'16 d.) .e ad.dicionado o producto da 
convcn;ão á differença apurada ~m papel, v-eritice.-se que, de 1919 
a 1922, a arreca·qação da receita publica importou em menos . réis 
500.3(9:8:67$021, pa p el, do que a orçada. E note-se que o total 

". dessa s . rendas. entr:a no calculo dos n ossos orçamentos em co~pa

rac;;ãt> apenas . c9m . o ~otal das .despezas tabeHadas; porquaUJtq nes-
tas .não 'Se i-ncl1,1em as . q)le, em ·gran;de num~o e em s omma.s con-
sidez:;weis, fogem _a taJ confronto com esconderem-se nas caudas 

. orçamentat1as .. 
P6de-se, dest'arte, . bem ruvaliar a extens,ão do aeticit, neste 

período presidencia l, t endo em vista ··os gastos propria mente orça-
-mentarios que ú Thesouro era obrigado a realizar". 

Dahi a divida flu ctua nte; na importancia de 7'34 mil - contos, q.ue figura 
-no trabalho do illust re Sr. ·s ampaio Vidal. 

O SR. ASCENDINO CUNHA: ·- Os fructos do Governo passado serão ainda 
o qteJ.hor elem ento para a restauração ·de nossas fina;nças e assim ficarão 
respondidas as ·explorações fei tas em torno da exposição do Sr. Minis tro da 
F a zenda, explorações que deturpam os intuitos do il1ustre titular. 

, ·o SR. G~uvt:JIA DE BARRos: - Os resultados dos grandes empréhendi-
méntos do Governo passado o a h istoria mais tarde os registrará. (Apoiados). 
- ;- o ' sk . .. 'FESSÔA D~ - Qti.EIRoz: .:..:_ iá. o Gove~nu do honrado Sr. We~cesláo 
Braz lutá.l"a com terríveis difficuldades para poder fazer face ao constante 
ãetiait ·ocçamentario. 

~ · ÀssitTI fo i ·que O seU Governo teve de lançar mão dos seguintes recur-
sos ~xtra:orÇamen tarios: · 

1", producto dú · arrendamento de· ·navios ex-a:Úemães o - trinta (; ·se1s 
mil tr~~ep·t~S e - ~int€ ei -dous c~ntOi!S (oúro), ÓU sejam s~tenta e cinco mil 
c~nto~ '(Ja~~l)'; á tãxa: âe .13-, média cambiai do anno de l918; 
.•- 2;; , erÍJ.i.~sio qe _ p_apel-~_~éda ~ oitocen~tos e cincoenta e seis mil contos; 

Total - ti.m niííhã o' duzentos e um mll contos·. 
São estas, Sr. Presidente, as explicações que entendia dever da,r desta 

tribuna ... 

O .SR . SEABRA FILHo: - O gesto de V. Ex., defendendo o Governo pas-
sa do, muito o nobilita. 

0 - SR. OCTÁCILIO DE ALBUQUERQUE: - A nobre attitude do orador cor-
responde á confiança e á estima que sempre inspi-rou a seus· aniigos. 
{Apoiados). 

O SR. lPESSôA DE QuEIRoz: - para que não _ficassem sem contradicta 
aB , acc11sações d€scab'das feitas .. ultimamen-te ao . cidadãe que acaba de dei-
xar ,o Governo . da . Republ!ca, ond·e, com .energia e patrlotismo, conseguiu 



-718-

a;bater ambições politicas, sustentar o principio da autoridade e dominar 
a ana;rchia que nos ameaçava._ 

O Sll. GrLBEllTo AMADO: - Se o Presidente Epitacio não tivesse prestado 
os serviços enumerados por V: Ex., bastaria, para impõr-se á gratidão na-
cional, o de ter do~ir:iâdo a desordem e a anarchia que ameaçaram o paiz. 

o .SR. PEssôA DE QuÉrRoz: - L ivrou assim a nossa Patria de dias· 
tt·istes e amargurados, e por tão assignale.dos serviços, estou certo, cresceu 
no conceito de todos os bons · brasileiros , ·(Apoiados; mwito bem). 

Não será, portanto, essa opposição inopportuna, desautori~da e · mal-
dizente que irá offuscar o brilho da su a 'grande obra! (Muito bem; mir.it() 
bern. O O'rado·r é vivamente cumprimentado). 

SESSÃO DE 18 DE DEZEMBRO 

O Sr. Octavio R-ocha: - Sr. Presidente, a hora é tardia para deter 
com palavras desautoriZUJdas a marcha da lei da receita. Peruõe-me a Camara, 
pois, se eu venho á tribuna dJScutir a lei de recursos. Faço apenas impel-I . . 
lido pelo cumprimento do dever e na persuasão de que trago collaboração 
ao tra-balho ingente dos financ,istas desta Casa, óra rematado com o bri-
lhante parecer' do Sr. Antonio Carlos. 

A bancada r io -grandense sente~se feliz tm vê!:' instituldo nesta lei·. ·o 
imposto geral s.obre a renda, vçlha aspiração pela qual vem combatend.o h a 
alguns annos pelos mais illustr.-es d•e seus membros, entre os quaes, . releva 
notar Vespucio de Abreu, Alvaro Baptista e Sim_ões Lopes . 

Instituído pelo nobre Sr. Antonio Carlos, com o <~.POio unanime \la 
Commissão de Finanças, elle o ~ com o caracter de succedaneo do !~racional 
imposto do consumo e até, neste_ parecer, prevista, como imposto uriico, 
quer dizer, exclusiva fonte de recursos para o erario 'publico. 

Assignala-se, assim, a adlljinistração f inan'ceira ·que s~ iniciou p•or esse 
passo agigantado em ·beneficio da r acionalidade . da trib!Utação, desafogando 
o pobre, ora , sob - o mais iniqu<J dos reginiens 'tributa,rios. 

E em 19124 começaremos a redempção d'o proletariado brasileiro, sopre 
cuJos hombros ten1 p~sado at~ agora . o Jrracional e , revoltante systema de _ 
impost,os, em que rico . e pobr\'1 .deixam aos cofres publicos quast a mesmi!-
taxa para a sustentação do Ertado. (Muito bem.) 

Mias n'ão foi esse o objecto principal da minha vinda á tribuna. 

Eu desejo defender a Camara das increpações que lhe têm sido feitas· 
sÓbre a elevação da estimatJ.v:,1 d\1- receita e orçamento profundamente defi-
ciente da despeza, increpações q-ue agora se tornaram mais graves -porque 
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constam de um documento o:lifiçial , qual seja o relatorio do meu prezado 
amigo ·Sr. Homero Baptistft. 

Não - tenho temvo {!e eXJamin'ar detidamente os exercícios anteriores, ta-
refa a -que me dedjcarei a:inda nesta sessão, se 0•3 trabalhos urgentes permit-
tirem que .eu roubo; â Camara a: S'\la -preciç:>sa ~ttenção . 

Referir-me-hei rupenas, por emquanto, ao orçamento para 192.3, cuja pro-
{losta ooube ao Governo que findou . 

.Si tomarmos -a proposta d'ormulada pelo Poder Executivo e a examinar-
mos, em face dos algarismos, do projecto feito pela Camara, chegaremos a 
con'clusões ·seguintes: 

A Camara não a-cceitou a estimativa do Goyerno sobre o imposto de im-
portação. O Gov!)rno orç'ou a verba papel dessa r ubrica em 73. 600:000$; 
a. Camara, em 57.000 :000$000. Quer dizer que de facto diminuiu 16.000:000$. 
Na parte "ouro, do mesmo i·mlp:osto, orçou a._ rGspectiva renda em réfs 
90.000:000$, quando a Commissãp fe:<r o computo em 7•6.000:000$, quer dizer 
que diminuiu 14.000:000$. ourc. 

Portanto, nã:o t. a Ca1nara que majora, de facto, os orçamentos, é o Go-
,rerno n'a -sua p:r:oposta 

O Governo majorou· o i.mposto de, i·Ill!pOrtação, na. pa rte papel, em réis 
16. 600:000$, e na parte ·ouro, em l!4. 000:000$000. 

Si compR!rarmos agora pelo quadro que passo- a ler a receita da propos-
ta dó Gov-erno, com a do projecto, veremos que -os nossos collegas da . Com-
missão de Finanças conservaram as .mesmas -estimativas para os outros im-
postos, sendo que augmentaram a de algun:s impostos de consumo, como 
consta do quadro, :e está bem claro, por motivo de a ugmentar as taxas respe-
ctivas, mas c,onservando sempre a estimativa dada pelo Governo, m a jrn:an-

.do-a apenas de accôrdo com a elevação feita pela Camara. 
Ora, Sr. Presidente, faço !questão de que fique consignado nos Annaes 

qu e quanto ao imposto de •consumo elle tem sempre se aiJ>proximado sensi-
velmente das cifras votadas pela Cam.ar&, e que pelo contrario, ao em vez 
de dar defícit, tem dado sempre saldo no orçamento. 

Verifica-se que na lei da Receita a Camara. ainda vae aggravar a taxa 
do imposto de c-onsumo 

Aggrava quanto <to fumo .em 12.3'50:000·$. quanto âs bebidas ' em réis 
16.000:000$, qua nto aos phosphoros ·em 500:000$, quanto ao .ca.Jçado em 
1.500:000$, quanto a perfumarias em 800:000$, quanto a tecidos em réis 
18.000:000$, quanto a v inhos estrangeiros em 1. 300:000.$, quanto a cartas de 
j-ogo .em 1. 0.00:000$, ·quanto a chapéos em 300:000$, quanto a f erragens di-
minuiu de 2. ·000:000$ para: 1.000:000$, quanto ao crufé torrado 250:000$, quan-
to á mantejga a u gmentou ·de 2150:000$, qua nto aos moveis de 300:000$, quan-
to ás rendas industriaes, 1. 400:000.$.000 . 

Os dous unicos casos em q u e a Camara corrigiu ·as estimativas f·oram os· 
·r.efez:en'tes ás . . outras r.en:das industriaes, .Cuja estimativa da receita .foi eleva-



da d 1 . 400: OÇO$, ~ados . fornecidos ·pela Inspectoria de }\lstraq.as, . e refer~n

t~ à x· nda das estra,das e ainda aJhl cabe a r€>!3Il:O~arnliq.Ja.é.l,~ da m~jo~ação 
IH) Pod r ·Exl1cutivo, que forneceu ao· Relator da Receita cifras par~ ,serem 
~12 _ ' solda s no projecto. 

Jllls o q u a dro comparati-yo entre a propos ta do Governo _e 0 projec,to da 
;}mara: 

. . ; . . ~-

' ': 

,. _ ... 

:!-·.· 

... . ~ 

.·;:. 

.. ,, ,· .. 

. . ., ~ 

{[:: ~-r. 

-.. 
. ,..... '·· ·.··· 

- .-.· . ~ ' . : :· ' ; ·. 



NatU?·eza do ·inwosto 

D ir eitos de importação ~ . . . . . ... . 
2 o/o ouro . .. . .. · . .. .. ... . . . .. .. . . . 
'1Jxpe'diente . . . . . . . . . . .... . .. .. . . 

'!-pa ta zias . . . . . . . . . . ... . . ... . . . . 
A1·ma zen'a gens . . . . . . . .. . . . . .. .. . 
Ins ta ti stica ·. . . . . ..... . .... ... . . . . 
Pharóes ... . . ... ... .. . .. . : ... . . 
Dóca . . .. ..... ... . . ... . . .. . . . . . . 
J O o/o de expediente . ·. . . . . .. . .. . 
C•m s umo de f um o . . .... . . . . ... . 
( )ünsUJn 9. de b ebidas . . . .. .. . . . . . 
Consumo de ph osph o·ros . . ..... . 
Consumo de sa.J . . .. . ..... . . . . , . 
Can'sumo de palç:ado . . . .. . . .... . 
Cünsumo de p erfuma rias . . . ... . 
c,}ns umo de conser va s . . . . . . . . . 
(),m sumo de vinagr e . . . .. . . . . . . 
Consumo de vela s : . . . . ... ... .. . 
l)onsumo de b engalas . . ... .. . . . 
Consumo ele t·ecidos . . ... . . . . , . . 
l)onsu mo de artefaotos ele t ecidos. 
C•m'sumo de vinh os extra n.geiros .. 
Consum-o de papel de forra r . . . . . 
Consumo d ecartas ·de joga1· . . .. . 
Consumo ele cha péos . . . . . · . . ... . 
Consumo de discos de gramoph one. 
Consumo de louças e vidr-os . . . . 
Con sumo de ferra gens . , . . . .. . . . : 
Consumo de café torrado . . .. .. . 
()onsumo de Ulanteiga . . . .. . ... . 
Consumo de obras de ourives . . .. 
Consumo à e obras de a dorno . . . . 
Consumo -de moveis . . .. .. . .. . . . 
Consumo ·de armas· de fogo .. . . .. . 
Ct)n·s-umo -de tampa da s electricas .. 
seno . ... . .. . .. . . . .. . .. . .. ..... . 
'l' : a n_sp_:Qrte . . . . . . . .. . .. . .... .. . . 
Vta ça o .. ... . . ... .. .. . . . . . .... . . ~ 
l~molumentc>s . . ... . . .. .. ... . . . . . 
Henda de dividendos . . .. .. .. . . . . 
5 o/o de juros de hy poth ecas . . .. . 
l'l'emi·os -ele segu r os . . .... , . .. ... . 
Valores sorteados . . .... . .. . . . . . 
L ucros de ~ndustriaes . . . . . .. . . 
L ucros commer ciaes . . . . . . ..... . 
Operaçõés a termos . . . ... . . .. . . 
Profissões Hberaes . . . ..... . ... . . 
Loteria s . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . 
Divêrsas renda s . . . . . . ..... . . . . 
Henda s pa trimoniaes . . . .. .. ... . 
Correio . . . . .. . . . . . ... .. ... .. ... . 
Tel eg rarph o . . . . . . ... . . . . . ... .. . . . 
I mprensa Naciona l . . . . . .. . .. . . . . 
Ceritra l do B rasil . . . . : .. ; . . . .. . . 
Oeste de Mina s . . . . . . . . . . . . . . . . 
lUo do Ourp . . . . . . . ... . . .. . . .. . . 
Lorena a Piqu et e . . ...... . .. .. . 
Viaçã.o Ce&.r€mse . . . . . .. .. . . . .. . 

~ Outras rend&.S indust r iaes . . .. . . 
H enda extra ordi naria . . . .... . . . . 
H ecursos . . . . . . .... . .... .. . .. . . 
Henda esp ecial . . . . .. . . . . . ... . . . 

Somma deduzidos 2 o/o ouro e 2 o/o 
papel ...... ... . . ... .. .... . . . 

Consumo de .qu eijo . .' .... . .. . . . . 

·Consumo de -luz e força 

RECEITA PARA 1923 

Papel 

P r opos ta 

I 
73 . 600 :000$000 1 

I 
1 . 200 :000$0001 

400: 000$0001 
800:000$0001 
700:000$0001 

I 
I 

120: 000 OO OI 
38 .000 :000$000 1 
45. 000:000$000 1 
18 .000:000$000 1 

6.500: 000 $000 1 
5.000 :00 0$000 1 
5.000: 00 0$0 001 
5 .000 :00 0$000 1 

8oo: ooos ooo·1 
700: 000$00 01 
50, 000$000 1 

Projecto 

37 . 00 0:00 0$000 

50. 350 :000 $000 
61 . 00 0 :000 $000 
18 .500:0 00$00 0 

6. 500:000$000 
5 . 800 : 000$000' 

28 .000 :000$000 1 ·46.000 :000$00 
4. 500 : ooo$ooo I . 
6 .000 :000$00 01 

50 :000$000 1 
800: 00 0$0001 

4 .000:000$000 j 
60 :000$000 1 

1. 300:000$000 1 
2 . 000 :000$000 1 
2. 000 :000 $000 1 

800:00 0$000 1 
1. 5o o : ooosooo I 

400:000$000 1 
1 .000: 000$00 01 

300 :000$000 1 
400:000$000 1 

n. ooo : ooo$ooo I 
14 . 000:000$000 1 
18. 000:000$000.1 

2 .000:000$000 1 
12 .000 :000$000 1 

2.100:000$000 1 
2.300:000$000 1 

400 :000$000 1 
7. 2·oo :ooosooo 1 

38.000 :000$000 \ 
6 .000:000$0001 
1 .000:000$0001 
1 .800: 000$0001 
6 .966 :000$000 1 
1.290:000$0001 

23 .000:000$000 1 
20 . ooo ·: 000$000 I 

600:000$000 1 
95 .000:000$000 1 

6.500:000$000 / 
500 :000$000 1 

25: 000$000 1 
. s. 5o o: oooso oo I 

5 . 633:00$000 1 

7 .300 :000$000 

1 .000:000$000 
4 .3oo:ooosooo 

1.000:000$000 
2. 25 0:000 $000 
1.050 :000$000 

1 . 300:000$0 00 

7 .033 :000$000 
28 .481 :000$000 1 
30. oo·o: ooo sooo 1 
56 . 509 : 980$000 1-~?-00 9: 0 8 0$000 

I 
70 6. 725: ooo$ooo I 719. 875 : oo o$ooo 

·- ----1- -- - --
_ _ ___ _ _ , __ : . 200 :000$000 

I 3. ooo :ooosooo 
I 

' 0U1' 0 

P r oposta Proj ecto 

I 
D0.00 0: 000$000 1 76 .000 :000$000 

80 0:0 00$0 001 
1 .500:000$000 1 

I' 
I 
I 

300 :000$000 1 
15:000SOOOI 

150:0 00$0001 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

60: 000 $0001 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

100:000$000./ t 

I 
. 500:000$000 1 . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

2 . 5o o :ooos ooo I ' 
3. 721:320$000 1 

, I 
16. 210:665$000 1 

- - - - - - 1- -----
1 

106 .586:320$000 1 92 . 586 :320$000 
-------1---- - -
------1 __:__ ___ _ 

I 
I 

Obs-e1·vctçõ-es 

Passa de 55 o/o om·o a 60 o/o . 

P a ra elevação de t axas . 
P a ra elevação de ta xa.s . 
Correção de estim a tiva . 

E levação de taxa. 
E levação de taxa. 

E levação ele taxa . 

E levação de taxa . 

E levação de taxa. 
Eleva ção de taxa. 

Diminúiu de estim a tiva . 
E levação de taxa. 
Elevação de taxa . 

·Elevação de taxa. 

Correção de estimativa. 

Correção de estimativa. 

Imposto n ovo. 

I mp sto n O\"O . 

. 1 

. . , 
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·ora, · .Sr. ·Presidente, assim -sen'do; pergunto a V. Ex.: em presença deste 
quadro pôde a Oamara ·dos Deputados ser accusada, senão muito injusta-
'mente, · tie majorar a receita? Não socá o horror á monstruosidade da obra 
feita que -inspira a ()ritica? 

. O Governo . que findou . declarou que, nos tres annos passados, entre ·a 
receita drçada e a realmente arrecadada, a Nação teve um prejuízo de 300 
mil contos, attribuindo-o a este ramo do legislativo. Ora, Sr. Presidente, a 
-Camara <los Deputados é tão culpada disso como o Papa .. O Governo propoz 
sempre à receita naquelle ·algarismo, e o nobre Reià.tor que está me ouvind-o 
pôde informar· si é ou não verdadeiro o facto de que S . Ex. diminuiu sem-
·pre as estimativas - da importação propostas pelo governo . 

Segue-se, portanto, que a accusação ft!ita pelo governo, que findou, ·â 
Camara dos. Deputados · de que esta · é que tinha conscientemente augmentado 
a ·re<ieita,<-determinando só isso um deficit de 500 mil contos, nos tres a nnos, 
é. devolvida inteiramente ao Poder· Executivo; a Camara conservou , como se 
prova,. .compapando a proposta . do Gdvffno com o •projecto actual. 

·Si · contfriuoU: ' ã · ·drçar a receita, no maximo; em vez de orçar nos seus 
,~e·rdadei~os· aJgarls·~os · e, si nãio deu, .de facto, a importancia que devia dar, 
isso · ~~ ·devtexclti~ivamente !lO P .oder Executivo, talvez interessado em que 
não 'apparecesse no papel o deticit n'o vulto em que devia apparecer, si os 
.fú)o ··mil ·honfos •:tiv9sseffi sido 'rétiradÔs dâ. propo;ta ela receita. 

O •SR. NAPOLEÃO GoMEs: - Ou então !houve <ClesLdià n~ .arrecadação. 
O Sii. SouzA FILlio: - E' uma · accusação ao ex-ministro da· Fazenda. 
O SR. ·OCTAVIO R~cHA: · ......:. Jâ. co~ece! declarando que estou re5'Pondendo 

ao ·re1at·orio· do .Sr. iilinistro da F azenda, a quem me liga uma velha amizad~, 
e, portan'to, sem proposito de offens-a. 

O Sn. SOUZA ·FILHo: ·- Cuja briéntação administrativa V. Ex. exaltou 
aqui, aliás com m-eus applausos . 

· O SR. 0CTA'VIÓ RocHA: ..:__ Estou_ defendendo a Camara da accusação de 
que foi ella quem ffia.:iorou a reêêita, e o estou :llazendo com algarismos, 
mostrando que ·o ' nobre :Relato~ ··da . receita teve até a preoccupaçãQ de dimi-
nuir as estimativas. · S .. Ex., ó anno atrazado e o passado, fez na· Corrimis-
são de . Finan·ças e ainda este· armo, ·como se vê no quadro que estou 'lendo, 
·uma diminuição na estimativa . da . receita, p a.pel, de 16 mil contos e na es-
timativa da receita, ouro, de 14 mil contos. Quer dizer, portanto, que · ·a Ca " 
·mara· fez sempre obra consciente . Ella apoia-se naturalmente, na proposta 
dó Poder Executivo;·· nem podia deixar de ser assim; constitucionalmente, 
eabe · ao. Executivo ·dar elementos ií. Camara pa·ra organizrur os orçam•mtlls·; 
e se cabe ao Poder E'X'écutivo dar esses elementos, a nós outros nunca é lici-
to duvidar c da . sua sinceridade. 
· ·- Nestas·· condições, o Governo propôz para a receita, no exerci cio de H23 

106 mil contos, ouro, e 706 -'Inil -cbn'tos, papel; quando o Governo deverià 
<fer ' Pl'opDsto .534:800 -contos; -pap·eJ1 e: apenas, no· maximo, 80 mil contos, c;uro. 

_,. , 
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Se, r ealmente, houvesse o proposHõ de orçar a receita 'em seus verda-
·deiros . a lgarismos na proposta do Governo, teria elle feÚ:o o seguinte: pro-
curado a média da receita pa pel a rrecada da n'o triennio, . encorttrada 534. 800 
contos . Quanto á parte ouro, ella devia ser calculada não em 106 mil con-
tos, ouro, porque do anno de 19.20 devia ter retirado a parte relativa á ··renda 
eventual, que pertencia a outt·o exercíCio, pnrque naquelle anno, foi · àrreca-
dada receita de exercício anterior, em virtude de uma lei de emergencià.,- que 
fixára o cambio para .pagamento de uireito e que, portanto, era renda do 
exerci cio anterior. A média que encontraria ·seria · inferior a 80 ,mil contos. 

Demais, a nós outros, deputados, nã·o cabe, absoh.itamente, avaliar a si-
tuação fi nan:ceira e a '"rreca dação das rendas; cabe isso directamen te ao Po-
der Legislativo. 

Este sabia que a renda ia decrescendo, de .<.nno para anno, e sabia por-
que sentia constantemente a fa lta d·e · numerario n'as repartições · pagadoras. 

Ora, se o Governo sentia , nos Esrtados, essa falta de renda, se tinha da-
dos sobre a arrecadação da receita, que ·os Srs. Deputados não podem ter, 
porque o Governo, neste .ponto, lhes negava as informações; se o Governo, 
por outro lado, tinha isso sentido, na -ptopria Capital Federal, onde estava 
a todo mom·ento, a descón'tar títulos, em bancos nacionaes e até em estl'an-
geiros, para attender ás àespezas que appareciam, não era justo que o Go-
verno tivesse tomado para base da .receita de 192.3, na sua proposta, 706 rnll 
contos, opapel, ·e 106 mil oontos, ou;ro! 

O nobre Relator da Recena augmentou em seu parecer, em 3" discussão, 
I 

se não me falha a memoria, pt·oxi.rnamente, 40 mil contos, a u gmen'tou a lguns 
dds impostos de consumo, obtendo, com esses accrescimos, um augmento de 
12.300:000$000. 

O SR. GrLBER'ro AMADO: - Annuncia o· Sr. Relator da Receita que a.s 
grandes reformas vão começar. 

UM SR. DEPUTADO:- - Adiou pru·a o anno o imposto global s·obre a ren'da. 
O ISR. OcTAVID RocHA: - Todo(; os paizes têm feito isto, nunca o insti-

tuíram, no fim dn anno, para ser cobrado no anno seguinte. 

0 'SR. AN'l'ONID CARLOS: - Não se fazen'do assim, não se cobrará. 
O SR. OcTAVIo RocHA: - Por qutro lado, o Relator, . declarando q·ue esta 

parte ela lei da R eceita será executada mais tarde, trouxe pãra rriim uma 
gra nde luz. 

E' uma lei que va e r epresen far a redempção do .proletariado, porque 
S. Ex. annunci a que o imposto sobre a renda será .mais tat·de· o imposto 
unico. N esse ponto o Relator da Receita tem inteira razão. S. Ex., de mo-
mentn, teve de procurar r~ceita para attender á situação especial, defiCita-
ria , em qu e n·os encontramos e, e11tão, a fo( buscar nos impostos de consu-

.mo, porque não !lhe era licito crea r o imposto sobre a renda global, no fim 
do anno, para ser appJi.cado em 1 o de Janeiro : 

. Era preciso, portanto, fazer o íl.ue S. Eil.. ·fez e aliás tem sido exec utadn 
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.em todo mundo pelos. ins tituidores de. imposto da renda . Assim agiu Cail-
Jeaux, em F rança, que deu ·un. a nn'o pa ra execuGfuo do p rojecto, a nte a s dif-
ficuldades de regula mentaçtw e adaptaçiic, ·a o paiz onde devi:;. ser executado, 
p.or . ser . Jmpossivel fazel -o de momento. 

Eu votarei esses impostos de consumo, contr a os quaes costumo protes-
tat·, sobretudo na parte relativa aos generos de p;-imeira necessidade, força -
<lo pela circumstancia especial em que se acha o paiz. 

O SR. SouzA FILHO: - Onde está a redempção do •operariado?' 
O SR. Oc~·Avro RocHA: - Desde que o imposto da r enda fôr cobrado , o 

d e consumo ten.derlá. a de(!r escer, porque deve ser a bolido, gradativamente, 
todos os a nnos , sobretudo o impos to de consumo sobre os gen eros de pri-
meira necessidade . E' o inicio d.e uma política economica elev a da . 

Eu interr ompi o fio das· minhas coris idera.ções p ªra r esponder a o a pa rte 
do meu n'obre coll ega, D eputa do pm· Sergipe, um dos mai& esclarecidos e 
brilhante~ espíritos desta. Casa . 

Eu estava fazendc.. o calculo dog impostos que o Sr . Antonio Carl·os · aca-
·ba de augmenta·r. S. Ex. a ugmenwu 12.350 :0 00 $ no fumo, 16 mil contos nas 
bebidas e · peque~·as parcellas nos outros impostos, sendo a m a ior a de 18 
mil ·c·onto's sobre tecidos; e •creou dous i1111Postos novos - aliás, um, não foi 
S. Ex. que creou, m as a Comm.issfuo de Finanças, contra o seu voto. Foi o 
·impos to sobre o queij·o, com 1. 500:000$000. O outro imposto foi o que incide 
sobre a luz e fo rça, com tres mil contos. Tud-::> de accôrdo -com o qua clro 
junto. 

Ele1;ação elo in,posto ele consumo 

12 .·350: 000$, f umo; 
lG. OOQ: 000 $, bebidas; 

800.:000$, perfumaria s; 
1. 300:000$, vinhos estrangeiros; 
1. 000:000$, cartas de joga r; 

300:000$, cha péos; 
250:000$, manteiga; 
250:000$, café; 

1. 500:000$, queijo; 
1 . 500:000$, ·calça do; 

300:000$, moveis; 
18.000:000$, tecidos; 

2 .100 :000$, joias ; 
500:000$, phosphoros; 

3.000:000S, luz e força; 
Rendas industriaes , 1 . 400:000$000; 
Renda especia l, 500:000$000. 
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Quer dizer, ·o nobre Rela tor aug.mentou a Receita de, seguramente, 6.0 
·mil contos. Elle, de facto, a 'Orçou, em vez de 706 mil contos, em 7'19 .mil 
contos. Portanto, a Camara dos Deputados, pela sua Commissão de Finan-
ças, organizando o -orçamento, ao envez de .majorat· a Receita, procura di-
minuir a proposta do Govern?, porque não accresceú senão 13.000 dos 60.000. 

o SR. AN'!ONIO CARLOS: - Mais do que isto : f•ortaleci a renda do sél!o 
da inodo notavel, mas n'ão augment€i a estimativa. 

o SR. OC'l'AVIO RocHA: - Exactamente . Eu tinha-me esquecido desta 
parte. V. Ex. reforçou varios impostos e não augm.€ntou as estimativas, 
justamente -com r eceio de que a receita não chegasse á estimativa de 719 
mil contos. 

Mas s. Ex., como eu, e todos os outros que queremos collaborar na obra 
orçamentaria, somos obrigados a tomar a propo.sta do Governo corruo um do . 
gma, porque o Governo e n'aturalmente quem pôde estimar melhor os im-
postos do que- nós, que não administramos. 

UM SR. DEPUTADO: - Mas se V. Ex: tomar a proposta e o parecer pôde 
_a preciar dados de muito valor . 

. O SR. OcTAVIO RocHA: - De modo geral, o. Governo nunca os forneceu 
à Camara; portanto, não se pôde attribuir á el!a a majoração da despeza. 

A minha these a demonstrar é esta: a receita deu esse deficit contra a 
arrecadação, cletic'it que corre por COI_lta do Poder Executivo; que é quem 
faz- a proposta apresentada á .Camart, e ~ão por conta do Legislativo. 

O 1SR . .SouzA FILHO: - O anno p:
1
;tssado aoontepeu isso: augme·nta-ram os 

vencimentos dos militares e dos magistrad·os, e tudo mais, a contragosto do 
Governo ... 

O 'SR. OCTAVIO Roc:HA: - Não ,~oiado, o Sr. Octacilio d·e Albuquerque 
declarou da tribuna que éra o Governo o primeiro a quere.r o au gmento. 

O .SR. SouzA 'FILHo: - ... tanto que o Governo vetou o orçamento. 
O SR . OC'I'AVIO ROCHA: - Não vE,ltou o orçarmmt.o por causa dlesse au-

gmento, tanto que ria. lei de emer.gencia acceitcu a . tabella Lyra e outros 
augmentos. 

Nesse ponto, defendo o Governo p
1
assad-o; esse Governo tinha tanta mais 

razão de não vetar o orçamento, que l?e promptificou a man'dar declarar pelo 
Zeade?' da bancada da Parahyba, 'Org~o mais autorizado naquelle momento, 
que elle era até um dos que haviam feito os preparativos para a ugmentar 
os vencimentos. Creio que foi isto o •flUe o nobre Deputado disse aqui e que 
foi impl'esso em ·um folh eto largamepte distriJbuido pelos ·Estados. 

0 SR. OC~'ACILIO DE ALBUQUERQUE: ·- S. Ex. foi contrario ao aUgmento de 
classes; queria esse a u gmen'to para todo o funccionalismo, mas u.m augmen-
to equita tivo e ra2loavel. 

O :Sa. 0C'l'Avro RoCHA: - E o Gqverno passad'ü. tinha tanto m·ais razão 
de não ter vetado ·esse nugrnento, cqmnto ·nós, assim mesmo não ousamos 
propor tal medida. 
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E ne·nhum· 'de nós se animou ain'da diante da· situação da desvaloriza,.ção 
da moeda de propôr como fonte de economia a diminuição de vencimentos 
do funccionaljsmo publico-. Nós, como o Governo passa{[o, e como !O Gover-
.n'o · actl,l.jil,.: estamos convencidos de que . fizemos muito bem augmentando .os 
vencimentos. 

Els?a. questão·, Sr. Presidente, não me preoccupa, porque ·não é um gran-
de mai. O mal maior na questão do ,funccionalism 0 é a intlacção dos qua-
dros. E' preciso dar e'fficiencia ao funcciorralismo, reduzindo~ lhes os qua-
dros e Ç~.proveitando"lhes os valores, dé maneira. a évitar que haja nas re-
partições funccionarios que lá não vão, funccionarios. que nada· pro·duzem, ·ou 
pela sua incom·peten'cia , ou pela sua inaptidão para o serviço publico. E' a 
these ·que venho sustentando ha tres annos desta tribuna. 

Vou mais longe, e a:qui respondo ao aparte do no):>re deputauo -por Per-
nambuco. Tenho idéas sobre a ·questão do fun'cctçmalismo, ·já demonstradas· 
em · relatorio .de Fazenda, .quando secretari-o do Governo do R,io Grande do 
Sul. _No final d!!!queiJ.e meu trl!ibalho, dei-as como suggestão. Entendo que 
devemos reduzi.r o quadro do funccionalismo ás restrictas necessidades pre-
mentes da ~dministração, organizando-o com verdadeiros valores, e dando ao 
funcdon·alismo um caracter identico ao de outras profissões, exigindo o 
comparecimento do empt•egado na repartição, . pela manhã e ISÓ . pe~·mittindo
'lhe sahir á rioite, como sahem os emp,regados das casas commerciaes. (M1ti-

to bem~) <pagando convenieittemente e pagando Sem miseria !l!O !unccionalis-
·n::;o (que (prodmzisse . (Apoi.aâos). 

O SR. GILB!ilR'ro AMADO: - Aliás são· estas as idéas do actual Presidente 
da Republica, o Sr. Arth-yr Bernardes. v. Ex. -está em connexão de idéas 
com ·o detentor actual do Poder Executivo. 

O ISR. OCTAVIO RocHA: - E' essa a verdadeira doutrina sobre · o funccio-
nalismo. 

UM •SR. :DEPUTAIDO: - .São essas as mesmas idéa!! do Sr. Paulo de F'J·on··· 
tin, segundo o seu ultimo discurso do Senad•o. 

o· SR. OcTAVro ·Ro0HA: - Cortar vencimento~ · do funi:Ícionalisrno; reduzin·· 
do~ o . á situação de ter q:Ü~ ü· bi~~c~r. erri' outras: pr~Ússõe~: l;ec{Jr~os" ''~·á;a 
vivet·, ·é tórnal-o relapso. · · ' r ·;. '· : r~ 

0 SR. GILBER'l'Õ AM.ADO: - El' estimulm· a corrupção. 
O .SR. 0CTAVI0 RocHA: - E' ' estimular· a ~orrupção, como muito bem di~; 

o meu nobre coUega, aos fi.mccio1;arios que não tenh-am capacidade su~fi 
cien te de resistertci-a. 

Ora, S1•. Presidente, !I estas . condições, · creio ter demonstrad.o, com 0 qua-
dro .que acabei ·de .l·er a. Camara, . que a Cornmissão de Finanças, · e riós ·ou-
tros, deputados·, votando este arçamento da Rec·eita, corn-o os· a.nterlore8, · de 
1920, de H21 e de 1919, não , majorámos a Receita; · acceitamos a proposta 

.do ,. Poder Execmtivo, crean'do taxas novas; ·o nobre relator da Receita só 
,,majorou, ... como ficou patenteado da leitura do. qua{[ro que ha poueo li, - as 
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taxa~:~ du aecOrdo cum <t estimativa da arrecadação da proposta envi~da á 
.Camara. 

Esse o.rçarnentu, porta nto, se, m a is uma vez, não dêr resulta dos na sua 
·arrecadação, deve-se essa falta ·á ·administração, ao Poder Executivo, e não 
á Camara dos Deputados. 

0 ·SR. NOOUEJIRA PElNIDO: 
dos factores. 

P ela insufficiencia na fisca lização q u e ê um 

0 SR. 0CTAVIO ROCHA: - ·o aJ])arte de V. Ex., q u-e é maiS L\O!npetcntc do 
que eu, porque con'hece profundamente u assumpto da flscalizac,;ti.u. illu3tra. 
mnitv a discussão . Realmente, a R eceita não tem s ido convenientemente 
fiscalizada. 

O SR. Nocl; EJIRA PElNIDO: - E a falta de fi'scalização, em. grande parte, 
vem da falla de autoridade moral dos funccionarios, nomeados pela politi-
cagem local; funccionarios, portan'to, qu e se to;:nam instrumentos dos poli-
tiqueiros locaes. Dahi, a evasão dos impost:os, como está. demonstrado n o 
trabalhu do ,si·. R ezende, e como o~ pado~ el!tat!~Jt!cos o confirmam. E isso 
tudo pela comÍ.ivencia das a utori-dades directas com os politicos locaes .. 

O SR. OcTAVIO RocHA: - Respondo a v. Ex., dizendo o seguinte-: rto Rio 
Grande do 1S.ul, a R enda estadoal é at'recad:ada rigo()rosa men te. Por que a 
federal não ha de ser ? Decla.ro a V. Ex., para que, tambem conste do::; An-
naes da C.a.maTa, que o chefe é!o rpeu pa rtido, o Sr. Dr. Borges de Med·eiros, 
não pede nomeaçãJo a lg uma de f~n'ccionario federal, que não seja condicio-
nalmente: q ue o funccionario fed1ra1 tenha as h abi.litações . E todas as ve-
zes que lhe é .pondet·ado não ter p Punccionario as devidas habilitações, nú.o 

· in~iste. 

0 SR. DOMINGOS lVlASCAREJNHAS: - Ap·oiado. 
O •SR. 0C1'AVIO RocHA: - Decl~Lro iss-o a V. Ex. porque é ponto .Je fé do 

m eu prezado chef e . 
O rSR. NoouElrRA PEJNIDO : - Rcesponderei a· V. Ex. dizendo que, mesmo 

trabalho a que a lludi, consta o gTa nde apoio que o Sr. Dr. Borges de Me-
deiros tem da do a altos funcciortar ios f ederaes, incorruptíveis e zelosos , pela 
boa a.rrecadação; entretanto, outrps políticos no Estado isso não fazem . 

Ü SR. 0 CTAVIO ROCHA: - E' urm d:efelto da política reg.ional. 
O SR. SouzA FILHO: - V. Ex. per.mitte um:,t observação? Em Pernam-

buco, cr eio, estamos em melhor s ituação, porque n l\ll1 condiciona lmente fa-
·;,emos esses pedidos·. 

O SR. 0 CTAVIO RocHA: - Póde ser· que V. Ex. não ten'ha feito ; m as, isso 
. é uma velha tecla, que. estamos Jta;bituados a vêr bater : da intervenção da 
politicagem, nos municípios no interior, na vida a dministra tiva. do paiz . 

O SR: NoGuEIRA PENIDO: - Velha, mas verdadeira. 
0 SR. 0CTAVIO ROCHA: - Ha p1eios, entr·etanto, de evita.r O m a l, e ~qui 

fa rei um a declaração-: os nobres l)eputados verão que, com as .providencias 
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.qu~ vae tomar, em . Janeiro, o .Sr. Sampaio Vida!, já muitas dessas co usas 
desa.pparece~·ão . 

O SR. NoGUEIRA PmNmo: - Oxa lá assim aconteça·! 
O SR.. OCTAVIO RocHA: - Não sou governa mental; sou um Deputado 

desautorizado para estar declaL·ando quaes as p~·ovidencias que o Governo 
prete nde toma r ; mas, como se trata do m eu ·a migo, Sr. Sampaio Vida!, com 
quem privei muito intima m ente na Cama.ra e com quem continuo a priva r, 
direi que com as idéas de que o vejo compenet rado quanto á questão finan-
ceira e ao problema da fis calização, p ens·o será con seguido muito no tocan-
t e á anecadação. E' . em todo o caso, uma questão a latei·e, pa ra ser resol-
' élda pm estadistas 

0 SR. NoGUEIRA PENIDO: - V. Ex. é um homem de E stado. 
O SR. OCTAVIO RocHA: -Bondade de V. Ex: Sou um simp.Jes Deputado, 

s6·m representação de especie a lg uma que vá além da minha pessoa ! · (Não 
apoiados .) 

O qt,Ie quero d izer, Sr . Presidente, é 0 segu in te: se a quéda da receita se 
deu, na r azão de 500 mil contos entre o ·orçado e o ·arrecadado, no trienn.!o, 
a Camara dos Deputado::; não tem nisso a .rr.i·nima responsabilidade. Se o Go-
verno não fiscalizou a renda, ou se n ã o a · estimou em ·condições de ser arre-
cadada, t endo em vista a capacidade do contribuinte, não q uero, neste mo-
m ento, i•n'querir a quem cabe a responsab'ilidade, porque estamos na ultima 
hora dns orçamentos e não desejo descer a esses pormenores. 

Está comprova da a primeira parte da minha these: o Feder Executivo 
orça sempre a receita em algat,ismos que núnca são atting'idos·. para ·es-
conder m el1hor o di.ef ici.t. 

Passo á segunda parte: ê que orça sempre a despeza no mi.n'im o, occul-
tando uma parte della em a rtigos de cauda de orçamento. para qu e tambem 
o defi.cit 11ão appareça com o vu!VJ que devia a p resentÇt.r. 

0 Sr:. PAMPHILO DEJ CARVALHO : - A<hi, a culpa é da Camar a, que approva 
essas caudas de orçamento . 

O SR. OCTAVIO R!)cHA: - Vejamos neste orçamento, Sr. Presidente , n. 
proposta quanto á despeza. 

O Gove1'11o propoz 87 miij contos pa r a o Ministeri-o do Interior, cujo re-
ht tor está. m e ouvindo, qu ando· devia propôr 99 mil contos, a lgarismos re-
dondos. Quer dizer qu e quasl 12 mil contos de:xara m de rfigurar na proposta, 
e são' dfls•pezas decretadas, como o a ugmento de vencimentos e os gastos com 
as novas repartições creaJdas . 

O SR . OSCAR SoAREJS : - Perdoe-me V. Ex. O a u g men to clecorre.nte da 
disposição de lei que manda elevar os vencimentos dos funccionarios pu-
blicas, dos p.rofesso·res, dos militares e dos magistrados, ascende a 14 mil · 
contos . 

O Sn. 0CTAv1o RoCHA: -Qu er d izer que ainda ê m a i-s do que está aqui; 
devia ser orçado em 102 mil contos. 
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A. Carna r a., porta-nto, no Orçamento da Jus tiça, a pezar de ter incluído 
subvenções no va lor de 3 mil contos, que o Gov·erno não incluíra na ·pro-
posta: a Ca,rna ra , m a ndand-o pa ra o Senado o orçamento com o total de 102 
mil corltos. cheg-ou aper. fts a a lgarismo iguaJl ao que devia ter s ido proposto 
pelo Governo . 

O SH. OSCAR SoAnBs: - Alias, s e a prop-osta do Governo incluísse as sub-
. venções, de cer ca de 3 . 600 o ontos, deveria eleva r-se a cifra a 106 mil e 
tantos contos . 

O SR. OCTAvro Roc HA : - O fac to é que, m esm o c om essa inclusão, o Or-
çamento do linterior não <ó!xcede a es timativa que devia t eJ· f eito o Governo. 

O Sn. OSCAR SoARES: - O r ela tor cortou 7 mil e ta ntos contos; m as, 
· essa diminuriçã o ·desappareceu·. ·em virtude -de ser contemplado o augrnento 

dos ·f uncdona!'i08 de ·se 1ncluirem . a s subvénções- e outros accresciomos; alguns 
cf.rcte~ até a lvitrados por V . Ex. 

O •SR. OCTAvro RoCHA· - Ahl está; Sr. Presidente . sob_re a, proposta do 
Governo pa rece. t er havido o a ugmento de 15 ·mil c ontos , quando foi · feita a 
diminwção d e 7 rni~ - t'l· ta ntos contos. pela Ca rna ra , 'corno a caba de dize,· o 
rela to!' . 

P a ra o Or ça mento do Exterior, Q Govun·o pediu 1. 823 contos, d eixando 
de' i•n'cluir 225 contos , o q:ue elevou o to-tal a ·2 . 048. contos. 

N a. Ma r inha , f ica ra m de fóra mais- 'de 13 mil contos e assim, por diante 
nos differentes- Minister.ios . I ' --

Trago ·o seguinte qua dro·, qtie é bastante eluci!dativo, e pelo qua l se ve-
rifica que, a M est e mornenfo, ·a Ca mara fez uma economia de 12 . 256 contos 
papel e de 3 . 970 contos' ouro, sobre o que o Governo deixa de propô r: 

. ~ . . 

I , 



Ministerios 

Justiça . . . . ..... . ........ . . . . . . 
Exteri·or . . . . .. . . . .. . . . . ... . . . . . 
Marinha . . . ................ .. . . 
Guerra . . . .. . ........ . ... . . . . . 
Agricultura. . . . . .. .. . ......... , . 
Viação . . . . . .. ..... . .... . .. . . 
Fazenda . . . . . ..... .. . . .. .. ... . 

Tota l . . . 

M inisterios 

Jus tiça . . . .. .. . .. . .. . ... . ... . 
Exterior . . . . .. . ... ..... . ... . . . . 
Miari·nha . . . . . . .... .. ........ . . . 
G u erra . . . ...... . . . . .. .. . . . .. . 
Agricultura . .. . . ...... . .. .. ... . . 
Viação . . ... . ..... . . . . . . ... . . 
Fazenda . . ... . .. . ... . .... .. . . . 

Tota l 

ORÇAMENTO DA DESPEZA PAPEL PARA 11923 

Proposta 
apresentada pelo 

Gove1·no 

I 
87 . 598:498$3181 
1 .823 :320$000 1 

68. 606: 590$536 1 
122 .149:972$49 81 

39 .188:939$545 1 
249.367:;1.32$856 1 
203.059:060$807 1 

I 

..• 

A.ugmer:<tos ãe 
vencillnentos, 

p essoal e juras 

11.571:12 8$13 8 
225:000$000 

' 13.392:000$000 
37.000:000$000 

9.752:293$700 
63.938:353$714 
25.745:000$000 

-----1---·-----
1 

771.793:385$5701 161.623:775$552 
I 

H a uma ec01n·omia de facto de 

Proposta 
como devia ser 

f eita 

I 
99.169 :626$456 1 

2 . 018:320$000 1 
81 . 998:590$5361 

159.149:972$4981 
48 .941:233$245 1 

313 .305:486$5801 
228 . 804:060$807 1 

I 

01'ÇG!fi'Vento 
v o•tado 7J ela 

Oama1·a 

102 . 534:174$485 
2. 295: 720$000 

I 84, 881: 806$836 
147.406: 585$054 

48 .579: 909 $215 
306. 975 :994$114 

I 228 .178 : 807$0·71 

--- - ---1------
1 

933.417:161$120 1 920. 852:996$805 
I 

12.25 6:164$315 

ORÇAMENTO DA DESPEZA OURO PARA ;1923 

Proposta 
a1J1·esentada 7Jelo 

Gove1·no 

I 
3.210:097$376 1 

A.ugmer:tos de 
v encillnentos, 

p essoal e juros 

4. 848:553$6671 205 :000$000 
3.100:000$000 ! 
1 .700 :000$000 1 

962:680$352 1 
10 .933:352$2121 
62.113: 804$555 1 4. 803:406$499 

I 
- ---- ---1-----· . I 

86.89 8:488$132 1 5 . 00 8:4Ó6$499 
I 

Proposta 
como d.ev ·ia ser 

t e.i ta 

I , 
I 
I 
I · 
I 
I 

3. 240:097$376 1 
5.043: 553$665 1 
3 .100:000$000 1 
1.100 : ooosooo I 

96 2:680$352 1 
10.933: 352$212 1 
66.917:211$054 1 

I 

Orçam.en .t o 
v ot ado p ela 

O amara 

3 . 240:0 97$376 
5 . 084 :538$866 
2.000:0 00$000 

200:000$000 
462: 680$302 

10.072 :152$212 
66.917 :211$054 

----- 1------
1 

91.906: 894$ 631 1 87 .926:7 79$862 
I 

E conomi a 

I 
I 
I 
I 

l1.743: 387$444l 
361 :324$0001 

6.329 :492$4661 
625:25 3$7361 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

Majoração 

3 . 364: 548$020 
247 :400$000 

2.883:216$300 

Economia I Majoração 
I 
11 

I 
9:014$797 1 

1.100:000$000 1 
1.500:000$0001 

500:000$0001 
861 :200$0001 

I 
I 

- -----1------
1 

3.9 70 :214$7971 
I 

' .. . . ... . . . . .. ... . .. . 3 .970:214$797 H a uma economia de facto de . . 



• 
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O exame d€ste quadro Qemonstra á evidencia. que, para economizar mais, 
a Camara só pod'a fazer uma de duas c ousas; ou <:ortar os . venc-imentos doR 
funccio~arios, -ou tocar nos serviços publicos. 

_üra, Sr. Presidente, cortar- .os vencimentos dos funccio;mrios não era 
pos?ivel, porque julgámos, ha tres me2les passa.d_os, que eram insufficientes 
esses ven-::imentos e os augmentámos de modo que não seria de bõa logi<:a 
a reducção, agora. 

Tocar nos senrjços, não n•os compete e, sim, ao Poder Executivo, que é 
a quem cabe dizet· quaes os serviços em que PQderi.amos cortar neste orça -
mento, fazendo . maiores economias.: 

Vou aprese-ntar um -outro quadro relativo ás caudas de orçamento. onde 
verificamos que estão figurando despezas de caracte~· obrigatorio, como es-
ta!;!: Viação Babian.l., 11 rr.il contos; ramaes de carvão, 14 mil contos; ramaes 
qe fronteira, 2. 800 contos; devolução á Caixa das Obras Contra as l:leccas, 
50 mil <:ontos; LloYd, 6 mH eontos; navegação do Amaz;onas, 2.430 contos, 
havendo ainda •n:a Fazenda 5 mii conto~ para credi-tos -supplementares . 

Quer dizer, na 'cauda do orçamento figuram d,espezas obrigatorias . C!_Ue 
montam, neste momento, a 92.510 con.to_s; e, como despezas não obtigatorias, 
apparec.em no valor de 100 mil <:on~os para. materi_al _ ·n·aval , 50 . contos para 
compra -de uma €mba~cação, 4 mil c.çmtos . para despezas de estrada. de ferro 
mas, nã-o de <:ontracto, 2 . 850:000$, _para estradas de ferro tambem não de 
contracto; 9·. 7.50:000$, para varias estradas de ferro; 16.000:000$, de revi-
geração de creditos; 4.000:000$ para immigração; 1.00.0:000$, para eléctro-
siderurgia; _4 . 000:000$, para defesa do algodão; 300:000$, para_ o serv~ço flo-
restal; 60:ooo·s ·para reparos de um navio; € 100:000$, para um edifício em 

' . \. 

Goyaz - quer dizer, __ 139.000:000$ em ·despezas que figitram em cauda de 
orçament-o, não obriga:torias. 

o SR. ANTONIO CARLos: - As obrigatori_as a quanto montam? 
O SR. OCTAVIO RoCliA: - A 92.510:000$000. 
Consi"dero ta·és por exemplo, as da Viação .Ba;hiana, pa ra execÚ!;ao de 

~ontracto, que, a.Jiás, póde ser revis-to. 
o · SR. ANTONI•o CARLos: - · Segundo emenda apresentada em 3" discussão 

ao Orçamento -da . Viação, parece que · essa -despeza vai correr por operações 
de creàito, €m virtude do proprio contracto. 

O SR. : OOTAVIO ·Roc:HA: . - ·seja como fôr, ~on'si·derei obTigatorias essas 
despezas que o Governo não póde fugir, como a referente á Caixa das Obras 
Contra as Seccas, · servioos contractados, etc: , 

O SR. AN'l'oNro CARLos: - Viação: Babii1.11a e ob.ras contra as seccas; 
quaes são as outras? · 

o SR. OCTAVIO RoCHA:· - Ramaes de carvão, em Santa Cátharina, ra-
macs d€ . fronteira, subvenção ao Lloyd, no valor 'de . 6.000:0.00$, navegação. 
do Amazonas, que tamoom não póde deixar de ser feita, e creditos supple-
mentares, a que não ,poderemos escapar. E ; assim é que cheg o ao tota:l de 
92.000:000$000.- ., ,,. __ :,_~ . .. ,., 
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0 SR. PAMPHlLO :QE CARVALHO.: A subvenção ao Lloy-d ·é de muito m ais, 
pm·que metade é em ouro . 

O Sn. OCTAVIO RoCHA: - E stou discutindo de sorpreza este orçamento, 
porque não sabia que elh, ent rava em debate; consultei, ligei-ramente, á ·h ora 
do almoço o Di.aT·io do Cong1·esso . e mal tive tempo para apanhar, sem coor, 
denar, as notas que estava toma nuo. 

0 SR. PAMPI·Jri,o DE C;\RVALHO: - 0 t:otal rela tivo a o Lloy-d monta. rea l" 
mente, a . 18. 000:000$000 . 

O Sn. OCTAv:ro RocHA: - Assim · se·ndo, o algari-smo dessas despezas obri" 
gatorlas da cauda terá de ir a 104 .000 : 000$, fóra os 139 .000 :000$ das não 
IJbrigatorias. 

Quant9 a est as afao>t-0 completamente a idéa ue ·que o Governo as rea" 
lize, porque a ·tanto ·me autor;za o compromisso formal que el·le assumiu e a 
att.itude que está tomanuo, de f acto ; Quanto ás outras, terão de ser feitaS, 
c>inbora t'omo diz o -n·obre Re>l:üor da Rooeita, p-ossam ser algu mas por ·me:o 
de operaçÕes de oredito. Tem -de ser assim, _p-orque o pa iz não pôde parai· 
·e ha despezas que se teem ·de rea:lizar. 

0 SR . Pf MPHILci DE CARVALHO: - Mas, onde a Receita? E ste é o g-rand·e 
m al do Congressc: - dizer que o pa iz n ã o pôde -parar,, que tem -de fazer tal 
de_speza - e não cogit..-'lr da receita correspondente. 

O Sn. OCTAVIO RoCHA: O nobre Rela!tor já explic ou que p6c1e haver 
pagamentos em a·polices. 

0 SR . ANTONIO CARLOS: .:_ Qua nto á Vi\l-ção Ba.h'am:a. 
O Sn . PAMPHILO DE CARVALHo: - Não quanto ao Lloyd, por exemplo. 
O SR. OCTA.Vr-o Rocil:A : - No caso elas Oqras Contra as -Seccas, o Governo 

acloptar-á tambem ir buscar nos recursos Ofdina.rios o meio de cobrir es·sa 
desp eza . Quando se votou a medi-da foi autorizada a emissão de 200.000:000$ 
em apolkes, e esses .50. 000:000$ re~res·entalll, como a qu.i está dito uma res-
tituição, cr eio que uevfd·o a o fa.Cto de terem sido feitas, por contH. daqueHas 
obra:s v!:l.rias estradas i-10 norte . 

. O SR . OSCAR SoARES: - A primitiva lei, 1,1ue creou a Ca ixa Espeoial pa ra 
aR Obras Contra a s Secoas, foi alterada, p~r artigo da R eceita, d~!claran-Çlo 
que poderiam ser app.Ji.cwdos tambem os r1~cursos uesta Gaixa a . obras Çle 

portos, e que, al'ás, o .Sr .. SaJX:lpaio Corrêa combateu. Como o ora dor sabe, 
a que1les serviços são realizados longe do littora l, e, ·para leva r até o pon to 
preciso o material p esado que elles . exigem1 tiveram de ser fei-tos g randes 
r-ama.es, justamente por conta das obr:;t.s. 

UM SR. DEPUTADo: - F-azem parte do trabalho .de conjuncto. 
O SR. OSCAR S-OARES: ~ Mas acontece clue pensam .alguns que á caixa 

deve >Sea· r estituída a quam:tia gasta c om as f.lStra das. E .' uma opinião co~tro_

vertida . 
. O :SR. OCTAVIo RocHA : . ~ Opinião contr~vertiQa., não : vai ser lei;. a Ca-

m ar a já approvou, em ultimo turno , no Orçamento da Viaçã o . 
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O SR. ANTONIO CARLOS: - O certo ê que, sob a fôrma de r estituições ou 
não, a despez;a tem de ser f eita. 

0 SR. OSCAR SOARES: - J á es.t:á feita. 
O SR. ANTONIO CARLOS: - DÍgo, de futu ro, a contfn.u ação .. . 
O SR . OscAR SOARES: - Esses 50 . 000:000$ representam a possivel resti -. 

tuição á Caixa m as póde ser q.ue o Governo recon·heça que a r estituição 
rteve se r eferi r a penas á m enor quantià. ' 

0 SR. PAMPHILO DE CARVALHO: - De qua lquer modo, O calculo do oradO!' 
estã certo : são cerca de 100 :000$ de cles.pezas decorrentes . ele d ;s-positivos 
obrigatorios. da cauda do orçamento. 

O SR . OCTAVIO R oCHA : - Quanto á s despez.o'ls não obrigatorias, a hi con-
signadas, e que já decla rei estar certo de que o Goverm·o não vai fazel-as, 
eu appella ria para o Senado, afim de que cortasse todas estas a utorizações. 
E' mais sincero do qu e fi·carem elqas figurando no orçamento. (Apoiados; 
muito bem .. ) 

Eis aqui o quadro demonstrativo dessas de81peza.s mencionadas na cauda: 





Mir.ti.s"teTiOs 

Jus tiça . . . 
Exterlor 
Ma.r"inha. . 
Marinha . 
Guer-r-a 
·viação 
Viação 
Viação 
Viação 
viação 
Viação 
Viação 
Viação 
Via.çiio 
Vicu;ão 
Agric:ultura. 
AgTi-cultu~• 
AgTi·çultura 
Agr~icul tura 
F i:tzenda 
Fazenda 
Fa:?iend.:óL 

Ob?-igato?'ios 

11. 680:000$000 

14.600 :000."000 
2 . 800: o.oos ooo 

50.000 :000.000 
6.000:000$000 
2.430:000$000 

5.000:000$000 

. , 92.510 :0008000 

·,. .. 

DESPEZAS AUTORIZADAS 

· Nrío clivulgaàos 

100.000:000$000 
50:000$000 
-

4 .000:000$000 

2 .850:000SOOO 

9.7 50 :000$000 
16.ooo:ooo ·ooo 

4.000:000$000 
1. 000: ooos ooo 
1 .000:000$000 

300 :000$000 

60:000$000 
100 :000$000 

139 .110:000$000 

Nunte1·o 
elos 

adigos do p1·ojecto 

Art . 20 
Art . 30 

Art . 40 '1 ~ 
· At:t: 40 
Art . 40 
Art . 40 
Ar 40 
At·t . 50 
At·U. 60 
Art . 60 
Art.. 60 
At.,i: . go 
Art . 20 
AJ:t . 20 
Ar:L 20 
Art. 2• 
Art. 2• 
Art. 20 
A.rt . 20 

ObseTvações 

Não tem cauda. 
Não tem cauda. 
Material 'naval. 
Compm de uma embaT.cação . 
Não tem despezas . 
Viação Bahiana. 
Não são de contracto. 
R a maes de carvão. 
Ramaes de fronteira .. 
Nito ê de contracto. 
Caixa obras contra saccas. 
Uoyd. 
Navegação do Amazonas. 
V<tri<Ls estradas de ferro. 
R eorganização ele credites. 
Inunigração. 
Electra-siderurgia. 
Defesa do algodão. 
Serviço florestal. 
CrecH~os su].)plementares. 

·R eparos ele um navio. 
Eclificio Goyaz. 

Qua nto á ~~eceita e D esp·eza propriamente orça mentarías, toma ndo os 
orçamel!1:tos ·que estão con.oluidos p.or· nós até agora e seguiram para o 
Senado. vemos que estes veem a ser os da Justiça, do Exterior, da MftJrinhn , 
da Guerra, da Agricultura e da Viaçã,o . Os a lgarismos desses são defini-
tivos; quanto a o da Fazenda , que ainda ·es~& dependendo de parecer em 3" 
d iscussiio, tômo a cifra à.a ultima r ecla cção já feita . 

Temos assim, cerca ele 920.000:000 para a despeza pa pel e 87 .000: OOOS 
pa ra a despeza om·o; comparadas estas cli:l'ras com a receita papel, de 
719.000:000$, mencionada no .projecto em' terceira cliscussãio, e a de 92.000 :000$ 
ouro. elo mesmo projecto, encontraremos um cleficit papel -de 200.000:000$, e 
um !'aldo ouro de cerca ele 4. 600 :000$000. F1eita a 1·educção deste ultimo, a 
cambio de 8, chegamos ao cMj-icit actua.l ele 185 .000:000$000. Este decresce-rá 
um pouoo, porqltle o Relator ·da Fazencla promette a lg uns córtes ~íncla no seu 
orça1ne;nto. · 

0 SR. ELYSElU GUILHERME: - E será um g l-a nde serviço. 
O SR. OCTAVIO ·RoCHA: - Diz V. Ex. muito ibem; será U !I]. grande 

serviço . 
O qu a clro seguinte dem-onstra a comparação ent re 11 proposta do Governo 

e a votada pela Camara . 

., 
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j}f-inister i os . 

Ju&tiça . . . . ... . ... . . .. . .... .. .. . 
Exteri-or . . . . . .. . .. : . . . . . . . . . . . . 
Marinha . . . . . . .. ... . ... . . .. .. . 
Guerra . . .. . . . . . . .. .. . . . . . 
Agricu ltura . . . . . . . . . ... . . . . , ... . 

. Viaçã.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
F a ze nela 

Rec::~al .... , : _,: . :: : ::::.: : ::: . : : : 1-
D eficit . . . . . . . . . . . . . I 
Saldo . . . . . . .. ~ .. . . ... . . : . .. . 
D ef-ici t tota l . . ... . ........ . . . . . . . 

'<c •• 

ORÇAMJ<.CNTO PAPEL E OURO PARA 1923 

- - -
Proposta elo 

I 
P a-pel I 

I 
I 

S7 .598 :4H9$3l8l 
1 .823:320$00 01 

68.686:590$5361 
122.149: 972$4981 

~; 9 . 188 : 9?.9$545 1 
24D . 367 :132$8 G6 1 
203 . 059:060$807 1 

I 

Gove1·no 

Ou ro 

3.240 :09 7$376 
4.848 :55 3$667 
3.100: 000 $000 
1. 700 : O O O ~i O O O 

962:6 80$ 552 
1 o. 05 3: 352S2l2 . 1 
fi 2 .113: 804$555 

--------1- - ------
1 

771. 703:8 858570 ! ~ 6 . 898 : 4 88$130 

I 
706.725 :000$0001 1 0 6 . 5 8 6 : 320~0 0 0 

65 .06g: 385$57D l 
I 19.687 :831$8& 1 

6. 00 4 :889$987 ! (C';Lmbio ele .9) 
I 

Vo t ad.o pela 

P évpel 

I 
102. 534 :174$4 85 1 

2. 29 5 : 720$000·1 
84 . 881. :806$83 61 

147 .406: 585$054 1 
'18 :579 :90 9$'2451 

306.0-75: 994$1141 
228. 1.7 8:807$071 ! 

I 

Oam.ara 

Ouro 

- --
~. 2,10: 0!1(~; :1 7 (i 

f1.0a4: ~:~ ;c:;~qg 
~.ono : li0'rSI Iil (l 

2fl(l :f1!111 .. :1)()0 

H~ : !i ' fll..::~;;:~ 
l 'tl.Oi ~ : 1 ~:~s;n 2 
G •i. !ll~ : ~ 1 1 ·.:o.;q. 

----1-.. ·------
1 

920 852:996$8051 
I 

719 . 875: ooo$ooo I 
20,0 . 977:9 66$805 1 

8h. ~~G: 'i 7~ 1 ~: .\ti~ 

I 4 .G5 !1 : õ -HJ:) I B~ 
l.85 . 45 R:081$3 65I (Cinn\1io ii P RI 

I 

Votaclo pelo Sen ado 

Pq.pel • 0 U l'O 
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Agora, ·s1 o nobre Deputado tomar ·os algarismos com que devia t-er v indo 
para aqui a proposta do Governo, encontrará para receita papel 534.800:000$. 
·Pa·ra a despeza, 933.000 : 000$ encontrará um deficit, papel. de 29 8.000 :000$, e 
um deLeit, ouro, de 11 .000:000$000. 

~i o Governo houvesse proposto a Re.ceita de accõrdo com os algarismos 
.da méd'a do triennio. e collocado a de~pezE~. que decretou, toda ella, em sua 
proposta, teriamuil um deficit de 398.000:000$, ·papel e um d6fioit, ouro, de 
11. 906:000$, que diz aqui, ainC:a agora, a lap is , quer dizer, 400 e tantos mi! 
c ontos; 

O SR. ANTONIO CARLos: - E' rp<re.ciso tomar em consiCeração a ahera.ção 
havida na p ercentaE:"·em da qúota ouro . 

O SR. OCTAvro RoCHA: - Tomei em c-onsideração para V. Ex.; para c 
·Governo, não. No calculo da Raceita, tomei essE.' accrescimo. 

V. Ex vae vE.'r, amanhã. o •quadro que orgaJliZ•eL pondo de um 'lado a 
1Jl'Oposta da receita do Gov·erno e de outro a orça da por V. Ex . com;igna ndo 
nas observações o motivo ou d:iscordancia. 

Na quota ouro .. V. Ex . a ugmentou C:.e 5 · o/o , mas a inda assim -dim·nuiu, 
·sobre a est'mativa do Governo. 16 . 000: OOOS papel e H. 000:000$ ouro. 

Quer d'~er .que . .sob a estimativa do Governo. de facto . V. Ex. diminuiu, 
4 0.000:000$. porque dev·r.. t e•r orçado a r eceita em 766 m:J contos. si adaptasse 
:a ·proposta do G.ov·erno. V. Ex manteve. porém. os 719.000:000$, que 'l.liás 
tenho duv'da s1 serão a ttingldos pela Rbceita ... 

0 SR. AN1'0NIO CARLOS: - Depo:s dt retorço ? 
O SR. OCTAVIO RoCHA: - • . . mas reforçou -de tal modo que, si ella não 

{!hegar lá, V . Ex. não será l'ulpaco. V. Ex . r e"orçou com tanto m ais crlte-
rio. qua nto pude v~r hoje, ás poressas, p•ela manhã. que no . orçamento da 
Receita varias taxas e impostos foram por V. Ex . augmentados, sem que se le-
vassem em conta na..':l estimativas os accrescimos ·correspondentes a ess~s 

a ugmentos. 

Ú SR. ELYSEU GUILHERME: - Prestou· inestlmavel s·erviço é N açfLO. 
ó SR. ÜCTAVIO RoCHA: - E V. Ex . ainda f ez isto: no 'mposto de impor-

tação V. F.:x. ficou · em UJila previsão t!U~ deve ser exacta. Si os 5 ·01<• ouro 
forem arrecadados convenient~mente. si as isençõe.s de direito for~m de vez 
b a n idas .. . 

·Ú SR. ANTONIO CARLOS - Como es•:á proposto. 

O SR. OCTAvro RocHA: - . ... nó~ teremos talvez, sõ ahi. nessa parc.ella. 
um saldo de 10.000:000$000 

Mas. o ti u.., lJStou cemonstrando é { JUt. d(o: f acto . . a propos ta apresentava 
un, deficit, segundo o Governo, de 6.000 :OUO$ , mas nãu Utelu'ndo 147.000:000$ 
do a ugrpE.'ntc dE: ' ' enc·mento: 1 de loga1 e~ ~-.ovm,. 

Na realida de- o Gov.ervo _fez uma propos ta com um deficit d e 400.000:000$. 
e nós jâ conseguimos reouzil~o a 1S5 OOO:ODOS nae ta.bP.llas a que dev-em ser 
accres·centados os lOO.UO!J:OOOS da caur:a orçá.mot:ntar:a. _que. &.liás, o Governo 
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não incluiu tabem, deixando de fóra dp orçamento C:a Viaçã0 co;mo V. Ex 
sabe os t0taes ãessas obrd.s e contra.ctos. que passaram !'1 umá. ta he).la e~peciaJ. 

O Relator da Viação fo; quem transferiu ess<>. cauà.á. par& é)erutr0 do or-
çamento. e de.p·oi,;, em terceira ·<'h scussão . .-esolveu, de novo, retlrat-a, para 
correrem as C.esp!)zas po.r co,nta de operações de credito . 

O SR . ANToNIO CARLos· - Por conta ó." aug·~ento d!:> tarifas. 
O SR . OCTAVIO RoCHA: -:- Aliás, eil não teria feito isso. Teria deixado 

dentro do orçamem:a todas as esuradas d•e ferre e tudas as obr!ga.ções de con -
tractos, poria dentro da. tabella. toC:as as pareeHas relativas a esses . contra -
ctos, e collocaria na Receita a verba correspondente em recursos. 

0 SR. ANTONio CARLOS: - E' O qUe Se va:e f azer . 
O SR. OCTAVIO RoCHA: - ... . e di.-ia fra ncamerÍ:te : "Operações de cre.i!ito 

.para cum·p.r im ento de co.,tractos feitos assim, assim, assim,~tar.tos contos". 
O SR. ANTONIO CARLos : - A Commissão res-olveu isto mesmo: a utorizar 

~peraçôe!l de t-Tedlto. para essas estradas de ferro a qut> v . Ex. se refere, e 
cujos serviÇos vão correr pór conta do a ugmento de taa·i·fas. 

o SI< OCYJ:AVI<l RornA . - Algumas. a viação bahia na, não. 
Ninguem ne><•W Camára e:o;tá mais .(le a.ceõy-dC' com V . Ex . C:o que eu. 

m esmo ponque nós dous d'omcis os que aqu. gritamos mais éontra a politica 
de realizações. V. E x, f.o! muito mais feliz do que eu, porque eu apanhei 
muito e V, Ex. não apanhou cousa algt~ma ... E stamos, portanto, i!e inteiro 
accôrdo. Aliás, com toda a franqueza, V .· Ex., por varias v ezes , ha cerca 
de quatro a nnos, em reunião no Palacio .do Cattete, a que as sisti. clara -
m ente e:x:p•oz ao Sr. Presiden•te da. Republica a s ua ·opin.ão. 

Isto foi um granàe se-rviço que V. ;Ex. prestou. O Govel'no, porém, en-
tenCeu devér seguir 0'Utro caminho e o segui·u. Mas não dkei tão malclosa·· 
me·nte como o !Hustr,e Relator disse no >:•eu paeecer da R ec·eita: que os que 
'!.regam essa .política ce realizações sem receita, chegam a este resul•tado a. 
que cheg-amos agora. ,. 

O •SR. ANTONIO CARLos : - Não tenl:ja duvida: ha quem considere, a inda 
assim, preferível a politica das r ea lizaçêjes, quae~que{· que sejam os resulta - · 
dos financeiros . 

O SR. OCTAvlo RocHA: - Ha, m esmo, mui·ta gente que p,ensa assim. En 
não penso. 

Mas, vamos deixar essa questão. E' um incidente sem importancia Não 
desej o discutir os actos passar:os, nem va:lt= a pena. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Estamos cliscut'ndo 0 futuro. 
O SR . OCTAVIO RoCHA" - Parece quv- agora o Govern.o que se inciou está 

em um ponto de vista in.eira·mente àifferentE- . Pelo •que está escripto e pel o 
systema adoptado. 

0 SR. ELYSEU GUILHERME: ~ Systema de sensatez, 
O SR. OCTAVIO RoCHA: - .... de qUEjreor ir com c8Jlma e saranidadt> .,. che· 

g(J.r, ass·m, até ao firr.. Mas o que es!fiva. dizendo e Cemonsotrando, é que a 
Camara - e é esta a terceira pa.rte dt minha these - t em feito muito no 
assumptto financeiro, neste momento . V. Ex. vae ver, n.o q•uadro compara-
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tive qu" fiz, qu., emqua11to .perdu.rou a inerc.ia (cessaca a força. a i'nercia 
continuou a mov1m entar o carro). os orçamentos tiverarr. u.ma especi-e - de 
paralysia: o da Guerra. o da Marinha, e o do Exterior foram logo para ~o 
Senado com muito pouc;t d:espeza cortada; mas, como .a f orça de ine>rcia 
tinha produziC,0 o seu eff.eito e veio outra força em sentido contrario. P,!'lra 
0 recuo. os orçame.nts da Agr:cuh:ura. Viação, Guerra e Fazenda . estão tendo 
um cól•te muito maio! . A Oama.ra .. como lforga polN;,ca que ê. '"compan]'la 
pela sua ma ioria .o Governo . PõC.e V. El\.., com o talento que tem, com a 
sua a u torida.de de estadista que f, esbaforar-se nesta tribuna, m ostrando que 
o Governo está errado; assim mesmo a Camara irá com o Governo . E isto 
não se dá nesta. ot< .n a·quella ter.ra; ê em todos os Governos e ê em •to.do. o 
rnund~ . 

;O SR . AN'l'ONIO CARLOS: - O Sr. Gilberto AmaC:o já abordou esta th ese. 
O SR. OC'l'AVIO RocHA: - S. Ex. cr iti·cou muito bem, porque é um espi .. 

rito de grande cultura. 

O SR . GIIJ3ERTo AMADO: - V. Ex. ê um observador. su spi-caz cos pheno-
menos sociaes . 

O SR. OcrAvio RocHA: -Mas, V. Ex . vê que n a l~rança como em toda a 
parte. está s-e dando a mesma cousa . Os parlamentos votam de aecôrdo com 
os /.ea.clers tP·O-liticos é como uma só massa . Nunca deliberam. 

O -SR. GILBERTO AMADO: - V. Ex. es·quece qu~ n<:ss·b~ logare5 ha é: uas 
balizas: a competenc!a e a. responsabili.dadB. em virtuC.e ela opinião puhHca 
activa. ·que as exigb , Aqui · não ha disso. 

O SR. OCTAVIo RoCHA : -V. Ex. vê que agora mesmo se quer votar aui 
uma lei ele imprensa. A imprensa. que exerc·e tão salutar controle, parece 
destinada a CLesapparecer ! 

Mas, em1'im, está ê uma these social e a hora r.cfu:, ê :>ropicia para es tar-
mos a:qu: discuunao ess<J. ques tii<-

.Creio ter demo-nst.raC:o que a Camaa·a, em pri·mei.r0 logar, não majora a 
Recdta; e. em segundo logm'. não esconC!e cles-pez:o... 

No caso especial de cauda orça.mental·it,., :... Camaru,, como uma corpor·a-
ção pol'itica, ás vez·e:;;. trans'ge nas colligações ele bancada. dando uma 
emenda a um'a b-anca.da, e outra a. ouna: " não •póã.-" deixa!' dP "~r .assini. por-
crue eJ.la é . a:-epito. uma força po-!itic&. Ao Poc:er Execut;vo cabe a J' esi-sterwia. 
den~ro ãos Emites da R<:ceita que elle t ·ver arrecadado. Não acr"ldito que s~ 
o Poder E xecu•tivo cabe a resistencia, dentro ·dos lim;tes ela R eceita qu e eUe 
tive11 a.rrecada.do. Não acr<:Çiito que · si o Poder Exe-cuUvo diss-er a e.etermi na -
da corr·ente politica ele un1 Estaao que não p6~~ fazer isto 011 aqu'l!o. porqua 
não tem dinheiro. essa corrente J;IO!itica. tenha a im-prab'cla cle de insistir para 
que &eja executado o m elhoramento. Consideraria, rea l·mente. faHa C:.e pro-
bid~cle, -proc-edimento diverso . . . . 

Si, porém: vem o Governo e d~ Pi\il'a Q Rio Qrand,e . do Sul um J:!l-Blliora -
mento. é natural que o Sr. Gilberto Amado o exija tambem :para o Estado 
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de Sergipe; ·si o Governo nã0 der· para o Rio Grande do Sul e C.er a 
Sergipe ... 

0 SR. ANTONIO CARLOS - 0 Sr. GiJ.bertb Amado, provavelm~nte, não 
exigirá para Sergip-e, mas <ilP']:}laudirá ·o melhoramento para 0 Rio Grande 
do su:. 

O SR. OCTAVIO RoCHA: - O Governo p6d·e resistir ás _caudas orçamenta-
r:a.S. dest'.e que o faça coro criterio unico, p que. nessa ques•.ão. é ess·encial. 

V. Ex. sabe o que é. aq u,, a coll:gaçâ() da~ bancadas. O lea-d er êe. maio-
·ria se esforça ·& afinal muita& ve~e& t.em que ce!}er. O honrado Relator da 
Receita. quando foi · leader, assit:u a isso. bem como o actual l eader da m aio-
ria. S1·. Bueno Brandão, que está me ouv;ndo: . C..esde que passa u ma sub-
Vlenção. passam to{l.a.s. 

Este anno. que aconteceu aqui ? O ~:k. Oscar So_ares resolveu cortar 
todas as subvenções novas. boycottamdo-as na Commissão de Finanças, que 
a nenhuma deu pa recer favoraveL V. Ex. viu que "nenhu1n" Deputat:.:J 
pleitBou subvenção . 

0 SR. BUENO BRANDÃO Pa triot · camente. 
O SR. OCTAVIo RoCHA: Vê, pois. V. Ex. que o que ha são crherios 

politicos. 
O SR. NAPOLEÃo GoMES: - Ninguem tem clamado · m ais contra esse cri-

1terio do que o Estado ê·e Goyaz. que sempre v :u favor-es distribuiC.os a gra-
nel, m~s nuncn. era por enes attingi.do. I 

O SR . ÜCTAVIo RocHA: - Per[Jl:tamente. mas V . Ex . está sendo injusto. 
porque o Sr. Olegario. Pinto obteve. ne~1ta Casa, mu'ta c ousa para Goyaz . 

O SR. NAPOLEÃo GoMos: - Mu ta. -causa, nnm'n.a.lm ente. Precisamos ver c 
que foi traduziC. o em factos ·. Houve muita au:-orio;ação. m as si exam·narmos 
o qm: ha de r eal. veremo~, que 1'ão cabe fl Goyaz nem um m i:!esimo dE:_ qual -
quer outro Estado. 

O SR. CcTAVIo ROCHA : - Mas V. Ex , r econhece que o que estou dizencl o 
é a verdade. 

D z'a eu que sO'.l um Deputado sem eleitorado, sempre vivi em part~ do . 

O meu eleitorado ? o Partido RepubJ'cal:jO· que nã0 cortejo sinão atràvés os 
. meus actos como republicano. O r,obre Relator, porém, tem eleitoradú 

proprio : .. 
O SR. Osc,\R ·SoARES: - Proprio e gvande. 

O SR. OCTAVIO RoCHA; - ... e sabe como é difficiJ · um Deputado na.~ 

s:1as cond:ções justifica r-fJe quando passpil uma emenda para a Santa Casa 
d e ).\IJ:'sericordia do Paraná e não pass~m para a c.e Ju:z de F6ra: Si nã:o pas· 
sar Ilara o Paraná nem para nenhum outro Es,ado, V. Ex . poderá se juscí-

.flcar p~enamenle _ J!erantc u seu eleitorado, ma~> s1 não pa:;oor para a San1.o. 
Casa de Juiz de F6.-a e passar para a do Par~ná. aquella fica zangada com 
S. Ex. Al:ãs. est()~ ?ando S. Ex. como exemplo po1' uma circ.urilst:;tncià es-
I>tcial; (!Uf: V. Ex. ·mine<.. ]!lf:it:eou subvf'nçãc.. alguma. Fu' seu companhe·ro 
na Commissão de :Finanças e nÚnca vi v : Ex. pleitea·r semelhantes met:idas. 
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Vou concluir. ~r. Presidente, a presentando á Carna ra, pa ra acompanhar 
o trabalho orçarnentario, e incluindo-o no fim (}o meu cl'scurso um quad·ro 
da. expan~ão da cespeza papel e da cespeza ouro, neste momento . 

A deps\)za papel .passou ele 501 mil contos. que era em 1918. ó. 920 rnl> 
em 1923 . Quer dizer que . quasi duplicou . 

A . despeza ouro foi de 84 rn·l contos, tendo cescido a 7'i mil err. 1920, ma~" 

subind-o, neste projecto, a 87 mil contos. Não consta aqui ainda a coilabo· 
ração da Camara dos Deputados em augmento de despeza . EHa é mínima: 
!>i nós, Deputat:.os, . creamos despeza" neste momento pa re.. 192;, não é ex,ce-
dente dt- 1. 201í contos e:t.:. •todo:;, o:> orçamento~ 

Qua nc:o eu terminar a a nalyse da obra orça m entaria para 19.23, pretendo 
demonstrar iss o com algarismos prec 'osos. deixanco escripto nos AnnaJes qual 
foi a co.Jlaboração da Camara neste orçamento, para mostrar que os relatore~ 
da Commissão de· ll'ina nças. desde o da Receita até o da Fazenda. todos pro-
cura.rarn só d!minuir tanto a despeza papel corno a C:espeza ouro. bem corno, 
a inda pe lo relator da Receita. diminuir a estimativa dada pelo Governo . . para 
não sermos suprehendidos pelo deticit Por esse rnot!vo. Portanto, a obra da 
Camara. examinada com s inceridaC',e. eorn I.ealdaC:e. é obra que nos honra. é 
uma obra orçamen.taria de probidade, p o.rque não podemos absolutamente pen · 
sar em votar para 1923 um orçamento sem aeticit. A média do àeficit é1o qua- · 
triennio anterior, corno demonstrarei em discurso posterior, foi d& 300 mi'i 
contos. 

Que seja reduzido esse cleficit em 19·23 a 2'50 mil conto·s; que vá a 200 mil 
em 1924 ; que passe a 150 mi.J em 192•5. a 50 mil em 192·6, e teremos feito urna 
obra de reconskucção fin a nceira se1n desorganizar o paiz . 

Pretender, porém, fazer obra fln.ánce.ira equilibrando no . momentr) de.finl-
tivarnent.e os orçamentos> seorla insinceridace sl assim dissessemos á Nação. 
Só t P..riamos dous recu•r.sos ,para. alcançar esse equiJdhrio: corta r os· vencimen- . 
tos do funccionalisrno contra o que me l€'Vanta ria nesta tribuna . .. 

0 SR. NAPOLEÃO GOMES: -E seria urna ·gotta dagua no OC--eal1JO. 
O SR. OcrAvro RoCHA: - ... ou, por .outro lado. suspender obras que estilo 

sendo feitas e q·ue. paralyzadas de momento trar'am prejuízo maior. 
Agora, Sr. Presidente, que chegamos ao terrn~no d.e trabalho orçainenta-

J' ic., sejamos sinceros c franco!>. votamr,s um r..rçam<..nto que nos honra . Estou 
convencido C.e que J~izernos urna obra maior que pociarnos · realizar até este 
momento. 

Cabem agora ao Poder Executivo as outras providencias compleme·n;ta;r'es, 
porque a Camara não ·pôde decretar cod'gos de moralidade admd·nistratLVa . . 
A Carnara pOde, a penas orçar a r ecei.ta e a despeza. fixando em algarismo~ 
suas parceilas . A execução é do outro poC:er corn·petente, · e n e.Jle quer.o con-
fiar. bastando que o execute com as ci~ras que sahir?-m da Camara. para que 
já tenha realizado a obra d·e saneamento financeiro de 1923. 

!Peço desoulpus- a V. Ex .• Sr. Presidente, e A Carna.ra. de, nesta hor11. 
tardJia vir occupar a sua a.ttenção com este assumplto. Julguei, porém. que era 
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de m eu dever f azel-o e a liás, o llJObr& r ela tor da R eceita sab e que é uma V·elha 
ma nia minha toma r ;p;a rte no deba te em ultimo turno do oçra ment o da R eceita 
todos os . a:nnos . • 

O SR. A NTONio CARLos: - E f a llou este a.nno m elhor porque defendeu ca-
balmente o pa recer da R eceita. 

O .SR. OCTAvro· ROCHA: - Porque deseja va levar a V. Ex. a convkçilo Ce 
qile o r egimen tributa ria que defencia nãb !}resta va . V. E x. ·evolu iu commigo 
para o imposto globa i sobre a rerida a nnunc:a.ndo-o como imposto unico . 

Só por iSso V . Ex. é de fa>eto um benemerito dá Na ção bra.sil e' ra . (M7ti tO 
bem.; ?nui t o bC;n. O orador é m 1ti to cumprinLentadO.) 



Eis os quadros a que se referio o orador: 

QUADRO DA EXPANSÃO DA D:IDSPEZA OURO 

Ministerios 

Justiça . . . .. ....... . · .. . 
Ex;ter1or . . . . .. .. .... . ....... . . . 
Marinha ...... ." .. . .... . . ...... . . 

' Guerra .. . ...... . .. . .. ..... . .. . 
Agricultu ra . . . ...... . . . .... . .... . 
V iação . . .. . . ..... . .. . . · . . . ·. · 
F a z;enda . . ....• .. . . . . . . . . . . .... 

Tota~ . 

Ministe?·ios · 

Justiça . • .. . . . ... . . . ... . ... .. . 
ExterLor ...... .. .... .. . . .. . . . . . 
Marinha . ....... . ..... . ... . . . 
Guerra . .. . . .... . .. . . . ..... . .. . 
Agricultura . . .. . ..... o o ••••• • •••• 

Viação . . ....... . . . . ......... . 
Fazenda . . . . . . ..... . ... . ...... . 

Total .. 

1918 . 

I 
I 
I 
I . 
I 
I 

1. 2:39.4$400 I 
2. 696:636$000 1 

200:000$000 1 
100:000$0001 
616:680$352 1 

30.002:644$920 1 
50.627:628$772 1 

I 

1919 

18 :341$600 
3.351:757$111 

400:000$000 
100 :000$000 
806:680$2 52 

27.488:491 980 
48. 828 :667$263 

1--
I 

84. 256:084$5.341 
I 

QUADRO 

1918 

I 
48.692 :506$8621 
1.107:200$0001 

44.312 :861$53 81 
74.498:353$5.20 1 
18.952:818$810 1 

148.307:167$4811 
166.087:962$808 1 

I 

80.953:938$263 

DA EXPANSÃO 

1919 

51.188:73 8$5.26 
. 1. 428: 320~000 
49.682 :590$928 
80.219:643$143 
26.828:153S445 

169.305:328$931 
125.840:464$398 

------1- ------
591.958:950$8591 5o4. 483: 239S471 

I 

. 1920 1921 

.. I 

I 13.177:267$7 87 23 :788$800 1 
3.914:857$111 1 4. 576:770$655 

200:000$000 1 200:000$000 
1.600:000$000 1 1 .700:000$000 
1.062:680$352 ! 962:680 352 
8.466:506$365 1 ~4 .366:5 8 5 $712 

48 . 718 :031$040 I 60.410:211$023 
I 
1-. - ----
I 

15 .749:236$429 74.015:853$66 I 
I 

I 
DA DESPEZA PAPEL 

1920 

I 
49 .712:452$135 1 

2 .301:320$0001 
50·. 945:895$3981 

108.140:.592$7041 
31 . 667:259$1061 

208 .591:059$0451 
136.576:440$1061 

I 

I 

1921 

76.305:381$102 
12.118:392$425 
~ 1 .057:099$425 

122.256:754$921 
39.188:939$545 

25'1.154:096$771 
156.824:225$376 

-------------1----------
1 

597 .935:027$368 1 708.904:889$140 
I 

1922 

I 
3.201:020$317 1 
5.563:053$343 1 
4.100:000$000 1 
1. 790: ooosooo I 

382 :680$3521 
10.474:482$712 1 
60. 719.:9 67$15 51 

I 

Votado 
pela aam..a1·a 

para 1923 

3.240:097$367 
5.034 :538$868 
2.000:000$000 

200:000$000 
462:680$352 

10 .972:152$212 
66 .917:211$054 

1-------
I 

85.913:211$579 1 
I 

1922 

I 
94 .089:042$5561 

2.496 :220$0001 
84.073 :707$5361 

128 .115:730$1281 
• 49.173:704$0001 
275.049:997$7761 
197.395:360$794 1 

I 

87.926:779$862 

Votado 
pela aamm·a 
· pa1·a 1923 

102.534:11-4$485 
2. 295:/720$000 

84.88.1. : 806$836 
147 :406:585$054 

48.579:909$245 
306.975:994$110 
228.178:807$071 

------·-------1-------------
1 

831.193:762$780 I 920. 852:996$800 
I 



t. 

, . 
l. 
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SESSÃO DE 24 DE DEZEMBRO 

O Sr. Napoleão . Gomes: -.Sr. Presidente, não fôra o imperioso cleve.r de 
res'li.lvar pontos de vista, doutrinarias, e mesmo em mater:a concreta sobre 
que ve>rEii. o assumpt.;_ ·dÓ parecer do · operoso e magistral Relator do orça-
mento da Fazenda, concomi!tantemente com a mensagem uo Governo sobre 
a. actual situação fin a nceira elo ·pai%, eu não me .abalançar:a a occupar a tri-
lJuna neste mon'lent':>, quando o tempo preme; o anno está a findar e tão 
u lrazados .se acham os trabalhos, os orçamentos, que hão de regular a vith 
c:a Nação no proximo exercício. 

E' aindi:J. com con~trang:mento que na m inha humildade (não a,poiaclos) 
venho •acompanhar o illustre Relator, não só na sua explanação clóutt'inariH 
justificativa elas med!das que propõe como nos ·dados concretizados nas emen-
das ·pelas quaes conclue . S. Ex., o · Sr. Relator, librou-se aos pincatos s<> 
accessive\s a~ aguias. ele modo qw3 não posso ter a pretenção de chegar 
á quellas . alturas; mas cá no terreno plano em que se acha a grande onda do 
ro'vo brasilei.ro, procurarei fazer algumas reflexões sobre esta monumental 
obra em J:nguagem que esteja de accõrdo c!om o cultivo do humilde orador e 
com a comrJrehensão da grande massa que fôrma a Nação Brasileira . 

Não t;erei a j)re tenção de corrigir •algarismos,' porquanto nem tempo ha-
·~oeria, m~terialmente, pa~·a verificar a exactidão delles. Aceito todos os alga- · 
rismos come perleitarn~nte exactos, excepção daquelles que, oá primeira vista, 
possam ter resultado ele a lgum exaggero ele a ugmento ou dimõnuição. FOI-
tanto, é uma observação, uma nota i!. margem que venho trazer a esse monu-
mental tra!Jalho que póde muito ·bem ser classificado ele assombroso, 1 .or-
Ctlianto ' em mim é de VP-•:dadei{'o assombro a impressão deante dessa :Jeça 
grandiosa. 

Sr. Pr-esidente, l}arece-me que, na ex·planação doutrinaria o· illustre lte-
!ator da mensagem do Governo teve a preoccupação de provar que a crise 
agud-a que :ltravessa o paiz é m a is ele caracter ec!onomico do que de caràctcr 
financ·eiq-o. 

Para corroborar Eoste modo de PJH;'arar a · s ituação elo paiz, S . . Ex. troúxe 
c.Jpibsos dados não só em relação ao Brasil, como a outi·os paizes em situa.~~ão 
bem diversa, para moslrar, com bl' ilhantismo e com applau sos ele todo o paiz, 
que as nossas condiçõe< não são de clesespero, que não somos um paiz per-
<lido, que o Brasil não estoá á bei{'a do abysmo; é, ao contrario, um paiz que 
ainda se eq,li!i.bra em pos'ção s uperior a muitos outros. 

Assiltl, S. Ex. mostrou que a nossa vizinha do Pra•t:a, a Republica Argen--
tll1a, citada sempre como p-aiz de mo~da forte col'l}o paiz modela~· em sua admi-

l' istração, d0ve mais que o Brasil ter maior "deficit" do que nós. Não i.em ' -
portanto, s;tuação em nada sup<? rior ao nosso paiz, mesmo na CDise grave em 

q ue se -enc-Jntra o Brasil. 
S. Ex. estuda o movimento elo intercambio brasileiro <!oni as naçõe,.; 

murtdiaes e apresenta. dados interessantes, que aceito, como disse, integral- · 
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mente mos tran do qua 1 tem sido a vida financeira no Brasil nos ul tar.cs 
50 annos . 

Sr . Prf.'~i dente, o Sr. R elator começa e ncat·ando os dados relativos, ~lf} 
movimento da balançp, internaciona l do Brasil, por decennios, e mostra -1ue. 
ã começar de 71, no rrimeiro decennio, a despeito do pequeno saldo da . ba · 
la nça comrr·ercial, dous, tres e quatro · mil-hões de lib-ras esterlinas ou fra.c;;5.o 
de milhão, mantido em ouro esse saldo, a taxa cambial se manteve sempre 
nas p~·oxim ' dades do par, i~to é, entre 24 e 27. S. Ex . a pont(l. tambem qw:: 
no decennio s-egu inte, qu e até o fim -do período monarchico, ainda esses 
saldos são r eduzidos, são pequeninissimcs e que, apezar disso, a taxa cam-
bia l se m a nteve a.J.ém da casa de 21. D epois, o nobre Rela tor mostra que no 
ultimo deéennio , de 912 a 921, no reg·men repubLcano, portanto, os :-;al•l•JS 
são relativamente grand-es na ba la nça commercial, porquanto entre a im por-
tação e a ex portação desse .decennio houve um s·iz1·e1·0/Vit de 20 milhões ester--
li nos: enwe1·anto, a taxa cambial tem cabido, com pequenas alternativits . . até 
a taxa ele 6 e fracção, sobre a Lbra papel, o que, considerado em relação 
ao ouro, como era a taxa a ntigamente, co~·responde a 5 e fracção. E' essa a 
mesma taxfl, a que teve de attender Pruden te de Moraes, q ua ndo precisou 

fazer a pr:nie:ra opreação do "fui1-ding", para consolidação da nossa divicia . 
O'!' a, desse exame "per capita", desses dados, se percebe que esse faetor, 

apresenh-do por S. Ex. como sendo, senão o unico pelo menos o preponderante 
sobre a taxi t cambial , não .r esalta esse ef>fei to . Ha um outro faétor a que 
S. Ex. não se quiz referir, m as que sou forçado a trazer a debate: -é n. 
questão importantíssima da ma,i llr, da peior, da mais f unesta divi·Çla naciona :, 
que é a div:da ·.pelo papel ;nconv ersivel . 

A mass'• do pap-el-moeda em circulação, nos p'!'imeiros dos cincoenta annos . 
em que ?. t<>.xa ca::nbial -se achavlj- ao pa.r ou nas proximidades do par, _ era ape- . 
nas de 200 e tantos mE contos e assim foi até os ultimos dias da Mon~rchin. 
Tivemos, pois, com essa massa de papel-moeda em circulação uma tax(l. cam- _. 
t.i-al nunca mfe1ior a. ~·1. 

O SR. GILBERTO AMADO: - ;:m• preciso, na minha O!linião, modifica,_· a 
noção que >·e faz, no Brasil, dos saldos da balança commerü'ial . Chamar-.se de 
saldos a ditferença resulta nte dfL ba lança commercial, é, no m eu entender. 
grande enl?ano. Se temos saldo ~ porque somos a isso obriga dos: exportamos . 
100 e importamos 80, r,orque não •podemos comprar mais ... 

O Sa. ~APOLEÃO GOMES: - Isso dep-ende do estado do paiz, da fm·.;a. lla 
producção, não ha duvida a lg u9a . 

O Sn. CiiLBEJRTO AMADO: - Entretanto., os gr a ndes financistas br.a . .si:eir•Js 
cha mam a tssa differença saldo. Isto é triste . 

. 0 SR . NAPOLEÍÍ.O GOMES: - ranto não é saldo que não influe na s_ituação 
eéonomica do paiz, como €stamos vendo mesmo porque pôde esse sa1do B8'1. 
absorvido pbla ·balança dos 11agarnentos. 

· iO Sa. Gn:.mDRTo AMADO: - :(!Jssa dif.ferença de , 20, não é saldo;. sóme.n t~~ 

mostra que não temos, absolutajnen te, dis11onibili·dade, porque ~s 20 mi~h,õ~~. 
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ficam · ob~·igados aos pagamentos qu-e o Brasil tenha de fazer pelas. varias :,-::-
posiçi.ies, peta sua divida, etc: 

-.o ·sa. NAPoLEÃo GoMES: - Procede á objecção ele V. Ex. da ela . a .:ir-
cumstancia de ,. s·er a differença absorvida na baJ.ança economica. 

0 SR. GILBERTO AMADO: - V. Ex. está de at!cõrdo commigo. 
·o .SR. NAPOLEÃO GoMms: -Declarei, pr-eliminarmente, que me limitar:a a 

acompanhar os dado·J à o parecer; estou, portailto, jogando com esses dados, 
tal ·qual fo<am elles formulados. 

Assim v·emos este:o 200 e tantos mil contos de papel, moeda em circula.-
~ão quando o cambio oscillava na ta:X:.a. de 21, havendo pequenos saldos na 
balança commercial, saldos insignificantes de fracção de milhão ou de 2 a 5 
milhões, no max:mo, · PO[' exercic.o. No emtanto, quando num c1ecennio esb 
~aldo é de 20 mil.hõe:J esterlinos, o oambio . d'espencou numa progressão de-
crest!ente e ch egou á taxa miseravel com que hoje lutamos ! 

;Mas, Sr. Preside1~te, o nobre relator mesmo, no seu brilhante par-ecer 
denuncia concludente e insoph:smavelmente, a existencia do outro factor da 
baixa camb'al - é qlhl a circulação, que era de 200 e tantos m:l contos, com 
't polit:ca dE> grandes realizações do Goveqono Provisorio, de protecção á pro-
ducção, de C.esenvolvimento do paiz se elevou·, por emissões continuas c1e 
papel-moeda, a 800 mil contos. 

Para esse augmcnto consideravel contribuíram as emissões do Thesouro 
o as em:ssões ·>bant!arias, tellclo sido estas,. pelo desprestigio em qu-e cahir_am, 
apezar dos lastros de apolices e ouro, s do encampad•as pelo Thesourq. 

·Pois bem. :·essa politica financeira e economica, levou o •paiz á .Primeira 
mo·ratoll'io, realizada t:·elo GGverno de Prudente, de Moraes, sob a inspiração 
6u grande 'inancista !Jras-:_te:ro Bernardino de Campos, nós a responsabiliza-
r,\OS •pela vexatoria bar.carrota, sem . exemplo na nossa historia. 

·o Brasii não poderia fugir aos princípios perennes, inelutaveis da sciencia 
da economia e das Lnanças pubLcas, de que tantos escriptores têm tratado 
e dão como . veqodadeiros postulados, ainda , confirmado~ nas conferencias fina.n-
ceiras realizadãs em Bruxellas e em Lisboa . após a guerra mundial. 

Reconheceu tamlnm os perigos dessa circulação elevadiss :ma o GovernÇJ 
Campos Salles-Murtiubo que, segUndo o nobre relator, com quem estou de 
n.ccõrdo; não gozou da liberdade ele escolher uma po!itica financeira, mas teve 
r1ue seguir aquella que estava traçada no convenio da moratoll'ia, que obri-
gava ao !'esgate do pcpel-mÓeda, mas a constituição de um fundo de garantia 
pat-a ·o. me io circulam:ê que ·estava ,em movimento no paiz e as medidas com-
t;lemen.tares, da r -'ldu cção da despeza a todo transe, e a do . a ugmento ela re-
ceita, pal'a o que encontrou margem nos impostos internos de consumo, e 
quota·,our.o q:ue até e!ltão não eram explorados, foram a(; pll'ov:denc)as de ini-
c:iativa do Governo Campos Salles. 

a?ois bem, praticada es,sa . política, c!ontinuada pelo Semidor Rodrigues 
Alves, cheg'l.mos pela restricção do meio circulante, a seiscentos e poucos mil 
contos. Que se den '! A taxa cambial, que tinha cahido a 5 e fracção, foi su-. . 
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b:nclo, naturalm ente, paula tinamente, mas com firmeza até a t a <'a d·e 18, 
tendo o Gover no Pen;,a, para for çar a ba ixa a 1•5 d., taxa a.doptada para . as 
~>m issões da Caixa de Conve~·são, de importar o metal e recolhel-o á di ta caixa. 
O movimento ascencional determinou a inda a fixação da ta xa de 16 para as 
;:m:ssões da Caixa em 1910, mas a politica desorientada do Govern.o que se 
~egu i o , recorrendo de novo ás em:ssões e, finalmente, a gutJ rra c!ompromette-
ram, sacrificara m tod~ o trabalho dos governos dos gra ndes .pá ulistas. 

O cambio foi descendo, ·a despeito ela desvalorização da moeda dtl q uasi 
toLlos os paizes elo mundo; ora, não sendo a taxa camb-ia l m ais do q ue a r elaç;ão 

dos valcq·es das cliffeH·ntes moedas, era natural que, as outt>as se depreciando, 
a nossa !le va lpriza-ssc . O nosso cambio tin ha,' pois, tlSSe facteor a seu favor ; 
comtuclo, continuou a descer e chegou á mesma taxa d·e 1918, quando tlve-
mos de fazer a primeira moratoria . 

Qual a causa? O illu s tre Relator diz, no ·seu p arecer, que a emissão de 
papel-moecls . que era apenas de 60 7 mil contos, é hoje, de 2.226.0 00:000$000. 

Parece, pois , que ·é irrecusavel, que não pócle ser contt-adic!tado seria-
mente com factor des~'e phenomen o, a m assa de papel-moeda em circulação, 
factor prepondet'ante, (• que S. Ex . elimina, no j ogo que fez dos diversos ele-
mentos para expõr·. a situação fina nceira e econom:ca do pa iz. 

·Se assim é, como se compr·ehender a nova eXJperiencia, de um apparelho · 
emissor de papel-moeda, como brilhantemente S. Ex. sugget:e, em emenda 

.,; 
que apresent-e ao orçamen to ela Fazenda, tra nsformando-se o Banco do Brasil 
em banco emissor ? I 

Vim os que é da t istoria do nosso pa iz que todas as tentativas de um 
banco em issor. em cn ndições c!aj11'biaes mu:to superiores á actua l, que é da 
maxima de],r·eciaçã.o, ttlem s ido completa m ente fallazes, vindo o Thesouro a. 
assumit· a •·esponsabikade das notas postas em ci r culação por esses institutos 
bancar:os, ·-orq uanto ·; T-hesouro Nacional . não tin'ha sequer, a corresponsabi-
LdaàP. na circulaç;:to (~essa m oeda . 

Vimos 0s prej u:zo<; causados ao pa.iz por esses diluvios de notas, jogadas 
justam ente com o ~ito de 1'oment.ar a produ cção e desenvolver as forças vivas 
ao paiz. 

Não obt ivemos, todavia , nenhuma das vantagens preconizadas, e em com-
pensação ttvemos a jogatina df!senfreada e a inevitavel crise fin a nce:ra e 
economic!à. 

O Sn. JoÃo CABRAL: - E' à El eslpe!"at· que isso não àc<in teça agora . 
O SR. NAPOLEÃO GoMEJs: - O Banco do Bras il que póde ser considerado 

llm Banco ;le 'Estàdo. vai emittir permantlntemente papel -moeda á revelia da 
f iscal ização do Co:tgr e!!so. 

'Ü SR. Joi.o CABRAL: - Mas o projecto mesmo dá o pra zo para a. orga ni-
zação, depois do qu a l as notas serão conversíveis, o qual é de tres annos. 

O SR. NAPOLEÃo GOMES: - Os bancos emissores do Governo p 'tovis<irio, 
promotores do ensolh<tmento, tap1bem tivera m prazo para converter as suas 
notas e •1üo consta que um só o tbesse feito. 
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As notas emittidas por um instituto particular não devem ter poder llbe- ' 
ra.tol'io e curso fo:·çaõ.o, mas apena:s cu.rso legaL 

Na Comm'ssão à3 Fina nças, levantando eu essa- obj·ecção, o illustre Re-
lator .respondeu, que, nos outros ca.~os, eram bancos pwrtic!ulares, e nes te se 
trata de um verdade1ro Banco de Estado, pois o Thesouro •r>ossu e a ma ior 
11arte das acções . 

O c-erto é, por~m, :que o' Banco está constitu'do como s ocieda;de anonyma, 
e. em baes condições, perfeitamente nivelado a essas sociedades; fica, por-
tanto, o curso forqado concedido ás uotas emittidas por um banco eq uipara do 
<t qualquer inst ituto y;articular. 

. .Para obvia r :c ess-e inconvenienLe, em outro tempo o Visconde de Ouro 
Preto, quando tentou formar um banc!o de en1:ssão, dui'ante sua brilhante 
gestão fi!lanceira , e porqu e receiasse não se encontrasse o las tro ouro, p·eclio 
-a obteve tlo Parlamento a lei, que se acha na conecção de 183,8, estwbelecendo, 
para o B:1nco Em:ssor, a Gb<rigação de acl-quirir urn lastro de papel-moeda do 
'l'hesouro pà ra converter á vista a~ suas notas, em-quanto não pudesse fa~er 

em ouro. 
O SR. JoÃo ·CABRAL: - I sso é que é lastro ficticio. 
O SR. NAPOLEÃo GOMES: - Illudia-se por essa fórma a questão cio curso 

forçado e do c!urso lega l, por qua nto o portador da nota do banco, não a po-
dendo trocar em ou1·o ·e á vista e não a querendo conset"v·a r, obtinha do mes-
Jno ba nco o equivalen te em papel do Thesouro, com o c!urso força do. 

O SR . . JoÃo CABRAl,: - Era a perias uma formalidade a ma is . 
O SR. -NAPOLEÃO GoMElS : ·- Era, -como disse, o meio de illudir ess a diffi -

culdade, qu e o acruai projecto de R1nco Emissor não illude. 
O Su . J oÃo CABRAl.: - Porque o projecto não quiz illudir . 
O SR. NAPOLE};.o GoMES: - D evo, entreta nto, accre.scentar que, como todo 

o mundo sabe, o lastro ouro foi obtido, e fu11·dou-se o .Banco Nacio'rtal, com 
a.s notas c.onversiveis -em ouro e á vista. 

O SR. GILBERTO .À.ll!lADO: - V. E x . não dev-e esquecer que naquelle tempo 
a nota valia mais que o ouro. 

O SR. NAPOLEÃ.O GoMES: - Sim, o éambio estava acima do pa r , a 27 di- ' 
nheiros e fracçâo ; o oue quero accentuar, entretanto, é que foi conseguido o 
lastro e não foi p~eciso lançar m ão do recurso do deposito em pap-el do The-
suuro - pa pel ali·ás, Yalorizado, como acaba de r ecorda r o illustre Deputado . 

:Pis bem, pelo . p ::-ojedo actual, o Banco emittirá notas pai'a regula riza r 
a. circalaçi),o interna do paiz, a ugmentando ou diminuindo a mesma circulação, 
conforme se deseuvolvam ou restrinjam as transacções em geral. Lá vem, 
todavia, a responsabilidade do Thesouro, para · obstar aos i)\convenientes por 
mim a-pontados: o Theso'uro fica responsavel pelo que o Ba.nco emittir, isto é, 

.1. situação terá de ser a m esma para elle, porque· responde· pelas notas em 
ultima anaiyse. 

O SR. JoÃo CABRAL : - V . Ex. vê que isso é um recu~so tra nsitorio ; é 
prec!iso attender ad meio em que estam'os, e consi-derar que o Brasil não é 
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l•aiz onde se poss't estabelecer imm"d'atamente · a, circulação conversível, ha-
vendo, sim, necessidade de um reg'men de tl'ansição. 

O SR. NAPOLEÃO GoMES: - Vamos por partes. Diz o parecer que a -cir-
•culação bancaria é para attender ás necessidades da.s . tt·ansacções, ao passo 
que a emissão pelo Thesouro visa attender ás aperturas financeiras, e quasi 

.sempre, cobrir os desmandos dos governos. 
Agora, no ·mesmo projecto, ha uma clausula, segundo .a qual pôde o Go-

verno ter um!l- conta corrente com o Banco, até um quarto da ~·ec!eita verifi-
cada no exercício anterior, naturalmente ]Jagando juros dessa conta. 

O . Thesouro nesses termos, ao envés d·e ter a faculdade de emittir, por 
antecipação de reéeita .. ·50.0·00:000$ em. J.etras (e antigamente o limite era de 
25.000 :·000$), o Thesouro, digo eu, podeQ'á ir, nessa conta, a 250.000:000$, n'G. 
proporção d•a renda prnvavel ele 1. 000.000:000$000. 

Accrescenta-se que o Banco resgatará essa emissão, quando o Thesouro 
jJagar. Se o Thesouro resgatar a divida dentro do exercício, a.s notas em . 
questão serão tambPm resgatadas; más, se, como tantas e tantas vezes tem 
succed.do no Bra,;il ror se trata.r <le questão interna, considerada de "'lana 
caprina'', que não joga com o credito do · pa·z no exterior, qué fica élentro de 
casa ·se o Thesouro w:.~har que pôde ·adiar o pagamento dos 2~50.000:0 00 $ 000 

para melho;·es tlimpos, ou, s'implesmente, mantiver a conta s·empre nesse li- · 
mite, ·a qu~ntia <!111 questão estará ou não .effectivamente incorporada · aó 
meio circulante? 

Nem sómPnte sob . este pont3 ele vista é . perigoso o p'l'O.iecto. Tamh~m é 
perigosissim'l n-a part:~ que mand~ o Governo ret:rar o fundo de garantia, tão 
penosamB!1te accumu,lado. E din;i de passagem, com toda a sinceridade, que 
€: um "nrrrr,e serviço que o· paiz ficou a dever á Presidencia Epitacio . Pes.Soa, 
o faéto <le ter a sua· administraçi,i.o, não. só mant!do o fundo ele gao:-aútiá., que 
recebu, no valor de 47.000:000$, CO!TIO elevado esse fundo a cerca de réis 
87.000: 000$, ouro. 

Bem comprehencleu essa- administração que, se não fôra a garantia · em 
questão, no valor re>1.l, ao meno13, de mais de 80 . o o o': 000$ piu·a as rio taS do· 
'fhesouro, o nosso cambio não teria. encontrado ponto, na escala, que ·o 'pu-
dessb det"r, e haveríamos chegado, quiç-á, ao cambio .-ussó ou ao · oo.mbio 
'' ustriaco. 

O SR.· JoÃo CABRAL: - Mesrr,lo intangível o fundo, como tem estado? 
O :SR. NAPOLE!Í.O 'GoMEs: - ~im, se elle nã:o fosse m.a.n:ticlo e augmentado, 

!t consequenc:a teria dCio essa. · · ' 
O SR. Jo,í.o C~BRAL: "":' Divir~o ll.e V. Ex .. : garantia intangível não é ga-

rantia. 

O SR . NAPOLBÃO GoMms: - Pretendem retirar dez milhões, desse ~un;do, 

para serem entregue:; ao Banc9 elo Brasil. A que tdtulo? Para pagam<;nto 
de parte ela divida fluctuante, calculada &. r11:zão de 30$ a libra, 

O SR. J.oÃo CABRAh: .- .E pat"a operar o r.~sgate do papel moeda. 



--'-- 765 -

O SR NAPOLE.i.O GoMES:. - E' verdade que se impõe ao Bahc!o a obriga-
. <:ão de nà o alienar esse ouro, d-e não se desfazer delle senão para o resgate 
do papel em . cir culaçã-o, e al"gumas cousas m ais que· m e . tenham escapado-, 
porq~e me parece -que ess·e nã,ó é o unico caso prev·sto . o milagroso fundo de 
resgate que já garantia 2. 226:000$ de papel-m oeda, pássará. a ser base -de 
uma emissão bancaria. de 900 mil contos d·e réis e ainda poderá s~ app!icado 
a resgate do papel. Milagrosos 10 milhões de lilxas do 'defunto fundo de ga-
rantia! Mas a ·Cllimica nãÓ pãra a hi, .vai adiante c!om· assombro de todos 
~c quelles qu e já tiver::un tempo de ler o projecto salvador: o Governo f "ca 

·autorizado a elev~r a limite da emissão de tres vezes t>ara quatro, cinco ou 
mais com ·o mesmo lastcro. 

O .SR . J oÃo CABRAL : - V. Ex. estã se incumbindo de assignalar a dif-
ferença ~iltre o regimen anterior e o que ora é pro-posto. 

O SR. NAPOLEÃO GeMEs: ~ Então, V . Ex . não leu o projec!to, -que d:z que' 
o Ministrr, da F azenüa, -em casos espec:aes, poderá d9.r essa autorizac;;ão . 

O Sn. JoÃo CABRAL: ~ Mas com a :mp osição de juro tão alto, que vem 
a ser pro.ti:bitivo; é o .que se faz em todos os bEJ.ncos classicos de emissão. 

O SR. NAPOLEÃO GoMEs: - Pcrovavelmente V . Ex. não se r efere- aos Ban-. . 
c os da I nght t-e.:Ta (· de França e sim ao Banco Allemão, que, apezg,r de restri- . 
cção considerada por V. Ex. proh:bitiv·a , já emittio 400 bilhões de marcos e 
cont:nua a emittir. E' o que se dará co in o Banco do Brasil, fornecedor de 
recursos ao Theso uro. 

Os P"-.Zcs qu e a l'!rgaram sua ·circulação, r econhec!endo os males da in-
flação , procedem -~om toda a energia á restricção, da mesma c·rculação, isto 
é. á deflação . 

. . . 
No Brasil, cogita--se de aggravar o ·m al da inflâção, ·mascarando-se as 

emissões, dando-l hes c. caracter banc•aric. e lastros fictícios, abrindo-se, com 
desemlJaraço, as valvulas .das emissões. 

Ainda ha ·cousa ma·s gr<tve - o projec!to elo banco emissor quebra o pa-
drão monetario .· de 27 d . pacra 12 d. 

E' uma rev:visce::c!a da m alfadada Caixa ele Conversão, com a di•ffertnça 
de que as vrirheira. e sE-gunda tentaram a· quebra a 15 ·e 16 ü. por 1$00u . 

Pare~-e-me, portanto, . que o instituto emis.sor nessas condições não J;1el!'á 
um correctivo par a a nossa situação f nance'ra, ne.m para· a econom a, e sim 
um fomentado~· de um novo ·ensilha mento e de uma pavorosa crise. 

A noss,;. dura experiencia de 189 0 a 1898 de n::tda no3 tem servido e pa-
. rece que no momento' actÚal tão g r ave· é propositadamente esquec da. 

Esta ê Llrna das · :· ~ ·stricç"ões mu:to sérias que tinha a fazer, por um eEpi-
rito dou t r nario. Pó de' ser que -eu estej•a em erro, porque acomp:tnho uma dou-

- trina que d:zem ·que é ·creligião . R:el!gião, s :m , que· m-anó~ ooejecer aos prir,-
. ~!p os puros, sãos, éx!lerimentados e que tem sempr e dado resulta d-o em todas 
ai! partes do mundo em ciue tee"m sido pratic!ado. 

O SR. JoÃo CABRAL: - Mas o systema adaptado ·para lastração da emissão 
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desse bnco é o principio que tem sido adoptOJdo por todas as nações civili-
zadas. 

o Sn. N~POLEÃO .QoMEJS: - Confesso mi.nl1a ignorancia: não conheço paiz 
algum que t enha organizado um banco nas condições estabelecidas p elo pro-
jecto . E' originaUssimo. 

Agora, Sr. Presid·ente, devo passar a outro püJ1to do pa recer do illustre 
Relator da F'azenda . S. Ex. mostra que no ultimo clecennio a:té 1921, o 
deficit financeiro montou a 4.119.300 ;000$, porém, que .com recursos extra-
ordina rios , de opet·ação ele credito intel' I10, do convenio da valorização do 
café, do convenio italiano, emfim, rebuscado tudo quanto de extraordi•nario 
pôde a,pa nhar n. Nação, e que S. Ex . calculou em 250.000:000$, esses r·ecur-
sos, além dos emprestimos, reduziram o cleticit a 2.045.000:000$ . O pa pel-
moeda pesa sober •Lnam ente : 1.469 .436:645$, no decen nio para a redu cçãQ 
da divida a os 576 mil contos de _que . fa lia S. Ex . E o Relator verifica que 
o d~ficit era de 190 mil contos por exerci cio . . 

'l'endo acompn.nhado os traba.!hos da Commissão de Fh1~Lnças, estou mais 
inoHnad·o a concol'dar com o nob1·e Relator ela Receita., qu e estima esse 
cleficit em 260 e tantos mil contos rmra 1923, c.ntes das r educções m aximas, 
que estão sendo pro.p ostas e que deverã-o vir do Sena.do. N 'io é um aeticit 
de assustar ningu em e muito menos que exija medidas excepcionaes, auto-
rizand o esse salto por cima de princípios os mais comez•inhos da ~ustiça e, 
sobretudo, p·or cima da lei. 1 

O Sr. Cincinato Braga, caiculando o deficit pr ovavel, a ntes das m edidas 
que estão senclo peopostas ou es·tudadas e m a mbas as Casas do Congresso, 
acr editavn que elle se ·elevaria a 540.000:000$, para 19 2"3, e djsse que a poli -
t.ica de r ealizações do Sr. Epitacio · Pessôa nã o in•fluira sob r~ este deticit, 

. m as sim outros fac tores . Propurou, entã o, S. Ex. citar esses fa:ctores e 
começou por uma parcell a de 7\l . 000 : OOOS devida " á ba ixa do cambio de uma 
taxa ele 8 23j64 a 6 l j2, n a conta de . saques e llltra s para 0 serviço ~a divida 
e representação externa elo Bra13il e com•pra de u tilidades que 0 Governo teve 
neces~iclad.e de adquirir nos vnyiüs Mini sterios" . 

O m eu prezado collega, ill ~stre r epr esentante do P ará, t eve occasiã o de 
es taba lecer uma pequena duvida, como pedindo esclareci m ento sobre esta 
cifra. E o illustre Rela tor, de puj a probidade prüfis•sional todns somos test e-
mun has, com a sua capaddade de a.pprehen~ão dos diversos fa ctores que 
possam influir no m ecanismo compJi.cado do Governo de uma n ação, jul -
gou-s·e melindrado. Não pretendo n em deseJo <tccender esses m elindres, a pe-
nas resalvarei um p onto de vi~ta, que n ecessita de t]:ma explicação óom,ple-
m entae, poequanto quando foi estabelecida a cobra nça de uma quota ouro 
nos impostos a! fandegar·ins de importação, teve o paiz em vista, precipua-
mente, liberta r o Thesouro cla:,3 oscillações cambia·es . A ta xa ouro cobrada 
nas Alfan degas da Repub!ica eea d·estinada á qespéza ouro elo pa.iz no 
exterior. 
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Ora, si essa. taxa é cobrada a um detez·minado cambio médio a despeza 
t ambem é feita a um deterrr.inado cambio médio. 

Vejamos o maclüni'Smo , simJ1lificado desse j ogo . Um negociante que 
m aneJou vi'r mercadoria do estrangeiro va~ ao despachante e lhe pregunta 
qua;l a importa nc!a a · p a.gar pelo m esmo na a lfandega . O despachante faz 
o calculo, do qual t·esulta que h a a pagar, d.igamos, dous contos, ouro. Esse 
imPOl'tador vae a·o Banco do Bra sil e pede 'um vale de dous contos, ouro. 
O Ba.nco calcula a taxa . Mil réis our·o estão, por exemplo, a 4$•500. Os dous 
contos ouro corresp.andem, digamos, à nove contos de rêis p apel. 

O Banco élo Bt·asi.l devP credi tar o Thesouro por dous contos de réis ou1·o, 
porque esse foi o vale que elle deu a o negociante para paga.r ·os direitos, 
quantia essa qu e deve set· calculada so'bre a taxa média da semana a nterior. 

O Sa. JOÃo CABRAL: - O Banco deve premunir-se de cambiaes para pugat· 
esse ouro. 

O SR. NAPOJ,EÃO GOMES: - Sendo assim, está a tten dkla a razão de s er 
da creação da taxa ouro . 

. o Thes·ouro fica completamente libertado de qualquet· oscillação cam-
bial, quer se trate da alta, quer · se trate da baixa. 

Ora, como é po·ssivel apresentar di:fferença devi·da á baixa cambial, con-
tra o Th esuuro, d•e qualquer num ero de contos? H averia uma. hypothese 
que eu nem quero f igurar, a de que o Banco do Brasil, em vez d~ creditar 
IJ '.rhes ouro por dous contos, ouro, creà'ltasse a quant'a papel, que tivesse I' f'ce -
bido da parte . Nessa ])ypoth ese, ficaria ·o '.rhesouro a de·scobet·to e com a 
·respqnsabiliuade, ao passo que o Banco do Brasil na da teria a perder, t end.o, 
ilO contrario, lucros con.sWeraveis sómente nessa questão de regular a taxa 
cambia l. Mas s i assim é, é contra a lei. 

O SH. J<lÃ!O CABilAL: - Na turalmente houve um m ar entendido entre o 
Relator e o Sr. Deputado Bento de Miranda. O que o Relator devia d 'zer, 
no momen to, é que a differença só podia peS<l,r sobre o Thesouro, quando, 
por excesso de g<Lstos do m esmo Thesuro, a renda em ouro. ·não chegasse 
para a despeza ouro . Foi o que aconteceu nos u ltimas a.nnos. 

O SR. N APOLEÃo GOMES: - Entã:o, V. Ex. está incriminanclo os governos 
da Republi.ca de haver gasto aquíllo que não estava autol"izado em lei. 

A despeza em ouro estava autor izada dentro da arrecadação ouro. Aqui 
nã:o ternos bala n ç;o comm ercial, mas a balanço do Thesouro demonstra 
aquillo que o Thesom ·o arre.cad-ou ~ d~oospendeu de accôrdo com as a utoriza-
ções concedidas pelo CongressQ. A qu•ota ouro sempre deu saldo, que, con-
convertido em papel, vae ser . ap.plicado na r edu cção do deficit papel, que 
tem sido constante. Essa hypoth ese é, pois, diffic!l de ser acceita. A ·outra 
paroella é a r educção da importação . 

E st a é pa tente e innegav el. 
·Mas o Relator aponta uma terceira ca;usa ·para · o deficit ; o accrescim) 

de 230 mil contos para os a ugmentos da lei numero 4. 355. Ora, o parecer 
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joga com 230 mil contQs e, mais adeante, falla em 183- mil oontos. São estes 
ou aquelles? Em que ficamos? 

o SR. PRESIDENTE; - Lembro a:o nobre Deputado que S ; Ex. só ,.dispõe 
·de 10 minut-os para concluir suas consid-erações . 

o SP.. NAPOLEÃo GOMES: - ·D eixarei, por .falta de tempo, de toc.ar _em 
outros pontos, ainda que s.uocintamente. Passarei ás conclusões. 

S. Ex. cOJicret'za em uma série de emendas a exposição que fez. no 
.: tocante á <!ris e financeira do Brasil. Muito teria eu a dizer, . mas não ha 

tempo para 1sso . Apenas estou argúmenta•nda ,com. as considerações do 
: Re:ator da Fazenda. 

Vamos encontrar aqueDa -série de medidas de verdadeir:;t moraiidade 
a dministra tiva, medidas comesinhas d·e Governo que se preza de honesto, 
m as que vão ser sugg·eridas pelo Pod-er Legislati'vo, para evitar abusos que 
póàem ser pratica.dos. No meio -dessas disposições, quero salientar a .. que 

. propõe a reducção de 50 ·o/o· nR gratificaçã-o chama-da "Lyra". con<!edida o 
anno passa-do. a-os fu·nccwnarío& publ: co~ "' Sé referE> . tamLe·m ao § 7", art. 150, 

. que beneücla aos militares, -e a uma lei especial p ara a .magistratura. e para 
os professor~~ . 

Assim, todos estes augmentos fot·am dados debaixo dó mes·mo crlterlo, 
isto é, attendenclo ás ·condições da v :da. Todos os orgãos ·d:t a·dmini·stl"d.Ção 
publica do pa:z, quer do ramo ljudiciario, quer do ramo propriamente 2dmi-
nistrativo, quer rlo leg·slativo. po:s o nosso subsidio foi anteriormente ali-
gmentado; todos os tres ramais do poder pub·ico . foram beneficiados; pelo 
rec·onhecimento ele - que s-eus me'.os eram insufficien tes para que pUclessm 

. cumprir seus deveres, a cobert.o de seducções e para que t ivessem o estimulo 
necessar' o a b§!in cumprir o seu dever. 

Pela lei d'1· receita são tributados, super-tributados diversos artjgos de 
consumo interru,, 

0 SR. GI!.Bl<JR'OO AMADO; - V. Ex. sabe que o Brasil é uma Re_publica 
para ricos ... 

O Su. NAPOLEÃO GoMES: - .- Além do .. aug-mento de 5 o/o· ele t axa. ouro, 
que; corr·espomle a 20 % realm1mte traduz:dos n0 encarecimento d·os produ-
·ctos impo-t!'ta.c1os; de · modo que vem trazer . uma aggravação na massa da 
popu!ação, da vida, ele trinta e tantos por cento. 

O':'a, o camb:o está com a taxa baixa; m ris· bai~a do que a:quella em 
que foi concedida melhoria a 1,:odos. 

O .SR. METELL!O JUNIOR: - y .· Ex. acha. que a ta.xa não pôde ticar. Piais 
baixa? 

o sn. NAPOLEÃo GoMEs: 
O Sn. METEI.Lc JUNIOR . 

um o zero. 

Está. il f ·r fracção. 
ALa:xo de 6, tem cin<!o, quatro, tres, ·dous, 

O SR . . NAPOLEÃo GOMES: -:- E abaixo de zevo ai•nda temos as quantldaües 
negativas . 
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0 SRI ME~'ElLLtO JUNIOR: - Mas não n<;> cambio. 
O SR. N.\POLEÃO GOMES: ·- 'T·odos ·os habita ntes do Brasil, Inclusive Oi! 

funccionarioe publicas ci;is estão soffrendo uma taxação de trinta e tantos 
por cénto, do encarecimenl!o da vida . Agora, além desta taxa, que é geral, 
distr ibuída por toà,o o paiz, por todo; os seus ha bi·tantes, ha uma classe 
unlca, a dos funr..cionarins civis, que terâ de arcar com mais 50 o/o· pe•la dimi-
nuição ein s·eus vencimentos . 

Disse o illuske Relator que a verba necessaria pa r a dispimder . com a 
tabella Lyra era de 183 mil contos . O a ugmento, como demonstrou o Sr . 
Nogueira Penido, é de . 135 mil contos. Veremos que .assim não é, e deduzidüs 
45 mil .contos que foram supprimid:os da gratificação da fome. ficam 90 mil 
contos, mais ou m enos . O augmento da ü DbeHa Lyra em toda süa amplie 
tude é este. 

Portanto, não se comprehende a estimativa de 75 mil c ontos que S. Ex. 
destinou para esse pagament o, ainda precipuamente adstricto a pagar os 
augmentos milita.res e augmento da magistratura, n que p6,de restar são 

·uns 15 ou 20 o/o, de modo que nã o será sómente uma t axa de . 50 o/o, ma~ 
de 80 ou mais. 

Em todos os pnv os organiza dos, é principio assente que todos são iguaes 
perante a lei, e não h a de s·er na Republica Brasileira; nest€ paiz de a l-
truismp, que sempre é wpontado como dos mais adeanta,d-os, intellectua l-
rnente, pelos seus sentimentos de justiça prova da em todos os ac-ontecim€ntos 
mundiaes, que vá prati-car essa flagrante injustiça, t axando desigualmente 
a classe em que se baseia todo o movimento da vida dmi-nistrativa do p aiz. 
Repito o que já disse na . Commissão de 'F ina,nças: o funcciona!ismo é a 
força motriz da gra n de machina do Estado. T ire-e a força que a machina 
pára. O funccionalisp.1o publico não é como injustamen te se tem d-ito, um 
.parasita; é apenas um dos cooperadores do bem estar nacional. Essa in-
justiça é a iri da m a is flagrante, qpando se recor•da o fa.ct·o de todos aquelles 
que tiv·eram a ugmento ao mesmo t empo, como os militares e ós m agis-
trados, não soLfrem r educção em seus vencimentos; é í·ntangivel o venci-
mento dos magistra dos , c'omo é o subsidio dos Srs . Congressistas. Debaixo 
do mesmo criterío ;de e·ncarecimento da vida foi dado o a ugmento á magis-
tratura, aos m ilita res e aos funccionarios civis, pela ta,bella Lyra, sendo 
a inda debaixo desse m esmo criterio elevado o subsidio dos congr·essistas. 

Ag.ora, quando o Congresso tenta elevar as t a xações·, escancarar as 
val:vulas das emissões, torna,ndo a vida m a is cara, soffrem os funccionarios 
J?Ub!icos tamanha reducção, ficando inta-ngíveis os vencimentos dos militres , 
dos mag istrados e o subsidio elos congressistas. 

Qua nd·o, por esta f ôrma, vae-se aggravar a situaçã o, pela desvalorização 
do m eio circulante e o anníquilamento do credito publico e · prticuJar, au-
gmentar a carestia · da vida, e lBva r ao d€sespero as classes que vivem dos 
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seus salarios o vencimentos, ousa-se r eduzir ess&~ vencin,entos e ameaçar 
as mesmas classes de. nova!; r eàu.cções! 

Agora a1ndP.· ten><Jl> ;,.. t>n • .ond<~. mcongruel).te que manda reduzir as per-
centagens das estações arrecadadóras, quando o Governo diz pel'O seu ot·gão, 
o ministro da F azenda , que devemos incentivar a cobrança dos impostos, 
ser inflexiveis m esmo, afim de evitar essa evasito, reduzindo as p erc.entagens 
daque.Jles que são os interessados, tirando, portanto; o estimulo pela . re-
ducção em ~uas vamtagens? I sto é logico, isto é humano? Nem póde en trar 
1:1a <:abeça ele ning uem que o individuo _poRsa ter estimule qua ndo vê t·e1u-
zidos seu s interesses. Si eu quere; que um determinado individuo m e dê 
m ai'Or somma de esforço, dou-lhe maior interesse que é o estimulo de sua 
actividade; não lhe vou reduzir vantagens na proporção negativa do es-
forço que tenho que exigir delle . Assim se entende corr~ os fiscaes de con-
sumo, r~cebed-orias e colléctorias. 

Temos a inda disposições que ferem direitos a dquiridos, como a relattva 
â suspensão das g t·a tificações addicionaes, disposição que é contraria á. lei. 

Sou um humilde engenheiro, a o passo que 0 Sr. R elator é bacharel em 
direito e ·por iss-o deve ter a comprehensão, melhor do que eu, da illega.li-
da de dessa dispo>:ição. 

Ha, por sua veZ', outra disposiçã'O como esta: 
I 

"q) os processos aclministrativos por -preva ricaçã o, e os por ·culpa, 
dolo, fraude, ou falta de exacção no cumpriinento de deveres dos 
fun ccional'ios e_m m ateria de arrecadação ou desvio de impostos e 
taxas que cabem ~ União serão summarissimos, bastando o depoi-
mento de .duas testemunhas, ou a .prova documental, com a udiencia 
do indiciado por cincc> dias. 'pa ra, sem outras formalidades ser o 
funccionario- demittid-o p e·to Ministro da Fazenda , ou por seu · pre-
posto lega l, eom r ecurso voluntario pa.ra o mesmo Ministro, ·ainda 
que se trate de funcr iona rio vitalício , " 

Ora, Sr. Presidente, é . clfU'O que um funccionario accusado não pó de 
1.1.presentar p1·ovas de sua i.nnocencia electricamente em um prazo tão curto. 
E' certo tambem ·que qualqur r funccionario possa encontrar um ou dous 
inv~josos qure pretendam seu Jogar e o venham denunciar a o Poder Publico, 
e então se dará a demissão mesmo para a quelle!l que forem vitalícios. 

Como esta, ha .muitas outras disposições que a naJysaria, si 0 tempo 
permitisse . · 

Conforme declarei no C'omeço de meu discurso vim á tribuna para sal-
var o meu ponto de vista doutri•nario nos princípios estabelecidos pelo t a 7 
lentoso RelatOL·, represe-nta nte do grande E s ta do de S. Paulo e que, natu-
ralmente. nàiJ póde fugir A contingencia humana de incorpora r em sua pes-
soa a grandeza d·o E stado, que lhe serviu de berço . ApÊmas fiz notas á 
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margem, salvando ··não só os meus principias doutrinarias, como . a minha 
responsabilidade, pelos votos que sejam dad•os ás concl-usões na parte es-
sencial, ficando outras que o tempo não me permitte expla nar. Espero que 
e.o;~pecialmente· o Sr. Relator da Commissão de Fina nças e a Camara não 
vejam na minha ousad·ia em discutir uma materia tão importante e tra;_ 
balho ·detão grande vulto da sciencia financeira do Brasil, não vejam nessa 
ousadia mais do que a comprehensão do dever sagrado de não subscrever 
passivamente os conceitos emlttidos, por m ais brilhantes que sej am as me-
didas que suggere, ma•s simplesmente aquella s que estrverem d~ accôrdo 
com a sua .c-onsciencia. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado . ) 

O .Sr .. Joaquim Osorio: - Sr .. Presidtmte, não obstante o pcoposito fir-
mado annualmente, de cuidar-se do problema orçamenk'Lr io a tempo, como exi . 

. ge a importancia da m ateria, ainda este anno assiste 0 paiz fi O la mentavel es· 
pectaculo de ver debater-se tão grave questão ao apagar das luze::; sem possi-
bilidade de fazer-se um exame acurado das mdidas propostas. 

O nobre Sr. Cincinato Braga, durante duas sessões prolongadail, da Com-
missão de- Finanças, ·accupou-se em ler o seu parecer sohre o orçamento da 
F azenda ora ·em discussão. Só.mente hoje foi dis:ribuido esse parecer não 
tendo sido dado, absolutamente, aos Srs. Deputados tomarem conheciment-) 
integral desse vasto trabalho, cuja leiura e reflexão pede tempo. Não lhe~ 

sendo licito r 'egimentalmente, apresentar emendas, nes te turno, verifica-se. q u ~ 
a a.cção da Camara, neste momnto, terá cl!: ser simplesmente a de homologar 
a obra da Commissão de Finanças se mpoé'er considerai-a devidamente o q-1,1') 
(o mais grave. 

Vindo á tribuna, não me proponh a discutir o parec<>r do nohre Relato;· 
do orçamento da Fazenda sobre o qual apenas fiz uma ligE'ira leitura, muito 
por alto, p ela imJ)ossibilidade material de fazel-a in-tegralmente . 

São considerações apenas sobre dous pontos que me chama)·am a atten ·· 
ç:ão, que não podem ficar sem formal contradita. 

Attribue o · nobre ReÍUator á. campanha presidencial agitadn, em ·t-921, ma._ 
leficios aÍ em de . ·outros o de h aver afugentado a confiança no Brasil. 

Sr. Presidente, a questão política pe-rsidencial que agitou o nusso paiz nfh 
pôde fica r com a responsabilidade da actual calarrütosa situ'!.ção das finanças 
publicas. 

As camiJa nhas politicas só são uteis são necessurias porque eleva m, fo•·-
mando ·a educação civica do povo. O. que mata é esta paz pot:re. A ultima cam-
panha de idéas em nome de principias que d€spertou de norte a sul por toda :·, 
r,arte o sentimento civico da gente brasileira . Nenhuma: rE'sponsabilidade· tev;? 
a Reacção Republicana na ~edicção de 5 de julho proximo p assaao foi el:tt. 
uma explosão motivada pelas provocações do governo pa~>'hdo que uão a pro· 
veitava a Reacção R epublicana. 

A causa unica dessa calamitosa situação financeira ·1ue afflige o noss? 
paiz, reside na falta de orientação· polEic'l da maioria elos governos brasilei · 
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ros e muito especialmente do governo passado, que ficaJrá como o typo ma ':.; 
perfeito e acabado dessa desorientação. 

Dae-me boa politica e dar-vos -h ei boo.s finanças., di2l uma velha maxima 
infelizemente desconhecida da duas! totalidade dos governo~" do centro e se .. 
guida por muitos poucos dos governos dos Estados, em cri.'!e financeira _cons-
tante pela má politica observada. 

Comprove. a verdade dessa maxima a situação financei•ra, Por exemplo :l'J 
meu Estado, o Rio Grande do Sul, situação prospera e feli2l. Ncsta hora r. 
Elstado do Rio Grande cuida de i:edu2lir ainda mais os impostos de exportação e 
cogita de elvar os vencimentos dos funccion arios publicas estaduaes. 

No projecto de orçe,mento da receita e despeza do EJS~:'tdo .Para o exercich 
de 1923, é reduzido o impotso de exportação de 5 "I" para 4 •J• sobre varios 
productos bovinos, sebo, couros vaccums e cavallares secccs ou salgados; ~ 

no intuito de melh6rar as condições materiaes dos funccionarios, consigna ? 
11rojecto o augemento de 12 •i• ~bre os v encimentos até seis contÓs, inclusive, dC 
de 10 •i• sobre vencimentos sup'eri ores e. seis contos ~té doze contos, inclusive., 
e de 5 •i• sobre aquelles que excederem a esta ultima importancia. Eis aqm 
a mensagem do governo do Estado em que pede á Assemb1êa dos Representa<J-
tes essas providencias, m ensagem de 20 de outubro pxoximo pasoodo. 

Veja-se o contraste, Sr. Presidente, entre a situação do Rio Grande do Sul 
,. da União, nesta hora, taxa ndo vencimentos creando impostos . ... 

Por que, Sr. Presidente? Ijela boo política que se observa naquella unida_ 
de da Federação. Dae-me boa política dar-vos-hei boas finanças. Apesar de 
apontados por Campos •Salles no manifesto inaugural de 15 de novembro d ~ 

1898, os graves erros que vinham p esando sobre a Nação, os quaes comba tP. !l 
corajosamente, restaurando a:s finan ças 'l·'l.cionaes, os governos do centro, com 
raras ·excepções continuaram na pratica õaqu elles erros, precipitanê!o as fi-
nanças publicas no abysmo em que se encontra m, de que havemos de sahir co ·n 
.sacrificios ingentes elo povo . 

E a politica dos (leficits orçamentarios, das emissões. em grande masas 
inconvertivel, do a ugmento ap<fvoran.te da divida fluc~.uante, das ·despezas ex_ 
tra.ordinarias sem aon t.a nem medida, de · abuso . do credito! : .. 

Desses desgovernos que tefllos tido. fi cará como typ.J o Governo passado 
do Sr. Epitacio Peq_sõa cuja má orienta~ã:o politica produ:tiu ta.! a balo, com-
paravel só ao dos t erremotos. 

Em 1919 o Governo Epitapio enviava 110 Congrasso Nacional uma men-
sagem especial em que expunha a situação das finança'! brasileiras. EscrA · 
veu nesse documento (lê) 

"Todos os brasileir os devem fazer do bom nome do Brasil uma. 
questão de honra nacional. As nações que par11 !ranter ou augmen-
i·.'-l.r despezas a qu .. n t " co:-res•pondem os recur.i:los ·das suas rendas 
se . empenham em compromissos · que não podem sAtisf azer preparam 
um futuro- de . app·rehensões e de - duvidas, prenhe de perigos sobre o 
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11eu destino . Os dispendios excessivos a que nos entregamos em exer-
cícios seguidos a principio por ca usa das g raves perturbações de or-
dem publica que se seguira m á ·implantação da Republica, e depois 
por não querermos parar em um serie de con<'és~ões onerosas e de 
crooções consecutivas de serviços novos, com nugmento colossal do 
funccionalismo, levaram-nos duas vezes a susp··nrler os pagamentos 
em moeda dos juro.; e amoctizações . da di vida publica externa que 
tiveram de ser substituídos por emissões de títulos gravados com a 
garantia de renda das nossas Alfandegas . Ess~s titulas quasi todos 
em mãos de estrangeiros a inda não foram r.asg·ata elos, e, em. vez de eco-
nomizarmos, para livrar a Nação de empanho ai:• grave, temos con-
tiri~tado a manter o aesequilib1··io flOs · orçarn.en·tos sem medid.a e sem 
freio . Não h a nação que possa conti!JUar ')Or esB·3 raminho sem cahir 
em embaraços de que não sei como possa .1ahir. Estamos n este mo-
mento em uma situação que nos a dverte de se1.,e1hante perigo" . 

:Pois bem. Que foi o Governo Epitacio? Foi tudo f1C]Uillo que elle ver-
berou, ao assumir o governo. Augmentou a despeza du BrilsiJ, sem attender 
aos recursos, de sua renda, empenhou a Nação em compr(lmissos que exigem 
agora sacrifícios enormes para delles nos . libertarmos, f c?. concessões one-
rosa;s, a ugm€ntou o funccionaliS!mo publico ·e a divida fluctuante; iniciou soer-
viços e obrüs novas, {;fi uma fe'bre de realizações e de obras sumptuar:as, em 
rosas, augmentou o 1!unccionalismo publico ·e a divida fluctuante; iniciou ser-
fim um!! verdadeira insania. Fez tudo e mais do q'lle c·c-nàemnou. 

Eis porque considero criminosa. a politica do Sr . E11: tacio Pessõa, e sem 
justificativa porque ao assumir o Governo mostrava <t nc>licada situação da;; 
finanças putJUcas, e nada fez por melhorai-as, ao contra,rir., só fez foi a.ggra-
val-as. 

Si o Governo passado conhecia as responsabilidacles qu e já pesavam so -
bre o Brasil em 1919 ... 

O SR. JoSÉ GoNÇALVEJS:. - Isso vem de longa data. Desequilibrio, "deficit" . 
tudo se aggrav.a de anno para anno. A culpa não ê só elo seu G6verno. 

O .SR . JoAQUIM Osomo: - ... si apontava essas responsabilidades, o seu , 
dever não era aggravar essas responsabilidades, mas '3il'J.. corrigir a calam!-
tosa situação que encontrara. Entretanto, o que S. Elx. fr'l. foi aggravar so· 
bremodo a situagão. 

O SR. JoSÉ GoNÇALVES: - Actualmente, o Governo <leseja melhorar a si-
tuação. Veja V. 'Elxa. a opposição qu8 se faz. El é sempre as~!m. 

O SR. JoAQUIM Osoruo: - Não apoiado, o meu nobre. collega ·não encon-
trará nesta Cas.a ou fóra della quem quer que faça a m~no1· opposição á obra 
da restauração financeira do paiz. O que ha é opposi<,;ãc ã taxação desigual, 
injusta, Iníqua, que se ·propõe, e a outras medidas menos convenientes pela 
rorJl1a por que se pretende ex€dutar sem maior exame. 
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O Parlamento votará todas as mediclas d e que o G c l' erno precisar pa 1·" 
restaurar as fina;,ças publicas. Assim i á procedeu n) quadriennio campo 
Salles. 

O í3R. JosÉ GoNÇALVES: - Pois, ellas r;ão de duas .:rélens, augmento dos 
impostos e economias, Economias , diz-se que não se tlc-;vem· fazer. 

O SR. JoAQUIM OsoRlo: - Não apoiado; todos são solidarios com uma po-
lítica. de economias; admitte-se me"mo a creação de impostos, si necessarios 
para o fim de obter-se o equilibrio fina nceiro . O q'ue revolta a Nação é nesta 
hora em que se diz ser n ecessario um a ppello a todos o.,, brasileiros excluirLse 
de taxação p Presidente da Republiea, os Deputados ,. S'enadot·es, qua ndo o 
exemplo e o sacrifício devem vir de cima. 

Por que sup·primir vantagens do funccionalismo publ ico civil e excluir 
onus as outras classes? Pois não são todos iguaes peramte a lei? Não Çtevem 
pesar sobre tod·os os mesmos onus e saci:·ificios? 

O SR. JosE' GoNçALVES: --, E' facil fazer a critica, mas constru ir é muito 
difficil. Apresente V. Ex . a medida que aqceita.mos de bom grad-o .. 

O SR. METELL') JuNIOR: - Já disse nesta Camara que o m a nda to de 
Deputado -ou de .S!Jna dor estabelece para o seu possuidor uma especie de 
deg.ráo entre a ·humanidade e a dignidade. 

V. Ex. nota ainda sobre as questões do subsidio, que, quan~o o funccio-
nal'smo federal aoceitou de bom grado o s ·impostos que iam até . 20 •1• sobre 
os vencimentos, nenhum fun·c~ionario protestou. Agora, o Sr. Barbosa Lima 
e outros Deputa.clos daquella ~~p·oca p.Jeiteam no Jud-iciario a restituição dos 
impostos que pagaram. 

O SR. JosE' tCoNçALVEs·: - E o orador ainda falla em taxa r-se o subsidio. 
O SR. Jo4.QUIM OsoRw: - Sr. Presidente .. a Nação acompanha as nossas 

decisões. Se é necessario ta.'C ~,t,r os vencimentos dos funcclonarios publicos, 
é preciso começar pelo a lto, isto é, pelos vencimentos do Chefe do E!;;tado 
e dos membros do Congresso; só uma medida de caracter geral, a começar 
p'or casa, poderá nos da.r forç~L moral. 

O SR. JosE' GoNçALvros: 
sem votar? 

E stou de accôrdo, mas V. Ex. pôde fa zel-o 

O SR. JoAQUIM OsoRro: - · O Cong-resso Nacional é o competente ·para 
taxar venJcimentos . 

O SR. ,Josm' GoNç:ALV_EJS: - , Então, vamos taxar os vencimentos dos Mi -
nistros do Supremo Tribunal Flederal. V. Ex. verá .os resultados. 

O SR. JoAQUIM OsoRIO: - São os unicos que estão isentos de taxação 
por jurisprudencia do Supremp Tribunal Federal. 

Mas teem se taxado sempre os vencimentos do Presidente da Republica 
e dos membros do Congresso em momentos de difficuldwdes, e sem objecção. 

Por -que, nesta hora, rnai~ calamitosa do que qualquer das outras por 
que tem atravessado ·a Republica, .o Cong-l'esso . Na:CionaJl· ha-de excluir-se e 
ao Presidente da Republica d~ onus sobré seus vencimentos? 
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O SR. JoSE' GoNçALVES: - Na Commissão de Fi,n'a noas os Deputados to-
dos acceitaram a reducoão. 

O SR . JoAQUIM Osoruo: - Não a propuzera m. 
0 SR. JOSE' GONÇALVES: - Porque ser'a illegal. 

' O SR. BUARQUE NAZ,RETH: - Acceitaram em theoria, ma~ não na pratica. 

O SR. JoAQUIM OsoRro: - Que autoridade moral póde ter o ParlamentO 
pa1·a reduzir vantagens Eobre os fun,ocionarios publicas, sobre a classe dos 
fuuccionarios •civis, quando a reducção nã o é ·ext"en·siva aos militares, qua ndo 
ma ntém intacto o seu subsidi·o, certo, ·Como é, que Governo e Col1lgresso são 
os un 'cos I'esponsaveis pela crise finan·ceira que assoberba o paiz? 

Tenho assim respondido ao l'!Obre D epu tado por Minas. 
Ninguem se oppõe a medidas para a r es tam·ação das finanças publicas . 

Clama se apenas pela equidade dessas medidas. 
Sr . Presidente, rea tando o fio de meu discurs o . Nenhuma responsabili -

da de t em a questão política nos desmandos do Governo passado. A respon-
sabilidade é toda da desor!entação do Presidente Epitacio P essoa, de sua mã 
politica. Nesta hora, em que novos sacrifícios se vêm ex'gir do povo, é 
preciso que se aponte os responsaveis pôr esta ordem de cousas que nos 
abate . 

O SR. JosE' GoNçALVES: - Todos ,n·ós; todos os Governos e todo o povo. 
O SR. JoAQUIM Osoruo: - Os grandes responsaveis são o Presidente da 

Republica e o Congre3so NaJai·o~al, o primeiro por seu desgoverno, o segundo 
pela pass:viclade com que se manteve durante todo o período presidencial, 
annullando-se por completo, esquecido de que é um orgão autonomo, consti-
tucionalmente . 

o SR. J-oSE' GONÇALVES: P ara fazer m al toda autonomia. Na luta 
contra o véto f·oi até independente demais. 

O SR. JOAQUIM Osoruo: - Independente demais ?! ... 
O SR. JosEJ' GoNçALVES : - V.otou· taés absurdos que o Executivo não 

pôde acceitar o orçamento . 
O SR. J·oAQUIM Osoruo: - V. Ex. faz uma- revelação . 
O SR. JosEJ' GoNçALVEJS: - Pois não vetou? 
O SR .. JoAQUIM Osoruo~ - Vletou; e fez até a Ca,mara engolir o véto com 

uma porção de desaforos. 
O Sn . J ·osEJ' GoNÇALVEs: - -Logo o Congresso teve iildependencia para v-o-

tar o que o Executivo não queira. 
O SR. JoAQUIM Osoruo: - O orçamento votado o Congresso votou com 

a co!laboração dos l eacJ-e1·s do Governo <11.'0 Congre-sso, com a sua solidariedade 
e resporisab'lidade . (Pau.sa). 

O SR. JoAQUIM Osoruo: - Mas, •Sr. Presidente, tudo poderia ter feit-o 
o Governo passado se não fosse a sua desorientação, se houvesse a exemplo 
de Campofl Salles, cumprido o prograrnma a que se propoz. A luta pa rtidaria 
não foi obstiwulo á bõa politica finanroeira, como 'rez 'Crêr o nobre relator do 

"· 
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Orçamento da Fazenda. Em que poderia t€r influi-do? A exposição do actual 
Ministro da F!J.zenda destróe o equivoco do SÍ·. · Ci.ncinato Braga. EJm que 
poderia ter concorrido a campanha presldencia,l p·ara a aggravação da si-
tuação financeira no per~odo EJpitacio Pessoa? Pam a politica de i-nciativas 
arrojadas, s·em o exame dos meios de sustenta i-as na execução, como de-
nuJ11Ciou o Sr. Sa mpa io Vida!? P ara os emprestimos, corrtractos e r espon-
sabilidades de toda esp.ecie, algumas insolita mente gravosas, oonf-orme a ex-
posiçã.o do Sr. Mi nistro ela Fazenda? Não, Sr. Presidente, só á desorienta-
ção eJ}itaciana, só ao seu desgoverno, á sua inrcapacidade administrativa, 
deve-se a aggravação das finwnças politicas brasileiras. 

O SR . . ME'ITELLC. JuNIOR : - O nosso caso não pód-e ter comparação com o 
da Fra nça, porque, felizme nte para nós, ainda não chegámos á perfeic;ão 
de metter na cadeia nen·hum ministro, por traidor á P a trla .• . 

O SR. JoAQUIM OSORIO: - Não ê só o Governo passado, bem sei, mas, ê 
principalmerute Q GovernQ passado, que; agora pretende-se a resolver, ati-
r a ndo a responsabHidade com certeza para a Reácção Republicana. 

O SR. Josm' GoNçALvES: - Não ê são o Governo pass·ado. 
O SR. JoAQUIM Osomo: - Sr. Presidente, só a imprevidencia e incapa -

cidade ·poderiam ter conduzido o Brasil á wctu.al situação ca•lamitosa das suas 
fi nanças publicas. Desejaria me dissessem, precisamente, que ê que ·merece 
um Governo que, encon"trandQ uma situação financeira. grave, desvendando-a, 
como fez o Sr. Ep-itacio Pessoa, não tomou prov:dencias para attenual-a, 
antes aggravQu-a extra:ordinari\1mente . 

Finda a gra-nde guerra, todos os Governos de todas as nações cuidaram 
de reerguer é\.S finanças · e a eeonomia nacionaes, executando programmas de 
reducção de des·pezas, de sanep.mento de sua moeda, e, muito já têm feito· 
essas n·ações nes-sa_ obra restalfradQra. 

O Brasil que fez? E screveu o actual M:irüstro da F a:llenda , Sr. Sampaio 
Vidal, em sua exposição de 30 de Novemibro prox'mo passado, a presentada ao 
Presidente da Republica s·obr e a situação financeira: 

" O Brasil , que em 1914, já vinha caminhando com passos um 
tan"t-o va,cila ntes sob o regimen de su spensão das amortizações, ag-
gra vou a sua situação "financeira de então . a esta parte. Tenüo hau-
rido pouco prove!tQ da situàção europêa, q1,1e ta nto precisav.a dos re-
cursos da Ameri-ca, e spffrido os eiffeitos d'eleterios da guerra, pouca 
attenção prestou a ess·a. politica restauradora dos outros p-ovos. Com 
uma anciedade verdadetjrornente indornita de crescer depres;;a e rea-
liza r em uma decada o que os outros povos fizeram em meio seculo, 
continuou sempre a pülitica das iniciativas arrQjadas, sem o exame 
dos mei·os de su stentai-as na execução. Esse a rrojo, embora oom 
intuitos eviqentemente patrioticos, tem creado uma situação mui1:Q 
angusti-osa, .accrescimo rapido e impressionante da divLda publica, 
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compromettendo mais de um terço da rec·eita:, desordem crescente e 
lamentavel da nossa vida orçamenrtaria e de quasi todos os recantos 
da adminisüação . Nos ultimos tempos, a febre das iniciativas gran-
diosas · attilngiu a · proporção surprehendente sem o meno.r exame 
das forças necessarias para custea i-as e sustentai-as! Basta re-
cordar que, nestes annos mais proximos, os emprehendi·mentos novos 
e avulrtados de di:fferentes ordens consumiram, além das rendas .or-
çamentarias, mais de .dous milhões de cont-os de réis em diversos 
emprestimos externos e internos, com responsabilidadles de toda a 
especie, algu-n~as in.~olitamente g1·avosas. Infelizmente, todos esses 
recursos extraorqina.rios foram gastos, não havendo mais remanes-
cente algum, para ac.cudir a premen.cfa das respon·sabilida:des do mo-
mento, decorrel1ltes do deficit, que vai ser considerava! no corrente 
exerci·cio . Decididamente, precisamos a todo custo retom~r a con-
scien:cia das realidades. O m ai·s elementar bom senso nos aconselha 
a determos o passo nessa marcha fatal para o desconhecido. E' ur-
gentl-ssimo mudar de processos administrativos na Fazenda publica 
e em todas as · repartições v!sc.eralmente ligadas a esse departa-
mento como norma furn:damental, precisamos arrojar drasticamente 
para _fóm da administração publica tuà·o quanto não representar des-
peza-absolutamente im·prerscil1ldivel." 

Mais adeante, escreveu o Sr. Ministro da Fazenda: · "Para fazer face ã 
gravidade dessa situação, confessemos com a maxima lealdade, os recursos 
disponíveis no momento são quasi muitos. Todos os r ecursos · extraordl-
narios ... , . 

O SR. JosÉ GoNçALvEs: - Isso, ha . 
O SR. JoAQUIM osoRro: -Repito palavras do ' Governo; então, v . Ex. 

não lhes dá credito? ... 

O SR. JosÉ GoNçALVES: - São modos de interpretar. 
O SR . joAQUIM OsoRIO: - Não; ê .a verdade apenas. 
O SR. JosÉ GoNçALVES: V. Ex. sabe, por exemplo, que existe, em 

deposito, grande quantidade de ouro, comprado pelo Governo passado. 

<O SR. JoAQUIM OsoRro: Estou lendo a exposição enviada ao Con-
gresso pelo Governo, e o que vejo é· que o illustre representante de Mi-
nas não a leu. 

O SR. JosÉ GoNÇALVES: - Assim, isoladamente, não é possível. 
O SR. JoAQUIM OsoRro (contin1tando a l êr): - "Todos os recursos ex-

traordinarios representados peios emprestimos externos - cincoenta milhões 
de dollars,. nove milhões esterlinos, e vmte e cinco m.iJhões de dollars, e 
as grandes emissões de apolices - parte já emittida, parte autorizada. e 
presa a contra,ctos - fora-rn totalmente despendidos, nada a bsolutamentiJ 
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restando do seu producto, nent mesmo para continuar se?"viços iniciados e 
àar começo a serviÇos contractados". 

E' certo, Sr . Presidente, não ha exagero-. 
Que d i :~Jer -se de um Presidente da Republica que deixa o paiz nessa si-

tuação, de desordem financeira, sem os recursos brdinarios da receita orça ... 
mentaria patra garantir sequer o serviço normal da des.peza publico., com 
uma divida fluctuante superior a 700 mil contos, apurou o Ministro Sampaio 
Vida!, mas, sabe-se já attingic· a um milhão de contos? 

I sso abstrahindo a divida publica consolidada externa e interna, ac-
crescida s extraordinariamente? 

O SR. METELLo JuNIOR: - E o paiz ficará sob a impressão de que tinha 
sido sa queado. 

O Sn. JosÉ GoNÇALVES: ·- Repito: ha muito exagero no que se !a1la ; 
nessa questão do café, v erb·i gratia, o que vemos, até a g ora, é que não estA 
provado tenha havi.do prejuízo para o paiz, antes ti.ldo indica que não houve . 

O SR . .ToAQUill'l: Osoruo: - Como louvar-se um Pre-sidente dessa natu-
reza? Como desviar-se delle para: a politlca o peso da responsabilidade? (J 

descredito extremo foi consequcncia exclusiva dessa desordem financeira, 
que tinha de affectar fatalmente o mercado cambial. Só essa desordem pro-
duziu a desconfiança internacional. 

T.enho em mãos o Diario elo Conm·e.sso Nacional, de ~3 do m€z corrente, 
em que se lê o que occorr"u na vespera no seio da ,Commissão de Finança.q 
do Senado. Quero que fique f OI!SignaÇ.o neste discurso o depoimento do Pre-
si.dent<; rla Com missão de Fi1anças, Sr. Alfredo Ellis, Senador por S . . Paulo, 
da situação que mais apoiou o ex-Presidente da Rei;mb!ica. 

Foram esta s as affirmações ·:reitas pelo honrado Senador Alfredo Ell!s ; 
o nosso doente (rPferindo-se ao Brasil) ficou em petição de miserla. Eis 
o estado em que · o deixou o poverno . passado; o Governo actual andará bem 
inspirado como está, se· emp,enhar-se na orientação de salvar este paiz da 
politica seguida .pelo Governo que _passou;. deve-se autorisar o Governo actual 
a desfaze~ e annüllar- todos o~ actGs nocivos praticados pelo Gov·!)rno passado ; 

· deve-se responsábilizar os '1\flnlstros de Estado do Governo passado; ellés 
praticaram crimes contra a Nação, como estamos vendo agora pelos actos 
do Governo actual, que constituem censura clara, annullan.do actos profun-
damente exíguos e até escandalosos . de filhotismo, . de proteccionismo a 
indivíduos e sociedades, que naturalmente, se locupletaram á custa do Go--
~erno passado . 

Faz'a essas declarações 9 Presidente da Commissão de Finanças do Se-
na de;, qua ndo menos como um protesto contra essa politlca de prodigalidade 
que encaminhou o paiz para o abysmo, s ciente e consciente, de olhos aber-
tos, sem pre8tar a menor homenagem aos outros poderes dá. Republ'lca, 
usando e abusando d.o apolo dos qué, como o nobre Senador dis:;;e, estavam 
<>octos · ·de 'que ·havia · profunda hoflestidade na administração publica. Fl 
aécreseentou . 'o Sr. - Alfredo · E!Jis. qu'e Iria . até a responsabilidade criminal, 
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senão para obrigar a restitu 'ção ao menos Pa!ra deixar demonstrado que a Na-
não não ·está morta e que reage contra a ignomínia dos que agiram como se 
não houvesse opinião publica neste paiz, trans-formando-o em um capacho, 
um e~1te sem brio, que proteste, sem espinha dorsal, que se levant~. As 
o.Jlasses pobre::,, contln_uou o Se~ador Ellis, vão ser escorchadas, todos agora 
vamos ser forçados a contribuir para or-esarcir os prejuízos causados por esc 
ses escandalos . Não seria justo que se fizessem esses sacrifícios sem um 
protesto; senão um protesto, um gemido, que tire ao Brasil a responsab!U-
dade, que não lhe cabe, por esses desmandos. São palavras textua.es do ve-
lho republicano, como por-otest.o vehemente para que no futuro não mais 
se reproduzam esses abusos in:qualíficaveis. 

'E ' !! 1:, libello .que a autoridade do Presldent.:, da Comm1ssão de FinanÇae 
faz · sobre o Governo passado, completando a exposição do Ministro da 
Fazenda, Sr. Sampaio Vida!, •que, officialmente, patenteou á Nação o que 
fol o Governo Ep'itacio Pessôa . 

.O SR. Jos:ID GoNÇALV:ms: - O Governo actual não critica nem censura 
a administração passada: mostra que estamos com avultada divida fluctuante. 
com desequilibrlo orçamenta.ri~ accentuado e pede meios de remediar esses 
males. 

O Srt . JoAQUIM <Osomo: - .Mas por q·ue chegamos a esta deploravel si-
tuação? Pela desorientação do Governo passado, que a ggravou as f inanças 
publicas, compromettendo o credito publico. O regimen da concurrencia pu-
blica, que era considerado republicano, imposto pelas nossas l eis, eliminou 
o Presidente Epitacl:o, considerando-o um cancro, quando s6 elle pôde 
evita r os escandalos decorrentes do filhotismo. Contractos sobre contractos, 
concessões dt> toda a. especie foram feitas, onerosas, sem attender aos re-
cursos do Thesouro e denunciados muitos pelo Governo actual, por serem 
l'Uinos os . 

o .SR. JosÉ GoNÇ'!LVES : - Não é esse o motivo, mas sun o de que R 

situa ção não ·comporta obras que podem sB~r adiadàs. 
O SR. JoAQUIM OsoRIO: - E como qualifica V. Ex. unia administração 

que faz contractos de grande monta, sem verj.ficar as possibilidades do The-
souro para sua execução? (Pausa). 

Sr. Presidente, o que prejudica o nosso reglmen é a. falta de respon-
sabilidade. - l ~f 

O SR. -MElTEJLLo JUNIOR: - Apoiado. 
O SR. Jos:ID GoNÇALVES: 

os casos. 
Multo bem; ·mas, ah1, vamos apanhar todo!! 

O SR . .JoAQUIM Os'oRio: - · Não p6de continuar esse ·estado de causas. 
(Mui.tc be'm l .. 

O Pres1dente da RepUJbltca, que acaba de deixar o poder, praticou to-
do!'!' o~ excesso!! 

O SR. Jos:m GoNÇALVES: - Ah'l está c:r exagero. 
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o SR. JoAQtJlM Osomo; - . .. que hoJe são descobertos; entretanto . nàv 
póde ser responsabilizado! 

c sa·. J os:@ Go.NÇALVllls: 
O SR. JOAQUIM OsoRro: 

melhante impunidade. 

OUtros Governoe têm fel to p·e10r. 
Nenhum. E' prec1so põe:· um paradeiro a se-

Infel!zmentf.>, a nos~l:l. lei de responsabilidade proh!I:Je que seja intentado 
processo de responsabilidade contra o Presidente, !findo o termo do mandato; 
de modo que podem ser agora a;purados crimes de responsabilidade do Pre-
si.dente da Republica, não se lhe pó de chamar a contas. O proprio pro-
cesso intentado durante o mandato cessa com a terminação deste! 

Em outros paizies, assim não é. Na -Republica do Uruguay, até sei!, 
rpezes depois de deixar o Governo, v Presidente eMtlí. sujeito.' á processo de 
res.ponsabílidade, e, mais do que isso, durante tal prazo nem se póde au-
sentar do paiz. E no Rio Grande do Sul tambem está determinado que a 
responsabilidade do Pre.side·nte póde ser promovid~ dentro dos noventa dias. 
que se seguem á expiração· do mandato presidencial. Isso é que é moral. 

Apresentei projecto que já !oi considerado objecto de deliberação, pro-
curando remediar a falha existente na legislação federal. 

O S~. JosÉ GoNÇALVES: - Não basta lei; é preciso e.f·fectival -a, exe-. 
cutal-a. Isso, em nosso paiz, por emquant6, é um sonho. 

O SI<. JoAQUIM OsoRIU; - Nao basta a lel, é preci::Jo ·etfectlval-a - nã() 
ha duvida; e para que se effective essa responsabilidade é mis-tér; em prJ. 
melro lugar, •que o Congre.sso I Nacional se emancipe. da · tutella dos Governos, 
em que tem vivido. Corrij-ámos a lei, e nos elevemos á altura da lei: 

Sr. Presidente, dentro , do 1 estricto prazo ql.].e me resta para fallar, nãc. 
poderei desenvolver senão considerações muito ligeiras: 

Em um dos capitulas do seu parecer o Sr. Cincinato Braga. estuda ~ 

problema da immigração. 
O SR . JosÉ GoNÇALVES~ -- Assumpto importantissimo . 
O SR. JoAQUIM Osoruo: -- Considera mesmo o crime ae são l~n!o não 

ter, no seio do Parlamento, lutado com energia por medidas tendentes a 
encaminhar a immigraçã;o para o nosso paiz e adverte o erro da política 
de certos Estados, entre os <q1a:es o do !Rio Grande do Sul, a respeito desse 
probl-ema. 

Sr. Presidente, não posso deixar de contestar a affirmação do emi-
nente Deputado por São ;Pattlo, no tocante ao meu Estado. O Estado do 
Rio Grande do Sul sempre encarou com carinho o grande problema. Nunca 
combateu· a introducçãd de iiytmigrantes no palz, porque conhece os seus in-
teresses, e sempr·e foi solidarip com os interesses dos irmãos da Federação. 

De dous problema.S -economicos tem o Rio Grande tratado com grande 
sabedoria: . o tributaria e o qa colonização. 

O SR. JosÉ GoNÇALVES: .- O Rio Grande do Sul sO encarou o pro-
blema da colonizaÇão, não o da lmmigração; elle tem sido contrado ·A. im-
migraçã~; e favoravel â colonloo,ção. · 
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G Sn JoAQUIM Osoruo: - V. Ex. ignora, confunde . 
Direi a V. Ex. em que consistem as d.iverge,,cias do Rio Grande do Sul, 

no assumpto. 
Em relação ao regimen tributaria estabelecE-u a Constituição rio-gran-

dense , o imposto territorial como succedaneo do de exportação; de maneira 
que ·hoje o Rio Grande do Sul, além de innurn•eras isenções de impostos, 
cobra, em média, apenas a taxa ·de 3 o/o sobre os productos expo.rtados, sen'do 
de notwr gue os próductos principaes do Estado, como sejam o xarque, as 
carnes fri·gorif i·cadas, o mi.lho, o arroz, o feijão, vinhos, etc., etc., sahem do 
l!lstado is·entos do imposto ele eX·portação. 

O SR. JosÉ GoNÇALVES: - Neste ponto o ·nio Gt·ande do Sul tem s:do 
muito bem ori-entado; é um modelo . . 

O SR. J ·OAQUIM OSORIO: - D esde 190•3 se pr<:.tica esta politica confo.rmf: 
dados que possuo, em beneficio da producção ag,·icola e pastoril. 

O SR. JosÉ GONÇALVES: - Dados que conhecemos, em parte. 
O SR. JoAQUIM OsoRro: - Para que a Camara avalie a importan'cia dessas 

isenções basta dizer que, em 1921, j·â equivalia. a 9 . 800:000$ ou cerca do 
tresdobro da renda •da exportação no mesmo anno. Excedem as mesmas 
isenções o que produzem, reunidos os actuaes impostos de exportação e t er-
.ritorial. 

Y.erifica-se, assim, •Sr. P •residente, que a divet'gencia é apenas esta: que-
remos a immigração - nem poderiamos combatel-a - mas espontan'ea so-
bretudo nlú est r. do actual do Rio Gl'a nde do Sul, em que tem_ maior interes-
se erri colonizar a descende.ncia actual das colonias, do que elementos de fóra. 

O SR. JosÉ GoNÇALVES: - No Rio Grande do Sul não existe propriamen-
te immigração, e sim colonização. 

O SR. JOAQUIM Osoruo: - ... depois conhece-se os ruinosos effeitos que 
tem >produzido em outros paizes a immigração f·ubvencionada, a tanto por 
eabeça. O Rio Grande do Sul encarou ess·e p-rob1ema admiravelmente. 

Em fa~e da Constituição, as terras ·devolutas passa.ram todas a os Esta-
dos; de modo que esses assumptos, quer o de colonização, quer o de immi-
gl'ação, ficaram ent regu es a os Estados. A Uniã.o pó de anim ar a immigra 
ção, m as os Estados poclem encaminhai-a e desenvolvei-a, proprieta•rios que 
são das terras d·evolutas. Devem fazel-o, mas com previdencia. 

Quanto ao probleJ;l'la da immig.raçiio o Estado obedec-eu a · uma orienta · 
ção que me · parece ser a unica s aJdia. O Rio Grande do Sul jámais comba-
teu a immigração; o que sustentou sempre relati·vamente ao problema f01 
que a un~ca cOJJ.Veniencia é a es.pontanea; insurgiu-se sempre contra a im-
migração subvencionada, system<t condemnrudo. E' preciso, pois, distinguir·. 
Não admitte, nem compvehende a immigração a tanto por cabeça. Estado 
de producção, não poderia ser i·nimigo da immigração. E' necessario que se 
compreheTJ'da o seu ponto de vista superiol' . Sempre en~arou o problema 
como comp.rovam as suas leis e r·egulamentos. 
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O SR. JOAQUIM Osoruo: ~ Em •Conclusão: r;esse assumpto tem o Rio 
Grande do Sul sustenta,do .esta these. Immigração expontanea, fixaÇão do 
colono ao sôlo ... 'Tem se dado •bem com o systoma . Sustentando essa thes€, 
nunca con;trariou, entretanto, a orient~tção dos d·emais Estados: salvou S·em-
pre o seu ponto de vista , ·certo de .que o erro está do lado de lá, mas respei-
tan~o sempre a orientação opposta, á qual nur:.ca, creou embaraços a não 
ser de ordem doutrinaria . 

O ,SR. JosÉ GoNÇALVES: - 1S . . Paulo é o E s tado que mais se tem ba tido 
pela immigração; · recebeu sempre quantidade >'Uperior de immigrántes ao 
Rio Grande do Sul. Já em 1882, gastava 6 mil con'tos .por anno com im-
m.igração. 

· O SR. JoAQUIM Osomo: - Não contesto . 
O SR, JosÉ GoNÇALVEs: - Nessa mataria- s. Paulo falla ex-cathedra. 
O SR. JoAQUIM OsoRro: - Desejo apenas salientar que o magno problema 

sempre preoccupou os estadistas -republicanos do sul. 
·Para que se conheça como tem procedido o Rio Grande do Sul, nEY.ota 

,mat.eria, desejo consignar ·estes esclar~ecim·entos. 

Em face da Con'stitu!ção Federal, com-o disse. passaram para os Estados 
as terras devolutas; coube aos mesmos o encargo da colon'ização. Baixou o 
Governo do Rio Grande do Sul o dec.reto •n. 313, de 4 de Julho de 1900, que 
dispoz. sobre o serviço d,e terras publicas, legitimação · de posses, medição, 
conservação e al:ienação das lterras publicas e .1cerca do regimen colonial e 
florestal do Estado. 

Pelo systema desse dE>cNjto, os immlgrantes tornam-se, desde logo, pro· 
prietarios. 

Reeebein lotes medidos p<tra cultura com a area de 25 hectares, mais ou 
menos, con'siderando-se hypothecad·os ao Esta.do para garantia do pagamento 
do. valor do debito; têm o pna zo de cinco annos para o pagamento do valor 
dos lotes e a importancia de auxilios <rec·ebitdos; títulos provisorios são pas-
sados no começo, e, definitivos quando f·eito pagamento integral da divida . 
Dá-se a recepção e estabelectmento dos immigrmttes, com o fornecimento de 
ferramentas de trabalho, ganantindo auxilio ·no caso de molestia e falta de 
recursos no primeiro anno dq estabelecimento, isentos de impostos . ness.e pri-
meiro ann'o. 

Elm 1914, o decreto meneion<lldo, n. 31-3, ·foi modid'icado pelo -de n. 2.098. 
de 13 de Julho. Foi altera:do o regimen estabelecido qttanto á recepção e es-
estabelecimento de immigr.antes, supprimidos os auxilias ·concedidos até en-
tão, por· não serem mais julgados rtecess:J.rios € constituirem avultado onus 
annual. Desneeessar!oos, por Elnten'aer o Governo que a suppr-essão desses au-
xilios não impediria a con'ente €:&pontànea de a,gricultores estrangeiros, já 

· :organiz:t.da, bastandO<? .para aftrahi'l-os a fertilidaàe do slílo, a amenldaile do 
clima ~ outras vantagens noforias . Accresce, considerou o Governo, ser pre-
ciso attender me]lhor á situação das colonias existentes, applicando a impor-
tancia dos auxilias no desenyolvimertto da v·iaçãJO, de modo a facilitar a cir-
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cülação dos productos e a ·execução de. outros trabalhos ind·ispensa veis ao 
seu progresso. 

Di~ põe o referidü decreto n- 2. 098, de 13 lle Julho de 1914: "Art. 1.0 

A todo estrangeiro vindo exponta neamente pa,ra o Estado e que qu~ira dedi-
car--se á agricultura , será concechdo, a preço razoavel, um lote de 25 hecta-
r es , mediante pagamento immediato de um te~ço do val•or do mesmo e o 
resto no prazo de 5 annos. 

Pelo regimen ariterioe, o preço minimo dos lotes ruraes era de um rP.al 
por metro .quadracl<D, fazendo-se o arbitra mento .~egundo a, qualidade das ter-
ras e a situação. O preço dos lotes urbanos, arbitrados segundo tambem a 
posição e a qualidade, era no min'imo de 20 réis por mett·o quadra do nos 
n•ovo_s nucleos e de 40 réis nas colonias. 

PO<lerá ser concedido mais de um rote, a juizo do Governo, pm·ém, me-
.diant& .pagamento ·á vista >do valor dos que excederem de um. Art. 2.• A 
Directoria de 'Terras e Colonização d a !Secretaria de Obras PubUcas prestará 
aos immigrantes recem~chega,dos informações sobre as colonias, de modo a 
fazerem a escolha e saberem chrigir-se a o ponto preferi-do . Art. 3.0 Revo-
gam-se as disposições do capitulo II, parte II, C!o decreto n. 313, de 4 de 
Julho i'le 1900. 

Estes dispositivos são os que concediam va•ntagens especiaes de rece-
pção e esta.beleciment0 de ·immigrantes. 

Por decreto n. 3 . 004, de 10 de Agosto de 1922, foi approvado o n'ovo re-
gulrumento das terras publ'cas d·o Estado -e seu ·povoamento. Segundo esse 
·regulamento, os lotes ruraes destinam-se de pref·erencia aos descendentes da 
avultada população colonial do Estado. 

·As concessões ·serão feitns nas seguintes c•oadições: um a tres ·lotes de 
25 'hectares approximadamente, cada um, por f a mi!ia ·de agricultor, confor· 
me as necessi-dade~ desta e a extensão das terras publicas disponiveis, na 
região; um lote de 2-5 hecta res, approximadamente, a cada agri·cultor ·maim 
de 1ô e menor d:e 21 que não poderá alienal-•o antes de h aver attingi•do a -
maiÓr}dade. O pagamento dos lotes será á vis·ta ou a prazo, o preço da ven-
da dos lotes variat'á ·conf·orme o va lor das terras, I()S concessionarios de lote;, 
ruraes ficam sujeitos ao imposto territoria·l, desde a data das concessões; os 
!iniites de propriedade são de duas esp·ecies: prvviso1··ios ex>pedidos por occa 
sião das concessões, definitivos depois que os •;oncessiorra.rios houverem sa-
tisfeito toda.s as condições das concessões, inclusive I() pagamento · int~gral da 
divida contrahida para com o Esbaclo, do qual -~é·rão plena e geral quitaçãc, 
nesse titulo, pelo qual lhes ficará tambem garantida a P'l'Opriedade. 

· Do exposto, vê-se, manteve o Rio Grande do Sul republicano ~ mantém, 
hoje, sabia politica de colonização, a qual a ssenta nestas bases: immi~ração 

expontanea e fixação do -colon-o ao soll() ·pela facilidade de acquisição de terra . 
A e.x.pontanea correntto immigratoria offerece vantagem incontesta.vel · SObi' E> 
o processo de i·n'tl'loducção .de immigrantes, a tanto por cabeça. Incorpora o 
Cl()lon'o facilmente á · mass.a sedentaria da população, não cogitando mais em 
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deixar a terra a que se liga por interesses, que faz a Patria a dop.tiva, e a 
de seus filhos. 

Das Mensagens do Pres~dente do Rio Grande; d10 Sul de 1921 e 1922 con-
stam estes dados eloquentes . 

Segun•do autorizada estimativa, · possue o Estado a superfície de 270.000 
kilometros quadrados , que assim ·se distribuem: 

Campo~ nativos (70 o/o ) • •••• .. . •• •. •••••. ........••.. . .••... • . .. 
Terr as desma ttadas ( 1 ,5 o/o ) .... • .. • ...•..... .. ... ..• ..... . ...... 
Mattas (2215 o/o ) ... . .... . .. . ...... • ...••...... . . . ... . . ... .••.. .• • 

'l'otal ..... . . . . . ...... . ... . . . ....... . . . .. . . ... ... . .. ..... . 
Terras partkulrures (91 o/o) •• •..•. .••. . . ...... . .. . • •.... ... ...... 
Ten'as publicas (9 o/o) ...... .. .. ...•... ....... ....... .. ......... . 

Kilometros 
q1Wd1·aàos 

190.000 
20.000 
60 .000 

270.000 
246.0(10 

24.000 

A superfície colonizada é de 3 . 480.000 hect a-res, dos quaes correspond~m 
z. 400. oo·o a nucleos de or:gem of!f'icial e 1 . 080.000 a nucleos particulares. A 
area oolonizada e:x~cede, pois, a setima parte da area total do E stado, q'lle é 
de 27.000.000 de h ectares, e:quivalentes a 270 . 000 kilomenros quadrados. 

_Quanto a sua populaçf o é estimada em .840 . 000 ind!ivi<duQS. . Os 
nucJ.eos de origem ofoficiu.i .tê

1
m 5,30 hectares e os ;particulares 350.000. Em 

· relaçã 0 á nacionalidade, são luso-brasileiros 140 . 000; allemães e descenden-
tes 330.000; italianos e descendentes 260.000; polacos, russos e descenden-
te~ 80. 000; diversos 30.000. 

A estatística de 1920 a valiou a producção total do Esta,do em ......... . 
1 . 209.231,600 , e da reg ião co:p nial . em 5·38. 7131,600, o que di~. pe?' cÇI.pita para 

o Estado 604. 615 e para a -r1e·giã0 colonial 6129.442. 
O numero de títulos depnitivos de lotes 1·uraes e urbanos expedidos 

desde 1890 a 1921 é de 43. 64~. o q'lle dá a m édia anrrual de 1. 364 títulos. 
Actualmente conta o Est<JJdiO uma população colonial de 8-50.000 pessoas , 

dando-se, por accrescimo natpra l, m ais de 22.000. 
Continua a corrente i;nmigratoria pa ra. o Esta do, mas, o Governo, de 

pref.erencia, cuida de local izar a avultada descan.(len'cia da po·pulaãço coloü -
nia l existente como se vê do recente decreto. Existem, por conseguinte, colo-
nos ita lianos propr!et'1-rios dE; terra no R k> Grande do Sul, e mais do que: 
isso, a preoccupação do GovE~rno . estadual relativamen'te á. localização prefe-
rencial dessa descendencia. Com effeito, a zona col•Dnial de Rio Grande do 
Sul é uma 'l'egião. de pequenos proprietari.os, os quae~ desfructam de 'Uma 
situação estavel e vanta joEa, concorrendo pelo trabalho hon'esto e progressi-
vo para a grandeza do hospit<tlei:r-õ s'õlo, á sombra de um regfmen de liber-
da-de e assistencia consta nte ,do poder publiO?· . (Pausa)_. 



785 

S.-. Presidente. _,A crise que af<flige o Bra,sil é financeira. ·Entende, en-
trE-tanto, o nobre Relator do orçamento <da Fazenda que a doença essencial 
-é de natureza economica-. 

. O SR. JosÉ GoNÇA_Lv~>s: - E' o oon'trar ici: não é financeira, é economica. 
M esmo em face do parec-er . 

O SR. JoAQUIM OsoR.ro: - Divirjo, Sr. P•resid;mte. 
O SR. JosÉ GoNÇALVES: - O Relator diz que pt"ecisamos produzir ma1s 

-porque só assim resolveremos a nossa crise financei.ra. 
O SP~ JoAQUiM OsoRIO: - O que eu dis·se está no parecer . Estou repe-

tindo o que lá está. Escréve o 1·eloator, a situação financeira : do Bra sil é re-
1ativamente de bo.~ até optima, comparada O()m <1 da grãnde maioria das rta-
ções do mundo. Até nesta •parte o parecer está em manifesta contr'adicção 
·com a exposição envia da ao Con'gresso pelo Presidente da Republwa. 

Não poderiam•os ter evitado os detioits orç:l{'mentarios, adeanta o nobre 
Tela tor, que exalta a obra do govern'o Epitacio. Para curar o· mal só 11a um 
remedio, · pehsa o Sr. Cincinato Braga, produzi.r em maior escala para éXJpor-
-tar em maior escala. Deante do desequilibrLo na b alança commercial, · .. que 
!POderia ter feito ·o governo passa,do? 

Sr. Presidente, leio na Exposi<:ão do Sr. Ministro da, Fazenda: "Deante 
<do estado de desorga·n'ização momenta nea das :'inanças pub.Jicas, resultant~ 

ode compromissos superiores ás !!'orças nor-rnaes do paiz, é forçoso, entretan'-
t o. reconhecer que a econ•omia geral do Brasil ,. não offerece o·· menor indicio · 
de decad·ertcia, ao ·contra•ri·o, ostenta uma pujartça oreadora, que inspira a 
ma:ior confiança e mais decidida cor-a gem ao poder publico. E, m~stra ci-
tando o tSr. SampaLo Vid:::tt! os recursos economicos de ·que dispÕe · o Brasil, 
·aécrescentando (lendo) toda a questão consiste em pôr term•o a esse regimen , . . . . 
de despezas sem conta · nem medida; esta:belecer-se a ordem . ri~orosa na 
aclministraçíi.o .public~< , e durante algum temp.:> ter diante dos olhos. este 
'lemina: fazer sacrifícios de credito u n'ica e exclusivamente para fomentar a 
-producção nacional, na ma is larga escala , em todas as suas modaliodadef'l. ·~ 

O SR. JosÉ GoNÇALVES: - E' p-reciso resolver a .situação economica. Eis 
·O que diz o relator .da Fazenda. 

O SR. JOAQUIM OsoRIO: - Hoje, Sr. Presid<lnte, como em 1898, a cris" 
.que aff)ige o · paiz é fina nceira. Felizmente ha neste momento sobre aquelle 
período um à vanta gem: é que a situação economica ·do Bra sil é ma is favo. 
J.:a vel , e de m a neira que permittirá mais promptamente o resurgirnento fi-
nanceiro do p ~ iz. 

O SR. JosÉ GoNÇALYES: - Nruq'Uelle tempo era muito mais facil o caso, 
tanto que Campos Sa lles, com o tunding . .. 

O SR. JoAQUIM OsoRw: - Não é o que escreve o actual Miin'istro da 
Fazenda . 

O SR. JosÉ GoNÇALVEs: - Tanto assim que as despezas eram de 600.000 
contos e só com a morat.oria fdcou reduzida a menos de 400.000. 
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O ISR. JOAQUIM Csonro: - Então V. Ex. não leu a Exposição do Ministro 
da F azenda (lê): 

"Aquelles qHe sem•pre compa ra ram as di.fficuldades do presente com as 
do benemerito quatriennio Campos Salles esquec·em elementos e circumstan-
cias que tornam a situação actual muito mais grave, e, p•:Jortan'to, merece-
dora de providencias ainda m ais pron1.ptas e :;e v eras. A situação Campos 
Salles tinha diante de si ·um tunding de nove milhões esterlinos. 

Nós temos esse e mais um [1~nding de quatJrze milhões de libras com -os 
mercados mon·etarios prat'icam·ente f echad•os, um serviço de di-vida publica 
que devora majs de trezentos mil contos de r éis, divida fluctuante superior 
a setecentos mil contos de r éis .e. ao lado disso, uma a rrecadação de renda 
qu e dia a dia m a is emperra e falha, a bra-dar l;'or imme<'Íiatas providencias: 
r ef>Ormadoras" . 

Seguem-se os a lg-a.rismos da situação Campos Salles e da actual. · 
O Sn. JosÉ GONÇALVES: - A situação é mais grave . Naquella occasiãu, 

f ez-se a moratoria, sem amor-tização, nem juros fora m pagos . Basta.ria re-
tira r do >Orçamento actua1 os j:uros da divida extei·na para melhorar o orça· 
m ento extraordinariamente. Na,qu ella occasíão, fez-se isso, e , ainda mais , 
crea ram-se os impostos de consumo para. equilibrar os oro~mentos. 

O SR. JoAQUIM Osonro: V. Ex. acha que ~o-ra melhor a situação Cam-
P>Dll Salles? 

O SR. JOSÉ GoNÇALVES: Muito. 
O SR. JoAQUIM OsORIO: 1 .Sr. Presidente, não posso comprehender as af-

flrma ções do Sr. Cincinato Bra:g.:t,, Como pôde .;;er bôa a situação fin a nceira 
do Brasil,' se S. Ex. mesmo aponta o desequilibr'•:J en'orm e, se S . Ex. exig~ 

novos onus. para salvar ' a honra e o credito do paiz , se cita esca.ndalizadu 
os for midaveis dejicits orçanrentarios, se esorev"' que es tamos hyp•Gth eca:ctos 
a o estrangeiro da cabeça aos pés? 

Não, Sr. Presidente, é o filr. Cincinato Braga quem responde a si mef>m<>, 
Poderíamos ter evitado E;SSa situação se houvesse govern'os, se não ti-

vessemos sobretudo o desgoverno passado. O que salvu. o Brasil é ainda a 
sua resistencia economica . 

'o remedio principal é ordem nas finanças, rr:oralidade na ad-ministraçãoo, 
um termo nessa politica desor-den~:::.da. 

Penso com o a·ctual Minjstro da Fazenda: "Com a ordem nas finança~ 
e com a plena eXJpansãg da economia geral, o credito publico do Brasil se 
firmarâ dentro de mui·to povco tempo e con'sti.tui'l"â uma gat·antia franca.· 
m ente asseguradora de uma g r-a nde pros.peridaãe nacional". Com effeito, 
Sr. Presidente, qu al a situaç~o economica c-apa~ de resistir a uma política 
de esbanjamentos , como a dq Governo .passado? O Governo passado ·con'he-
cia a situação das fi-nanças !fO assum:r o Governo, descreveu-a , tinha >O de-
v er de resolvei-a, aggravou-a . Como dizer-se que fez o que poude?· Com(} 
attribuir-se a crise á questão economica, se justamente a resistencia eco-
nlomica é que · tem alimentadp o Brasil, apezar dos abalos soffridos? 
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Não, Sr. Presidente, a crise é financei•ra, devido á ·desorientação dos go-
vernos, desorientação de que ficará , como typo o Governo 'passado, ·que só 
fez foi despender, sem c•mta nem medida, assumin'do respon'sabilidades de 
toda a especie, como salienta o actual Sr. Ministro da F a zenda .. 

Eis, <porque chegá.mos a esta sitmição? Tud~ pela irnprevidencia dos go-
vernos, e do ultimo Go~erno! 

O SR. JoSÉ GoNÇALVEs: - porque o povo brasileiro, por sua natureza, ,é 
prodigo, gasta .demais: n'ão tem espírito de ecoaomia ; não tem o de previ-
dencia. E' da sua inaole ' e os nossos governantes assim p rocedem porque 
representam legitimamente esse povo. 

O SR. METELLO JuNIOR: - . Ca-da p•ovo tEYln o Gover-no que merece. 
• O SR. JosÉ GoNÇALVES: - M.as, no Brasil, póde-se fazer, por · exemplCJ, o 

que fez a França , isto é, reduzi·r de 50.000 seus funccionarios? Aqui nã.o se \ . . 
póde elevar um imposto. 

O .SR: JoAQUIM OsORIO: - Sempre se tem elevado, de a nno a a nno. 
O SR.· JosÉ G•:>NÇALVES: ·--'- V. Ex .. vê o que se está. passando agora .. 
O .ISR .. JOAQUIM Osoruo: - O que ha agora é revolta contra os desm an- , 

dos governamentaes. 
Mas, a hora está a fin'dar , e sou for.çado a deixai" a tribuna. 
Muit.as outras restricções faço a 0 traba lho da Commissã.o de Finanças, 

cuja orientação não comprehendo elevando a taxa aduaneira, já tão alta., ao 
mesmo· tempo ·que propõe onus sobre os vencimentos . dos funccion·arios pu-
blicos, e taxa 'generos de primeira necessidade. Muitas contradictas teria a 
OI~pôr ao parecer . elo n10bre rela tor St··: Cincinato Braga, mas V . Ex. me acena 
. ' I , 

<tu e a. hora está fin:da . 
Tenho dito, Sr. Pres1dente. (M1Lito bem.; muit'o bem . O orador é c·ump1'·l-

menta.flo). 

SESSÃO DE 25 DE DEZElMlBRO 

O Sr. Alvaro Baptista: - Sr. Presidente, a hora va e adian'tacla e eu 
não tenho interesse· de cansar os meus c~llegas mais do que já esti\1(); e, 
por isso, serei . breve, apezar da vastidão do assumpto. 

A evolução, a que tantas vezes me tenho ref·erido, do systema presiden-
cial, no Brasil, t!'lm sido de tal ordem que, á proporção que cresce ó presti-
gio do Poder Execut:vo, clim·inue o de todos os out!ros. 

O SR. AUGUSTO DE LIMA : - E' uma verd!rd·~. 

O SR. ALVARO BABTISTA: - I sso, Sr. Presidente, que todos os nobres 
Deputaidos sabem, não por.que esteja determin'ado em lei; nã o é vorque ne-
nhum de nó:;; o deseje. E' uma consequencia natural do passado do meio 
que se desenvolve o regimen, pa r a cuja existencia todos nós con corremos. 

O SR. AUGUSTO DEl LIMA: - Em regra, o Poder Executivo é absorvente 
e o Legislativo é complacente. 
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O SR. ALVARO BAPTISTA: - Ora, Sr. Presidente, se, oomo diz .o nobre 
Deputado por Minas, em regra, o Podet: EJ(ecutivo é absorvente e o L eg!s-· 
!ativo se deixa docemente absorver, se isto exprime uma verdade, verdade 
que todos n'ós r econhecemps, .succed-erá que, um dia, ,o Poder . L egislativo se 

- encontrará nú. <des·pido de todas as suas roupas, que estwrão em mão do 
Executivo. Quer dizer: ch egaremos a uma s_ituação de extremo tal . que o 
poder Legisla tivo não existirá ma is. Existirá sómente o Executivo. Estará, 
pm·tanto . . a nação brasileira diante do que se chama o despotismo, ou a ty-
rania. ou simpl-esmente a dicta.dura. 

No primeiro caso. s·erá preciso que . de armas na mão Hos levantemo:; 
unidos par<~ conse,rva.r a patria unida , . para des•pedir . della o absortor de to- . 
<,'los._· os ppderes que emanam da nação . 

. ll?IE\ se . tratar de uma tyrannli:a, teremos de ir mais lon ge: o tyranno será 
perseguido de t odos os modos, prura que Hbertemos a nossa nactonalidade. 
Se -se tratar de . uma dictadura, será preciso parar -e reflectir. 

O di_ctador póde ser até o fructo da indicação, o eleito da nação. 
Amra, na Italia, domina um gra nde . dictador, ou um grande homem, 

cujas qualidades prura nós_. a o meno~, surgiram à<J ui rapidwmente, em menos 
de um m":z: qualidades de estad·ista, de tal modo excelsas e desenvolvida::;, . 
a.ue P.lle immed,iatamente se equipa t·ou aos estadistas das prin'cipaes nações 
e,uropê.as . . 

Assim, Sr. Presidente,_ a \iicta.dura é dififerente do despotismo, COIJ;)O o 
despotismo. é differente da tyr~nnia. · \ 

Se a dicta.dura. esti<ver den;tro da lei,. nada se lhe póde a llega r. Pó de-se 
dizer que a dictadura está sempre fóra da lei; •1Uàndo ·a 1 dieta-dura é creada. 
<!.entro , da propria .lei? Não: . 

A idéa commum que s·e f jLZ de dictaJdura é erronea, porqua nto se 'sup-
põe sempre o dicta:dor um homem fór.a da lei, e conttra.riar os seus precei-
tos. O dictador é aqu eHe que deve dirigir a N ação, aquelle que deve dizer 
aos g>overnados quaes os seus destinos; a,quelle emfim que é um verdadeiro 
campeão, que vem dizer para onde devem marcha<r os seus governados. H a 
entt·etanto uma dN'·ferença mu ito grande na concepção d·a palavra dictador: 
este é Moys€s, este é Lloyd George, em um dado momento 'durante sete 
aunos, este é Wilson, _durante algum tem.po. 

Assim, Sr. Presidente. esses homens não são eleitos, não se lhes deter-
mina mesmo nenhum mandato1 são de facto os .dictadores das nações · su'Pe-
~iores aos proprios r-eis que sup.põem que governam e na realida de nada va-
lem, deartte de uma phrase; _sijnples pala vra de um desses grandes homens. 
Assim, Sr . .Presidente, acho que em nosso paiz se tem dado um phenomeno 
pa ra mim anormal, -incomprehE)nsivel, porque os chefes de Governo não .têm 
a,ssumido dictadura a não .ser escusa mente, a não ser a medo, a não ser, 
'Sr. Presidente, destruindo poucp a IJ'(J u-co, clandebtin amente, pouco dignamen-
te, as attribuições desta .Assem.blêa. E' preciso, entretanto, .Sr .. Presidente, 
que o façam cpm coragem parr.- bem da nação. O t emp.ó não é de cataplas-
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·mas; ind'elizmente ·o tempo é' de caustico, é de pontas de fogo. S e não ti-
vermos homens capazes ãe ta nto, é cer.to que iremos de ~lesorganização em 
desorganização, rola n'do como Ul:Ik> pedra da monta nha, até os maio.res pre-
cipícios. Isto não p6de ser. Não é : a dmissivel para este grande . territoL·io·· de 
mais- d~ trinta· e um mil-hões -de habitantes semelhante c.ousa. 

O SR. CARVALHO NETTO: - V . Ex. acredita , que, com a população que hoje 
tem o Brasil, pcissa · haver um dictador'l Cada pov·o 'tem o governo que 
merece . 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA: A Nação quer um governo esclarecido. Ella 
não deseja outra cousa . 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Sr. Presidente, o noqre Deputa do atalhou o 
meti proposito . . . 

0 '' SR. CAI<VALIW NETTO: - Estou ouvin'do · V~ Ex. com toda a attenÇão . 
O SR. ALVARO BAPTISTA: - ... ·e com·o· não tive occasião de ' tom,ar 'notas, 

difficil .me é reatn.r o fio das minlhas considerações. 
~ão tendo podido vir hontem a esta Casa, hoje li , durante o sussurro 

·que se fazia na Camara, ·o parecer sobre o orçarr.ento do ;Ministerici da Fa~ 
zen'.da . Além disto, tinh:,L assistido a dua s sessões- da Commlssiio 1d~ Finan-

. ças, de modo q·u e estou mal preparado para· e~ta di-scussão .. , · 
O SR. AUGUSTO DE LIMA: -:- V. Ex. nunca. está mal preparado. · 

· o· SR . ALVARO BAPTISTA.: 
tratando do assumpto de um modo 
ao nosso paiz, por-que elle. não é um 

epor isso comecei um pouco de longe, 
geral , alludindo .a verda des appli~\rêí$ 
paiz es!)€c!al que venha. fugindo á;_;~~-

d!ção de outros povós, e atravessa, como ·os demais, em da do mom ento, as 
mesmas glorias. 

• -· J 

Sr. Presi•éiente, dizia ·eu· que h a uma hypertr.ophia do executivo e uma 
atrophia da Crumara. A Camara; co.n'scientemEmte, vae cedéndo ao "Executivo 
as suas a:ttr1buições: cada vez mais eilas ficam r es trictas e outras têm des-
apparecido ~por completo. Isto é , a Camrura não faz uso dellas . Entretaritó, 
ha· a lgumas attribuições , dua s pelo menos , qÜe eu · supponho deveriam ·· ficar 
illesas, ··que niio deveri-am · ·ser, atacadas por gõverno aJ.gum, . em bem da or-
dem e ·da felicida de commum. 

'\Sú.pponho, ISr: Presidente, que em um regime'n, não tão desnaturado 
como ·o n·osso, em um regimen prbidencial , são furJ.Cções essericia~s- que- 'ex-
plicam. bem a razão de !'t>-r do 'póder L egisla tivo as funcções cirça mentarias 
e a de toma da de contas . A funcção de toma.d.i ·de con.tas até ·hoj.e ' não ~e 
fez -em ·33 a nnos de Republ'ica. Quer dizer, Sr. Presidente, que os governos 
têm .gasto a rbtirari.amente, sem verif.icação feita p~r - :nós, os . ~n;ic~s corri·p~
tente,s para faz-el-a. 

·O ISr<. JoÃo CABRAL: - O P:Oder vedfi_ca:doc , que é o juiz no caso, aind;:t. 
não se manifestou e já V. Ex. está a ntecipando um julga mento com esse 
seu "arbitrariamente". 

. 0 ;SR. AUGUSTO DEl LIMA: 
norma de veri-fi cação . 

Arbitrari!J.mente · n·o caso, quer dizer· sem nm;ot 
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0 $R· CARVALHO NETTG>: Estou de accõrdo com_ essa critica; mas quem 
o culpado? O Legislativo? 

O SR. JoÃo C::ABRAL: - Ach•o at?enas que, nfto tendo o juiz, no caso, se 
manifestado, o orador está antecipando o juizo . . 

0 SR. AlVARO BAPTISTA: - V. Ex. está 'aco"escentando um adverbio que 
·não tem razão ·de' ser. O que d_isse e desafio a V. Ex. e • outro qualquer 
Deputa d.o a provar o con'lrario, é que, ainda nã.'J se . tomou uma só vez con-
ta~ ao ' Governo da Republica. 

O SR. JoÃo CABRAL: - E' um facto que se entende com todos os gover-
'nos passado~ e não com o actua l , qU€ está no firme proposito de evitar essa 
anomalia.. . . . 

O SR. Ai-vARO ·BAPTISTA: - Refiro-me a um facto e o facto• é este . Se 
yier o a ctúal Governo prestar contas, baterei ·palmas a ,essa louvavel atti-
tude. ,Tenho por v.ezes me referido _a este assumpto p.ara significar que essa 
questão ' de pr€stação d<( contas é e~sen'cjaJ pUJ;"él. nós, para os Deputados e 
Sena dores, funcção que nuncl~ exercitá mos. 

Não estou attri·buin"do a culpa · :;t €si:e ou áquelle ·Governo, mas ao regi-
men que adoptãmos. 

' 0 •SR. AUGUSTO DE LIMA·: Menos ao regimen do que ~ p.ratica do 
regin1en. 

O ·SR. A.LVARO BAPTISTA: - Não é possível, verilfica~- quanto se gasta. E' 
por .esse motivo que digo CJ,Ue estou tratan'do do abandono que fizemos das 
nossas a ttribuições . 

O Congresso, penso, tein commettia'o esse crime e entre os cf.iminoso9 
eu m e alisto, embor'a tenha ~empre prot estado contra esse fa'Cto. 

O SR. JoÃo CABRAL: - E' uina funcção tão br.portante como . a de. lançar 
impostos. Nem se comprehenpe uma· sem a O]ltra. 

A outra funcçãó é ·a orçamen'taria, a que orça a receita e a que fixa a 
despeza. 

O SP.. AUGUSTO DE LIMA: - N€m se comprehende uma sem a outra, . 
O SR. ALVARO BAPTISTA: -- Sem estas duas attri•buições, :uma fiscal e a 

outra que diz mais respeito á a dministração, ~em essas duas a,ttribuições 
não se eoomprehende Con&res~o digno, (apoiados) não se _ comprehende Con-
gre·sso senão co~ o in.tuito df perceber .o subsiõio. (Apoiados . Mui'to bem) . 

. Ora, S,r. Presidente,, esta ·situação que estou mostran,do, sup,pondo falar 
entre amigos, não póde comti>nuar. . 

·Assim" O· programn;ia a apoptar pela Camara. de hoje, em dia-nte, deve 
ser, nos meus desejos, ·no mel! inodo d€ p~nsar, qhamar a. si essas du<~.s 1gran-
des attribuições. 

O .SR CARVALHO NETTo: ~ Quero crer que nenhum Go.ve!'lno negaria ao 
Legislativo os dados , neces~·arips para esta pres'tação de cont:ll;s~ 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - ·H a muitos an·nos, ouvi ne~ta Ca•sa trem.enda s 
discussões orçamentarias, quer em _se tratando da receita, quer em se tra-
tru~do da desp'e~a . . Mas, ·sr. P.residente, se;n.pni ao apagar d~s luzes, sempre 
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quando os . grandes espiritq,~ não podiam trazer ao conhecimento dos seus 
<:orr.pa nh eiros e da Nação tudo qua nto sabiam, tudo quanto era precis0 • sa-
·.ber : Ouvi Carlos P eixoto, ouvi Pedro Moacyr; ouvi, palav-ras eloqÚentes das. 
se~ dois " leaders " da opmião, se assim se p,ode ch~mar, tal er a a força das 
-suas expressões, t a l o resultado das suas i•ndica ções, tal o pensamento desses 
dois _ grandes parlamenta res, que eJ'les decisivamente influíam na opi'nião pu-
blica e sobre a imprensa, que, por sua vez, influía na opinião de todos nós 
e da g ra nde massa de a na.lphabetos rio nosso paiz. 

A sim, Sr. Presidente, como dizia, ouvi, nessa época, a voz deses dois 
g ra ndes parlarr.entares a.pontando o bom caminho a segui r . Mas elles, e ou -
tros·, a lém delles, desappa receram e, pouco a pouco, fõmos -no-s deshabituando 
mesmo de discutir, quer o orçam ento da receita, quer o· da despeza . E esse nos-
.so modo de proceder vai a tal ponto que agora a propria · Commissão ·de F i-
nanças, qu e é a· ma-is elevada dest a Casa ... 

UMA vo:;;: - Benerr.erita. · 
O SR. ALVARO BAPTISTA: - . . . que é tão benemerita quamto as outras, mas 

que é a mais douta, a mais sabia, a que mais responsabilidades tem . . . 
0 Sr<. AUGUSTO DE LIMA: - E' a mais numerosa. 
O SR. ALVARO BAPTISTA: "- .. . a mais numerosa e, por cons-eguinte, aquel-

1a que deve ter rr.a is elem entos para discutir ... 
o SR. NOGUEIRA PENmo: - E' ·omni.potente; governa o paiz com o poder 

-executivo ccmjun.cta mente com a Commissão de Fina nças do Senado. 
O SR. AI.vARO BAPTIS1'A: - ... é a propria Commissã0 . de Finanças; assim 

organizada tão sábiamente, a prirr.eir:a que falta · ao seu dever. .Já não es-
tuda m a is os orçame11toa, mando-o-s, em segundo tu~no, para que a Camara 
faça ás suas err.endas. · 

Ora, amtigamente, da.va-se justamente o inverso, e o contrario deveria 
ser sempre . A Corr.missão devia dar seus pareceres e m a nifestar su as opi-
niões, trazendo-as depois· ao plenario, para aqu i serem discutidas. Era justo 
.que os mestres guiassem os •discípulos e ·não que os discípulos ensinassem 
aos mestres. 

P ois bem; actua lrriente o que se pàssa é justamente isto: aqui a presenta-
mos as err.endas - nós.' digo mil.l, pois h a m u ito tempo resignei a esse direi to 
- aqu i ap-resentamos emendas; a Commissão, p orém, só diz em terceir a dis -
c ussão. 

De modo que succede, como h a pouco, que, em 24 h oras, o Sr . Relator 
·da R eceita c.onseguiu a irr.mensa victoria de Pyrrho, e, se não uma victor-ia 
de Pyrrho, a victoria luctuosa de ver passar o seu parecer com o app·lau so 
d a Camilr a toda, não sei em quantos m inutos. 

No em tanto, Sr. Pré.sid~mte, o parecer do illu strado nnancista, qu e ê 
o Sr. Antonio Carlos, meu disti-ncto a migo - não posso dizer illustre m estre 
porque não t enho a assistencia continua de S . Ex., visto como não te·n:ho 
acompa nhado serr.pre a sua m a rch a cada vez mai-s g-lo-riosa nesta Cama ra, 
o seu prestig-io cada ve:« m ais intensificado - -obteve essa victoria. E a ob-
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teve em que cond:ções '? Fazendo parte do seu parecer, relativamente á re-
ceita, um projecto sobr a renda global. 

Todos os meus distinctos . collegas !o'abern o que é o imposto sobre a ren-
da global : vae taxar o ultimo· dos nossos caboclos, o proletariado elo paiz de 
norte a sul. 

O s·R. JOÃO CABRAL:- O projecto limita o quantum ela renda sobre o .qua!" 
deve recahir o imposto. 

o ;SR. CARVALHO NETTOs - Ha · um limite na taxa: de 1'0 co;ltos parai 
cima . 

O SR. NOG:UNIRA PEJNIDO: - Os de menos ele 10 -contos teem isenção . 
. o SR, ALVARO BAPTISTA: - Os que tiverem 12 contos ele renda pagarão. 

por dous contos · de ·réis, mas o producto desse imposto será tirado · desses 
hurr.ildes, dos quaes estou fallfl'ndo. O , projecto está. dê tal ordem organizadO. 
que não é bem um projecto de imposto directo sobre a renda : é um proje-
cto que tem repercussão, que 'não fica no individuo· q ue paga e que va e-
além. ' 

. As palavras que estou proferindo parecem-me incontestaveis. 
Esse projecto ·é de tal importancia e affecta tão directamente a todas 

as classes, que deveria levar duas oub·es legi-slaturas a ser ·discutido, como 
aconteceu em toda a parte onde esse irr;pcisto foi creado. 

·UM SR. DEPUTADO: - O imposto foi .apprcivado para ser cobrado êm. 1924, 
devendo o Poder ·Executivo promover os estudos· para effectivação delle.: 

O SR. ALVARO BAPTrsn: - Mas projecto semelhante levou 20 annos para;. 
vingar, ·em França, só passou1 em 1914; foi modificado . em 1917 e o tornou a 
ser em 1920. 

O SR. NoGUEIRA PENIDO: - V. Ex. deve notar tarr.bem que a cobra nça 
desse imposto depende do Copgresso incluill-o no orçamento para 1924. . , _ 

, O SR. ALVARO. BAPTISTA: -- V. Ex. está me chamando a attenção para 
um ponto muito grave e que me ia passando <:lesapercebido: é que ·pa ra um 
moment6 gra'l'e corr.o este foi um .dos remeilios, o wnico. poderoso, apresentado· 
ao Governo em beneficio da situação ftnanc•eira . 

.0. SR. NOGUEIRA PENJDO: --,.- Já toquei nesse pop.to, em meu discurso. 
Q SR. AN'I:ONIO .CARLOS: - ·Tanto não foi precipitada a resolução que ficou 

adiada _para 1924 a cobrança. 
O .projecto de V. Ex. não é de facil execução, porque outros projectos• 

identicos estão ahi ha m:tis. d€( dous ou . tres an.nos, _.sem que o Gove~no possa: 
del!es tirar proveito algurr;. 

Assim, um projecto, que, desde já, se me a:ntolha com defeitos que de-
vem ser corrigidos em 1923, nã,o póde ser um projecto que traga renda para 
1924. Si S . Ex. rr:e declarasse que, lançado es_se imposto, não n 0 orçamento, 
m_as em urr; projecto de rend't globa l, com o intui~o de enfrent'ar .o t1vndi~g, 
eu diria que e pat_riotismo d.qs brasileiros reu'nidos, acceitaria éssa medidlt, 
mas que · só _seria p'roquctiva em 1925. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - Queria que V . E~ . . f.izess~ as estatísticas ne~ 
cessarias em um a•nno para pQ)r erre pratica aque!Je projecto. 
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· O Sn: ·AN'róNIO' CARLO: -'- Mas 1\ o qu(; 8e pretende fazer ém 23 ; para me-
Jhot'ar em ··24 é completai· erri 25:· 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - E' o· que não se' pôde fazer e ê ·o· que· um ·es·-
ta·(n.sta da· ordem de V. ·Ex . . devia ter previsto d·e ·longa data,_· e attender a . 
que esse proj ecto deve· ter em vista o funding, 

O SR. ANTONIO CARLos : - Dirige-se e tem por fim resolver as di.fficuf-
da.des · d~s fi'nanças . brasileiras. A miríha impressão ê esta, ê ·que o caso do· 
tunding 0 patriotismo brasi:leiro o resolverá com ou sem imposto de renda .. · 

O SR . • ALVARO BAPTISTA: - Tambem creio; entretanto, o melo m ais facil,. 
scientifico, r a zoavel, foi o que V. Ex. i!1dicou para Ú, devendo ser para 21, 
porque, .err• 24, a su'l- prorJ.ucção será insi15·nificante. 

O Sn. ANTONIO CARLOs:. - .Será maior em 2!j e maior ainda em 27. 
O SR. ALVARO BAPTISTA : - ·sr·. Presidente a min~ previsão ahi está é 

" curt~. não ~ae m~i1o aU•m . do horizonte proxi,mo. Eu poderia dizer que ~[h. 
acredito que o imposto ila renda, por si só, venha fornecer os recursos suf-
ficientes para enf re•ntarmos o termino dao;, nossas dividas provenientes do 
tunding. 

Assim, 1Sr. Presidenl e, S. Ex . entendeu que em um parecer podia en-· 
,caixar um .project0 dessa .natureza, e o fez; . e uma . vez que não . pôde haver 
i'ncidentes entre mestres, e . dis_çipulos, ·a mim cabe dizer "Amen". 

O SR. ANTONIO CARLOS: - AP<'zar disso, o· Presidente da Camara o to.-
lerou na Receita • . 

O SR. ALVARO BNE:TISTA: - ... 0 Pres:idente tem .tolerado muita cousa. 
O SR. ANTONIO CARLOS: -..,. 1.\i;:ts . não tolerou. o Banco de Emissão, por 

exen:-plo. 
, O SR. ALl(~.RO .. BAP.I'ISTA: - Tev:e es.se acto de energia. 

, ... 0 SR. ~(j_Ç:,VE~ R<\.., ,PJ;JNIDO : . .,.- Mas , tolerou a modificação da tabell,a Lyra 
contra. o Regimento . 

. o SR. ALVAno·: BAP<riS'rA: · .,- ·Devo, Sr.·. Presidente, ·acceitar o que diz o mes-
tre; mas o que elÍe a·firma demoristra1 rr.ais uma vez, a mi.nha these: a de-
cadencia ·do Poder- · Legisla tivo ·entre nós:· 

· As leis scientificas ê . q'ue· são sempre iguaes. · Verificada . a lei ql1e re-
gula a circulaçã0 do sangue, ninguem será. capaz de cüntradictal -a, nem·· d.e-
fazel-a desapparecen.n·,JíJ' ., a · mesm·a, ·sempre, ·quer se · tra te do as:iatico; .' quer 
se trafe do a fr.icano .oü de .. bJ,'asileiroo • 

Do mesrr.o modo, entre as leis economicas, a lei dà offer~a ·e da · pró'-
cura, pata ·só faJ.Iar na ·ma'is· éominum, 'ê tã.o exacta aq_ui como no Sudà n. 'w 
e:xacta lá, onde se troca por um pedaço de marfim' um pedaço de pão, corr.i:J. 
(, e'xa;;ta aqui, ü'nde proJuz os seus fructos d~ mesmo modo. 

·Sr. 'Presidente, não poderià 'deixar clé extranhar vend(( appenso ao'· reià-
torio um · projecto que tanto tem agitado todas as· nàções, ·porque hoje'" tal- ' 
'vez nã~ !iaja paizes;· ··por mais atrâza:dos; que não terihá rr.· adoptado semel•han-
te ' imposto ... 

··, 
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Mas, Sr. Presidente, o imposto sobre a renda, tal como .está aqui por si 
só não resolverá a nossa situação financeira. Cabia ao Relator resolvei-a tal 
como se aprese·nta ella actualmente. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Com essa· obrigação, ninguem acceitaria o car-
go de Relator, porque ha difficuldades financeiras que não púdem ser re-
solvidas. 

O S'R. ALVARo BAPTISTA: - Não cr.eio; o patriotismo de V. Ex. é rr.uito 
superior (Apoiados.) 

Outros povos ha, na Europa, e numerosos que teem resolvido situações 
semelh.antes, mas .por py-ocessos dif;ferentes oaqueUes empregados no Brasil 
ordinariamente. 

O SR. NOGUEIRA PENIDO: - Na Inglaterra, em cri~e financeira identica á 
nossa quando a majoração dos impostos i<nd.irectos nã0 rr.ais permittia que 
a!! classes proJetar-ias fcssem de novo gravadas com impostos desta natu-
reza, foi restabelecido juE~tarr.ente o imposto global sobre a renda. 

0 SR. ALVARO BAPTISTA: - Não ignoro c;> facto. 
· Quero dizer que, nos grandes 'momentos, quamdo a Patria estreme ... 

O SR. NoGUEIRA PENIDO: ·_ Todos cleverr• concorrer para solver os seus 
encargos. 

·O SR. ALVARO BAPTISTA: - ... quando os seus fundamentos estão mais ou 
menos abalados, é precif!o que os homens digam o que é indispensavel fazer 
para salval-a. 

Si é vet·dade o que se 
1

affirma relativamente ás nossas finanças, nós 
estamos induhitavelmente diante de um cas-o gravissimo, que precisa de oleo 
éamp·horado, que exige a as•fistencia de um medLco de primeira orderri', um 
caso diante do qual não deve;mos recuar. Precisarr.os resolv-ei -o: 

Ora, desde 1831 qu.:J contornamos todas as nossas difficuldades, augmen-
tando e diminuindo impostos, isto é, diminuindo-se em uns e augrrientando-st> 
em outros. 

O SR. ANTONIO CARr.os: -.- Não é sómente no Brasil, rr.as em todos o~ 

paizes. 
0 SR. ALVARO BAPTISTA: Vou ·demonstrar a · V. Ex. que não é a.ssim. 
0 SR. ANTONIO CARLOS: O equilibrio das fi.na·nças depende -tambem do 

augmento dos impostos 
O ·sn A,NTO~IL CARLOs: - ,- Não disso "exclus'ivamente". 
O SR. ALVARO BAPTISTA: -Antes, os ' impostos r.etardam o desenv·olvirr.ento 

e o progresso das nações. 
O !SR. · ANTONIO CARLOs: --. Conforme: em absoluto nã0 se póde fazer essa 

_afflrmação. 
O Sn. ALVARO -BAPTISTA: - Mas, o que quero ,dizer é que· não é no augmen-

tc do imposto sobre os cigarros, . sobre a linha, sobre o vinho que está ,o re-
medio para a crise actual. 

O SR. ANTONIO CARLOS: --, Mas nem compete ao Relator -da Receita dar o 
rerr.-edio parà o caso actual. A funcção d0 Relator é restri.cta ao anno que 
vem.· 
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0 SR. ALVARO BAPTISTA: -Mas V. Ex., lia pOUCO; referindo-se ao imposto 
.:sobre a renda, não pensava assim. 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Como?! Nã o vejo por qu·e. · 
, , O SR. ALVARo BAPTISTA: - Agora diz V. Ex. que nã0 póde agir para este 

anno ; ha pouco, agiu para dous a nnos; dentro em breve dirá que só poderá 
.agir para daqui a dous· annos. 

Dizia eu, Sr. Presidente, que estas pequenas alterações de irr.postos, qtie 
montam a 30 mil contos, a 50 mil contos, admittindo que cheguem,. com gra-
vame çlaquelles que já estão gravados no maximo, não resolvem, absolutamen-
te, situação a lg uma, a não ser uma situação ·normal, de defwit insignificante 
-e progresso economico continuo e de . grande desenvolvime nto do paiz. 

Para as pequenas situações deficientes, não resta duvida que este é . o 
meio de que se deve lançar mão. 

O SH. ANToNIO CARLos; - Para as pequenas e para as grandes, o imposto 
·é sempre um meio. 

0 SR. ALVARO BAPTISTA: No caso, é mei0 accessorio .. . 
O SR: ANTONIO CARLOS: E' ,meio normal; nem eu disse que fosse unico. 
O. SR. ALVARO BAPTISTA: - .. . é rr.~io complementar, tanto . que, com eHe •. 

nem V. Ex. nem qualquer óutro estadista, será capaz de salvar O· paiz. 
No momento, .repito, é meio aocessorio. Em outras. occasiões tem. sido 

meio effectivo. O nobre Deputado o tem empregado; acompanho· todo ó bri-
'Jha:ntisino de seus estudos. Tud0 que S. Ex. fez , eu conheço. Sei bem a 
valia de toda a gra ndeza m·oral e intellectual de S. Ex. Por cor,seguin te, -o 

·digno Deputado quasi ne.da. dirá que eu já não conheça, que cu já não saiba, 
por S. Ex. ensina do. 

Não encontro, digo de novo, no orçamento da Receita, recurs_os que le-
vem a curar·, como costumarr.os dizer, o grande doente. 

Qs m!lios são . insuff tcientes e o a presentado como principal só terá ef-
feito em 1924. ô unko· que terá maior efficiencia só surtit·á seus effeitos 

.-em 1924 .. Virá a tempo si considerarmos apenas o tuncling é para o tunding. 
·Mas, encarando a situação actual de urr.- cleticit, que o Sr . Relator da Fa-
·zenda diz que sobe a mais de 540 mil contos, para isto, outros são os 
meios . 

·Além do m ais, divemos ter em vista um· f actor capital no momento que 
atravessamos, que é a diminuição do nosso credito. Desgraçadamente, o.s jor-
·naes da Capita l e inesrno revistas scientifieas apontam a depreciação do nos-
so credi-to na depreciação da nossa moeda. 

Sendo assim, falta-nos o grande factor moral para nos a presêntarmos 
deante dos credores que · já temos e dos que desejaremos ter, para saJvar a 
nossa nacionalidade desses e mbaraços .. 

s ;gnifica isto que não conseguirerr.os novos credores e os prestamista s 
repellirão -os nosos pedidos ou acceitarão como usurarios que só arriscam a 
;grandes juros . . EIIes dirão, tambem, qutl tudo que temos está hypothe·cado, 
<excepto ·o · territorio, .exc6pto as nossas pessoas. 
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0 SR. ANTONIO CARLOS: O termo "hypothecado" vae mal · ahi (lla ou-
tros apartes.) 

O SR. ALVARO 'BAPTISTA: Sr. Pre.Sldente, não estou Jnventando palavras 
nem p.hrases; estou repetindo o que tenl')o ouvido' aqui dos financistas ·que 
ex ornam esta C amara . . 

Ha emprezas federaes, cujas rendas estã0 mais ou menos hypothecadas. 
Por que não hei de dizer -da tribuna da Camara que só este facto diminue-
enorrr.emente a nos'sa ac(5:ó ','l1o exterior, diminuindo moralmente a ca.cla u~
de nós e dlmimür1do-nos · colleci:Ívarnente perante o extrageiro? 

Como, pois, ainda se fali!!; em emprestim0 para consolida ção da divida?· 
Omno ·se falla em e'»t1J7"esti mo inter_n0 ou extento, q1LfLndo o Ú_1'·i?nei1·o t ; 7'71tO,. 

· ~ste que acabt,. dr, a poncar ~:·rnexiste•nte 

Devo contar á Ça.mar~. o que h_a poucos dias _:;;e_ passou. Sahi de casa com 
dous col!egas e encontrámo-nos com um banqueiro francez, a _ quem fui apre.-
sentado e que chegara nestes dias dos Estados Unidos. Entre . outras per-
guntas, fizemos esta: "O Brasi'l com0 é consi-derado nos Estados Unidos?" 

"Do Brasil, P.m Nova York", respondE'u , "se diz - que elle quebrará pela 
terceira vez, porém, que, em qualquer caso, terá sempre nos Estaqos Unidos 

'• o dinheiro que quizer". 

:)!'oi um banqueiro quem isto relatou. 
Chegaremos a ter vortanto, um terceiro tundinu. Será este o nosso 

regin1en . 
0 :S'R. JOÃO. CABRAL: 

nho fé. 

I - f · Ex. nos ajude, que não chegaremos lá; te-

O SR. ALVARo BAPTISTA: - Estamos conver:;,ando, justamente pat·a isto; 
·cada um trará a sua pedriJ;J.ha. O rr.eu interlocutor ' enunciou a opinião dos 
grandes possuidores _ do capit,al. 

O SH. CARLOS PEJNAFIEL: --.- Dos senhores do mundo, actualmerite-. 
O SR. ALVARO BAPTISTA: -- Trouxe o pensamento dos· senhores do m:Undo, 

actualmente, como . diz · o met,t- collega de bancada, daquelles que são capazes 
, de fazer a guerra, de ap.proximar, como de intrigar nações, de -rr.atar á fome 
a velh-ice e a infancia, e ou, a quem quer que sej-a, por amor aó ouro. - Palrll: 
esses homens, o · Brasil irá a terceiro fundi!I-U, fallirá, termo de _ que usara m; 
J:1prém, o Brasil terá nos Estp-dos Unidos, todo o ouro que q,uizer. Referindo_-
se, depois, a 0 Rio Grande do Sul, . disse que · este ljlstado não está em, identi-
cas condições, que ti.nha cr~dito, mas que .o .Rio _Grande. não obtinha• di -
nheiro. 

Isso é significativo · tarr~~em. Senhores, que reflectis e que pensaes, di--
zei: quando um homem vem de plagas longínquas, onde as mo·ntanhas são de 
ouro, onde - o dollar corrn abv-ndantemente, com fluencia, por todas a s mãos, 
quando um homem esperto affirma semelhante eousa; como - nos . devemos 
preparar'! O que devemos e~perar, ·em nossa ter-ra?! Por ' ;que motivo paiz 
rico, o mais rico do "mur:.do, . aqu~lle de - cuja riqueza --esLá ·dependendo' _neste 
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momento _<I. ordem e . a .felicidade de outl'os povos, por que ao Brasil, per-
manentemente deficitario, pobre, ,ao Brasil gasto., . 

O -8R. ANTONIO CARLÇJS,: - · Quanto ao "gasto", não .apoiado; ao "pobre·", 
mesmo não a poiado. 

O SR. ALVARo BAPTISTA: ·_ A pobreza não está nem nas terrás, ham na-
·IJuillo quo e-nche .. as terra.s'. 

O 'SR. ANTONIO CARLos: - O Thesouro poderá estar ·pobre; o paiz não. 
O SR. ALVARO BAPTIS1'A: - O .Paiz. não póde estar rico. V . Ex., para 

.começar, será capaz de in.formar qu;:~.nto, por cabeça, possue cada cidadão 
brasileiro? 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Res.pondo a V. Ex. com outra p.ergunta: pôde 
me informar qual é. o vulto da fortuna privada no Bras.iJ? 

O SR. ALVARO BAPTISTA.: -A interrogação de V. Ex: se reduz á que for-
mulei, e o certo é que não se\ respon der, nem V . Ex. 'A verdade é que ná.t; 
sabemos . o que o paiz tem, e s6 podemos apreciar o phenomeno indirecta- · 
mente; e é de aocôrdo com este criterio ·que affirma: o paiz não está rico. 

UM Sn. DEPUTADO : ·- b .pa.iz possue muitas riquezas: 

.. O SR. ALVARo BAPTIS~A : _ - R iquezas inexploradas; e, para serem explo-
l'ada:., o que se pretende é fazer recahlr sobre o povo irr.pos-to cada vez 
ma.ior. 

Sr. Preside_nte , estas co-ilsiderações eu as faço um pouco a esmo, e com 
.1dgum'a CÍ.ifiéuldade, porque ~6 hoje pude ler o' parece!· sobre a Fazenda, sendo· 
que v da Receita só consegui compulsar depois de votado. 

O . SR. ANTONIO CARLOs.: :___ Foi publicado com quinze ()ias ·de antece .. 
·dei.r,ia . 

. O SR. ÁLVARo .BAPTISTA: - ·o facto é
0

que o pude ler depois de votado. 
O SR. NOGUEIRA _ PENlDO: - V. Ex. adoptou esse recurso, de discutir a 

ltecelta a pro.posito do Orçamento da Fazenda, o que tem cabimento, porque 
é o Ministerio da Fa;;~ep:da . que a,rrecacta a recei-ta. 

O SR. ÁLVARo ,BABTISTA: - .Quanto á Receita, chego á ~onclusão de que. 
·!> · parecer não _apontou os :n;:eios . su fficientes para cobrir grande parte do 
(t eticit, como ser.ia necessari-o, e para liquidar a divkL-':L .fl,uctuamte, q.ue ·nos ao-
soberba; e isso porque, .ao envez lie e.ncarar u ma phase extraordinaria, qual 
.a que atravessamos, o pare.cer corno que encarou uma ·phase ordinaria, corn-
mum, limitando.~se a ~ugmentar, .a rr.·ajorar impostos, o que dará resultado 
'insignificante, em cotejo á rnag>nitude do problema. 

o ._s~ . .AN!J'ONIO CARLOS_: - Nem po~ia ser de outro modo; . a .Receita é 
·uma lei de irr.postos, e o parecer .. não podia encarar toda a oornrlexidad·e do 
:pr.oblem~. 

o SR. ALVARO BAPTISTA: - As medidas propostas mui insufficientemçnte 
concorrerão para diminuir 0 .clefieit e ainda menos a .divida fluctua:nte . 

. Ora, o Relator da Receita representa a Carnara ... 
O SR. ANTONIO CARLos :. __:_ Em matEiria de lei de Reçeita, apenas. 
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O SR. ALVARO BAPTISTA: - ... representa este rarr;o do LÉlgislativo, ao quaD 
t, anribuida a i·niciativa em materia orçarr.enta'ria. 

0 S'R. ANTONIO CARLOS: - Ahi, é a Commissão de ·Finanças. 
O SR. ALVARO BAPTISTA: - Assim, não sei como proseguir, ·si .ninguem 

quer a responsabilidade ... 

O SR. ANTOj"IO CARLos: - Perdão; ·acceit0 a responsabLlidade, quanto á . 
lei da Receita . Querer ampliai-a a todo o problema ·financeiro, é que é derr.ais_ 

O SR. ALvARo BAPTISTA: - V. Ex., na realidade, é o maior responsavel,. 
pelo cargo que lhe deram ... 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Mas cargo com attribuiç.ões restrictas. 
O SR. ALVARO BAPTISTA: -:- ... e ainda porque é . o mais antigo dqs finam-

clsta::. da Camara, o mais compete·nte, o mais habil, o rr.ais habituado a enca-
rar todos esses grandes problemas. 

O SR. ANTONIO .CARLO~: V. Ex. usa, a meu respeito, de adjectivos que. 
não me cabem. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: - A S. Ex., portanto, cumpria dizer, na situaçã0o 
extr ema a que chegárr.os - si . esta é a verdade - alguma causa mais do que• 
aquillo que tem dito nos relator"ios anteriores. 

O SR. ANTONIO CARLOs: - Mas, si me faltava capacidade para dizer 
mais? . . . 

O SR. ALVARO BAPTISTA: ~· Ao co·ntrario: acabo de render justiça á eleva-
da capacidade ·de V. Ex., e por isso mesmo lhe imputo. maxima. responsa-
bilidade . 

0 SR. ANTONIO "CARLOS: 111 usão de· V . Ex. 
0 :SR .. ALVARO BAPTISTA: Não é tllusão; é a v€rdade. 
Repito: nã0 vi, no parec~r sobre ,a Receita," ·nenhum rr.eit... n enhum pro-

cesso novo. ·Tudo é antigo! 
O SR. ANTONIO CARLOS: -- Em fi•nanças, o que é bom é antigo e o que. 

é nov-o é ruim. 
O SR. ALVARO BAPl'ISTA: -- Nem sempre; 0 que se vê, entretanto, é um 

pouco mais no imposto do pqosphoro, no imposto do calçado, no irr:posto do 
teci-do, taxações que, si eu ti;vesse tido tempo de ler, nã-o acceitaria, porque· 
algumas são até in.explicaveis, como a que recáe sobre o café, que, a prose-· 
guir nQ caminho e m que se acha fará que, na terra do caj'é, t enhamos ·de 
compral-o rr.·ais caro do que nfL Chrna .. . 

Mais ai.nda: como se comprehende essa tributaÇão do café, a.o mesmo 
tempo que queremos valc.rizax .. o artigo? 

O SR. ANTONIO CARLOS: -· Não se tributa o café, mas o consumidor de 
café. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: -E' a mesrr.a cousa; e V. Ex. sabe muito bem. 
não precisa que eu lh'o expli~ue. · . 

O SR. ANTONIO CARLOS: - Não é consumidor que paga essa taxa? 
O SR. ALVARo BAPTISTA: - Sim, até porque é flObre elle que aca:ba recain-

do sempre a tributação de qualquer artigo. 



-799-

O SR. ANTONIO CARLOS : - V. E x . enten de que a lgu em deix:trá de consu-
mir caf_é por causa elo a ugD!ento de 20 r é is em kilo ? 

o• SR. ALvARo BAPTISTA: - V. Ex. pensa desse modo porque nã.o conhece 
a rr:iseria. porque ignora o que vae especialmente pelo interior, miseria que 
se r evela, por exemplo, no · proprio f a r.to de ser suppri.mida a pequena moeda 
divisionaria . 

Quando a vida era melhor, quando não tínhamos aeticit .s avu1iados e 
chega.vamos a ter saldos, havia moeda diviS:onaria, a té 10 réis, e hoje 
nem a de 50 'réis existe. Ora, a moeda div isionaria tem sempre a lg uma s ig ni -
ficação, maior do que o simples papel : é uma partícula de metal , não se es -
traga com a me~a facilidade que· a cedula, de que o Governo tira um agio 
que ninguem concebe ·-perfeitamnte qual seja, agio extraordinario p elas no -
tas que s-e perdem, que -~e queimam, que desap·pa recem nos na u.fragios. , 

O esse ·proposi-to, lembrarei qu e · h a a lg uns annos, a presentei projecto, 
com uma estatística, indicando . a qua ntos milhões de contos, na Mona.rchia 

• e na R epublica, montava o lucro cio Thesouro, por ess.3 facto. O Governo 
fica com tudo isso, cQmo si fosse seu, como urr..a doação, ·.porque é cla ro 
que .~ão pó de fazer as devo-luções a~s propriDs prejudicaqos; e eu r eclamava, 
então, que essas r estituições . se fizessem, a bem da propria Nação, visto como 

·não se •podia entregar a cada u m dos portadores prejudicados. 
Disse então: est e paiz ·t em milhares de tuber culosos. Não ha para elles 

si.não, na Capital e, t a lvez, em S. P a ulo, as duas cidades ricas, onde se tra-
tem. Vivem na miseria, pelas ruas, , deixando em cada copo:> de agua em qu e 
tocarr:., o micvobiü do ;m a.!, que se tra nsmitte aos sãos, aos fracos, indistin-
ctamente. E assim tambem DD bond, na. estrada de ferro, aqui meBmo na 
Ca.ri:tara, em toda. a parté, porque e!1'cs e:;;tão em toda a parte~ porqu e não 
é possível ob~tar qu e a:;;sim .Qeja. Elles existem, uma vez QUE' n ão ha insti-
tuições sufficientes, n ecessari'l.s, ao menos · pa ra diminuir essa grande ·cala -
.midade social. Não fui, Sr. PresidPnte, a ttendido. O E stado contimh de-
ved-or desses· milhares de contos. Não serei eu que, nesta hora de diff icul-
dades, venha renovar o meu pedido de a lg uns annos atraz . Mas tome-se 
r..ota·: o Estado deve e está na. obrigação de pagar. Cumpre-!hp ser tão .ho-
nesto c~mo o mais honesto dos homens. Na _minha npinião, a mais h abH de 
todas as políticas é a que se baseia na. honestidade. O Estado deve ser ·o pri-
meiro a dar o exemplo disso. E ' o que · se fará, desde que n ossas finanças fo -
rC'm êOncerta<las pelo mestre. 

0 SR. AN'rDNIO CARLOS: - Deus o ouça. 
0 SR. ALVARO BAPTISTA: - Mas, Sr. Presidente, O Sr. Relator da Receita, 

de quem temos o _direito de esperar serviços relevantissimos no meio das dif-
·ficuldades em que todos nós, menos capazes e mais ign-orantes, nos achamos, 
não deixa rá de suggerir novos a lvitres, novos processos , - não estes, qu e 
veem de 1831. 

0 SR. ANTONid CAru.Os : - Pois não será isso t~ma r ecomm enda.ção ? 
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o SR. ALVARO BAPTISTA: - A humanidade tem caminhado tanto e t a nto, 
<Jesde 183'1 até hoje , que o . progresso realizado corresponde a uma grande 
.cr:volução. 

Felizmente, foi elle feito aos p.oucos; mas não nos aproveitamos, siquer, 
·daquillo que assim se fez .. Si est.udassemos uma situação ' difficil no ZBrastl, 
.em qualquer época, ·por exemP,lO, a da guerra do Paraguay, que os nobres 
Deputados sabem . ter sido a · mais calamitosa que o paLz já atravessou ... 

0 SR. ANTONIO CARLOS: - Exceptuada. a actual. 
o SR. ALVARO BAPTISTA: - Sim, eu a reputo mais grave ... veríamos ú 

.que fizeram os homens de então, o que fizera·,m os homens de Estado. 
O .SR. ANTONIO CARLos: --:- Deus permitta que não se siga hoj e o caminho 

.seguido naquelle tempo: a emissão de papel-moeda ..• 
0 SR. ALVARO BAPTISTA: - Fez-se mais. V. Ex. vae ver. Naquella época 

-de· atrazo, · em que as opiniões eram formadas por m eia duzia de cabeças, no 
Rio de Janeiro, e em que, portanto, fõra daqui tudo tomava proporções terri-

·yeis, assombrosas; quando as noticias do Paraguay . eram as peores, pois em 
1867, a guerra estava no seu período . mais forte, estando a,s nossas tropa~ 

- ~ais vezes e~ perigo; neE;sa situação d·e desespero para minha ter~a; . ape-
&ar de toÇI:a a ignoran<!ia, apezar de tod•OS os recei.os amontoàd:os, não se tE>ve 
~edo · de, pela primeira vez, exigir •15 . .• ouro, sobre a importação. 

Naquelle temo is!jo era ~ma medida tão extraordinaria, ·como si eu dis. 
·sesse agora, ao ilJl•ustre relator, que devi·á mandar re·quisitar os principaes 
~alacios do Rio e pol-os em hasta publica ·para defesa do Thesouru. 

Mas, não foi só isso. A coragem e o patriotismo · daquella quadra; pa-
-triotisrr:o provavelmente açulado pel~~o ataqu.- pertinaz G h eroico .do inimigo, 
.. era outro que não o de hoje. Predominam em nossos dias o pessimif.O.mo, a 
lndifferença. Ninguem quer dar meia duzia de 1 O ~éis, porque lhe fa~em 

-falta . pará o~ gosos, o~ d·ivertimentos ... 
A situação moralmente é muit,o diff.erente. Naquella época eram as vir-

·tudes •CiV'ioas q.ue domt"lnavarn os oida:dã:os . ·AgOra, essas en~gias dor-
mitam . . 

Supponho eu que o mes~no Mi.:tisterio não estou bem certo, porque 
·estou fallando imprevistamente - lançou urri imposto d·irecto por cabeÇa, 
.lJDt" cidadão brasileiro' 'ou não, que dec:disse .no territorio nacional. 

Não me consta q u, houvesse quem relutasse em pagai-o. Consta-me 
mais que, a lém éLesse imposto, ,fez-Se uma subscripçã:o pubJi.ca, que subiu a 
mais de 2. 000 contos, imporurncia que hoje équiyaleria a 80.000 ou 100.000, 
ou m'l..is , levando em conta a época . 

Foram med1d.as extr.a.ordiijarias, n ã.o as prov;idencias communs, r epetidas 
·em todos os relatarias, com .11,1àjuraçã.b ou diminuição confçrrrl.e as condições 
do momento. E si a situação do paiz é agora extraordinaria? Ach o illogico. 
Precisamos ir ás medidas rir-orosas, . ao maximo, dizer aos brasil€iros que 

·esbanjamos, espatifamos granp.e pa~·te da fortuna e é in.dispensav•el que el:la 
·seja ·rElpost:a. 
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E' pr.ec1so q.ue. adquiramos cr:edi~o; que nos colloquemos em uma. situação 
.em que . não .. nos env·ergonhemos 'lllls dos outros,. porque somos os culpados , 
Nós é que dli.a a illa, aqUJi ·vtaJinlos en\tertrrund!o o ;sy\S<t~ pii"etSidem.Gial r~c 
.sentativo; .-, nós é que aqui, dãa a dia vamos passando, por m.eio de a.utl!riza-
.ções, as nosi*L5 attril;mições ao Pod:er Ex>ecut!vo. 

O que o Poder Executivo dellas. faz, nós nã,o s::tbemos; .n em n:>nguem o_u_~a. 

.ind:a.gar. 
' ., J'á ' disse . al•gum~ ·palavras sobre este assumpto · e nã,o ··dese JO voltar 

.a traz. ~.afl esta é a verc1B.Jde. O ParJ·amento vae_ ,,hegar ao' . p<Onto de desàppa'-
recer, ·>li nilo tomar medidlas dJe que carece. 

Não ÇtUe os PresLdentes venham disputar rio8sas _ a;ttribuições e !·orçar-nos 
a entreg4!-as. Somos nós que vamos · volun~riamente abdicando· dellas .; 
.somos nós que, por agradlar, ás vezes - e é uma yeng>Onha, mas é a verdade ...:.. 
e com medo .que o pod!er supremo se levante, .que rep!'ove, que dãga uma 
paJavra de censura; . SOmOS nós •que não tern·OS ;fortaleza de animo pa ra ne-
~r, 1Sonias nós .que· •temas :flórtailieza de alnimo para l1eSiis1J!Ir! 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUl: -- Por que V. Ex. não d'z; har:mo'nia dos 
poder<es? 

o· SR. ALvARo BAPTISTA: - Não ha essa harmonia, ha mu;ltos a nnos, sí é 
que houve alguma . vez. O Presidente da Repubbca, tem sempre a parte 
-do leão. 

O ·SR. CARLos PENAFrmr.: -O unicq -indlependente .é o P.oder Executivo. 
O SR. ALvARo BAPTipTA: - Não 'ha harmonia, nem disso nós nos p.ode-

mos ga'b:;tr. ''Oada cabeÇ-~<., ·Cada sentença". E, ordinarüamente o Presiden_te 
-da Republica ·é mais SB.Jb~o QUe todos os outros. kinda a sabed(}ria se divide 
inf:nLtamente aqui, na Camara, sem faJlar na mustre ·Assembléa que con-
.stitue a nossa Oomrriissão de F inanças. (Riso). 

Assim·, Sr. Presidente, e para ver si pass(} a tratar de outro assu.nipto, 
direi a V. E~. que ha me·i-os extraordinarios para -os casos extraordlnarioo; 
_grandes remedios para os grandes maJes. 

O SR. CARLos PENAFimr.: - A's vezes, _-em }ogar de m:edi.c<ina, é· preciso 
·cirurgia; 

O S~a. ALVARO BAPTISTA: -Já dãsse, senhores, que ·si o Brasi.J nã:ó supp(}i":tar 
-o caustico, .g.i não supportar o ferro em brasa, estará p:erdido. 

H a de supportál-o heroicamente, e havemos de r9s :leva ntar! 
O de que necessitamos é que o· grande· mestre, o grande medico, tenha a 

·corag·em de appHcar ess-es med'camentos. 
:o SR. ANTONW CARLos: - .Sem pe1;d!er ·de vista as· c(}ndiçõ:es· di:> doente. 
O SR. AINARO BAPTISTA: - Nenhum p·aiz <Jomo o nosso - e o nobre Re-

lator, ha pouco, d!zia - t-em tantas r iquezas ·latentes. Estas riquezas, porém, 
não são a riqueza do paiz. Hçt uma differe nça rHuito grande entne uma e 
·outras. 

Temos, apenas, I1iqueza,s ·latentes para explorar. :Para tra nsforn'la!l-as em 
Tlqueza publica, são necessarios ,gastos . extraordinarios, que não poÇI.eriaJ:ll~ 

fazer .tã:o cedo .. 
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0 SR. ARMANUO BURLAMAQUI: - Estamos f•a.zendo um actlvo. 
O SR. JoÃo CABRAL: - A-cho que a ffiedicina. dto oaustiCJO e ferro em brasa 

ê justamente a que temos aP'PJ:icado. 
O •SR. ALVARo BAPTISTA: - Ora, cobra-se um 'Vintem sobro o custo do 

repolho, vinte réis S•Ob_re o pã,o que as. c reanças oompram e para .. o qual , 
agora, nem dinheiro teem. 

O SR. V~CEJNTE PIRAGIBE: - Deix!!indo os I"icos de parte; ;isto é que é o 
pei·or. 

O SR. -ALVARo BAPTISTA: - Vemos que a m'edicaçã,o formulada pe1o grande 
medico nã,o é !llquella de que p-recisam;os. 

O SR. ANTONio CARLos: - V•amos chamar alguns med-1-cos em conferencia , 
a começar pelo que esta. ·na tribuna. 

O SR. ALVARo BAPTISTA: - Esto\i na -tri•buna .como "curandeiro" ... u 
diotemlte ~slita dte UJmJa tlblelrrupeiUJticlL malils -auda.r, de uma the~eutJlca 
de effeitos mais pratico~;~, que é preciso dizer não se encontra no relataria 
de .S. Ex. 

Apontei, corno ·exemplos histori•cos, .o qu-e se fez durante a guerra dv 
Paraguay, esqu ec-endo-se eLe dizer àJ Vv. EEx. qu-e nesta occas·ião . tambern 
surgiu, pela primeira vez, a prop'OsiÇão ·do imposto sobre a renda·. 

O SR. ANTONIO CARLos: - Vejá V . Ex. ha qua nto tempo se discu te o 
i-mposto sobre a rendia no ~r!liSH. 

O SR. ALVARO BAPTISTA:- - Nã.o lfoi d!iscuüda, nem r ejeitada. Si quizeses-
m'os .fazer o retrospecto hi'storico, aqui nos Annaes da Camara, enc ontra ria -
mos discursos de d-iversos i)arlament:a.res verdadelramente notaveiE? s!)br.e este 

- . I 
assumpto, notaveis .pelo saber', no:taveis . pela eloque!1cia, verdadeiras glorlas , 
que ahi ficam :;~.rohivadas Pjl-ra Oi:! nos•sos V'indouros . E entre elles não deixarei 
de oitar Ani!Siio de A:bll"'eeU!. rr.€-ll":i'Wm);JS aiiiiidia a di!scultliJr wm .p.r.oj~:~c11o qo .Sem!ld:O·l' 
Ruy Barbosa, que, corno toqos d )2lem, é~ pri-meira cabeça. deste ·pa.iz, o homem 
privi-legiado pela intelJ.i.g<mci·!li e pelas vidrul.·es pessoaes. ,A,ltiás, não o co·nheço 
-si.nã,o de vista. 

0 .S.R. PRESIDENTE: - J?,eço ao nobre Deputado que interrompa ·O 'seu dis-
.c&rso, afim de ser posta ·em votaÇão um requerimento do Sr. Bueno Brandão, 
pedindo a prorogaçã;o da sE,lssão até ás 24 horas. 

O SR. ALVARO BAPTISTA: ~ iP€onfeitamlimte . 
0 S'R. ALVARO BAPTISTA,-S (continuando) : ~ Sr. PreSildJen1te, dlizia eu que 

p;:tra a situação brasileilra eram . necessarlos, não process-o.!:! a.:n.odynos, 1nas 
processoa quu fizessem de~jrierttar o povo J:irasHeill'o, de mo!io que eJ.le pro-
prio v-erificasse qual a sm!' situação, como está a sua fortuna, com9 está o 
seu lar, verifica.sse si a OI"dem publica está .assegur<t;da e· si nã,o .ha no ex-
terior 'receio algum . 

Para todios es·ses pontos chamo a attenção da Nação BrasUetra. 
E o facto, porque as c~msas Se teem paJSsado de tal modJo, os poonomenos 

t-eem sm-g1dio dé ta4 manleli:rla ti ule, .00 d'aJCito .<nã.o nos poél.enl!as ~ix:ar de pneoc-
C'Ilpar com elles ~ de sobrç -el-les ohamar a a.ttenção dos nossos ,conci-dadãos . 
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Sr. Pr~i:l·id,ep-t~, o Governo e o .relator !l?-s Fiparrças · nã9 oon&etn.üvam: pro-
cesso a)gum ql..!<;> p·os Jevll.Sse a porto à~ salvação. 

Como V. Ex. s~Q!?. e como 13al:!t;i a Nl'tção, o Qoverno é o responsavel 
pqr ·iss'Q. Pesa Slobll"e o JQ:.e.c~ti'VIo, e s<oJ:i.t~ o ~jlsJ'ilii~YQ, que é ~remPJte elle o 
Relator da Commissão de Finan\)as, essa ·responsabijid3!de . 

~em. Sr. PresJqepte., da )1i · nã<> sei .si poderenw& colltal' ·C01'1'1 o ~ele,tol' 

(la. fteç~:Jita, para ant:epõr., na 13ituaçii!o urgente em ·gue se .encontra .o 'palz, 
UJ1la mura)ha que cQnsi&"a defen<'!el-o dos males .que veem do exterior e, prjn-
cipallnent~. do interior. Em to<}Q o caso, friso a r!l!l·j:)Onsa;biliçl;J.do do Rresi" 
dente da R epublica, a responsahiJidad'e dp Le!'l'i:slativo, :pqr irtten1'tedlto qo seu 
inter-prete, maior, que é o relator da Rece~·ta . 

Supp.onho que o Chefe do Poder ~~ect.!tivo é urnJ l?l'-il-nde ·operaàor OOJpaz 
de .cortar, e cortar a fundo, elimJinando toda a parte gan!'renada, e deixando 
que na parte sã brotem ·os botões que mais taTde, ·hão d'e ·trazer para S. Ehc.. 
o reconhecimen-to de toda a nossa nacionalidade. Mas, . as?o, é uma mera 
supposlção. 

O P.!'ç-sidente da Républie?o, a meu ver, não tem ainda c1e&~mv.olyi.c1q aquel]<l 
série de idéa:;; Hberaes qlJ·e de S. Ex. a Nação toda ·Eosperava. 

S . .!J;~. ainda .pão est~ bem c onhecidp qo paiz, ainda nâlo tliJm, ·:pelos seus 
a,ctos, ad'quirido a.qu.el.Ja força moral que é necessarda para ,fazer :as g:ran4es 
ref.orrnas adrpini.strativas e, pr.inc:.paJment;e, as •grapqes reformas d'inançeiras. 
:j!:stas sã9 de tal ordem que, os •outros -paizes, com rnp.i·to tempo de 3;)1teçe-
dençi!1·, ~ ip:Jprensa .procJl.I'a .formar opinião ~ seu favor, ·.e todos os ·çidadãos 
patri-ota~l, - tqdos -os que pensÇtm, todos os ~ue recp:pJ~ecem a sitpaçãp, toclos 
esses se pã8<Q1 a fazer a prapagamcla .em qe,f.8l)a qas idéas novas, o·as k!éas que 
podem oonaoor.rer papa 10 rnlcll)·onjimenrtlo da ISiitlulaçã,o f[Jn~~Ta. 

Ac:rui, como dizia o Sr. Presidente da Republica não conheço in:tieramentc 
a ori·entaçâ.Jo. A imprep,sa, vejo que não se- vccupa desse assU!11Jpto e, quamdo 
se -elevam 5·0 réis, -ou 10 réis, no irnlposte ele consumo, embora esse ~ja o 

·mruis oq.i.oso, o mai·s ppejud·i.ci·aJ . qe todos, e lla bra:da contra . Não! A i.ri).prensa 
pvecisa f~ei' ooPpo -com •o parlamento, porque precisa.mQs fazer opinião, pore-
ciS'rumlol9 tw o jwiZ/o !dia NaçãQ 'o slenti:r >die úod!os Ois bll'3JSi!Jej:rioo, .a:ffum de que 
não nos neguem o pouoo que pedimo,s -para a salvação commum. Issa é o 
que nãp !le tem ·feito. A ~mprenoo. é como si não existisse, relativamente a 
e,!lse assympto ele gra,nd!e i,m.portanc)a. No Elmtanto, todo!'! os dias, ~na ~taça 
~ situaçâlo deücJ:a;ri~. app~ta os :reme.clios anvçlynos que são al}pUcado$, mas 
não aponta . ·OS. •remedi-o$ ~fi-cientes nem faz comnosco opi·pião em favor P,a,-
ql).elles q]Je possam P.Prven.tura apll'e~?ental' medidas radiOOJe& ca;paze_s de le-

. vamtaro a u~ slirtru.açãJg. Assãm., •o .g.J.ia\nldle \Pbder ;corp :o 'llu'a<l -o Bra;si[ pú!l.la 
f.ontar, póde"oS.e d:iz.er que_ ,está, annullado .. Todavia l3r. Pr~.&id.e·':lte, P;rec:isa.-
mos Q:.es~;;~ ·~ande 'PIOdelr, que ~ ~~:~o lilm!Pronsa, Lélio ~)lO~ qule_ f<;t.Z PIPdn~ão, do 
POder qlJe ~va J11flis lO!].gin.quarnenlie as ngssas decis{íes, accusan.do os nossos 
erros e, ás vel'les - raras vezes ~ lO!lYI'!JlclO a:;; no.ssa!> );lo;~S fl.CÇ{íes . 
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Com· ·poder semelhante é preciso esta!: em ·paz, quando se está em um.:. 
emergencia tão grave como a nossa. Jl:' preciso estar em paz e áté corità'r 
com o seu auxilio, como vinha· dizendo, efficaz e prompto . 

·A. imprensa que deixe os falsos patriotas de lado; ella que niedite solire 
o Brasil, que medite sobre as nossas 'condições financeiras, que veja que va-
mos sel' irresistívelmentf' arrastados, que ·medite que, em vez de censurar. em 
·vez . de atacar, de mostrar só os nossos grandes erros, procure fazér caus:.t 
coinmum, quando se trata dos ··J,Tieios de remediar os nossos· li!ales. Assirr., 
S.r. Pre!lidentr., precisamo~ d& Poder Executivo, precisamos da imprens>l. 
:oodiffcada e tcatando desse .p·roblema, não co~ .intuitos de denegrir, ma·s 
de esclarecer o povo. Precisamos do 'Poder Legislativo, e este, como tambem 
eu jâ. disse, é o responsavel pela situação.· 

Agora, Sr. · Presidente, como V. Ex. sabe, não poS;So fallar durante 
muito tempo, a garganta não o permitte, e o cansaço na · minha idade sobre~ 

veiu, mais r~j.pide.rriente do que na idade juvenil; não obstante, ainda quero 
dizer a,!guma cousa sobre o relatorio da Fazenda . Seria uma injustiça, si o 
não fizesse. 'Por mais cansado que me achasse, era preciso dizer alguma 
cousa - sobre uma peça que ainda ·não teve igual, de meu conhecimento, na 
Camara dos Srs. Deputados. Quem lêr o titulo -.,.. "Fixa a despeza do Mi-
nisterio da Fazenda para 1·923, com parecer da Commissão de Finanças", etc. 
- não poderá. :fazér umll. lwéa do que é, de facto, este relatorio . o seu 
illustre autor, um dos mestres noss-os e 'dos mais que~Jdos, um daquenes que 
mais sympathia teem na C~mara, um dos nossos gulas, que enc_ontra sempre 
caminho novo a trilhar, se!Y)Pre novas idéas a pregar não fez principalmente 
um parecer sobre a situação Çla Fazenda; foi multo alêm. Seu talento não 
podia ficar preso entre as J?iiredes . velhas do casarão onde está o Thesouro . 
S .Ex . sahiu fóra, mu'to :tióra. Viu S. Ex. que a occasião é differente de 
todas as outras, e que nunpa, a não ser por oqcaslão da guerra do Para-

. guay, as ·nossas necessidade~ foram tantas e tão acabrunhadoras, como agora. 
Nurica e nunca, · como agora o receio d.o mal, que n.inguem vê, mas que todos 
seritem, mrul que não s~ concretiza, mas que ha de se concretizar, si n.io 
b'ouver· quem ·o evite. ·s. · Ex ; viu tudo isso com grande clarividencia e não 
se ·!!m'itou ·a tratar ~6 de assumptos de Fazenda; foi ma's adiante. S. Ex . 

·não .deu um· parecer, escreveu um livro, cheio d~ conceitos, cheio de conse-
lhos, um' livro, porém, muit9 i-nteressante pelo seu feitio, pela psychologia ex-

. cepcionai do seu autor, ·· 1;m livro em que ora se chora e ora se ri, um livro 
em ··c(ue, ' ora se · eleva· 6 Brasil aos mais altos destinos, e S. Ex . , por sua 
cap·acidade o 'fez quasí com precisão, é ·ora se· diz que o Brasil estâ d•)(>ntc, 
q1'Í:é . precis~ de réméà.ios, qu,e éstâ. ~nfraquecldo, 'corti o ('redito abalado. l'\ã'o 
sei mé'smo .cfitaes as · i'déas capiÚtes do. i!lustre homem de Estado que ·lavrou 

. ~sse relatório·· t[o 'berri' esC'r~pto, em_ linguagém elevada, com eloquencta que 
arreb'ata; e qu·e·: ·por .:v.ézes e!jche de alegria e satisfaÇão a alma dos bra'siieiro~. 

(Muito 'bem.) Pois ;5em, S. Ex., e~'crevend-o um Iivró, não podia se o~cupar ex-
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clusivamente com o que se passou no Thesouro, nas c.erca;nias do The;ooul'u, 
nas repartições à o Thesour.o, ~ ée estendeu pelos Est<~~dos, ~studa~do -as ue~ 
cessidades que elles soffrem, indicando como essas necessidades devem .ser 
providas, etc. 

S. E~. deixou àe parte essas pequenas cousas, cousas administrativas 
que devem ser resolvidas ·no gabinete dos ministros. S. Ex., -porém, encu-
rou os grandes problemas, deu as formulas para sua resolução, e, a ):!leu vêr, 
~squeceu-se de . que para resolver a equação era preciso que houves;oe . 011 
penna ou la;pis, qua1quer objecto com ·que se ·pudesse escrever e discrimii)ar 
resolvendo a equação. 

S. Ex. ha de perdoar-me que pouco diga sobre o muito que .S. Ex. 
escreveu, ha de perdoar-me que não -tome, como era do meu dever e des•:jo, 
artigo por artigo d(J seu trabalho, afim de esclarecer o _meu pensamento, não 
pelo que eu sei ou pelo que eu valha, mas _pelo que S. Ex. viesse, si qui-
~esse, dizer de publico. 

Não se trata, repito, de orçam!)nto da Fazenda, mas .de um livrp em 
que S. Ex. se occupa das prlncipaes questões que assaltam o animo de _todo& 
ilós, questões das quaes depenue o futuro ·de nossa patrüi.. 

Assim parece-me que S. Ex. não se )Jreoccupou sufficientemente com o:; 
problemas do momento, para ·se occupar com os varios problemas que po-
dem surgir em diversas épocas de nossa existencia conectiva. 

Vê-se. que S. Ex. se preoccupou, por exemplo, com uma fabrica de adu-
bos, vê-se que S. Ex. se occupou de immigração, yê-se que S. Ex. apre· 
sentou prójectos sobre outros assumptos; e eu, na rtünha humildade e ·i:gno-
rancia, entendi que esses projectos .não tinham cabimento em um relatoric. 
e nem são pertinentes á fazenda publica, sinão de modo indirecto. São 'l)rO-
jectos economicos, projectos que resolvem problemas fiscaes, fazenàarios ou 
financeiros. 

Eu proprio, Sr. -Presidente, vendo esses projectos, achei que S. Ex. é 
wn preoccupado com o futuro ào Brasil, é um homem uomiJ+ado pela idéa da 
pt·osperldade deste paiz, parecendo-me que S.' Ex. deseja tanta grande?:!\. 
para sua pat;-ia na superficie do vasto territorio, como ·são as granàezg,s 
que existem nas entranhas · -desta terra abençoada e que S. Ex. suppõe que 
é chegado o momento de a:gir, levantando e rea!iz<~~ndo todos os projectos, sem 
se lembrar que não temos nem renda nem ·capitaes, sem se lembrar que não 
tem os ·a qt!em pedi,- capitaes, sem se ·lembrar do cr-edito publico profunda-
mente abalado, sem s" lembrar, que, si é verdade que um dia os seu;. ~o

.nhos hão de fulgurar com o ·brilho q·ue dá á rêalida:de tudo quanto é nobre, · 
tudo quanto é justo, . tudo quanto ·é vast{), a sua aurora ainda vem longe. 
Sem se 1€mbrar de tudo isso, S. Ex. suppoz que actualmente podia d€ f_a~to 

resplv&- taes problemas e, dahi, ' estradas de ferro, usinas de azoto, e dahi 
outros probl·emas que os grandes paizes :por si têm resolvido, d~pois da maio-
rldade, augmentadas as suas rendas, augmentadas extraordinariamente as 
suas riquezas. 
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E sses oUU'os j;)à izes, Sr . PréSidenté, estão em uül.a é)Joca de evoluÇão, 
muitõ ·dffferênté da fitlssa e riós ·não pód.-emós andar a os saltos. ! 

lJevemos atldà~ de vaga i· e, à te que éhêgúelhos a essa epoca r efulgent!'. 
que S. ·Ex., imagina, estimulado pelo seu pa triotismo, pe.ra o nosso paiz; 
áté .qtie c_hegüemos .J-â., rtiüito temos que soffrer, muito tbmOs qué pena:, 
niúi.to temos1 so~·etudo, _ que tra.ba'l'ha r , tráb ii.lliàt' e trábâ.lhar mtilto . 

. Estamos muito didantes dessa época . .Agora, o que p odemos fa~er, pai·a 
n§.o dar saltos, saltós que -nos podem ser fátàés, é outra cousa: é ttatil.r da 
sitUaÇão do inólnento, é . realizar o qúe é possível fazer no momento; é Yet' 
quem, n es te pa iz, tenha coragem de enfrentar a s difficulda.des e a foréa ua 
a ba tel-as. 

Isto supponho que S. Ex. · não fez; não vi em nenhuma ele s uas pt'o" 
postas, ·em n etlhum de seus projectos, os qua.es não me abalanço a criticar, 
mas que acho sómente, improprios do· Jogar em que fol'am collocados, repito, 
n ã o vi nenhuma solução que concorresse vantajosamente pat·a modificar !L 

s ituação brasileira . 

E quanta é a minli.a tt'isteza. qua nto é o dissabor com que falo ã; Camara 
e á. Nação, quanta ~ à minha amai·gura eu, que, desde a mais t enra .l:cladr•: 
sonhei com lima organização põlitice. sãbia , sém defeitos, em que os ho -
n'lens tivessem todas as virtUdes, em q'ue todas as associações tivessem pm· 
fim o bem e, sobi'e tuclo, em que o ~oder Executivo fosse de facto o -incum-
bi-do de manter essas relàGÕI~S humanas, s ociaes, dignas de a mor e ·de l'rater-

1 . • 

nidade entre todos os serE.s fiue habita m o planeta; eu, que p ensav a, que era 
asshrt a Repüõiica, ·que acr f ditàva •que nunca haveria. a lgu em que gastasse 
111Yc eelt:! d<" ma1s. que, julg(

1
tv& t!U6 nã& houv·ess~ qu~m <1esej~•sse enriquecer 

á custa da :l:azend.a publica, ;éazéndo esse juizo como se :i'osse um poeta, como 
o era de :fado, ·um ignora nte do que é a ·sociedade hilmà.na. E, entretanto, 
v ejo que, depois de 33 a nn os de Republica, para vergonha nossa, pa ra descon-
solo mei.l , ver:ifico que nem sequer t emos Ret)ubiica. O que a hi está. não é 
góverno qi.Ie tenha qua li-flc:ativo scLentifl·co; não sei por que denominação po-
õemos distinguir o que ahi estâ: mas, cíue não é uma R epublica, nuncJ., 
e muito menos um a Republl'ca federativa . Não é uma Republica federativa, 
nâb é tambem uma mbnar·chia, não é uma a utocracia. Nã o sei o que sej~ .• 
e · quà.sl um a junta mento, un,1a massa enorme sal:iida como si estivesse,_ escon · 
dida nôs confins dos nossos sertões e aqui chegasse ele repent'é, ostentando 
pouca civilização, pouco am~r cívico, -póilco amor a tudo que presi.de as rel:i-
Ções sociaes, e _sobi·etudo, a essas tendencias desas t rosas e aggressiva s qu e 
cada vez mais pairam sobr~ os horizontes humanos, es<Jarlates, fazendo u:e-
m er t odas as nacionaüdanes,- f~zendo com que _todos nós a qualquer momen:tu, 
vejamos nossa vld.a mab ·desgt•açacla, vejamos a nóssa pati:'ia - quem sahP. ? 
- humiÍha cla. E' a desorcem, é a a narchia por· toda a parte. Nihgilem inals 
sábe quàJ é ó homem de valor, ninguem mais sab~ qüal ê . homem qUe hlltll 
vàle. Surgem home ns de V(tlor nas ultimllis camadas, e ós r eis se àb,a teh:i E> 

descem atê ás ultimas condições sociaes. Infelizmente estamos a tra:véssahdc 
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um~~> phase desesperada. E, o que 1!\mento, é que aqui, .no retiro da Ame-
r lcã. que devia ser o re tiro d o ·mundo, se encontre a nossa. pa tr!a já prenh;; 
de di'ff:culdades e amanhã talvez de desventuras, talvez de desordens! 

E' preciso, portanto, l'bsta r a tudo isso. E' preciso levantar uma barr.elr;ot. , 
intra n:S-ponivel entre a desordem e a desgr::!-ça, -entre a ordem, que assegura '' . 
liberdade e, por conseguinte, a felicida de - e a a narchia. E nenhum pa i?: . 
m ais do que o nosso está n esse caso; no emtanto, mmhum paiz majs do quf. 
0 nosso, infelizmente, t~m m arc'hado em sentido contra rio, istoé , nenhum paiz . 
mais do que o nosso tem marchado .pa~-a. a d·esventu ra, pa r a a desordem, pat·a 
"- desorganização. 

Mas, Sr. Presidente, ·fiz essas considerações, que não vêm, t a lvez, muito 
a .o caso' e enfastiam _a Ca.mara (não apoiados), por.que ellas b r otam de um 
coração magoado e eu n em sempre tenho occasião de dizer a quillo que sinto .. 
Q uando uma vez en contro quem me ouç;a , en tão, me sabem dos la:bios todos · 
os soffrimentos, como se eu pudesse tt·~duzil-os em palavr a s , todas as idéa s 
como se ellas tam bem eu as pudesse traduzir em pala vras, eu, pobre homem·, 
sem as qualidades n ecessarias para faze>V-·o! (Não •ap·oiados.) 

T ratava eu , Sr . P residente, do livro que o nobre R:elator escreveu sobre 
economia brasileira e um pouco s obre fina.nças; e desejo dizer com franqueza 
a S . Ex . por que este é meu processei pam com todos os m eus illustres c-oHegas, 
quer se encontrem em um pinaculo, como S . Ex . , quer esteja;m na pianicie, 
como eu, desejo dizer que S. E x. nã o apontou n enhum r emedio efficaz, que, 
junto a os r em edios que o seu collega f-ormulou, púdess·e concretizar um plano: 
de t w1 ordem .qile vencessem·os o ponto, a que chegamos, da nossa civi·lização, 
ponto qúe, como disse, r epito, é o mais d!flflcil d epois· do da g uerra do 
P aragua y. 

S . E x. como affirmei, apresentou projectos que nã o pod·eremos executar, _ 
proj·ectos que acceito, ql.Je não combato; poDque não v·ejo no que S. Ex. fez 
8('\não o amor á •P a1r ia, senão -o arr.or a o bem. Mas eu precis-o que S. Ex. · 
do seu grande tal ento em b.en efi·cio do Bra;sil: era preciso que S. Ex. - e 
se m e perdõam, uirei a pala vra - se compen e trasse m el-hor das grandes 
difficulda des que estão pesando s'obre os nossos hombros e que com remedios 
extraordina ri-os, d-e que S. Ex. é muito capaz, s-em receios-, a bnegada.mente, 
heroicamente, como quanto er a r epublicano propaga do-r das idéas, viésse 
dizer-nos, são precisos taes e ta-es mediua.s, fira m interesses ou · não - mas 
o Brasil .precisa. S. Ex. na minha opinião niLo ~- f ez . 

E' ha bito do legislador, que vem de muitas dezenas de annos escorchar 
o pobre . L eia V . Ex. , Sr. Pres idente, a série dos impostos- ou . contribuições 
da qual resulta a receita publica e V. Ex. verâ. que os ricos, os g randes ricos 
mesmo, qúasi não pagam imposto a lgum, relativa m ente ao que paga· o pro-
letaria do . 

E' preciso lembrar q u e, em se tratando dos impostos de consumo, · que' 
r ecahem s-obre a vela, sobre o phosphoro, sob.re o café moi-do qUe o operaria 
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não" dispensa: mais neste paiz, é preciso lembrar que estes imposttos 'sãJe> .. 
iníquos, que estes imi)ostos não deviam surgir .e agora, além desses, -de que-
alguns · foram majorados, nós 'ainda temos o .imposto ·sobre a luz. De modo· 
que não sei por que existe Go:verso senão para manter a ordem interna, por-
que não sei se elle será capaz de manter a ordem externa, tal é a dE$orga-
rilzação das nossas forÇas; os Governos são feitos para impôr ·aos pobres 'tri-
butações. Não dão casas, não ·dao auxilio algum, e ainda ·o pouco que cada 
um consegue de seu traba!l,ho · ê dÍminuido, ·pelo que o Thésouro 'exige, exige· 
porque se é brasileiro, o exig.e porque se occupa o s6lo. 

Então, por que Governo? (Pausd). Qual ê o fim do Governo? Será, por-· 
v·entura, nesta ép.oca, apena s, trat a r da defesa interna e externa? Não têm 
os Governos um fim social? Não têm um fim humano? Será possível ·que a . 
humanida de tenha deqahido de modo tal que as nações resumam toda sua 
activ:idade, todos os seus esforços em manter a Ol'dem no interior e no 
exterior? 

Então, neste caso, malditos todos os governos; os governos faltam dessa 
maneira, aos se\)s grandes deveres, são inuteis e nocivos, ·•POrque nos tiram. 

·o _pão, porque nos tira,m a camisa. 

Ai desses governos! Não são governos. Precisamos de governos que 
saibam que dirigem uma sociedade huma,na, que saibam q.ue não dirigem 
manadas de bestas, mas homens para os quaes ê ·preci-so ter compa ixão e 
aos quaes devemos considerar! sempre como irmãos. 

Assim, Sr. Presidente, nãp ê admlissivel que o mais humilde dos nossos. 
i'rmãos pague aq}lillo que pag1 o mais rico, o mais poderoso d'os capitalistas.· 

Temos, como disse, Sr. Presidente, lançado mão de toâos os meios para. 
majorar a receita, mas esses Irtei-os serr.pre incidem sob aquillo que é necessa-
tio ao pobre. !Por que .não incidem sobre o rico? Por que razão a quenes, tãO> 
numerosos que augmentaram a13 suas fortunas, ás vezes em dias ou em. mezes, 
não hão ·de pagar urre pouco á socieda de na qual vivem, á sociedade q~e lhes. 
garante todos os direitos e. a tê, todos os privilegies? 

· Não vejo, nem no parecer da Re·ceita , nem •no parecer .da Fazenda, i m-
postos que recaia m exclusivamente sobre o rico. 

Por que motivo aquelle que Únha uma terra imprestavel, que não era 
~Ú1uer dada ém arrendamento, por fa:lta de · quem a quizesse, ·porque pa.Ssou 
uma estrada de ferro ou uma liÍJ.'ha ele !bondes vende-a por elevado pireço, 
~levação para a qual não conporreu, por que este não ha de. dar uma parte· 
i:laquil_Jo que recebeu ·ã_ socieclaqe que lhe deu valor ãs terras? 

. O SR. PRESIDENTE: - Tomq a 'l ·i:l~eJ;:'dade de lembrar a V. Ex. que faltam 
alguns minutos para concluir o tempo de que pôde dispôr. V. Ex. tomou, 
~ palavra .ás 16 e 5(} minutos. 

· O SR. ALVARO BAPTISTA: - Conclui·rei dentro em breve, Sr. Presidente. 
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;-,,:,:En:tendo que, levando tantos _annos a taxar .só a parte pobre .. e . · menos 
a>bastada, . e . p.rincipalrnent-e -essa, é necessari-o gravar tam]:Jem a classe ·dos' 
ricos: 

Esses é ·que não têm sido taxados, têm sido esq1teciclo·s. . . E' preciso 
trá:iei~os á : communhão brasil-eira, para que venham comnosco soffrer e 
tomar parte tambem em todas as glorias qu-e porventura conquistemos. 
(Muito bem.) 

Aqui no Brasil não se trata, propriament-e, do grande problema da incor-
poração do 'proletariado á sociedade. Não. El-le está, de facto, incorporad<>. 
O q-1:1e é preciso é incorporar a plutocracia á democracia ... 

O SR. GILBEJRTo AMADo: -'- V , Ex está falHando com grande eloquencia. 
(Apoiados.) 

O SR. ALVARO BAP'l'ISTA: - ... e obrigai-os a cum-prir o · seu dever na 
mesma proporção em que o cump·r-em os pequenos, os humildes operarias. 

O SR. GILBERTO AMADo: - Neste ponto, estou d-e pleno accôridlo cjom 
V. Ex. 

O SR. ALvARo BAPTISTA: - Era a medida que devia s-er tomada pelo novo 
Governo, de fôrma a nii.o esmagar de uma vez os pobres e tambem a não 
ferir loucamente os ricos. 

Nada custaria incluir no orçamento, por exemplo, o imposto de 1 1/2 ou 
2 o/o sobre os titu·I•os que são negociados nas praças do paiz. Nenhum brasi-
leiro, nenhum estrangeiro, estou certo, se negaria a pagar uma contri-buição 

. tão pequena e que produziria renda avultada. 
:Nj:as, Sr. Presi-dente, quando isto por si só não valesse - e não vale -

outros recursos ha. Por que não l·anÇar um emprestimo forçado, . nas condi-
ções em que o f ez a Hollanda em 1920, ha pouco tempo, :portanto? Trata-so 
de um dos menores paizes da Europa, Ínas de um dos_ mais bem administradós 
do mundo, um daquelle-s cuja população é mais feliz. Por •que não fazermos 
como fez a Hollanda que lançou um· emprestimo interno florçado, pedindo . a 
cada capitalista um tanto, com a ó.brigação de pagar os juros e amortização 
em dado prazo? 

Sr. Presidente, o que é surprehendente é que se poderia dizer que sômos 
menos patriotas do que os .hollandezes, ~s não é verdade: sômos tão pa-
triotas quanto os hol.Jandel'ies. Lá o emprestimo desUnado, pri'ncipalmente, a 
extingui" .a -divida fluctuarlte, não só foi coberto, como houve sob-ras, com as 
quaes se amortizou grande numero de titulos do Estado, de baixas cotações. 

Está ahi um -exemplo · de homens que não têm medo, que não vêm 
augme::otar uma fracção de real no metro de fazenda de a lgodão, de que o 
:P'obre precisa - sabendo de antemão que com semelhante medida n,ão ficará 
resolvido o problema. 

Nunca foi assim- no Brasil, nunca o· Brasil se encontrou ·nessas coiuUç:ões . . 
são, pois, ·necessarios os remedios extraordin,arios. 
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O Governo q u e. não- tem ami.gos e os n .ossos estadistas - e a lli ·esfé,. · um' 
delles, dos mais capazes, daqueHes que m ais têm feito pela P.atria (di1iointlo 
ao Sr. Oincinato B1·aga) - que não trema m, porque não haverá "n·eonltum 
brasileiro, dada a sitll;aç.ão em que 
satisfação a mão no bolso para 
(Apoiadlos.) 

se encontra o paiz, qu,e não ponha co.m. 
entrar o·om a porção q u e lhe coube;r .. 

Não c!'eio que taes m ed-idas sejam rud'optad:as; nãp succedeu a ssim em 
outras épocas .. 

Já fallei n o q_ue se passou quando da g uerra do Paraguay e exp-uz o 
que se pa·ssa em outros povos, que não são differentes do nosso, que possuem 
u ma - a lma tão grande qua nto a nossa, qu~ têrh sentimentos tão intensos 
c:omo os nossos, que têm coragem s ufficiente para encarar a legremente e 
com firmeza, ,com bastante resolução, todos· os grandes desastt·es que possa m 
acontecer. 

Estes homen's, felizmente, nós os temos. S. Ex. é um exemplo, ao me-
nos, peho que escreve; quer-o ver se S. Ex. o será t à mbem pela acção. 

Sr. PreSidente, vou dizer ainda duas palavras, . se V. Ex. permitte, em 
re.laç.ão ao Estado q u e aqui t enho a honr.a de reprr·esentâr. 

O Rio Grande do 1S u1, · póde-se dizer, é 11m Estado . infeliz; tem contra si 
a má ·vontade dos brasile iros, desde o Am•azonas até os limites oom S a nta 
Cat'harin'a.. (Não a110iados.) 

0 SR. METELLO J UNIOF.: -
1 
Não .incluindo '! Districto Federal. 

0 SR. ALVARO BAPTISTA: - Fallo em· geral. 
Reconheço esta antipathia 1 •que não sei explicar. 
0 SR. GALDINO FILHO: - W. iEx. nã10 tem razão. 
0 iSR- GILBERTO AMADO : 0 Rio Grànde do Sul é ·queJ.' ~dO •POr todos OS 

bt·asil~iros. 

0 SR ALVARO BAPTISTA: - Não accuso ninguem .. 
E' de estra nhar que isso ~e dê exactamente em rela.ção a um Esta do 

sempre prompto, na.s horas a"lnargas, a "defender, não só as mossas frontei-
r as," mas -as fronteira~ du. ReJ.:~uoblio<t. 

O SR. CAMILU1 PRATES : Ha, talve-z, erro de interpretação dos fac~o~ 

por parte dé V. Ex. 
O Sn. ALVARO BAPTISTA: - E' um 1Jhenomeno geral, q u e pretendo_ est'~~ 

dar, e 'hei •de che-gar a um resjllta:do. 
o ·'SR- CAMIULO li?RATiiis: -V. Ex. interpreta mal os pnenomenos S.Ocia.es. 
O Si!. GALDrNo FILFW: - E:m geral, o brasileiro se orgulha do Rio Ch·an-

de -do S·ul . 

O SR. ALVAHO .t:IAPTISTA: Nada me poderia causar mais forto Jmpr~-· 

são do que o que escrever a o nobre RelatiOr d<> F'~enda. 

Ahi, Sr . Presiderne,, e un1 vrsn~n<> ·QUe fa11a; ·te·m . talvez, os mesmos 
tr~ncos: q ue tenhu o\t qub têm omr.os . rio -g:ratHÜ!!lt.es. Í8. Eoc .é um homem 
viajado. conheced(J! ao;, costi.lfnés d~ va,r :-o:;. p o·;os, ~onhecedor óe to·dos ns 
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EEtaaos · do B1·as_il; é- umã intélli~ertc.a cUitã, ca.pàz de ihterpreta.r os habi-
tas e costumes que oõser'v<>. , .1!., hC> e'rhtaritõ, S . Ex. fez dua s accusacões ao 
Rio Gi·ande do iSu;. Uma foi desfeita p el-o meu rt'oore e mustro co:J.ega e 
-era a relatiVa a o désãilll!lr que· t étno:. peles uhirugrantes. 

Dh'ei alhda que, nu lJ.nlã.o, não :ha nenhum <Estado que t-enh a , -como o . 
nosso. cidades qUe podem· sêr consideradas eul!'opéas: umas funda.das pelo 
Esti:tJdo outra!! pela Un'ião, com immigrantes de todas as origens. 

A liberdade lá é pleria . Niio ha n e-nhum Estado que tenha, como o 
nosso, a preoccüpação de ir buscar os nossos irmãos brasileiros nos lo·gares 
onde se encontrem ás veze~' miseraveis. para lhEs drur tercas, p ;J.ra ].hes dar 
a iimentos, para lhes dai' m ed1cos, p·narmacias " utensiltos c1& agncuitura. 
'Não· se eh'contra ·Estado algum que o faÇa, nã;> .por.que os 0 utros Estados 
.rtão sejárri iguaes ao Rio Grande ·do .Sul. Cohsiá~ü·o-os todos iguaes, poÍ·qu" 
até. o momento presente a mes·cla no0 povo brasileimo não é de tal natureza · 
que tenih a feito desapparecer as virtudes q u e 11redominam ·n a r aça . portu-
g ueza . E s t a é a vei·clade. 

Não h a, portanto, brasilei ros mais distin'ctos mai~ ".apazeo un~ do (lU '' 

outr•os . 
Encontro em Perua·mbuc.o centenas · -de b1·as.ileiros capazes e.m qualqu~ 

ramo dos -C Ollihecimentos llum-anos; encontro no Rho Gra nde do Sul o m esm a 
cou B-a. E em .S. P a u l•o n em se falia , não só po!-que ê um d>Os Esta:dus m <u,. . 

. antigos da União - o segundo, -pela antiguidade - - como porque a civiliza· 
ção data de 11533 . . Já n essa ép oca •h a.via em S . Paulo - isso para sua honr!>. 
- quem fundisse o · ferro. '!'rara-se de uma ·verdade histor.ica que poss o · 
prova~· com documento~. 

Assim, ol.ho pa·ra S. Paulo sempre com adm iração, desejando que a m<-
nha terra, que se integrou iha· pouco 11)-ai~ de um secul'o, p-orque, antes dls:><J, 
d>aus terços do seu territorio perten'ci.am á Hespf!-nha, desejando que est1. 
terra, tão nova, chegu e um dia . a 1·tvalizar , a com}Jarar-se com aquell e gra.i:, · 
de Estado. 

,Mas, s. Ex. disse que o R io Grande do ;Sul e . todos os Está.dos e.n.m 
~;up}lrido~ pela União . . Pedi Ucença para discordar . ., comprometti-me a ' 
apresentar á Cama:rh a prova . ·Eíl-a: (0 01·aàJor exhiiôe o n~appa.; . 

Esse documento foi-me f01ri1écido, em .pri'nci·pios de 1917, 'pélo delega do 
:t!scal nó Rio Grande elo 1Sul , 1St. !Salva to ri. ~Por este quadro qüe · cortsigh'a a 
receita e a clespezà por' ministerios, chega-se a.os seguintes totaés i (b~; ). 

"Dé 189 0 a. 191·~; 

Ti>ta,, ouro: 94 . 004: 343$385:; pa pe 41!6 .·ns: 6H$87-7 
Agôra, como se trata de 'pà pe1 e de -n1oed:a eur<:~, passe1 o otito pa.i·t.. J;m.--

pel . e estas duas oomina:>, come, résillt<Lao dão e seg·úihte: 58·5. 984:4.03$970., 
Esta :ê "' receitu arre1:<1.d!J.<Ja . 

VeJilmol!l· a · despe!ta; 
Ouro, 23 .12'1 : 6·3·4$e ·papel , 52~ . 8·&2 ;481$114-2. 
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··::· Resulta. ·que, . deduzindo da receita total, .que import.t en, 585 .. ~ ·84 .OvO$; ,. 
·!leSI)eza tota l de ·522. 904:000$, t~mos um sald1, dl). 63.080:000$, , l1Ut- ness0 e:s-
.PaQo d.c temPo foran. rcmet.tidos ao Thesouro; de modo tal .que a ve1·ba, 1.-or 
exemplo, do Ministerio da Guerra, · que: ·no m esmo . período, gastQU IlJO Riu 
Granãe 340. 5·88: 000$ - el'a o serviço _m a ior ·da Un'ião lá - está completa-
mente coberfa, como estãoo a s de todos os outros . ministerios. 

Sr. ·Presidente, ninguem mais do que eu é infens:o ao cotejo da civi.liza. 
ção das divêrsas zonas do nosso pa iz. Tenho, ha muito, certE'Za de ·quaes as 
'<iu'~ .. têm prosper ado m ais, de qua es. as que têm progperado m enos. Não s up·· 
·pon'ho, entretanto, que as que têm ·pa:ospert<do mais sejam mai~ bem do ta-
das , quer se ·tra t e de s.eus ha bitantes, quer se trate de suas terras, e. penso 
que. erri r egr a geral. houvp clrcumstanci~s que as prepru·aram pa.ra. mais 
·ce.do, attingirem a. um m aior grão ·de evolução. Nes1:e ca so, acna -se o Es· 
·_ta do de .S. P a uLo, .que tem vrosperado desde 1530 ou 15:34 e constantementu 
·augmentadg a sua populaçiiG de fôrma que ·hoj e é , na R epublica, o segundo 
·Estado em pO]JUlação e ·o ·primei·ro ·ero prngress'O. Não é d·e agnra que o · 
reCf .. mheço. 

Morei, atê , e.m casa de pa ulistas; n'ão poderei, pelo coração, ser intens o 
a o. pa ulista ·e ao seu Estado. 1Seria uma i-ngr a tidão . Todos sabem ser esse 
Estado o · P·rimeir0 da Federação, .na ordem po!iUca e na ordem ·social , no 
trabalho, n as induslrü:is. · 

A-s estatísticas .assim demonstra.rri; e estas não se fazen. senão par&. ser-
vir como eleJT.ento scientifi.co ~os locul:Jradores, âJque!Ies que se occupam 
éom o estudo ·do que diz res•pelto aos diversos ·grupos que formB.m a espn" 
'cie human'a .. · · 

Estranhei, assim, que o noJ;lre Deputado se referisse a o Rio Grande do 
Sul ~ peço a 6 : Ex. p ermissãq para manifesta r essA est·r a nheza e 'lJt'ova r 
justamente o conl:ra.rio. · 

' Por esse documento, que deixarei sobre a l'llesa, a Camara poderá veri· 
fkar qu6 nós do· Rio Grande dp. iSul ·não .somos, propriamente, dependentes 
da União. 

Jâ attingimos tamb'em a um estado de evolução que nos pe~mitt~ viver 
.livremente . e ainda a uxiliar - 'éj ':'lrdade que oom muito .pouco - as gra n-
des despezas ·que esmagam a. n pssa Federação . Eu desejl}-l·Ja que o Estado 
·dO . Rio Gran-de · do 1Sui concorre~se com muito mais, Sr. Pres}denl:e, com in-
_fin!ta.mente .m a.is; que pudesse el'le, p·or exemplo, dar tanto quanto fosse ne-
ces!l!!-rÍIO para um . grande r a mo de serviço publico: ou para a manutenção do 
Exercito Nacional , ·ou do -ensino, ou da Armada Nacional. Quizera quo fosse 
assim, porque assim pensarann os constituintes repubUcanqs. PensaTam e!Ies 
q~e ' <J<lja Estado I]}Oderia drur u zra quota 'á ]'ederação. Acho QUe pensaram 
.acertadame.nte, por.qun rtlput~ ode, ta.i moao o .'br-.J.Sileiro.- em· sua :psychoiogia., 
em sua f·ormação; 1q11e. em se procedendo assim .. 011 'Estados que elleB cou-
stil:uem se estimulariam, e, cad~ um denes, procurana dar o mais possível 
á Un'ião. 
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Assim, Sr. Pr.,.;idente, quero, umá vez' poc ·-todas.- · que eis rneus collégas 
saibam que o Rio Grande do !Sul .não tem pretonções, ·mas, tambem, qu~ ''o 

Rio Grande do Sul pó de · viver ·por si, embora o Rio Grande não seja, ':iiunca 
-tenha si-do; nem haja de ser uma ameaça á nossa jntegr:dade territorial. · 

"Ha um livro, 1Sir. Presidente, do Sr. Ruy Bat,bosa em que, referindo~se 
ao manifeste repu:olicano . d~. 1&3•5 . . p seu illu&tre autor diz que nunca -- viu 
com tanta precisão de palavras, <C;om tanta. eloquenc1;.. com ta;n:ta logica, se 
~xprimir o desejo quente, f ervoroso, de . defender a integridade naci>OI~ai . 

fsso e3tá em um Ji·.-~o· é um documento publico. e tambem deve exlsÜ1· 'éin 
nossos archtvo~ 

Se nós,- portanto, naquella época., ·com -a1rmas na m,ão, com a · vict'oría 
proxima, não sonbámos senfuo em uma Republka que se ·federasse ás suas 
.irmãs, que .não o· eram aütda, é que nós todos os riograndenses :temos o 
nosso coração bem ·forma,dl() e · olhamos sempre para a •gra pdeza . dessa 'eatria, 
c uja maior desven'tura, pará. nós, seria a sua c'iminuir;uo de um palmo de 
terrr.;. (llf1tito be11~; m .uito ben~ . O 01_"ado1· é calo'l'os am~ente cttntp1"imentad:o.) 

HESSAO DE 26 DE DEZEMBRO 

O Sr. Armando Burlamaqui (~Iovi-Jnento de attenção) Sr. Presidentf', 
não pretendia occupar a ptec'iosa attenção dos illustres collegas, nem rries:int. 
com o assumpto de que vou tra tar, porque pela comprehensão dos meus d•'-
veres é uma natural deli-cadeza entendo que nossa unica pt·eoccupação. ex-
(:lusiva preoccupação nestes ultimos dias de sessão, deve ser a elaburução da5 
leis de meios . Sou forçado, entretanto, a vir á tribuna para, com ·os dá· 
cumentos valios os e ineonfundiveis deixados pelo governo passado, · refe-
rentes tanto á sua orienta ção como á sua administração financeira, ora "u-
(!emente atacadas, uma e outra por espiritos mu:to dados ao patriot'ismà ta. r-
{ii'o quando acreditam não se poder elevar em defesa do atacado, mesm~l' - a 
voz do humil-de orador (não apoiados) que se encontra na tribuna, mostrar ·.C' 
acerto e a perfeita ·honorabilidade do eminente Sr. Epitacio Pessôa e seus rli-
.gnos auxiliares. _ 

A ques tão financeira é ; Sr. Presidente, uma questão ·que· ernpol.ga e ·do· 
~:ilna o:, E-spíritos brasileirúf>, jà não direi desde os .primeiros dias · da · Re--
publica, mas desde 'OS , -primeiros tempos de Nação independente : E· porque 
~ssa questão seja · daquellas que mais agitam o espírito nacional, e· porque 
o· eminente Sr . Epitacio Pessõa~ cuja· probidade e honestidade désafiarrr d!:! · 

. exames mais es-crupulosos .. . \ . 
O Sn: JoAQUIM. MoREIRA: ·_ E a devasse mais · rigorosa. 
O · SR. ARWANDo BURLAMAQUI: ..:..... . . .. . e a; devassa mais rigorosa, . corrio diz 

·o· ·meu nobre ·a migo, o illustre Deputado peJo· Estado do Rio, .Sr. Joaquim 
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. l\1or11ira já havia . p\ln~aC!o em fal:o::r JJm do::moralio est\lda sobre o modo por 
qua o l'lnçaratl o Gavo::rm> Pf:l.!lliJad!) ., 

Si Q )lonra da e4-l'n~~ü'lentl) da ~ep~blica p(>qe ser criticado e ce ns ura d.l , 
na or ientação dE: SElU !i>9VPI'Jl.O, ,si qe)l!l SI') ·lló.C!\l divergi!' , uma causa h ll. e.m 
qu e S . Jj;:;,c. é absolutamente ina tacavel. E' na s1.1a probida.qe, em sua h on-
r~td !l:.>:. (Apoi8clos gerqes.) 

S. Ex . nã o pede favor a ning ue111, ao seu mais rancoroso adversari'l 
elle consente q1.Ja lq\ler dev~ss&. na sua vid~t publica ou particular. (.-).poia-
aos,) 

.0 SR. 0CTACILIO DE ALBUQUERQUE : - Quando quizeram. aggt'edil-o SÓ a cha -
ram para dizer .q~e era invadido e que accuml.llava . Basta isso paril tira.t· 

, qualq·uer valor da s aggressões . 

0 SR. ARMANDO BUHLAMAQUI: - NUJl C&. n esta tribuna - ·e a ppello part< 
os Annaes da Camara dos Deputados - levantei a minha voz pa ra fall<t.r 

.em nome -do governo p~ssado, nem. do Sr .. Epita,cio Pessôa. Ag.ora, eu o 
faço. Faço em nome pessoal do Sr. Epitacio iPessõa, sem sua a ut01•ização ê 
cer to, m as igualmente certo de corresponder aos seus m ais intimas dese jos. 

O .Sr. Epi.taclo P essôa désrufiª 1l/os .!Hl\lS inimigos, sobre tudo os que s" 
occultaJ:n em nome dos i·nteresses nacionaes do .mesmo sem se a poiar nisto ou 
naquillo ·pwra qrÚe faç rurn uma fo rmal accusaçãJo, de um a.cto seu ·.por m enor 
que seja, si:q.u~r. C:·e quà!Jquer intenção deshonesta, Lanço este repto so.l·emne, 
para quem D ·que!Ta· acoeita r , T .que .venha. tersar as a:rrnas -com o ex-Presidente 
é!:a Re.PJl.lbldoca. neste ou noutro qua;] qlJ~r .fli$Sl.lmPto, de ~eu governo. 'brilhante e 
sem:pre !IID•P[auclido .p e;la naçã,e , liJ.as. sob,retu.q9, .p este, !l.e sua acçii,o ,pes::;oal 
na gElstão dos i·n t\l'resses 'PUbl',i•cos .no depar~mep,oto ~ f.inança:. . 

EJ <tempo h a de vir. q1Jan<do S . . Ex . recolher -se ao ~eio qqs seus coptpatrio-
tas, qut~ .ta,nto ·O <!'dmkam, em que ruqu~ll~s c ujas vo;!:es hoje se levantam, se-
rão, talve~ . q.s .primeires qlJe ? prre:rão ao cáell parJl, l}l·e c}a r o abraço de bôas 
vindas, corn.o .no set,I embanqu,e mUJ!itlos 1hes leva.ram caàorof;la.mente <; da eLe:; .. 
pet:lda. (.{lpoia.dos ) . F'elizment·r sã.o pO•lJcQS os qiUe !).ssilm I>roceC:em . 

Sr. Pr·esidente , o dEJbate ~ por demais i.n teressa.nte. e o assuiPJP~o é por 
demais i·ffi'portante . . Tão impor,tan te e J.l.e é q:uando enca.ha.do em elevaXLo ppn.to 
de vista no dos lntC!resses na.yion,a,es. que muit:o ·antes das ruccusações serem 
veladamenote formulada:s, com a caça •que as encobre .presentemente, ou r epe-
t idas pelos impenitentes a ôversarios. que eu, •que tenho a fortuna, .com o j'á 
mais qe U:rn<!. ve~ disse destl!. tri.buna e agora r epjto com ~·eodobra.d,o .prazer, de 
priva r nl'!. intimirlade de JS. IE~. de possuir sua amisade, de que tantto me 
UTI!.ne, jâ r eunia os el<emeni!os ;para a1Jreserutar ao paiz um estuõo dar.o. pre -

·clso ~ <locumentado do que !·oi a ·Ol'ientação e a a d:rhinds·traçãJo fi·nance!ra da 
presi<dencia. IDpitaci-o Pessoa, qp·e não opõde ser ·a,precia.c:a á indlluencia de pai -
xões e odios inconti•dos, mas que tem · de ser julgada á lu:ll C:a razão e .da 
arrrulyse minuciosa. se~ra. m n;s JÇa]ma., €• 'PrincFpalmente sinC!lra. (.Apoiadlos.) 

lllm UJm livro q.UJe a,cw)JG d,e •puplicar, "A di:Pecção da guel'!ra no :mar" . e 
.que ainda não tive o prazer d(l distribuir p elos me us eollegas da Camara das 
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.Dep.uU!,C:,os. e, consequent!'mente, qu<~.ndo imag1uava. ter que occupa:r esta ele-

.ya;da ·trlbu.I)a, não paTa defender a gestão financeira da preS'idencia Ep•i~çio 

PessOa, mas, e tão ·só~ente, para masti'ar, com documentos. o que ella fqi ~ 
como se norteou. já llinnunciava. este m ·e-u proposLto. Romnendo 0 meu silen-
cio obedeço ao desejo de .p.rovar que tf3. Ex. o Sr. IDpitacio Pessôa nada 6QCJJ1-
toú u;o tPaiz, nun<'a deiX'OU de d.izer lealmente á NaçãJO, a inte.irá verG.a.de p;este 
a.ssumpto como. aJi;ãs, em todos ·os outros . Havia me imposto a hellis.slma. 
tarefa, ·superior. sem ouvida, ás mi·nhas f'Ol'ças m3JS m·uito de accôrdo com meus 
aentlmentas. _de !IJPresen.tar é Nação um estudo a. que denomi nei "As :fiinanças 
brasileiras na 1presLdencia Epitact0 Pessõa", e que _já pelo titulo denunc:ia o 
seu . conteüdo. 

•Se não -fosseUL entretanto, as circumstanéi.al> Infelizes que envolvem. o 
debwte, ma.! .coHo.caJC!o e detUJ:"Pfl.dO até nos ;factos m ais eviqentes e m enos so-

·phismaveis, certarn.entc eu · não me animaria a fa tigar a preciosa ;'Lttenção dos 
meus i,J,J.u&tr:'es · cdllega.s. (Não apoiados.) 

A ·pr-imeira das at.•cusações, rlas que são feitas ao .Sr . •Ep!mcio PessOa. d.t-
zem os a;ocusadores .de agora, mancommunados com os ·de •outr'ora, !!Jil"OVem d:;~ 

mensagem dirigida pelo governo e.;ct-uai ao •parlamento . E' uma injustiça. 
T.ud0 quanto se c on1Jém na mensagem do eminente Dr . Al'thur Bernarc.es 
acha-se nos documentos oflfici"aes publLcados ,pelo g over.no pass a do . Abra,se. 
por exemplo, o r ela torio do mLn:istro da Fazen<:a , e nelle serão ·encontrados 
todos os dados da mensaJgem. 

0 SR . NELSON PE SEJNNA: - Só a má fé e ·o espírito de i111triga ,podem em-
presta r á mensagem do ,sr. !P-residente da Repub!i,ca, segunda i·z:ten<;;ão, qulll 
a de :llerir um eminente brasilei·ro. o Sr . Epitacio Pessôa, cujos serviços a.o 
paiz, .e, prinoipalmente, á segurança das instituições. tod·a esta Camara e o 
p.aiz procla mam. 

0 SR. ARMANDo BURLAMAQUI: - Muito obrigado. 
O !SR. RAUL .A.LVEJS: - ·E a annulle.ção dos contra.ctos r eal izados pelos Mi-

nisterLos IPMsados ? 
O :SR. A!lMANl'lO BuRI..AMAQUI: - Chegaremos 3Jté lá e verá V . Ex. como 

os factos são adulteraios . 
:Sr . .Presidente, que d-iz o honm.do Prosidente da Re.pllbl!ca n11 mensagen. 

enviada ao pa rlam·ento ? 
Que dados !IJPresenta .s. Ex. '! ISão os mesmos que constam- do relatorio do 

Sr. Homero Ba!Ptimá, que tenho em mão; são os mesmos que exhibe . o 
Sr. Homero Baptista. no seu retroSIPecto. adminiatrwtivo. como a Cama'!"a pôde 
v~rlficar . 

Como, portanto, se quer enxergar -na att~tude do actual governo uma 
fonte .Ç.{i EIJ<lcu.sações ao .governo ;pasl;lado ? Não é isso o que s e verifiea. Senão 
vejannos. 

,Dos doc·urnentos oflf·iciaJBs deixa~os :pelo governo findo nãJO emoo-.ge na im-
presS'ionall'~ mude~ da mensagem pr&sidencial "do ISr; Arthur Bernardes a 

·sem:rha vultol)a da divida flucttuante . Quem souber, ·POI'ém, H!r, ou quem qui- . 
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zer lêr com a.ttenção. os ·re.!ato~·ios .':.o Sr . Homero Baptista. chega!lâ, por um 
simpl·e.s ca:Iculo ·a.ri thmetic o, senã o á exa!!tidão . dos mesmos a lgarismos; . a 
uma somma a.p,proximada é'os mesmos frl-garismps . 

O Sr.: Elpd.ta.cio . l:'e ssôa. não . o podia fa zer. iNãJo rr-he cabia . exvôr a s itua çà iJ 
dif4'ici] . CJO- 'l'hesouro com a . nffidez que aproUVle ao g-over.no actua.J fe....:ef'. -Sen" 
ta.J.y.ez -criar d"iffi.culd'a des pa ra o seu · succe-ss·or, o: que a delicadeza na tur:§Ll' .de 
seus s entimentos não adnüttiu .qu~ fi2les~'e . .- Nã o se -cançou jáma.is &e . chamar 
S . E x . . a a,tltenção do Cong>re,;;so _,para as -&iffi-cul-da des ·crescentes do Thesouro 
pubHGo . Na sua eXIJ'osição; publicada a · 14 àJe . novembro s.e: encontr<t· .cla ra· 
m ente •expos-to o estad-o real do Thesouro, qu~s os seus r ecursos e as su as 
rt ,s,ponsa:bili<h.des . 

O Sr. Epi.tacio P -essôa. já mais .occul-tou á na çã o a ver-da Ce da s :tua çfto Uu 
pa iz; que r dwra n te o seu g_over no, qu er a que veio encon t ra r , sein fo r mular 
qualquer a ccusação, antes -expl-I-cando, pat·a a t;tent.a r , as diffJ.culàa ~es .óe ' seus 
antecessor es . 

Em su a m ensag em de 3 -de Se-tembr o de 191:9, o -8-r . . Epitaélo P es_sôn -:Ii-
rlgiu-se á ne.çã o. por inte nrredio -do Oongl'esso Naci<mal, em termos quasi que 
iguaes á queHes com •que a ca ba _de fa ze-r o honra do Sr. Arthur B erna rdes. 

O SR. DOMINGos BARBOSA: - ® ningu.em tomou isso como censura a o g o' 
ver no anterior_ 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUJ.: ~ Nem o foi. Dizia S. Ex . .que devia faliu 
franco á nação. 

:Leio text-ualm ente -o que •cons ta · do. m ensagem -'- primeira p·a!l' 'na "Di zen 
do-vos t oc!a a ver dad-e á:cerca das . qUJestões -que m a is de .per. to tocam ao ,pai;,.·; 
o ch efe do Estado diri-ge~se r ealm ente o.o !pov o _ouja represen1tação tant o ibe 
foi confiada. a elle, como a vós ". 

· C om estas eloq_uentes P <~lavras j'us tid'Lca o Sr. Epita ci.0 P e ssôn. a franqu t:-
za do Sr . Ar thur Berna r.óes.-

Ma is adia n-te. f. epo 's il~ e xllôr com a lfocmosura do seu estylo, já .qua li!fi-
cado como irri tantem ente cla ro, os m ales oriundos da nos sa desorga nizaçã o 
geral , o honra do i::lr. Epit•aJCio· P -essôa , sol1-dario com o go""\'erno que terminara 
seus d ias. depois de a nnuncia r á nação que, no •quaJtri-ennio a nteTior , o àef icit 
se wvolumava a uma somma. su.perior a . um mi-lhão C:.e contos, diz : pag . 11 -
Mensag-em de 3 de Setembro de 1919: 

"10 exerci-ci o· corr ente (1•9l•Q) nã o se a -p-resenta sob a sp ecto m ais · lison-
jein> · Sr·m fwlar -numa. eml;isão fi~- so·· mi! contos de ré 's e de outro de letras do 
Thesouro. p or a ntecipa ção de r:ecetta. e d-e ·igual im·portancia , com jur os a 
vencer somma nclo 1. 800:000 $, o TribunM de Contas já. registrou creêntos ·ex'-
tra ortUnarios no -va lo. · de !50 . ~15: 292$389 . " 

"E d-epois d-e autorizados g i1St6s ·t a manhos. ainda n os foram d 'rigi-dos, 
tambem para. o ann-o corrente. ~~~edl-dos de creditos· es·peciaes e extrao-roinarlos. 
que sobem a -33.501 :12-60'$074. P!j-Pel• ·e ·1. 492 :·447$542 , ouro~ de cred·gos suple-
mentares que montam n. 6.4-45: ~"32$1 ·81 vapel, 800:00"0$ ouro. ·e,e· cteditos l)arl1 
a execução de sentenças judiciaTias, ·qúe ·s ommam 737:302$-8·91\, papel. 'l'emos 
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ainda a vencer quatro mezes do a nno e EL rp-ersp·ecti.va é é:e exigencias identi-
cas. Só de quat ro minis-terias já tenho noticia que ha verã. necessiG:ad~ de p~
dlr-vos novos creditas supoplementares no vaJ.or de 21.219:772$327. Quer di-
zer que. em étespezas fóra c: o orçamento, o exerc:icio corr ente tem que set· 
ac·crescido de. <f6ra ouro, ?.12 .Si21: 270$254." 

rCha mo a attenção da Cama ra pa ra estes algarismos. que não traduz;eJn 
exat'lta e f-i-elmente a . somma da s respOt1sabili-cla de.s do Thesouro qua ndo a ssu-· 
miu o g>overno o b en em eri·to Sr. Epi·taJCio P -essoa. 

Jl.. div1d'a fluo .. uante qlle encontrou o governu .passado era supet•ior ao cLU-
t;Jo des tes compromiss os . 

A ell a me r eferlt·ei mais ta rde, quando m e occupar dos pa gamentos que· 
teve d-e rea lizar ecm seu quatriennio o honrado 8r . E-pitado P essõa." 

Segue S. Ex. enunciando todos os novos compromissos do _ 'fhesouro e 
a quelle!l qu-e jfl. constavam CLe projectos, alguns até no Se-na do, pa1·a delibera -
çã.o definitiva. E , S. Ex . terminava decla rando. pag . 13 (Lê ): 

"Considero um dever ele patriotismo exvor estes faclos ao Congresso e :1. 
Nação na -espera nça ele CJUe facilitem ao Governo o empenho ele tirar o .pai z. 
desta situa çã.o la m entavel." 

Da hi t inumos. Sr. P residen te , <luas conclusões . A Pti•mei-ra é -de apoio a 
attitude do horu'{Udo Sr . Ar thm· B erna:r-&es. e ~L seg u.nd-a. a d e (i.ue a sLtuaçii,o. 
Jumenta vel do 'l'tws our o já vem clt: outros t emJ}OS. sem que, portanto, n os de-
vamos ala rmar, e sim procura r c"Untr os nossos ma les acabando com todos •OS 

a busos. muitos dos quaes •S. E x . a pontou com a m a ior cla r eza, e opaca e>lles-
pediu os r emed-:o-s que indka va . S . Ex. , .porta nto, na pri-meirEL vez que en-
s ejo lhe of<fereceu P._a ra fa la.r fL Nação, por !nbermedlo do Congr esso N aciona L 
teve uma attituee identica á que <l!OEtba de ter o honraeo governo do Sr. Ar-
.Uiur Bernareles . Não procedem, pois . as a•ccusações daquelles que quer em 
hurJcar a orig em de seus wtaques neste documento official , de que f ol ene<u-re-
gado de r-e.!atar n es ta casa o m eu emi-n ente a migo, no tabLLissimo deputado por 
S. PaulG, rela tor d:1 F a zenda., na obra magistral, qu e só poQ· si mostra a o mun-
do intei-ro o -v,a lor C:.os nossos estudos e a situação de re!E>vo do nos·so pa ria--· 
mento. A esse not-avel clocun1ento ber ei que volv<;r mais ta rde. D evo, entr.e-
ta nto. desde já, decla ra r á Oamara, aquillo que el!a conhece m elhor elo que 
eu, r elativa mente as finança s pubHcas. já ·não do Bra sil. m as de .qualrque~·· 

paiz. Ao gooverno do Sr . E.pita c!,o Pessôa, como a tod os os ou tros, como a este •. 
no exM!le da s itua ção q·ue se lhe depa ra elo Thesouro e elas sua s reS:ponsabiJi-
dades , uma di.sjunct,i-v~c se a presenta e se a presen ta sem pre; ou elles acó clem 
li-s imper-iosEts n ecess tcla des do Thesouro e providenciani exclusivamente pa ra a 
viela anorma l da N açã o. ou têm de a ttE>nd-cr á funcçã.o moderna do E stad o, 

J 

isto é. de fazer urna po"!._i tica de a mplos e contí-nuos esfc, r ços pa ra prooporcio-
nar ao paiz os elementos c1e que este a nceia J}Ur <L progreC:.ir e p·ros pera r ·. 

O Sr. Eplitacio P.essõa, I]_) ar indoJ.e, e a:t é m esmo p.~r u:m justo d:esejo ele 
solida1i-edade com o g-o-verno de que fõra notav el mi-nisotro, inclinava.-se na tu-
ralmente pa ra o o·egieen das economias, cí D1tt 1·a.nce, qual o de gas ta r stricta-
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mente a.quillo q·ue fosse arrecadado para a mamutenção dos serviçoá pub!Lcol!. 
Bem depressa, entretanto, viu •S. Ex. que commetteria um crime de 'lesa pa- . 
tria, se emprehencesse esta ,poHüca. A situação em que e.ncontre;va o paiz, 
oriunda, certo, dos nossos proprios erros, e de todos que têm go~ernado o 
paiz, ou que têm tido responsabilidade perante a Nação, mais aggl'<l!Vada, sem 
C:uvféla, pelo estado de guerra estava exigindo de norte a sul, mec:idas impe-
riosas para evitar o com,p<Jeto desca;lab<ro dos nossos tram!p,o.r't"s, a que S. Ex. 
não podia deixar de acudir sob pena de diminuir constder.avelmente o traba-
~o naci<onal, e assim a~ proprias fontes de onde te.ria de ha urir recursos pa.r;a 
o . Th esouro . (.Apoiados g enl-es. ) 

Em discursos que Üve a honra c·e pronunciar nesta CO.mara dos Srs. Depu, 
tac:os e que h oje f<H:mam o pequ eno volume qu e aqui trago, defendi, com fa-
<:.tos que não fo ;;am contestados, nem podiam, nem · podem ser contestados, a 
orientaçiio govername.ntal observada na pasta da Viaçãa entregue a ha:bil e 
honesta direcção do Sr . .Pires do Rio, p.rovanllo que o governo do Sr. Ep·tta-
cio Pessôa acudiu de ·um a outro ·extremo co .paiz; pela força imperiosa .c:as. 
necessidades urgentes e 1-na,diaveis e que não podia deixar de fazer sob pena 
de impeci•r o natural p.rogresso do Brasil. O unicQ remedio ·que ·se lhe ap.re-
sentou, como e~ff'icaz para .wssa difficil situação, foi o. C:.e olhar com energia e 
coragem .para as nossás poss~bil'idacles e enfr entar os m a,l es permanentes, ,pro~ 

cedend0 com ordem e m ethodo, m as agindo para asseg ura r desenv·olvimento 
As riquezas particulares, fonfes perenrres onde o.s gastos pubJi.cos vão buscar 
seus recusros. . 

A,inda hoj·e, s·r. Presieterufe' a situação é a m esma, i·dentica é a orientação 
magistralmente delineada ,p.elo eminente Sr. Francisco Sá. quando traçou o . 
\'eu grande prog1ramma . - li;ão ,pwrar, proseg16ir .- não i.nici(W - eis a suu 
divisa . 

Sr. iPresidente: em fina11ças pu.b'licas duas es•calas se defro·ntam: a que. 
entende qu, a solução para. pm caso como o nosso é, ap·enas a da economia, 
a da paralysação de •todas as obra.s e -cerceam ento ·de todas as ·iniciativas e a 
cuja l eaderança •pertence, de C:ireito, ao eminente deputado ·por São Paulo que 
e·ntenile q·ue. si 'grandes si'í.o as nossas dif,fLculdades, si i·nnuineras sãa .as nossas 
responsabilidades, por isso llj·esmo, possuiclo.re.s deste ri·co solo que temos, só 
podemos ·ser dignos de1le faz1mdo -o •progr·e-dLr e p·rosper a r, e para fazel-o prc-
.gredir e pro·sperar torna-se a;bsolu.tamente, ·n ecessaria. imprescindíveL a po-
lítica de realizações. 1 

Nesta, Sr. Presi.dente, sempre me filiei e a ella nã, poG:ia fugir a preffi-
·tienc!a passa;da, fo sse quem fpsse, o Presidente, sob pEma de atrazar por longo 
tempo a evolução do Brasi.J . 

Sr . Presidente, C.e .que SIJ accusa o Sr. Epitacio .Pessoa? De ter sldo um 
gas-tador, de ter sido um goyerno que não tev-e a · nÓção da mediàa entre os 
r ossos recursos e as suas indc.iativas. 

Ora, Sr. Presidente, quem de animo sereno examinar a questão, ha ds 
verificar que o Sr. Elp<itacio P essôa se encontrou .. um periodo excepcional da 
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"Vida ~o paiz . Tev-e de attenda- âs cesp€>zas imperi·osas qu e o mome nto exigia 
e impunha, taes 'como as r elwtivas á visita C:os ·Reis da Belgica, a r eorga.niza-
.ção do Exercito, á refOt·ma. ·do ma:terial rodante das estradas de ferro , á s u a 
conservação, ao •recen seamento a o centena rio, á exposição. ao Lloyd Bra si-
1.eiro, cuja .precarieda C.e ainda. hoj e persiste. á .protecção da indu s-tria do car-
vão e muitas outras ue importancia m·enor , que todas sommaJdas dão uma 

oqu a ntia perto de m eio milhão :de corutos de rêis. 
Qua.Jquer que tivess~ sião :; chef;; do governo a nterio·r . te.r ia de attenC:er 

.a estas exigen cias especia.es do momento. 
Vejamos a g ora, St·. P.res'Jdente, a situ ação d.o 'rhesouro no quatriennio 

·passado. 
O deficit conh ecildo, consta nte d e todos os documentos, o deficit real do 

<[ uabrJennio Epitacl!·o Pessoa, if.oi approximadamente ele um milhão e duzentos 
mil contos de réis. Como cleficit, •saiba a Camara, deve se e ntender a d! ~ffe

r ença ·entre a l'eceita arrecadaJda, inferior á creada, e a despeza 1'igoros·a m e.nte 
·or owmentaria, uruca m ente do -oroamento ·ord1-noaJI'io. 

J·unte-se ao deficit or çamen"ta·Dio, o valor ·dos compr-omi·ssos dei'xauos 
pelo governo a n terior e q u e com o já v!Jmos, n os documentos o.flficia·es, monta 
:á mais de 350 mil contos. 

Somm·em~se a estas duas paroella;s· as despezas forçadas que teve a p.re-
sidenóa ElpHa,cio P.essoa, e que ca.J.cu lwda·s sem grande rigor, ascendem a 
perto d? 500 mil ·contos. Assim, s·enhor es Deputados, .o Governo passado teve 
-de fazer f·rente a u ma desp·eza sup.e11:•or ã receita. e rn rnaLs ue doi~ m.'lhões ele 
·.cont0s -de ·r éis. Pan:a. a.t tender a estes g·astos dnevit::tve:s o Gover:no . Epita.cio 
lançou m ão elos recursos que con.st·a,m ·d.e . t odas as mensagens pres-iden.ciae:> 
·e dos l'Bla1lo!-ios do iJl ustre S.r. Homem Bapti-sta. 

ID note ·a Cam wra que 'não i'ncluo no compu tv total as encampações ele 
vortos e ,estraJd.as de fen·o que elevaan de muito a-s neces&~dades a que o 
'Thesouro teve de a.ttender . 

DeiXJando, portanto, o Governo pa.~'s.adu u-ma cUvi'Cla f(uc:tuante, co·mo a 
·QUe deixou, e que está avaliada em 800 rnitl -contos, realizou u ma obra que sv 
-póde merecer app.Jausos . 

Mas desta divida fluctuante, devemos sub trwhir -os r ecu rsos d eixados· pelo 
·Gov·erno que findou. QuaJes ·são e s tes recm,sos? .Elmqua,nto montam e1les·'? 
V'amos ver, Sr . . Presiderute, com os· clocum:entos ofd'Jciaes. 

L eia-sp. a b elliss.irna exposição de 14 de N·!J'Vembro do emi n ente Sr . Epi-
tacio p ,ess-oa, dand.o conta á Nação dos actos de SP.u benemerilito Gover,no. 

Exa.minecse o rett·.os>pecto aclml1'1istrativo publicado pel'o illusrtre e hon-
:rado Sr. Homero Bapti-&"ta, Ministro da. Fazenda <ta presiden·oia passada. 

Numa e nou tJra encontra-se t u do -o que u. Cam,a r a. vai ntovamente sa:ber. 
A' pag. 27 do retrospec to "c1miln.istratl.vo, a que acabo de me r efeirir, 

'lla rubri~a "Pa.Jtrhnonio _Naci.onal " , lê-.se: 
R,e~orço do "stoclr"-om'o pa ra o fundo de garantia convertido a papel -· 

·moeda , 163 . 627: 5R5$440; 'JJrtulos da divida_ externa, f: 1. 451.400 ou ao cambjo ele 
'7 <!Ji·nheiros, réis 49. 76~ :28~$714; LuCTo d'O conven:io ital;a.no, que, de accõrdo. 
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corrr a lei, vai ter applicação espeO:al,- 35. 31~ :~69$30·5; ._A:cções elo BaJ-,:co dO> 
BrásH, (137. 500) _ que a cotação actual (300$000) representam 41. 250:000$000; 
~~m ·mil•hão Cle dollars emp•r<>_stac1o ao BaJ]CO do Br<asil para abrir agencias no. 
estramgeiro, 8 .·500: 000$000, o·t• seja um. tota.J de 298.354:840$459. 

Aind•a não ê tudo, e dis~o sabem bem os &ccusa.clores do Sr . Ep>tacio . 
. P-essoa . Poc1emos acorescentar a este wtal os 40 mil oontos, ouro, que o Go-
vel~no Ep~ta,cio encontrou e que de.nes não. se ub'liz;ou, e que em papel sflo-
104. 000 ,contos, e que afinal são recursos do The~;ouro. 

Certo é ' , s-enhores, que estes 104 mil contos devem ser levados !L credito. 
do Gov·er:no anterior ao do• Sr. Epitac1o Pessoa, isto é, á presidencia. W en-
cesla o Braz, por igual fO~'ten .. en:te a;ta.cado a põ.s seu peQ·!Lodo de mando e aqui 
brilhantemente defenc'Lklo pelo illustre colJ·ega Sr. Antonio Carlos , em me-
m -orial di-scurso, reba tenc'Lo. todas as infunda das <eccusações levantac'Las contra .. 
a sua gestão na pastiL das Fina n ças . Não é ele hoje ,, estamos vendo, es•ta 
tri-ste preocoupação de deseloglar os governos que passam. 

Voltem.o-s, porém, SQ- . P·resiclente, ao sim.ples emunci-&uo dos r ecunsos dei-
xados pelo g·overno para 1nostrarm.os ao paiz. que as -accusaçõe.s· ele delap;'•c1ac1or 
elos clinh e' ros publioos oomc que se entende 1.mp-opuJ.arizar o grande governo· 
do gt·ancle Bra,~.ileiro. não resiste.m a analy.se n'lais: slim.ples . 

. No m-e.sm-o .ret<rospeeto ele, S.r. Homero Ba p:tista, paginas wdta,nte, o toüLl 
elos valor-es pas·ea. .ela s·on•ms, que acabo ·de lêr, para a de 311.572 :·325$484,. 
incluinclo nov~Ls pa.rcellas que lá estã;o de·;l<dament-e detalhadas e que deixo. 
de lê1· para não fatiga r a ~enevola a.ttenção elos mustres colleg·&s. 

Além d1sto, da emissão da.s auto•t'izações em somma ;total de 200 mil' 
contos, o governo deixa n p 'T-hesout~o m•ais de 112 mil contos para sere:rrt 
postos em cil·ctüação, não devendo seT leva:clo <uo passivo d;o governo pa.&saclo, 
co1no· fazem s-eus detr·actCU'<lS, a i~nportanc'a autot,:za,d!a, mas, u n.icam·enie, a 
utilizada. 

_A' pag- . 91 do mesmo r·et r-ospecto - mo.s tt·a o Sr. H-ornero Baptista que-
o govm·no deixou - e ni:\.o J.erei porque todos os Srs. Deputados cleve.m 
cnheeer - outros r ecur-sos em somma s'upe11! or a 91 mil contos, tudo alli de-
vi.c1am en te .espec-ificado. 

· .I~ com estes da.dos , Sr , P:res'ide·nte, ·se póde' affi<rmar que S. Ex. o Sr .. 
Epibcio P.essoa não ag~:u, pa p residencj•a da Republ'i.ea, .senão com um p·ro-
fund·o senso elas peepon.s·abijidacles e d<:lis pos-si•bi-licl:a:des do nosso Thesouro, e 
que l-ega a s·eu succ·ess·or mna situação che'a de difficulda.cJ.es, mas não 
proven:i•entes ele s-ua má ge~:tão financeira, causa que, a11ã.s não foi ,dJita pelo 
actual governo, 

Conti-nuemos porque ainda ha ma1s. 
Aguardei, S.r. Pr·e~Jidente, o parecer do honraiio relator da Fazenda, Sr. 

Cinc;i·na.to Braga sobr·e a rr,t·en.s-ag-em pres·idenci·al, para p•oder entra.r no de-
bate que, necessaria.m.ente, tinha el1a ' de provooa.r e está provocando. E' 
S. Ex. ·quem nos -clJ:.z, exp-onàJo, com si·n<Jeridac'Le, a questão, faUando com sua 
habitual e rude franqueza á · Nação, á pa.g . 24 -do ·seu pmcecer, julga ndo in-
cidentememte a pres[-dencia 1)assada que: "As 1nJida:tivas anroj·adas do S.r . 
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'f:<Jpitaoio Pes.soa não fora,m e:l>'ecutadas com' os recursos ordinartos das an-re-
<la!d!açõe.s ·dos jmpostos, .foram erfectiV'a;das com r·eou.nsos ele operações de 
:credito linterno ·e extel'no, que ene druxou consolidadas, salvo com r !llação 
á 820 mil contos, qu e tam.bem não Urou da -renda ord!inRrja, mas cj.eixou em 
divida lfluctuante. 

Mais a diante diz: Ve-:se J.og>o que a divida fluctuante é o produç;to d.l-
:recto da despeza Ol'dinar~a ; a.s gr·andes inüciativas cl·esse pet·,iodo for·am ;rea-
lizadas -com ·emi·ssões ele apoHces internas n a oif!'a de 450 mi l contos, e com 
·dinheiro ·de emprestimos externos, na cifra ele 9 mlilhões de libras esterlinas. 
e d,e setenta e cinco crn\1hões de doJl.a~·s, dos quaes s<eoda jus to cleseontar o 
·grande a ugm.ento de ' nosso stoclG de ouro, e o enot•rne stoclc ele saocas d·e 
·café, que são· por assim diZJer, .c1inheil'o na g>aveta". 

Isto mesmo, Sr. P.resi·clente, acabei de clizer, e dirá todo mundo que não 
-examine a situação de má fé. 

E, S. Ex. contionúa, textualmente: "Essas ~11!icia•tivas arrojadas do Sr. 
Ep~tacio Pessoa , todas em fc>mento dos recursos nacionaes, em pil'estJigio uo 
Brasil, não sruhü,a m da arrecadação d'a ·renda ordinari.a". O deficit de 540 mil 
·contos Bm' 1923 não vem clahi; q uanc1o muito. p6c1e-sB leva•r á conta destas 
cutei" iniciativa;s, os ;juros elos tituJ.os ®ternos ·e €·xternos que ·ellas provo·ca .. 
ram: serão 50 m:ia contos, n1~is ou menos, ou eerCG'L d'e 10 o lo desse deticit. 

Ora, Sr. Prel:'óclente, si o Sr. Epi•tacio Pessoa teve um defioit superio'i· a 
um m·i.Jhão e duoontos nnil eon!tos en:tre a receita anrecada. e a despeza for-
çada, daro é que S. ·Ex. não podia te1· as inl'.ciativas que teve, fazendo as 

·Gncampações <eomo a Amcilila,ire, o P .o,r.to do Rio Grande, a Sul :(\fineira, a 
I·l!'agança a Goyaz, quando não me queira referir a outras muitas sinão por 
m<:Joio ele operações •ele Ol'ecli.to e operações que pesa m no orçamento gGrai elo 
p<)liz, por uma somm'.:L relativ•amente ·Insignificante, como se vê do br1lhante 
trabalho do Sr. Cincinato Bra;g·a. 

Qua ndo, pürta nto, S. Ex. na da houvesse feito, quando S. Ex. se tivesse 
.exclusiva;mente cill1!g·iclo á funcção •material doe arrecadar e pag.a,r, nem por isso 
.a ,E;i.tuação ·elo Thesouro t eri·a stclo mBlhor. Como poderia :ter f eito face a umct 
clespeza superio•r á reeoe<Lta em m~Ls ele um mi·lhã,o de contos? Ness.e ca;so a 
<divida fluctuante não ser'>a o que se annunciÓu, mas igual a differença entre 
a de<.peZla feita e a rece.:ta ar:recaclruda. Entr-etanto, ·S. Ex. deixa rupenas uma 
<divida fluoturunte s u.pe11ior a 800 mil contos, que nem toda é do seu g.overno, 
e á qual el!a não ·podia fugir. Mas deixou e•m q11e condições? Nas boas con .. 
<'Lições que se conhece, porque o s·eu princi,pa l cr edor, o do Thesouro, é · o 
Banco elo Brasil , que, ·af.i111al, é o pl'oprio Thesouro. 

Já vimos a situaçllio do Thesou!'o, quando. S. Ex. assumiu o governo em 
.Julho de 1919 . S. Ex. 11ão o di.sse clru!'amente na parte referente á divida 
fluctuan.te , achou prudente nllio o fazer. Não o app1audo nem o censwro; 
-podia tel-o fruto, 1>orque dizer á Nação a verdade nunca é crime. Eu, porém, 
-devo clizetr para que ·se julgue bem o que foi a a;cl:min.ilstl'ação finrunceira. d() 
;govenno passado. 
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Conheci<da esta situaçã,o, a ru'lmri.ttirmos como aconselhavel essa poJi.tica de-
rigoro~a e estricta eoonom:,a, essa polliti.oa de .i-ner<cia fi•nanceira, o governo-
do Sr . Epi.taci.o P essoa, de'V1a dei:lw.r uma dhv.ida fluctuante superio.r a um 
milhão e meio de corutos de r éis, si,nã,o . mais, porque a d~vj·da i'luotuante de-
corrente da differença e11tre a receõta ordina rta e a des~peza orçamenta:ria m·-
di•naD:ia,. monta a mais ·de um m.ilhàJo de contos·, como já vi-mos, e a dri.v1da 
que encontram, vinda de s·eu antee1essor, ultrapas.sa a 500.000:000$000. Dei-
xando o.ssas .responsab.iUdaldes reduzidrus a 800.000:000$, S. Ex. pre•stou O\ll 

não um serviço ao paiz? 
Da divida fluotuarute da 800.000:000$ que · o govet'!lJO pass-ado legou ao. 

actual, deV'em · ai·nda ser dedu21"dos os recursos deixaJdos p-or S. Ex. e esses, 
já os enunciei, são superiores a 400 mil c-ontos, não fa1lando dos recu.rsos-
em ser, promptos a -terem valor. 

Não soa eu quem o Çliiz, mas sim o Sr. Homer-o Baptista, á pag. 90 do. 
seu retrospecto administr<~~tivo, como, jft .J.i á CamaJra. 

Mas ainda desta. vez não é tudo, senhores. 
Na exposição que apresentara o Sr. Homero Baptista ao honrado Sr. 

Sampaio Vida!, onde se vê, numa linguagem claríssima, a descripção real da 
pobreza do Thesouro Publico. S. Ex., entretanto, diz a pag . 88 (lê): 

":Providenciei, em tempo, .de maneira que os serviços da divida estão· 
feitos com antecipação: · em Nova York, até 1• de Maio do anno entrante e. 
em Londres, até 31 de D ezembro, m as, com providencia t omada já para que-
o sejam até 31 de Março tia importancia de libras 2. 600. 000." 

E, na pag. 92, enuncia em separado que: 
"A' casa Rothschild Fre;:-es, de P aris, deverá ser 1·ecolhid<L a somma de 

cerca. de seis milhões de francos, pelo Governo Úancez, á disposição do Go-
verno Brasileiro." 

Assim, são - novos recu11sos a accrescentar aos já conhecido'!. 
Conhecemos, illustres collegas, a que se reduz a grita apaixonada e odien tn," 

com que se quer apresentar o grande Presidente do quatriennio passado, 
ora ausente do paiz, como um criminoso. E · eis porque, senhores, no exame-
real da nossa situação, o IJrninente deputa do por S. Paulo, num sadio opti-
mismo, -do qual eu partilhe integralmente, estudou á luz dos factos a situ a.çii.Q· 
verdadeira do pa iz, não np absolutismo que se .pretende, mas na relativi-
dade que se impõe, mostrando que, si o Thesour.o tem a,perturas possuímos· 
os meiOs ae nos salvar, def~cle que 'nos deem elementos de trabalho, que lJOS-
sftmOs trabalhar . 

Sr. Presidente, um asl!iumpto desta natureza é dn tal modo complexo r ·· 
envolve questão de tamanJ1a importancia, que não seria, no desalinhavado-
ãe minhas palavras (não a-poiados))' que pudesse elle ser abordado, como 
merece. 

Estou me limitando exclusivamente a repetir o que consta de documen-
tos officiaes e que a malepicencia .propositadamente, deseja ignorar, conhe-
cendo-o perfeitamente. 
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Não venho aqui defencler a honorabilidade pessoal do Sr. Epitacio Pessô1:_ 
O SR. ProRo CoSTA: - A honorabilidade pessoal do Sr. Epitacio Pesso!t. 

está ac·ima de qualquei· ~ccusação. (A1lOiaclos ge1·aes.) 
'Ü SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Agradeço a V .. Ex. esta justiça, que {i· 

a da Camara, como a de todo pa iz. 
De facto, não basta querer ferir a honestidade de alguem para que ell3: 

fique ferida. é preciso que a honestidade seja vulneravel e não o é a de um-
homem cujo passado é um attestado eloquente de altas virtudes e nobilíssimas 

. qu alidades, e que só pelo seu pa;sado foi chamado ás altas posições, 'IU~ 
tão digna e brilhantemente occupou. (M1tito be-m. Apoiados.) 

O SR. OCTAVIO RoCHA: - Aqui na Camara ninguem discutiu a honora-
lJHidade do Sr. Epi ta cio Pessôa. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - E' exacto. V. Ex. sempre a e!la se re .. 
feriu com a justiça que ·se impõe. 

Si fosse necessario, ·entretanto, descer· a um exame minucioso da acção-
do Sr. Epitacio 'Pessôa, ou por outra para empregar a palavra propria que-
em meu auxilio trouxe o meu prezado amigo, ·Deputado pelo Rio de Ja-
neiro, si necessa1·io fosse .fazer uma devassa, pois, que ·ella sejà reclamadn-
POl' quem tenh!l. autoridade para fazer! E se a Camara tivesse alguma duvida: 
neste sentido, ·e não · a tem, pelas demonstrações que estou vendo e ·sentinclrsr 

-:poderia appellar para o honrado Deputado pelo Rio Grande do Sul, Ministro 
que foi do eminente ·Sr. Epitacio Pessoa, e um dos mais illustre~S, para. tra-
zer o _seu testemunho peseoal, já não direi da preoccupação dominante em Suf.!: 
Ex. mas da impertinencia até com que o Sr. Epitacio Pessoa insistia junto 
dos seus dignissimos auxiliares para que reduzissem, da maneira a mais P'.>-
sitiva, quaesquer · desp0zas que nfw fossem rigorosamente legaes e neces-
sarias. 

0 SR. SIMÕÉS LOPES: - Ap_oiado. 
Em relação ao departamento em que tive a honra de servir, posso dt'-

clarar .que encontrei da parte do ex-Presidente da Republica o m::tis escru-
puloso empenho no exame de todos os contractos, de todas as operaçõe~ qu'' 
passarão por aquella pasta a mais constante defesa do Thesouro Publico c• 
dos interesses nacionaes . 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: Este testemunho de V, Ex., que muito 
agradeço, é mais uma prova do que affirmei. 

o SR. OCTAVIO RocHA: - Aliás, não era necessario, pOl'CjUe o meu pro-
prio collega -de bancada é um exemplo disso , 

o SP.. SIMÕEs LoPES : - Muito obrigado; m as no momento julguei devr>r 
fazer ess~ declaração com toda independencia. 

O Sn. JoAQUIM MoREIRA - Opportuna e necessaria. 
o SR. ARMANDO BunLAMAQUI: - Infelizmente, muito necessa ria, mas que 

não tet·á o merito de fazer calar os que conscientemente bem sabem disso 
é~onvindo-lhes, porém, fingir que desconhecem. 
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P or conseq~en cia, s,r· . P residente, essa é uma qu estã o que se não drs -
c u te e nern nunca pretendi discu tir , p orqu e ser ia me diminuir . 

A ques tão que se apresenta a o exa me do paâz, á sua critica ou á ~ua 

.censu ra- ou a os seus a pplau s os é de ou tra natureza - e t em de ser es tudada , 
não á luz da pa ixã o ou de inter esse, m as á. l uz da r ealida de dos factos. á 
luz, por exem.plo, desta exp osição qu e o Governo enviou á Nação, ás vel!l·· 
p era s de deixar o po.der . 

N ella se encontra, n a n itidez do seu estylo brilha n te, tudo quanto o Go-
'!erno pas~ado fi zer a no t empo que ·lhe coubera. de a dministr·ação. _ 

Eis a qui o ac tiv o e c passivo de um a P r esiden cia . E' p elo conf ronto en-
t re as cifras correspondentes a u m e a · outro qu e se ha de concluiJ: pela b <!>-
nem eren cia do Sr . Epita cio P essõa, p or qu e p or outra co u sa, s inceram en tt", 
de boa fé , nã o ·se pó de .deixar ele cone! ui r . (Apoiados g eTaes) . S . Ex . cita. 
t odos os r ecursos que obtivera, os da a rrecadação ordina ria, das receito. ~ . 

·os dos creditas , dos emprestimos, das emissões de a polices, t u do S . Ex. 
ci ta mas cita ig ua lm en tt: tudo qua nto fi zera com esses r ecursos. E termina 
.a sua bellissima exposição - documento notabilíssimo da v ida a dministr a -
tiva do paiz- decla rando: "cz.igMn os h Mnen s catJazes ele jtt stiça se o ·actit: o 
-do Gove1·no q·u,e f i nda t e1n ele se en ve1·gonha1· do seu passivo." 

Sr. P t·es iclente, no t erreno dos pr inciplos, ou n o terreno dos factos, nós 
acceita mos a discussão . Venham-n os contradic tar sin ceramen te a quelles que 
n egam esses factos, esse;~ algarismos. Com eUes discu tiremos os menore~ 

factos. Aos que buscam tã o I só m en te crear u ma a tmospher a de p opula rida de 
re tumba nte, mas qu e ser &. passageira em t orno de seus nomes, que n a da tem 
d e benem eritos, a esses nã o r rspondemos , a esses nã o crub e uma r espos ta . N ã o 
usam de bo 'l. fé e, p or principio, por índole e p or educação, só discut., c0ri'1 
homens a nimados, p elo men ps, de boa f é apparente . 

Sr. Presiden te, uma das accusações m als g raves que se fazem a o ex-
Presidente da llep UJblica é a ref eren,te á valorização do caf é . / 

Vou dize r poucas pa lavr éfs nes te a ssumpto, m as estou cer to de que es<:as 
pa lavr as de b om sens o mo~trarão á Camara a ina n idade dos tlespeita dos, 
que p or -se acreditar em sen~ores unicos da sciencia da v a lorizaç_ão do caü, 
J)Or se julgarem possui-dores po conhecimento exclu sivo -de t odos os m eios c~ 

vazes de valot·iza r es te p rodpcto, a cretl!tam que n ão se póc1E: passa.t· sem a. 
.su a pr·ecaria a u diencia, ·~ como nã o tenha m s ido ouvidos, n em consulta dco: , 
-obstina m -se a. negar o q ue foi f eito, o m erito da o·peração r ealiza da , que 
t eria. s ido optima se lhes tivesse cabido a c1irecção, qu e .por t er sido despre-
zada, ora se vinga, a pregoando um decantado v a lor aos seu s conselhos nunca 
solicita dos, in sinua ndo m a levqla e vela da m ente censuras á honorrub i!ida de, a t é 
p essoal do h onrado Sr . E pitéfCio P essoa. 

Se:rhores: A valor ização do caf·é é uma operação simples , E' u ma op.~ .. 
>.a cã o commer cia l. O ho:--.rac\o . S r· . Epitacio Pessoa - a meu ver em erro 
2• a quella occasião - r elutou 13m f a zer a pr im eira defesa do ca fé, q uando. e,;s::.. 
õ ef esa s e empunha , em 1920, pelas circumsta n cias e condições qu e S. Ex · 
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<depois v eio a reconhecer em 1921. R ealizou a defesa do café, compra ndo u. 
produ cto e a rmazena ndo-o, porque a v a lorização se opera.ria exclusiva m en te 
p ela r eti rada do a rtigo do mercado. S. E x . nã o fez m ais 'do que obedecer a. 
'Um principio comesinho de economia politica ; rareou a. offerta para va1o-
.r izar o producto . 

F eita a ·v alorização com os r ecurs os internos, n egou-se a um ponto em 
·que n ã o er am mais s ufficientes esses r ecursos . O Governo effectuou um:1. 
-Operação extern a contraiu um empres timo de 9. 000.000 de libras, dando com.G 
ca ução 4. ·500. 000 sacca s el e café . Esta a s ituação a ctua l do n egocio. Tu:Jo 
.mais são s im ples conjec!:u ras . O café está e~ bom preço; isto quer diz~r 
·que a m edida continua produzindo s<:Jus b en efi cos ef·feitos . Outra cousa n s.o 
.se quer. 

Sr . Presidente, a opera ção existe tal qua l foi feita pelo Governo. Da s 
-4. 500.000 saccas ele café , cr eio que n enhuma a inda foi vendida, ou, se is3 ü 
se de u, f oi em qua ntida dE' pequena . 

Qu em sa.be se t a lvez nis to está um dos motivos de a ccusações con t ra n 
·Governo da R epublica ? Quem sabe ? Quem nos poderá dizer se no interosse 
da quel'l es qu e qu erem que o Governo ven da j á o caf·é não es tá um des tes 
mo tiv os ? 

Mas n ã o e ntrem os n a a na lyse desta s h yp otheses. 
A s ituação é ·es ta; o G overno p ossu e, ho je, 4 .1500.000 sacca s de caf(, ; 

s obre · eSS2l !O 4 .•500. OOtí !;accas dt; café levantou um emprestimo de 9. 000 .00() 
:;t erlin os, dan do esse ca-f é como cau ção. Ninguem lhe daria tão elev a da s om-
m a ·se o valor da ca·u ção ~Jão fos se uma solida ·ga rantia. 

·Como se p odem tirar conclu sões dessa operação, se a té a data de hoj e 
n ão es tá e·lla ultimada, i sto é, a inda o caf é n ão foi v endido? 

Tu é! o faz prevê r qu e dê lu·cro , m as pó de -ser que dê prejuizo . 
O SR. OCTAVIO R OCHA: - A operação do café só da rá lucro. 
O SR. PE~RO COSTA: - Não s e tra,t a r á de uma especulação em torn o do 

<:il M> para pr omover a ba ixa? 
(H<t ot~t1·os a1Jar t es, :ll1'inci1lalm.ente das . bancadas minei·ra e pa1~Hs ta .) 

. ú SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Quem sabe ? 0 que clig o é que O Gover -
n o :t;assado leva ntou um emprestimo de n ov e milhões e que só poderemo~ 

s aber se a operação, em si, fo i boa, cleu lucr o, dep ois el e ultimada , dep ois é.e 
·COl:!fr cnt a da a r eceita obtida com os compromissos decor r entes da operação. 

o i: L, isto n ã o occorreu. Toda" as accu sações peccam , portanto, pol' fa lta 
de bas, . N ã o sei que va ntag-en's possa h a ver em se dis·cutir em publico uma 
uegolliação dest a ordem , que, com o t oC:as de seu gener o, dev em ser tra ta das 
·com g-r:, nde cautela . Nã_o se conhecem deta lhes, c omo fazer juizo? 

.O Sk CINC'INATO B RAGA: - Inconvenientes pa ra o pa iz são a s d iscussões 
-sobre ull1a .operação genuLna m ente commercia1, f eit a pelo Thesouro. P a ra 
a •Jferil· della r esulta dos, é pre·ciso que este a r ealize com o segredo, que é a 
alma do neg·ocio, e n ã o -se descubra, pa ra dar ga nho á esperteza dos com-
:mer cia nt.,s, concurrentes natm·aes do Governo no m et'Ca<do. (Mui to bem. ) 
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Do contrario, o Thesouro é que será prejuC.icado. (M11Jito. bem.) 
O SP ARMANDO BuRLAMAQur: - V. Ex; . fa lia c omo mestre: nada tenho· 

a accrsecuntar. 
O SR. CrNcrNATO BRAGA : - Nesse caso, o Thesouro está opera ndo como · 

n egocian 'trt5. 
O SR._ ARMANDO BuRLAMAQur: - E' isto m esmo, e nem póde. ser de outra . 

. eorma. Mas, p ermitta-me V . Ex.: quero admittir, para argumen tar, que a 
p!·opr ia oneração material da comprd. t enha sido pre•judicial ao Thesouro pu - · 
bllco Co"frontemos esse prejuizo que possa ter o Thesouro com os lucros ' 
~IUO decorrem da a lta do preço do -café. 

O S R. OSCAR SOARES: - Com a salvação da riqueza particular. 
A. bo,. política não é sómente a:Jquella que - defende os interesses do The--

SOli!'O, ~nas' tambem os dos cid adãos. (Apoiad'os.) 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - P elo apoio com que m e estão distinguin-

do -hs l!ob,e collegas, vejo que, mesmo no ca;so âa valorização ser uma ope, . 
1ação preJudicial ao. Thesouro publico, con stituio uma boa transacção para a .. 
fortuna b.asileira. (Muito bem. ) 

O Sn. OSCAR .SOAHES: - Elevar o preço do café de 9$ a 26$, favorecendo a.. 
riqu<Jza p .. rticular, é obra de patriotismo. (Apoiados.) ,... 

O Sn. ARMANDO BuHLAMAQur: - Como accentuei, taes accusações só po -
::em pa J·tir daqu elles q ue t êm interesse em liquidar r apidamente o "stock " 
existbnte, para tentarem lucros com a especulação. O b om senso POl>Ula r ;.. 
1Jorém, 11t-" analyse sup erficial dos factos, sabe -discernir onde está a verdade· 
c, como a verdade se impõ l, , não tenho duvida a lguma que as pal~vras ati - · 
n "clas s.o vento para condemn areni o .Sr. Epitacio Pessoa voltarão novamente· 
á ~cena mas pa ra o a pplaudirem . 

· Corfw disse aos honrados collegas, bastava 
s ingela do caso para saltanem a s conclusões de 
ellas sallaram . 

o enuncia C:o, a exp osição, 
todos os lados; e, de' facto, 

Sã o ilnproceclentes as accusaçõer; feitas ao Governo Epitacio por uma 
operaçà, <tue tantos a P-tJlausos mereceu e está merecendo dos m a is interessa-· 
dos, cla quolles q u e estavam a ver a nnullados· os seus trabalhos e suas for-
t unas. E s tes não cen sur arp , appla ud em; nã o criticam, elog·iam. Os outroS'" 
têm motivos para não estavem contentes, pOis que se &ebatam na impotencia· 
{!~ seu'" atnques . . 

Confio plenamente no ~elo e capacidade do honrado Sr. Sam1>aio Vidal 
para leva, a bom termo esta operação, _que para ser util ao paiz t em ele· 
tcl' o seu seguimento nor m:rL Tempo haverá em que discutiremos o assumpta · 
em todas as suas minuciafj . Agora é fazer um jogo inconveniente aos in -
t eresses 1Jrasileiros, tanto ~ue se chega a a ffirmar que não houve _valoriza-
ç;ão, mas um a u gmento de p r eço causado pela baixa do camb~o . (M1btto bem.) 

- Sr . Pres~clente, esqu,eci-me, q u ando fallei G.a orientaçao financeira do• 
Governo, de a lludir a uma das m a is fortes accusaçõe•s contra ella : a refe-· 
rente ás a f l>.madas obras dq Nordeste . 
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Não V<Lrnos exanünar o lado poli ti co ou humanitario ela questão; encare--
mos, exclusivamente, o aspe·cto financeiro . 

Se'nhOI eu, q uanclo o honrado Sr. Epitacio Pessoa acloptou como base elo. 
seu Governo ir em auxilio ao Noré:este, realizando as obras necessarias á sua 
valorizaçãt,, para o entregar definitivamente no Patrimonio Nacional, soli-
citou do Cm,gresso e este' lhe concedeu, os r ecursos necessarios para a rea-
lização destas obras. 

Mas, .cm.cedeu, como? Retirando-os ela receita ordinaria '! Não. Crean::Io-
mn fundo especial ele 2 o/o ouro e papel, fundo esse' que tem rendido, em. 
méC:ia, ma!s de 1. 600:000$ ouro e acima de 12.000:000$ papel. 

Com estus algarismos, o Governo passado podia fazer, e fez , fre·nte a . 
1.od,,s os c?mprom'ssos decorrentes elas obras realizadas no Nordeste. Logo, 
n.>tas d es.pczas do Nordeste' não sahira m ela fortuna publica, claquillo que os·. 
impostos dev('m produzir paPa. as Cespezas orclinarias da nação. 

Com 12.000:000$ papel e com 1.500:000$ ou 1.800 :000$ ouro, que, trans-
formados e'm papel. darão mais de seis mil contos, isto é, com 18.000 contos-
papel, o Gov&cno pocl1a. t er feito , como f ez, operações de credito superiores a 
300.000:000$, sem onerar as rendas ordinarias do Thesouro, obtendo mais-· 
elo que sufficiente ·para a realização de toc"!.as as obras · que lá existem: obras-
de barragem, portos e construcção de estradas de ferro. 

Dir-se-hia que o Governo pedio ao contribuinte somma de maiores es -
f,Jr ços. Não ,,eg o e isso mesmo foi decretado. O que ne•go, porém, é que-
esE'as desp<Jzas tenham pesado na receita ord~naria do paiz . Não pesara m, 
portanto·, não contribuíram C:e fórma alguma para aggravar a situação de· 
di'ffkuldade·s em que se eneontra o Thesouro . 

O Sr. Epitacio Pessoa podia tel-o f eito, mesmo n esta hypothese, atten -
aendo aos outros asopectos do problema, mas não o fez, ~ fez rnuito bem em·· 
nfi.o faze·r p ara não perturbar a vida f inance!ra e normal da nação, met'l~no · 

z:::·sim o ::tccusn.m. 
Assim, pedi o novos eneargos para os empregar exclusivamente na ~o- · 

lução do grave problema. Nã o aggravou, repetimos, as diff iculda des do 'l'he-
~ouro. Com renda ·extraordinaria a ttende·u a despeza extraordinaria . Quando-
se decreta uma despeza e logo se c1·ia a receita corresr;ondente, não se faz .. 
mâ f inança, não sf! augmentam as difficulc1ac1es do et·ario publico. 
to 7Jem,) 

(Mui-

Sr. Presidente, hei abusado demais da benevolencia dos meus illustres .. 
coll egas. 

0 SR. CINCINATO BRAGA: - V. Ex: está. fa llando muito bem. (Apoi<UlO.s.) 
O SR. BUEJNO BRANDÃO: - V. Ex. estâ brilhantemente fallanc1o e inter-

pretando fielmente e com f elicidade o pensamento e os sentimentos da 
maioria, que apoia e é solidaria com o Gove'rno do eminente Sr. Epitacio-
PEOssoa. a quem muito considera e admira . (Apo.icLd;os geraes.) 

O SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Certo, confesso, não desenvolvi, como o• 
assumpto ·comporta, todas as s u as faces, nem acredito, Sr . Preside11te, que>-
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· ··'">!n essa singela exposição de a lgarismos eu tenha levado á_ convicção .cL'l.-
··'lL'elles ·que nunca se querem convencer, nem se convencerão, mesmo em 
. presença da mais evidente verclaêe. (Ap oiados .) 

Acredito, porém, e confio que, quando o tempo houver exercido os seus 
·· effe1tos. aquellas grandes apotheoses, qu e acompanharam o Sr. Epitacio Pes-
. :=oa em sua viagem p elo interior do Brasil se rep etirão com a mesmR intensi-

dacle, porque o sentimento p ublico é sem pre generoso e j usticeiro, possu indo 
iJJtuitivamente o se•nso da ju stiça. 

Anteponho ás criticas f ormuladas Por um ill ustre senador êo Estado de 
. 8. Paulo, as manifestações inequívocas de todo o seu proprio Estado. 

Fui testemun ha ocula r da maneira enthusiasta por que o Sr. Epitac:o 
· pp·ssoa foi r ecebido em S. Paulo, não direi da primeira. vez, - porque pode-
. ria ser uma deferencia pelos beneficos effeitos produzidos pela valorização -
· e a lJás quem pense assim fará inj ustiça ao Estado c:e S. Paulo, aos Se'l1ti-

rnentos cavalheirescos de sua população - mas da segunda, qua ndo t empo 
suffici.=nte .i á havi[L pa ssado para se attribuir, exclusivamente á gratidão, 

. nttitude tão nobre quão sincera . · Quando S . Ex. foi levar a pa lavra de 
applauso do Governo F ederal aos confü1s do Estado, inauguranC:o u m elos 

· 0l0nttmtos basicos da nossa riqueza, como tem sobejamente comprovado e1n 
. documentos, aquelle que constitue uma elas glorias elo nosso Parla mento, o 
: .81· . Cincinato Bi·aga; quando foi S. Ex. como Chefe ele Estado inaugurar 
um estabelecimento siderurgrco, que a en ergia paulista creára naqu elles ser-

. tões, vor toda a parte S. Ex. fo i recebic:o com manifestações do m ais puro 

. enthusiasmo, com solicitação de todos os mu niclpios, de 'todas as cidades, 
· para que retardasse a sua yassagem para receber do povo .paulista applau-
sc~. ap·pla u sos que o povo paulista só dispensa a qu em os merece, servindo 

. ,u::rnamente o Brasil. (Mttito bern. Apoia.dos da banca.cla 1Jaulista.) 
O SH. PEDRO Cos~·A : - E. S. Ex., ao deixa r o poder, recebeu uma elo -

. quente mensagem do povo paulista . (Apoiados ela bancada ele S. P(Lulo.) 
o SH. <SEJABHA FILHO : - •Simplesmente, pela valorização do café. Tivesse 

cl\e tratado do cacáo, da borrach a, etc . , naturalmente que teria ao seu laC:o 
· os outros Estados. 

O SH. CINCINATO BRAGA : - V . Ex . interprete os sentimentos do povo 
· lJahia no e deixe qu e interpretemos os do paulista . V. Ex. não tem. a utori-
. da el e para isso. 

O SR . .SEJABRA FILHO: - Por isso mesmo foi qu e p ertio rt accu sação de 
· 11m senador de S. Paulo, 

o SR. ARMANDO BuRLAMApur: -Não envenene V . Ex. os debates ... 
. O SR. SIDABHA FILHO: - Não envenen o; fali o a verdaC:e. 
O SR. ARMANDO BURLAM,A.QUI: - . . . que procu ro manter t anto quanto 

· poFsivel em a lta elevação. E.:u não me r eferi p essoalm ente a ning uem, R não 
·ser ag·ora para a n.tepôr á pa,lavra autorizada ele um r epresentante do Estado 
. c!e S . Paulo a;; man;festaçõ~s a u torizadissimas da populaç·ão do seu pt·oprio 
~'Estado. 
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O que tive em vista, Sr. Presidente, e eu la me11to não t er pod idD f azee·-
como muito desejava, foi mos tra r . que não .se p6C:e accusar o GCYVerno actu al. 
de f' Ua attitude, porque' identica t eve o Se. Et}itacio P essoa, pois os algaris-
mos constantes da exposição do Se. Sampa;o Vidal, são a quell es m esmos 
que constam dos documentos officiaes da presidencin p assada, como mosteei 
á Camaea, t odos el!es r eve>lando a situação C:e diffi.culdade em qu e vive o--
'l'hesouro Naci011al e que ella n ã o é : e nem f oi proveniente da Rdministração · 
do Sr. Ep!tacio P essoa; que ella se aggravará. muitíssi mo ma;s, depois <ia 
tnesidencia do Sr. Arthur Bernaedes, se nós nã o tivermos R cm·agem de tea-
çar uma or :entação definitiva p ara a n ossa politica economica e financeiea 
e que essa orientação, no magistral parec~r do honrado D eputaC:o poe São 
P Rulo, Sr. Cincinato Braga, applaudindo a orientação do Governo passado, 
ct• .i a n1elhor def esa é o optimo e>xito de suas brilhantes e u teis inicia.t;vas . 

0 SR. CINCINA1'0 BRAGA: - Agradecido a V . Ex. 
0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: ·- Nós n ã o podemos, de fórma alguma, . 

p ermanecer n est e estado de cousas. Is to o c:isse repetidas vezes o Sr. Epi -
tr!cio Pessoa. As suas men~agens a hi e'StãÓ para se certificat· a insisten cia 
c:>m que S. Ex. ch"a ma va a a ttenção dÓ Congresso pa r a a deficien cia de 
nossas rendas publicas em façe do crescendo ininterrupto da -despeza . Co-
nhece-se o seu veto a o m onstruoso orçamento votado para lt22. Facto 
,,ni co em nossa vida politica. E, nas r azões do sEm veto, m agistr a lmente o · 
Sr. Ep itacio P e·ssoa encara e define a p recariec:ade das finan ças fedeeaes. 
Como, -pois, se o accusar ? 

Ao contrario, lou v ores m erece pela su a vig!lancia, se~ zelo pelos nttos 
interesses do Thesouro, que cuidou do modo por que o pa iz bem con.hEice. 

Será um crime pet·manecer na conducta que temos tido. 
Ma nter esta orie'ntação de a ugmento crescente dos gastos, é marc!~ae 

irremissi.velmente a um desastre. Temos de enfrenta r as d 'fficulda des que 
a liás, não são de hoj e, como não são de' h ontem, mas vêm se accumu;a ndo: 
com uma sadia politica de desenvolvim ento e progresso . Condemno formal-
m <:>tlte os conselhos de paralysação da vida n acional para a deixar vegetando 
como t riste symptom a de nossa i ncapac!·dacle . Temos de tomar J·umo 
r1'fferente, 

Sr . Presidente, · como já disse anteriormente, o S r. Epitacio Pessoa uão 
se quiz escravizar a est a noçãu apertada de' Governo. 

E f ez bem. Entrando no conhe-ci_m ento dos a n ceios e n ecessidades óo 
];&.iz, -com cautela, m as com firmeza coni methodo e· igua lmente decisão, o 
Governo de S. Ex. atacou de frente e com coragem todos os nossos l)rcn-
cipaes "problemas . 

Com a ufa nia de amigo -e de brasileiro constato a c:ire·cção pr·ogressista 
no Governo Epitacio Pessoa, que empregou e bem os r ecursos extraor'dinarios >< 
qu e soli-citou e obteve' para normalizar a principi o e fazer progredir em se--
''lUen eia a vida do Brasil. 
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Outra cousa não lhe cabia fazer. O momento não comportava outra 
~inha de conducta . Não sacou demasia do sobre o futuro , porque, como de-
r.<) larou o eminente Sr. Cincinato Br~:J,ga em seu parecer, a;s responsabilidades 

. ... ~o ThP.-souro em todo o quatriennio ficam accrescidas tão sómente de perto 
de 50 mi.l contos. E de qua nto ficou augmentaclo o patrimorlio nacional ? E 

··quantos são os beneficios reaes que o paiz obteve, obtem, está_ obtendo e 
·-obterá das medidas postas em vigor ? E qual seria o nosso damno se não 
tivesse S . Ex. agido como agio? E' do pa rallelo destas s tiuações, do f!vn -
:l!ronto entre os gastos e os lu cros , que se podem tirar concl,usões a certadas . 

Eliminemos os c:ispendios exc_essivos que onera m inutilmente os or;;;a-
.. m entos e na da teremos ~ t emer de uma administração progressista . 

Não duvido que o seja igua.lmente a que se está inaug ura ndo. Sua orien -
tação ca utelosa n ã o permitte .que se conclua que· o Governo vai fazer o .pa iz 

; \'i ver a vida animal de arrecadar impostos e pagai· dividas e funccionarios. 
E a este proposito .cumpre attender a o aparte com que· m e honrou um 

!ilustre Deputado p ela Bahia, inquirindo pela a nnullação C: os contratos. 
Elle~ o f oram tão sómente em obediencia á d,ecisão elo '.rribunal de Con-

·t as, e os que não tiveram esta razão o f or a m tão só mente acliaclos. 
O Governo actual pensa não poder continuar com a mesma forte· inten-

.. siLlade a politica de realizações do Governo passado, mas isto não implica re-
vruva ção á a ttituc:e anterior e sim um ponto de vista que todos devem05 
acat:u-, dando-lhe as r esponsajbilidades pl en as de seu modo de proceder , que 
clle assumé com inteira consdencia de estar procurando bem servir o pa iz, 

. Rem quebra de sua solidarieda de política com o Governo f~ que su cceC:era. 
(Muito bem. Â.1JOiados g e1·aes.1 

Sr. Presidente, a Nação sp;be, e a hi estão os documentos desafiando con-
:t.,.Riftção sincera., que o honra1'10 :Sr. Epitacio Pessoa, sem sentimento de re-
··gianalismo, dominado unicam ente p elo se·u brasileirismo, brasileirismo que 
.. deve sempre inspirar os noss ps actos , o honraC:o Sr. Ep itacio Pessoa não 
.soube onde houvesse uma: n ecessidade que e'lle nã o procurasse· :xcudir, que 
nào fosse attender, a mpara ndq-a como lhe · r>arecia convenie·nte. (Mu1:to bem .. ) 

E' esta a .politica que' qu ~jremos, porque a Nação · anceia crescer e pros-
· p~rar; ella não póde ser acorrentada a esta pol ítica de morph ina e de opio 
·que, os interesses contrariados reclam a m. (M111ito bem,· apOiado-s.) 

Senhores, eu não fiz sen[i.o . justiça ao Sr. Epit~cio Pessoa ; ella ha de 
ser feita e est á sendo por topos que encar~m estes assumptos con1 boa !é 

·e sinceridade . Jm;tiça plena ha de ser feita qua ndo as paixõe·s se acalmare!11, 
quando os odios se r ecolherem e quando os interesses e despeito se calarem, 

"fazendo toda a Nação ao seu benemerito ex-Preside·nte, sahido do Governo 
C'om os a pplau s os calorosos de toC:os, ao calor de uma maioria r eunida e con-

.solida cla em torno de um alto sentimento cívico e que se m a ntém solidaria 
com os seus actos (apoi'o.aos r.:eraes); em nome do Brasil agradecido, as llo-

'lnenaiens qÚe seus incontesta veis serviços, os seus f eit9s va liosíssimos , o seu 
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;:puríssimo patriotismo e sua honradez lmpeoca"'el, reclamam e exigem. (Mui-
.·to bem; muito bem. O orador é v i v amente cwmpr·imc·ntado.) 

SESSÃO DE 27 DE >DE~IDM:BiRO 

O Sl'. Octacilio de Albuquerque (*) (Pa~·a wn~c~ explk a9ão 1Jie8Soal) -
:Sr . Presidente, o illus tre Dr. Homero Bruptist a , ex-Ministro da F a21enda db 
-Governo passa do, enviou ao Senado uma exposição · pormenüd'izada, com 
·todos os detalhes, s oi:J re a valorização do caf~, o que me desobriga do compro-
misso, que -h avia tom<~do com a Camara, de t razer dados á esta Casa; para 
r.rovar que o Govern(; do meu •benemer ito ch efe e amigo não desmereceu, 

.. não s6 n estE' como i'm outros actos por ·ell e praticados, no conceito em que o 
t8m todo o paiz. 

Precisamente po~· isto, Sr. Preaidente, vou lêr, para que faça parte dos 
nossos trabalhos parlamentares, esta nota, que é • uma documenta ao caJba l 

-da lisura com que agia neste, como em outros casos ela vida administrativa , 
. --em bem do interesse r]lblico, o ·Sr . D1· . FJpitacio P essoa . 

0 SIL LINDOLPH O PESSÕA: - Muito bem. 
0 SR . ÜCTACILIO DE ALBUQUElRQUEl: -A nota é a seguinte : 
"Rfo d8 Janeiro, 24 de Dezembro de 1922. - Exmo. Sr. Dr . E s tacio 

·Coimbra, bD. Presidente do Senado Federa l . - Em face das arguições pro-
·fe'l'idas mt Commi~são d·e Finança.s nesse ramo elo Cong-resso Nacional, a 
proposito d<õ. oper:tçãn de clefeza ou valorização do café, promovida em 1921, 

·-t·abe-me prestar a V. Ex. e ao Senado informações r ecti.ficativas dos factos, 
no que entende ·com a. acção do Governo, de que fui obscuro colla:borador. 

:Dn.db o t empo necessario para conhecim ento do Senado tornarei publicas 
·essas informações, para que se restabeleça a ve~·dade e se faça just iça .. 

A interv'ençã::> do Governo, cuj o m a ndato termi;wu a 15 de Novembro 
ultimo, nos mercetdo8 de café, com o fim cte proceder á defesa dos preços 

·desse produ cto, foi determinada não só pelos clamores geraes dos agricultore~ 
1Jaulis tas, representa.dcs p01l.' seus legítimos orgãos, as sociedades ·de agricul-
!Ul'a de São Paulo e Santos, m as, tambem pela previsão de que dahi decor-
resse a estabilização, s'enã o melhoria das taxas cambiaes . 

Não quiz o Governo a partar-se da orientação financeira ·contraria á~ 

·emissões de pa pel-moeda, sem lastro Olll.'O, o que conduzio, para levar a effei-
·t o a defeza do café, a u t ilizar recursos extraordi na rios, advindos .de operações 
dH credito. Começou, pois, por determinar 'se fiz essem as compras de noss() 
"Precioso producto poi· in termedio da "Companhia Mecanica e Importadora de 
S. P a ulo", que levaria as promissor ias de sua emissão ao Bando do Brasil, 
;para dest ont o, endossadas que fossem pelo Thesouro NacionaL 

(*) Nãt: foi revisto pelo orador. 
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Elevado~ esse.> do:H:ontos a m ais de réis 270. 000_: 000$, o que poz o Bancc.;. 
<io Brasil na contingencia d·e não poder continuar a facilitar o credito ne-
cessario, ~-esolveu o Governo, a quem jlá não era dado sustar a operação, 
sem sacrificlio de todos, effectuar_ wayra,11tagens de café - contra creditas no 
exterior. Permittiam-lhe estas operações amparar e amor tizar os adeanta-
nlentos feitos pelo Banco e, elo mesmo passo, attenuar a depr~ssão cambial 
agg!!'avada pela retengão das letras de cambio, repres-entadas no grande stoclc 
de café em deposito . 

Essas warrantagens foram realizadas com ba ncos e firmas de g rande· 
conceito, taes como: Comm-ercio e Industria de São Paulo, London John City 
& Mic1land Bank, National Provinci al & Union Bank of England Ltd., Bar·· 
days Bank Ltd. , Lom1cn & Brazilia n Bani{ Ltd. , London & Ri ver Pla te Bank, 
Bristh Ban.k of Soutl'J America, J. H. Schroeder & Co., Gyln iJIIU!ls Cur-
ries & Co ., Lazard Brothers & Co., !talo Belga, Brazilian Warrant Com•pany· 
Ltd . e Neuman Gepp & Co., na jmportancia de c-erca de :E 5. 500 . 00·0. Os 
saques c:ontra esses .::reditos foram entregues ao Banco do Brasil, que, por 
f.ua vez, creditou o respectivo p•·oclucto na conta da Valorização elo café. 

Attenta a ·exiguid.a•cle do prazo e •bem. assim o risco ele virem os diversos 
credores liquidar os ::wus creditas na mesma época mediante a venda elo ca:l'é 
wanantado, o que traria consequenc:as funestas á valorização, foi o Governo 
forçado a unificar todas essas op&·ações parciaes, mediante o emp·restimo de· 
f 9. 000 . 000 contrahido com los nossoG agentes financeiros; N. M. Rothschilcl 
& Sons e mais Barir,g Brothers & C . , ·e J . H. Schroeder & C . , a que deu 
prestante cooperação a: Brazilian Warrant Company, Limited, como anterior-
mente, já o fizera par;;: o exito das ope!!'ações parciaes. 

As condições estipulad·a s no con tracto deste emprestimo devem ser cote-
jadas com as do ultimo emf restimo do Governo de S. Paulo, opeo·ação essa. 
realizada anterior mente com o mes mo grupo ele banquetros . 

Assim é que, nu empre'ltimo paulista, os juros !oram de 8 °j', prazo de· 
25 annos, r .psgate por compra na bolsa, mas abrigatorio, só a 105, no fim d0 
~5 annos, typo , liqui•clo abaixo de 90 °[ 0

, e garantido com as sobretaxas ele 
café d-epositadas semanalnie11te em bancos extrangeiro.s. No emprestimo fe-
deral, os juros são de 7 1[2 °[", prazo de 10 .a 23 annos, resgate por sorteio . 
ao par, de 1 °0

[ 0 :w tmno, pu por compra de titula!l na Bolsa, e resgate. 
obrigatorio a 102 por fim de 10 annos . O ty.po liquido foi de 91 1[2 °[ 0 e a 
garantia · foi o· "stock'' de café. 

A ap!!'eciação de ta·es copdições não abre o ensejo ao juizo r ecito - sem 
parcialiclacle nem ~ uspeição ·,- .para h esitações e c1uvi'clas ·no deferir -a supe-
rioridade do recente ccntracto, em confronto com o do Governo d·e S . Paulo. 

·Quanto ao contracto do <Comité .foram adaptadas pelo Governo e ban-
qu eiros, para a valorização em apt·eço, clausulas iclenticas ás da antiga, a 
cie 1908 em que o Governo Jf€deral endossou o empt·estim o ele :E 15.000. OOOr 
a favor do de S . Pau.! o. 
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Assim, nesta operação, as vendas foram col1'fiada.s á casa Theodor Wille 
k C., na ar'tual, á Brazilian Warrant Company, Limited. 

No contrato de 11,08, estabeleciam os arts. 10 e H: 
"Art. 10. Emquanto houver bonds em circulação e não resgatados, o 

Governo obriga -se a nao comprar café por sua conta directa ou indirectamente, 
ou dú cBar. passa;: ?li pron";u!ga.r qualquer diretio, autorizando qualquer novo 
urojecto de valorização relativa ao café . Elle obriga- se igualmente a não 
trazer modificação a!guma á legislação em vigor actualmente, para o que 

diz respeito á sobre-t«xa. 
Art. 11. Em t,empo algum e emquanto houver os ditos bonds em cir-

culação e n5o resgatados, poderá o Governo emitt:r, effectuar ou garantir um 
novo emprestimo ou novos emprestimos, garantidos seja pela sobre-taxa ou 
pela taxa .,-era! sobre o cafié, sem previamente ter obtido o consentimento dos 
banqueiros. 

Elle obl'iga -s·e, ig-ua lmente, durante um prazo de - dous annos a contar da 
data destes presentes a não emittir ou garantir emprestimo exterior algum · 
sem préviamente te·r ·obtido consentimeno dos banque:ros . 

O GovEJrno empre·gará todos os seus esforços para fazer com que os ·Go-
vernos dos Estados do Rio, Minas Geraes e Espírito Santo, editem igu almente 
leis limitando a qua ntidade de café a ser exportado por estes Estados." 

(Cópia textual da traducção feita em S. Paulo, por tradudtor publico 
jura ment>1d0 e assim publicada). 

No contracto da actual valor1zação estabelece -se a prohibição para se 
constru jr novo ":Jtock" de café, mas fica entendido que o Comité poderá 
applicar , os saldos do em,prestimo não sõ em compras de títulos, mas ainda 
em café. 

No ·comrato uo Comité de 1908, a firma Theortor Wi!le recebia a •1• so-
·ore a collo<:!ação d·e todos os cafés, e o Comité recebia 1 •!• e mais tarde 
J. 112 •!•. 

Neste c!ontracto h Brazilian Warrant recebe 1 112 •1• sobre collocação 
aos cafés, 'l ao Com~t~ attr:buem-se 2 112 •1•. 

As duvidas que porventura :Surgissem entre o Governo . e os ·banqu~Jiros 

s~riam, no contrato de 1908, (clausula 26), assim dirimidas: 
Art. 26. Em case de duvida ou de contestação a respeito da significação 

ou execução · deste . contrato, ou de .qualqueor uma das s uas disposições, ou 
de ouh-a maneira ou então desse contrato, ou dos ditos Bm1des ou de _u m 
destes ult!mos, ou de modo ou de maneira que as obrigações do Governo de -
verão S<>r cumpridas e observ.adas ou a respeito dos termos deste contrato 
ou a respeito dos d :tos Bondes ou de qualquer destes, _submetter-
se-ha depcis do requerimento apresentado por uma da.'l partes as 
duvidas a arbitragem e ella.s serão definitivamente decididas do modo 
seguinte: o Gove1'11o designa-r-á u m arbitro; os Srs. Schroeder e o 
gru po francez outro arhitro, sendo· o desempatador nomeado pelas 
Guas partes. No caso ·em que uma das partes. não tenha des:gna-do o seu 
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arbitro, <:orno no caso tambem que os dous anbitros não tenham designado 
0 deseml)atac1or, dentro dos 40 dias de su a nomeação, enviar-se-ha então a 
c1u estão e1n duvida ao Tribunal de la H a y-e e ellas serão definitiva mente jul-
gadas por elle, ou no c!aso em que o dito Tribunal t :ver deixado de existir 
por ~rbitr.;s ou pm· desempa tador- designado pela le i, -então reinante, do 
R eino Unido, da Grã-Breta nha e de Irlanda, ou na fa:lta de tai nomeação, 
PBlo Presidente, então -em funcções, da Republica franceza, e a decisão assim 
oh tida a se1 valel"á. detinitivamente e ella obrigará todas as partes." 

(Copia textual da t raducção feit.J. em S. Paulo, por traductor jurame ntado 
e assim pub!l.cada). 

A clausula 21" do ectuaj contracto está assim red:gida: 
"No C:t«o e sempre que surgir qualquer divergencia ent•·e o Governo e 

<:s banqueir0s sobre interpretação e cumprimento du pr·esento contr ato, ou 
(le qualquer de suas é'i.sposições, ou qualqu er qilestão que de ou tro modo se 
Ielacione com este cor.trato, ou com o dlto ·emprestimo ~ obrigações ou qual-
quer delles, ou com o modo e a fôrma por que se devem cu mprir ou executar 
C•S. compro:ni;,oos Jnherentes ao Governo, nos termos do pr·esente contrato, 
ou referente aos ditos emprestimos e obr.gações, ou a qualquer delles, essas 
c1uestões ou divergendas serão a ped:do de qualquer das partes contratantes, 
submettidas a arbitramento em L ondres e ahi decidrdas definitivamente por 
est·e meio, con, a .possível br evidade, operando-se do modo segu in te, a saber : 
- um arbitro será des :gnadp pelo Governo, ou tro anbitro sená desig nado pelos 
'banqueiros.., u m desempatador será escolhido . por esses dous arbitras . 

No cas > de uma Cias partes não haver designado o seu arbitro ou de não 
haverem os dous arbitras ef colhido o desempata dor dentro do prazo de qua-
renta dias •i ep.:~is de haver<ym sido designa?os, será o objecto do litígio sub-
mettido {l definit:vamente pecidido pelo Tribunal de H a ya (ou n o caso de 
haver de:xarlo de existir esse Tribunal ou de, por qualquer mo-tivo, não poàer 
ou não querer mesmn fun;ecionar) por a rbitras ou por desempatador ·desi-
gna-do !}elo Hei da Grã-Bretanha , na occasião, considerando-se o laudo desses 
arbitrr.::;, ou dc,se <lesempatf dor, como final e obr igatorio para rodos us inte-
ressados ". 

Applica<'i<?,; o produato · c,to emp~·estimo no resgate das operações parciaes-
de "warra ntã gens" foi o Banco do Brasil a u torizado a sacar o saldo,. que 
creditou na conta da valor:zação. O pagamento de todos esses compromissos 
foi realizado direc~amente pelos nossos agentes finance ' ros em Londres . 

Comt,, ;;,o..-ém, se ' Hif!easse a insuffic:enc:a do emprestirno para. resgate 
de todas as letras da Com:qanhia Mecanica e Importadora de S. Paulo, exis-
:en~es n<) Brasll e provenie;ntes das compras de café, o Go·vern6 autor·zou ó 
llancu do Bras1l a r esgatar inteiramente todos esses compromissos, correndo 
a despeza. á conta do~ lucvos que se apurassem na · liquidação final da ope-
ração, feita a venda de todo o "stock" de café. Para ess-e fim emittio o The-
souro . e -entregou ao Banco uma letra de 4.000.000 li-bras. 
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Infelizmente ·não possuo ·elementos basta ntes para diz.er com exactidão 
em ·quanto importa r a Jr .. as despezas rearzadas até 14 de. Novembro ultimo. 

Entretanto, n:.t co:Jtabilida{le do Thesouro, na do Banco do Brasil e na 
dos nossos. agentes financeiroM em Londrel:!, deverão existir escrlptura dos to-
Llos esses p'agam~ntos . o que facilitarã a verificação . 

Presumo, po~ém, que ellas a l,..ançarão sessenta ou setenta mil contos 
conto,, mais oU menos. assim discriminados: 

Ao Banc!o ' do B rasil. importa ncia de juros e commissões 
pelas transf-er enclas de ·rundos, por intermedio das agen-
·cias, cel.'ca de ....................... . ....... . .. . ....... . 

Juros e ·acceites de banqueiros nas "warrantagnes'" . . , . ... . 
Armazenagens e seguros dos cafés deposita dos ... ... ..... . 
Pago ao Coade Sic:Jwno, como Pres idente da Compa nhia 

Mecaaicu e Importad~·a de S. P a ulo e proven:ente da 
commis8ão de 3 °1" sobre as compras de café (até 31 de 
D ezembro de 1921). . . .. . .. ... . ... ....... . . ... .. . . . . .. . . 

Pago a o mesmo, Je c·antas de t eleph0ne, telegrammas, despe-
zas de escriptorio (de J a n eiro a 30 {!e Abril .de 192.2) ... . . . 

P a go ao mesmo, com(• indemnização de des pezas feitas c!om a 
regularização ds entradas de café e classificação do 
mesmv .. .... .. . .. . ... . . .......... . .. . ... .. .... .. . ... . 

Despezas pagas -pelo delegado do Governo Federal, de hono-
rario8, · ao chefe 0 mais empr~>gados da ca:xa {!e Va-
lori~ação . . .. . .. .................. .. : · ............... .. 

l'a.go a o ddegadc. do Governo Fede~al, de honorar:os, pe-
los seus serviços .durante 19 e meio mezes . . ..... .. . . .. . 

30.000:000$000 
13. OúO·: 000$000 
12.000:000$000 

7 .500 :0Ó0$000 

159:000$000 

150':000$000 

65:000$000 

195:000$000 

63 ,. 059:000:j;OOO 

A:Jl'esentado u passivo, cumpre· ·consignar a exístencia do a._ctivo, r epre-
lientaclo 'p'or 4.535.00\l saccas de café, das quaes foram vendidas, até 13 de 
Novembro ultimo, 829 .•633, na importa ncia m edia de tres I' bras, liquidas, por 

. sa cca . As s'ommas corr.esporidentés estão em poder dos nossos agentes flnan-
c·<:Hrós em Londres, e, nos termos do contrato, deveria m ser a pplica das na 
c!ompra., ou .{!e ti t u los dei emprestimo dé que se trata, ou de titulos inglezes, 
de juró de 5 ·ojo . O GoYerno, porém, resolveu fossem empregadas sómente na 
acqu isição 'de titulo'; bre.sil~iros do empresti.~o {!e :E 9 . 000.000, juro de 
7 1'12 ~jo. 

· Taes op<o'raçõe<i estão escr' pturadas na casa Rothsch ild. 
Releva notar que dous terços dos caf.és vendidos são de typo inferio.t-

a o de Santc!::. 
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Os "stoeks" de eafê pertencentes ao Gov-erno estão depositados na . Eu-
ropa, Santo~ . Rio e Yictor:a, em arrr;tazens geraes e segurados em companhias 
inglezas. 
· Os titulas representativos desses cafés acham-se depositrud~s nos bancos 

ingleze!> daqui e de Santo~. 
Os lucros da operaç:ão da defesa do ca1'é; realizada pelo Governo passado, 

E'âo muito importantes. 
Avaliadc. em dez:.:do milhões d-e saccas o volume da exportação geral do 

café, duranl.e os dezC>ito mezes decorridos de Março de 1921 a Novemb~o de 
1922, e con<iderad; n:; preço, o accrescimo pos:tivo de: libra e meia por sacca, 
chegámos á conclusão irrefutavel de que a actual valor ização já, deu ao 
Brasil, e, pcrtanto, á (eConomia nacional, até l'{ovembro . fiJ!dO, o lucro magní-
fico e sorprendent-e de f. 27.000.000, que, ao cambio méd:o de 7 dinheiros, 
l/l'Oduz ccrC'a de 900 .000:000$000! 

Independente desE"es lucros, já a.purados, ainda contlmia~rão, não só o 
Brasil. senfío os agricUJ tore:;; de ca.fe, a USl\fruir os que se ve~riflcare:rr.. nv~ pro-
ximos seis mezes, como · consequencia dessa defesa. · 

Ha a inda a adcrescentar que, se o restante do "stock'~ existente fôr col-
locado, como é de ;:,sperar, habil e prudéntemente, todo o passi-vo sem eli-
minado e · por certo haverá ·sobras fartamente compensauoras. 

Quanto á carta por· m ·m dirigi.da ao Sr. Conde Siciliano, no dia 7·-' de· 
Novembro t ;ltimo, teve por rotivo princ-ipal accusar o recolhimento ao Banco 
do Brasil 'd<·J. somma de 1.315:000$ pertencente ao Thesouro, e que repre.sen-
tava o saldo de quantias entregues para compras de café, deduzidas as im-
portancias pag~s .tquelle senhor, conforme já esp·ecifiquei. 

Ficam, assim, escl<~rec!idos os pontos t;tdulterados de uma o.peração finan-
ceira que patenteou grandes esforços da parte cto Gov-erno que a . emprehend,eu. 

Aqu'ellei- que hoje detUfpam e amald çoam a acção benefica, decisiva e 
corajosa do e ntão Presidente da Republica o eminente Dr . Epitacio Pessoa, 
!!Uando isolado arcou com difflculdades quasi invencíveis pa~a amparar os 
preços do nosso precioso prpducto, factor maximo da nossa balança commer-
cial, c!hegavam a proelamar, naquella épo~a. que os prejuizos que se puaes-
sem verifi~u:r na ,lefesa do pafe eram perfeitamen'te justificados e até dignos 
ele apoio e lou vbr . 

· •Serenad~ as- r,a.ixo~~ que: o momento polit!co eicepcional paz â. solia, a 
seriação natural dos factos, por si mesma, evidenciará a sem razão' do a larma' 
!evanti<ilo sobre a situação f:nanceira e economica, alarma que só se expli-
cará pelo vroposito de criar ambiente favoravel para ra.zoaveis éórtes na 
desyeza. e para indisp·ensav~is 'augmerifos · da receita, ·afim de. approximar o 
o;çamcnto c1,;, Republ:éa · do óbj.eç\ivo arr;biqi~so, que é ·o ~qullibrici, .·como ex-
pres::;ãv effect:va ãas necesstdades e dos re.cursos l'!acionaes. 

,Esse d''CUmento 'tem pa:ra m:m, .. além .'d!ssa, Umá: significáção ' pol'itica de 
I . . . J '~' ' ' . ' 

g ra11'd'e alcance: ·-·é ·um a.ttestado formal, compfeto; ·com:'· todos os seus detalhes, 
.. ! .• ·.:.- ' 

c:ontl.·a u ,l u~zo ~<Pres;;a.dc., oqi•tr<L ·as OIJ1niões rnr.nús caliosas da um .. ver.dad'eiro 
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" compJ.ot", organizado para ferir a honorabilidade do Sr. Dr. Epitac·o Pes-
sôa, agora que S. Ex. se acha distante do ![Jaiz. 

F icam, coro estas palavras, serenas, meditadas, 
cisas, respondidas as criticas das grandes vestaes 
(Muito bem ; m"tllbto bem.) 

claras, expressas e pre-
da nossa democracia. 

SElSSÃO DE 28 DE DEZEM!BRO 

O Sr. Joaquim Moreira: - Sr. Presidente, agradeço penhorado ao meu 
·mustre colleg.a Deputado Bethencourt da Silva FiJ.ho o obsequ io que acaba 
de fazer-me, cedendo-me o seu turno de fa llar, tanto mais qua nto, inscripto 
em numero muito elevado, não sei se a inda n este firo de legisl a tura chegaria 
a caber-me a. pa!lavra. 

Québrado o espasmo que succede ás grandes surprezas, dissipado o es-
tupor que sempre produzem os ca'taclismos, surge de todos os pontos, em 
todos os tons, a reacçã.o contra essa campanha que se levantou visando fe-
rir o Governo pa ssado, e que t eve origem em in~onvenientes revelações erriit-
tidas no Senad>o Fedel·al e que tiveram gr ande repercussão, vieram .revolu-· 
clonar despPitos _sopita dos, adias açulados, precisamente pela respeitabi-
lida de , pela idade, pela posição que occupa ainda aquelle que fea precipita-
damente- essas rwelações . . 

A Camara já comprehendeu que me refiro ao que se dlsse', a o que se 
escreveu e, sob.retudo, ao que se explorou sobre o negocio da valorização do 
càf·é. Felizmente, · como eu dizia, a reacçã0 veiu e veiu prompta e vehemen-
te, depois desse período de calmaria. E ' que & -accu sação fóra. graVJSslma, 
affectava profundamente, não só a honorabilidade dt> um governe> que n'm-
guem a inda tinha atacado oom sincerida de, m as tambem a solidariedade dos 
governos, o conceito de res-peitabilidade daquelles que dirigem os destinos de 
uma nação . 

Por n'ossa. ventu.ra, viu-se que isto não er a mais quE> uma tempestade 
em um copo d'·agU:a; aos primeiros embates, desap-pareceu, por assim dizer, 
a impressãoo causada; ao primeiro sopro ruiu esta armação de calumnia, de 
aleive, de in verdade, Sr. Presidente; as tehdencias do meu espi·rito afasta-
ram sempre as minhas cogitações dessa sciencia subtil e complicada, que é 
a das finanças. A fragilidade dos seus processos, a - inconsistencia de suas 
bases, a fallibilida.de dos seus progn'osticos, a prestabilidade dos elementos, 
do materi-al crü, inexpressivo e ceramico de que manuseia e de que se ser-
ve, eX'plicam e justificam a antipathia que naturalilJente sempre produziu 
em mim esta polyformica, polychromica, pyroteohnica e polyphagica scien-
cia de fazer contas e, meJ.bor ainda, corno na occasião .de ajustar contas. 
(Risos.) 
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Sr. Presidente, acima .de tudo e sob\·etudo, o que. mais me dista n'c iava 
dessa sci'encia era a f acili:da:de, era a extrema . docilida de com que ella off.e-
rece oe seu:;, flancos_ os seus .elementos E. 'g seu ,material, . como. disse, que é 
mudo, como o a lga-rismo e a cif.~·a, .ta nto t>:lr a servir de f actor -á grandeza 
e á prosp erida-de da Nação, para a uxilia r as administrações . . publicas , como 
tatnbem para servir de mana n cial inexgottavel, de arma oommoda e facil de 
ser manejada , para denegrir reputações, para ar-·razar a honl::>rabilida·de de 
homen s publicas, que têm prestado serviços nesta terra, honorabilidade que 
reconhecida.mente não iJÕde ser atacada, embora s e possa critica;r os seus 
pqJcessos de a dministração . 

Foi o que se deu agora, Sr. J;'residente, oom este levanta r de escudÇ>s, 
com este g rito: "Ep'aacio a os in!fieis! ", que . se. viu por toda a . parte _!l . !oi 
pril!cipalmente explorado por esta mesma impreps 1J- , cujos .L}rocessos tive-
ra.m uma reviviscencia dos seus t empos a .uroos da R e.acção_ Republicana. 
E' a m esma imprensa com os mesmos processos, a té ' se poderia dizer com 
os m esmos clichés, apenas mudando a victhp.a, O pretexto f()i o primeiro 
apanha·do, não f•oi necessario estuda r a questão, todo e qualquer p-rete,xto 
servia. N enhum desses jornaes p.rocurou i.nformar -se nas bôas fon'tes, in-
querk dos f actos , qu ::mdo era simplicíssimo adquirir informações seguras ou 
esperar qu e a questão se esclarecesse . 

Pouco t eriam de esperar, com·o se vê, p ela cabal e oompleta exposição 
apresentada ao S1·. Ministro Ida F azenda , pelo honrado Sr. Homero Baptista. 
ante-hontem, e que ·desp ediu o golpe de morte 1~esta exploração infame .. 

I sto v ale tambem oomo a viso, va le como consel-ho pat·a os que de bôa 
fé se batem pela liberdade ela im.]Jrensa. 

Pois , quando ella, açaimq,da p-elo regimen de ex·cepção . em que- nos acha-
mos ,' quando ella , cvm os seus movimentos tolhidos e com a su a palav'ra 
en torpecida pelo estado de sitio, pela cen su ra, de que tanto s~ queixa e 
_con'tra a qua l foi pl'eciso a rranj-ar u m tru c de desafogo, uma condespente, 
uma vehiculação nas duas ·casas do Congu·es-s o, quando ella, em taes condi-
.;;ões procede dessa maneira inconveniente, calumniosa, (I que esperac~mos 

quan-do fôr -desembuçalada 11 sahirem por a hi afóra co.m as , un'has acera-
das, com os caninos agu çadps, com a baba hydropisa da , anciosos para ca-
var odios ·e despeitos e , &D'bretu do, pa ra se v ingar da .humilhação que lhe 
infling-iu o ex-Presidente da Republica, castigand.o-a , severa m ente, mas mas-
cat·adamen te?! 

Pergunto, .Sr. Presidente: se eJla hoje açaimada- assim procede, o que 
n'ão fará quand·o quebradas as a lgemas, r etirada a mordaç-a? Em que sar-
geta, E.m que monturos, em que sentinas , irá essa imprensa sem responsa-
l>!lidades -busca,r o material p ,a;ra atacar a s reputaçõ'es, para a rra zar os gran-
des h>umens , aqu elles que .prestara-m serviços h Republka .?; Pergunto a os 
homens de boa !fé, não áquelles que discutem e debatem as questões in'sin-
ce~·amente, esses são irreductiveis, cumprem o s.:•u triste f adaria. 
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Sr. Presidente, como disse, e por nossa felici-dade, vozes eloquentes já 

.-se erguera m aq ui nesta Casa. t a es como a do r:1eu collega Sr. Ta vares Ca.-
·valcanti, a do illustre Sr. Octa.cibo de Albuquerque, a do 1Sr. Armando Bur-
·lamaqui; todos elles defenderam brilhantemente o Gov-ern:o que findou; 
mas a ultima palaJVra, a pá àe cal nesta questão, envergonhando, sem du- . 
vida nenhuma, os que a levantaram - nálo digo a.qu elles que a exploram 
porqu e a estes nem se a.pplica o termo, pr>ocu ram apen·as pretextos p ara 
atacar, continuarão a fazer, pois são como ·disse . irredu ctiveis e só os po-
de"rá corrigir uma lei de imprensa, bem feita, rep~to - a pá de cal nesta 
questão foi o a rtig>o mag:stral, decisivo, t1·anchent, sincero, documentado . do 
honm'do Sr. Homero Baptista. 

O SR. DoMINGOS BARBOZA: - Uma g rande a utoridade mental e moral. 
-0 SR. JOAQUIM MoREIRA: - Dizem que elle demorou, · mas precisava de 

Ir busca r , não só aqui como além, d10cumentos, telegrammas p ara a Ingla-
terra., para os nossos banqueicros que se cham::tm Rottsollild e que nálo são 
qua lquer coisa, que são homens que não se suja m e para os quaes é uma 
qua ntia ínfima esses -decantados e explorad>Os 9. 000.000 do malsin"ado em-
pr·estimo. Foi preciso tempo para vir a respost~ decisiva e cabal ; foi pre-
ciso fazer a compilação de todas essas cifras e doc·umentos para responde~ 
irrepJi.cavelmente, serenamente, cümo S. Ex. >O fez. Como se viu, não houve 
·grande demora! 

Assim, a questão nes te ponto está resolvida .. E' verdade, Sr. Presiden-
t e, que logo após ás revelações que ·classifiquei de inconvenien tes do illus-
tre Presidente· da co·mmissão de Finanças do Senado, immedia tam enté veio 
um desmenti·üo se bem verdade, que n"ã>O veio como devia vir, não veio 
decisivo, n·ão veio cathegorico, veio num estylo "chove n.ão molha'' - me 
desculpem o term•o - num estylo de quem sabe muito e muito .póde dizer, ~ 

m as não >O quer f azer, de m an eira que tanto podia ser interpret ado p elo 
lado bom da questão, como ainda podia ser p ejorada para o la do mão. 

E eis por que a associação destas duas p ::tlavras u ma accusadora, outra 
da defesa, va cilla ndo, am]Jas auto.rizadissimas, desses dous homens que oc-
cupam o pin'aculo da nação bra sileira , fez levantar- se a atoarda tremenda 
que como um enxurro invadiu novamente de Iodo e de lama o scenario po-
1itico da nação . 

Não peç.o, Sr. Presidente, pa ra inserir nos Annaes do ConÍp-esso o bello 
artigo, a substanciosa exposição ·do \Sr . Dr. Homero Ba.ptista, porque já deve 
ter sido feito este pedido no S enado e aqui mesmo. Mas não podia, PIO-
li\m, deixa r de . apresentar este protesto, protesto não tanto de um am igo, 
mas de um homem que . não oonhece de agora o Dr. Epitado P essôa, não 
o conhece do momento em que subiu á curul presidencia.l, con'hece-o ha 
trinta. e . tantos ann:os , conhece-o em t>Oda s a s ciccumstancias de sua vida e 
na intimidade do lar, nas pales tras in'timas em que s e lê nos espírit-os e 
corações, a té de um leito de graves enfermidades. em que aquella intelli -
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g encia bri!ha ntissim·a , aquella cerebração poderosa não .poderia · màis enga -
n a r· por s eu fulgor, e momentos de confiden'cias, de sinceridade e fra nqueza 
do um enfermo, que t a lvez esper asse a morte. E a o clinioo nã o escaparia 
·absolutamente qua lquer· de sua s idéas, qualquer de s eus sentimentos. Tal 
et·a a minha convicção, a confia n'ça illimitada na probida de deste homem, 
que nã o hes itei, um só insta nte, em .desmenth· redonda mente as accusações 
formul ad as. P a ra mim era um dogma a esci'upulosida de que elle tem sem-
pre ma nifestado com os à Ínheiros publicas em questão de economia puib!.i-
ca, era uma .g a.ra ntia segura de que essa operaçã1o vultosa, que foi para 
elle um gra nde sacri.ficio, que foi solicitada por interesses de a lta monta e, 
a cabamos de v er , foi quasi a sa lvação do paiz, nã o podia s ervir pa r a a r ra-
zar-lhe a r eputa çfuo , como tenta r a m f a zer tendenciosam ente . 

·Era , Sr. Presidente, o que tinha a dizer, cumprindo um dever mais de 
cidadã o do que de a mig o. (Muito bem ; rn.ui.to ben1>. O o1·aàor é cumvrimen-
tado.) 



SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 17 DE NOVE:MJ3RO 

O Sr. Rosa e Silva (*): - Sr. Presidente, ag-ra·deço a V. Ex. e ao Se-
nado a concessão da prorogação da hora do expediente. Pedia-a porque, 
tendo de occupar-me de assumpto referente á administração do ex-Presi-
dente da Republica, 1.1uero fazel-o emquanto S. Ex. se achar no paiz. 

Ven'ho, Sr. Presidente, renovar o pedioo de informações que fiz e o 
Senado approvou em 30 de J u niho deste anno, isto é, ha q u atro mezes e 
meio, pedido de informações que versava, não sobre actos políticos, 
mas sobre interesses finarrceiros, q u e · o Governo tinha o dever de 
dar contae ao paiz e a•o Congress:o, independentemente de q ualqu er 
iniciativa nossa. Não obstante se terem .passado os quatro mezes e meio, 
o Governo terminou o seu mandato, o P.residen'te da Republica reti-
ra-se para o exterior, E< o Senado ainda n·ão recebeu nem receberá de 
S. Ex. essas informaçõ_es. 

St·. Presidente, nesse requerimento eu pedia, em primeiro lagar, cópias 
dos oontractos de emprestimos realizados pelo Governo n as praças de Lcn'-
dres e New Y>Drk. Conforme tive o ocasião de ponderar, as operações de 
credito, emquanto pendentes de negociação, são ele n'atureza reservada,; mas, 
uma vez conclui-das, ellas pertencem ao domini 0 publioo . Não se • trata de 
uma obrigação, de _um contracto individual, mas de uma divida con'trahida 
em nome da nação, que é que tem de pagal-a e precisa e t!;.m o direito 
de -conhecei-a. 

O Senado já con-hece as condições do emprestimo feito na praça de 
New York, con'dlções que não abonam o zelo do ex-Presidente da R epubli-
ca . O uviu tambem as revelações graves, feitas peio nobre Vice-Presidente 
do Senado, em relação ao emprestimo contrahido na praça de Londres , sob 

(*) Nãc. foi revisto pel>O ora:dor. 
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a garantia do stock de c:af•é ; revelações das qnaes r esulta que o Gaverno 
ficou n a depen'dencia da um c011'/A,té interessad•o em. nego cios de café. Ou-
viu, tambem, runda hontem, a leitura da circular pUiblicada nos Estados 
Unidos, a respeito de u ma outra condição hm;-dlhante desse emprest1mo. 
Por que, pois, senhores, se occulta, se recusa a o CongresEo:> e á N ação o 
J.ireito de .saber . se essas accusações são ou não proced·enteq?! 

Um contractc. de emprestimos n'ão é, absolutamente, objecto de myste-
rios. Outr'ora elles eram publicados no::; annexos a o relatorio do Ministe-
r io da F ::1 zenda. Entretanto, nem a exp•osição do ex-iPt·esidente da Republ.l-
ca n em a do seu minis iTo da Fazen'da dãci sequer informações sobre as 
condições em que foram realizados taes emprestimos . 

O segundo item do meu r equerim•ento refe.re-se á emissão de apolices 
internas. 

E' •JXJssivel negar ao pa iz e a o Congresso o Cil'eitç de saberem em qimn-
to augmentou a divida publica intern'a o Governo que f indou? 

Absolutamente não! 

O terceiro item pergunta qual a somma de papel moeda em circulação. 
E'· outra informação financeira que· não póde ser nega<'l.a . 

O quarto, finalmente, refere-se ao debito do Thes ouro para com o Ban'-
co do Brasil . 

Tive ensejo· de discutir lo assun'lpto, por occasião do debate do projecto 
que reformou a lei sobre a Carteira de Redescon1Jo . 

Reforma que apena s vi:
1
sou occultar e des-cont<tr nessa cadeira os títu-

los do emprestimo que ha,~ia sido feito para que se não · conhecesse essa 
divida, que é de mais de 500 mil conoos. 

Conforme então tive . occa.sião de dize1·, foram orden's dadas directa-
mente pelo Governo ao Ba nco do Brasil. Essas ordens não passaram pelo 
Tribunal de Ooútas e, pur conseguinte, escrup.aram á sua fiscalização. Ao 
Con'gresso, n en•huma .informp.ção foi prestada até hoje, nem mesmo os que 
defenderam a emenda que r eformou a carteira de Redescontci puderam dar 
ao Sena do as explicações desse debito colossal . de mais de 500 mil eoontos. 
Sa-be-se apenas que uma parte, talvez duzentos mil contos, foi destinada ao 
resgate de letr11 s ciue tinham . sido emittidas para a valorização do café. 
Mas o restante, somma muito mai~or, foi para despezas sec-retas, n'atural-
me~te illegaes, e por isso n (i.o passaram pelo Tribunal de Contas, não estão 
pu blir:a·das e ninguem as conhece. 

E', Sr. Presidente, um escandalo irrnominavel que essas despezas fi-
quem sepultada s na cart!;ir f!. do Banco do Brasil, quando vivem•os em um 
regimen representativo de liberdatde e de fiscalização dos dinheiros publicas. 

Eu espera;va que, ao menos na exposiçiio em que o ex-Presidente da 
R epublica tin'ha d·e transmittir o governo, S . Ex., que nã.o tinha querido 
responder ao Senado, désse ao paiz as informações que eu havia requerido. 
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. Mas o Senado, corno .bU, leu a exposição l>Ublicada no JO?·nal do Oom,... 
men;io de hontem . . . 

s. ·Ex. a,hi allegou o activo, mas occultou completamente o passivoO da 
súa administração. Gastar, esbanjar é o que h~ de mais facil e commo.do. 

Mas, Sr. Presidente, a dmin'istra r é gastar bem e dentro das possi·bili-
dades economicas. 

Ahi estã o exemplo:> de Rodrigues Alves, qúe transformou a Capital da 
_Re.publica, fez o seu porto, realizou muitos out·ros melhoramentos, sem ar-
ruinar o paiz. 

O SR. ANTONIO MASSA: - M'as, na,quelle tem1po, soffreu as mesmas ac-
cusa ções que se faze m hoje ao S1· .' Dr. Epitacio Pessôa. 

O Sn. IRINI!lU MAcHADO: - Isso nfuo. O Sr. Lauro Muller appellou pat·a 
as gradações. 

O SR. RosA E SrLvA : - Accusações, meu illustre co!lega, soffrem todos 
Ds · governos, mas a nação sabe distinguir entre a,quellas que são f·U1tda da<' 
e .as que o não são. O Governo Rodrigues Alves termimou sob as aoclama-
ções nacionaes. S. Ex. foi a lvo -das maiores demonstrações de a preço ... 

0 SR. ANTONIO MASSA: - Como tem sido O Sr. Epitacio P essôa. 
O Sn. RosA E SILVA: - ... e da gratidão nacio1tal, s·em que tivesse ne-

cessidade de sa hir do Cattete com o estado de sitio. 

O SR. ANTONIO MASSA: - O esta-do de sitio não está ahi para que S. Ex. 
pudesse sahir do Cattet·~. S. Ex. tem andado diariamente nas ruas . 

. O Sn. RosA E Su.v": - Rodrigues A:lyes foi tambem accusado e não ha 
governo que o não seja, mas deixou o pocler, tendo realizado gra ndes obras 
e melhorado a situação !finan'ceira do paiz. 

O ISR. IRINEU MAcHADO: - Compare-se a situação econemica e financei-
r:t daquene· tempo com a de hoje. 

O ISR. RoSA E SrLVA: - Elle -deixou o Govenw tendo valorizado a nossa 
moeda, o Thesouro em situação folgada e .-o c-redito do paiz firmado. 

O Sn. ANTONIO MASSA: - Trata-se de uma crise mundial, e não regw-
m.,l, sómente do Bra sil. 

O Sn. ImNgu MACHADO: ___,. Exactamen'te poor essa circumstancia, de ha-
ver uma crise mundial, é que o Brasil se devia encontrar em uma situação 
privile-giada . O ap ~·rte ·de V, Ex. ainda mais aggJ>ava a gestão financeira 
do Sr. E .pitacio Pessôa. 

O SR. RosA E SILVA: - O/ Sr. Epitacio Pessôa -deixa o Govenw tendo 
gasto, além da receita que arrecadou durante os seus tres annos de govef-
n:O, mais de dous milhões d·e ·contos -de réis, conforme demonstrei com cifras 
q:ue hão de ser conf:.rmadas .. . 

0 SH. ANTONIO MlASSA: 
applicação do dinheiro . 

Mlas V. Ex. não quiz tambem demonstrar a 
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. O ·SR. ROSA E !SILVA. - ... com o balanço · que o novo Governo ha de 
dar, para salvar a sua responsabilidade. 

O Sr. Epitacio Pessoa r ecebeu as apoJi.ces internas cotadas a. 947 m!l 
réis e as deixa cotadas a 7"50 mil réis; o Sr. Epitacio Pessôa recebeu o 
cambio . a. 14 1 \2 e o deixou abaixo de 6 1\2 . 

O ISR. ANTONIO MASSA: - Elevou-o a rpais dfo 18 no começo do seu Go-
verno . 

O !SR. lHINEU MACHADO: - Não h a tal. Por essa razão, V. Ex. não pôde 
defender o ex-Presi-dente, que deixou o cambio nbaixo ele 7. 

O SR. ANTONIO MASSA: - Depois, sobr evindo a grande crise mundial , o 
cambio baixou. Além disso, a.s nossas mercadorias tiveram de baixar de 
preço, em virtude do a u gmento da producção e das melho-res condições de 
consumo, dahi resultantes. 

O SR. ! RINEU MACHADO: - Não quetra v . E x. discu tir finanças. 
O SR. RosA E SILVA: - Sr. iP·residente, cceio que estou com a palavra. 

Pediria mesmo a o nobre Senador pela P arahyba que m e não interrompesse 
longam ente, pojs dispoonho de pouco tempo. 

O SR. ANTONIO MASSA: - V . Ex. deve pedil-o então ao Senador pelo 
Districto F ederal . 

0 SP.. lR~~lEU MACHADO: 1 0 Senador pelo Districto Federal não . ron'ca 
tão grosso qu anto o da Par.a;hyba,. (Risos. ) 

O SR. RosA E SILVA: - Sr. Presidente, o nobre ex-Ministr'o da F azenda 
procurou justificar a quéda do cambio, isto é, a desvalorização da nossa 
moeda, attribuin do-a, em primeiro lagar, ao deficit da balança de valores; 
em segu ndo Jogar, á inflacção, ás gran'des emissões de papel-moeda, e em 
terceiro Jogar ao desequilibrio orçamenta·rio. 

Na verdade, foram estas as causas reaes da desvalorização da nossa 
moeda. 

O cambio, s-egund>a bem definiu Goschen, 'é o r esultado do commercio 
internacional. Nas palavras "commercio internacional" se comprehendem 
todos os pagamentos que, sob quaLquer titulo, o paiz tem a fazer no exte-
rior, e bem assim todos >as recebimentos. Assim são os saldos ou ãJetirYits 

1 
das contas internacionaes q'fle con'correm, directamente, para a valo.rização 
ou desvalorização da moeda ein qualquer paiz. 

O 1Sn. IRINEU MAcHADO: - E' q resultado r.ão da lialança commerclal, 
como se dizia antigamente, mas do b alanço, com·o hoj e s e diz. 

0 SR. ROSA li! SILVA·. - Seria difficil de prevêr esse def~cit? 

Governa.r é prevêr - é o dictado muito conhecido . 
Não estaJ:ia ao a lcance do talen'to do Sr. Presidente da Republica pre-

vêr que a situ ação que se a ntothaJVa ao .:Brasil era uma situação de deficits 
nas contas internacionaes?! 
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Com a terminação da gu erra,. era ·claro que a importação que tinha con-
sideravelmente diminuído pela elevaçã.o dos preços _e difficuldades de tran's-
portes, havia de augmentar, por isso que os stocks estavam quasi esgo-
taoos. 

Ao passo que a exportação, que tinha augmentado e se valorizára com 
a guerra, naturalmente teria de diminuir em quantidade e valor como 
aconteceu. 

Por conseguinte, sen'do esses os factores principaes da elevação •OU da 
baixa do cambio, estava ao al cance de qualquer inte!ligencia competente 
prevêr que a situação cambial do Brasil tenderia a se aggt·avar se porven-
t.ura o Governo não interviesse oom uma politica previ·dente. 

Por outro lado, S·r. Presiden'te, é sabido ,que sõ as remessa s para paga-
mento de juros e amortização de nossa divida fede!'al externa, da divida 
t ambem externa dos E stados e Municipalidades, exigem nada menos de 10 
miJ.hões esterlinos. E a isto accrescem ain'da :;w remessas que têm de ser 
feitas. para o pa.g«mento de juros e dividendos d.e companhias ·e sociedades 
aqui ~stabelecidas, para as en'commend<J.s de material, desp ezas de trans-
porte e s·eguro de mercadorias que se fazem em regra nos navios e com-
panhias estrangeiras, despezas de brasileiros que vão ao exterior, etc., etc. 

Era, pois .. claro e evidente que íamos t~r. cessada a guerra, deficit na 
ba.lança de valores conforme denomina o ex-mJnil:'tro da Fazenda. 

Portanto, o que é que cumpria a um Governo previdente fazer, se qui-
zesse preparar o paiz p ara atravessar esta crise, sem -ohegar á grande des-
valorização de sua m{)eda ao pont:o de difficultar até o pagamento dos ju-
ros de nossa divida no exterwr, sem crear, · emfim, esta situação de alta 
·de todos os preços, tornando a vida cara, exigindo sacrificioOs de toda or~ 

dem, vida cara, &. Presidente, que é em granile parte o resultado da des-
valorização da moeda, pois é a moeda quE' t eve o ·seu valor acquisitivo 
diminuidoO? 

Esta é a verdade economica, a verdade fin'an~eira que o ex-Presidente 
da Republi éa tinha obrigação de saber . 

Ainda mais, senhores. o ex-Presidente da H.epublica chegou ao ponto 
de resgatar · títulos da divida externa , de juros baixos. augmentando assim 
o desequilíbrio de ruossas contas intern'acionaes. 

Segunda causa: inflacção do papel-moeda. 
Neste assumpto, Sr. Presidente, nunca pertend ás escolas extremas. 

Não sou daquelles que consideram inocuas as emissões de papel-moeda; 
não sou, tambem, daquel!es que exageram os s eus defeitos. Mas o ex-P.re-
siden'te da Republica, que em abs•oluto comb:J.,teu as ,emissões de papel-moe .. 

.. da, na sua expos:ção · confessa ter fe•ito emissões para attender ás obriga-
ções do convenio com o govsrno italiano e da Carteir a de R edescontos . 

Tercei•a ca usa: cDesequilibrio (!~s . oorçamentos. 
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Sr. Presidente, a responsabilidade dos desequilibrios dos orçamentos cabe 
d:rectamen'te ao ex-.Presidente · da Republica. E' ao Governo que incumbe, 
principalmente, fa :rer eoonomias; e nenhum Governo teve maior e mais 
franco u.poiq parlamentar do ·que o ex-P~·esidente da Republica. S. Ex. , por 
con seguinte, tem a responsa;bilidade desse -desequilibrio. 

O :SR. AN'l'ONIO MASSA : - Teve at€ n·ecessidade de vetar o orçamento da 
despeza.. 

O SR. RosA E SILVA: =-..· S. Ex. · não .pôde tirar de seus hombros, para 
lançar S>obce ·Os do Congresso, a responsabilida,de dos dejicits constantes e 
sempre cr escentes ·de seu Governo. 

O SR. ANTONIO MASSA: - Nem o Congresso tem o direito de atirai-a aos 
hombros do Sr. Dr. Epitacio Pessôa. 

O SR. RosA E SILVA: - Sr. Presidente, a · 3 de Setembro, em mensagem 
dirigida ao Congr.esE.>u, o oS-r. E.pitacio P.essôa escreveu as seguintes memo-
r :.veis pa.lavras: 

"Todos os brasileiros devem fa zer do bom ·nome do Bras il uma 
questão de honra naciona l . As nações qu e, para m anter ou au-
gmenta•r despezas, a que não correspondem os recursos das suas 
rend:::s, se empenham em compromissos que n'ão podem satisfazer , 
preparam um futuro d.e ap.pre-hensões 0 de duvidas, prenhe de pe-
rigos, sobre o seu ~estino. Os dispendios excessivos a que nos en-
tregámos em exercicioos seguidos, a principio .por causa das graves 
perturbações da ordem publica que se segu iram á implantação da 
Republica, e depoi:sl IJ)Or não querermos parar numa série de con-
cessões onero:ms e pe crea ções consecu tivas de serviços novos, com 
augm·ento OGlossal de funccionalismo, levaram-nos duas vezes a sus-
pende!' os pagamen1(0S, em moeda, dos juros e amor:tizações da di -
vida publica: extern!,L, que tiveram de se'!· substituidos por emissões 
de t it ulas gravados com a garan'tia da r enda da nossa a lifandega . 
Esses titulas, quasi todos em mãos de estrangeiros, ainda. não fo-
ram r esgatados; e, em vez de economiza.rmos, para livr-ar a Nação 
de empenho tão gr~1ve, temos continuado a manter o desequiUbrio 
dos >Orçamentos sem m edidp. nem frei-o. 

Não ha nação Que possa continuar por esse caminho sem cahir 
em embaraços de. ~ue não sei como possa sahir . Estamos nesse 
momento numa sittfação que lloQS adverte semel•h ante perigo. Por 
não ter reduzido as sua.s despezas de p<.ssoal ao estrictamente ne-
cessa:rio para o seryiço do E s tado, e por h aver convertido grande 
parte do oOrçamen'to numa distribuição de lagar es, sem utilidade pu-
blica e em inéro beneficio de 'um pequeno numero de pessoas, com-
parado com a m n.ss,a geral da Nação, vê-se hoj e o paiz em diff!-
culdade de attender a os que ·clamam contra a exi.guiadde dos seus 
vencim entos, insuffi1:Ientes para prover as rtecessidades da vida 
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nestu. época calamitosa, creada pela guerra européa. Os mesmos 
que plé'itearam insistentemente a creáção de empregos publicas, a 
ampuaçao dos quadros, a elevação dos vencimentos, soffrem agora 
as e>onsequencias dessa politica impreviclente · de diss>pação, .p:...ra a 
qual não é remedio .persistir no ca minho errado, por onde se cha-
gou a tão do!01' osos resultados. 

Um milhão de contos de r éis apurados em cinco exercícios como 
dejú;it dos orçamentos, terá, come. vos disse, de aug{Ilentar eom __ os 
algarismos, ainda por conhecer, das opera<;ões do an:no proximo pas-
sado. Nesses cineo exercícios a insulf.fic!encia da .renda devorou to-

dos os recm·sos de creditas, de que P'Qdemos dispôr - o produ<;t o 
do arrendamento á França dos navios tomados a-os allemães, na im-
portancia de 104.960. 636 francos e de 1. 20·4. 773 : 566 de emissões de 
papel-moeda. 

E;_u pergunto a todos os brasileiros qu e amam a sua patria, s~ 

é admissivel persisti-r nessa -politica de palliativos, nessa política d~

opio . ?; . de morphilla, parú ter daqu i a I•DUCo dto: esbanar ueant.: d, 
uma realidade insuperavel, e submetter--nos ninguem sabe a qu e 
exigencias dos . nosBos credores, com os quaes, den:tr.o de 16 anno:-;, 
já fomos forçado» a fazer · dous contraetos de t1màing loan, hypo 
thecando a renda de nossas alfandegas. 

Não é possível viver toda a vida a lançar mão de expedlent~~ 

taes: se a situação presente já nos colloca em tamanhas diffir::ul-
dades, é facil adivinhat· o que virá a acontecer, se ainda a aggra-
varmos a lém das nossas possib!lidades de resistencia financeira ." 

Assim se refere o ex-Presidente da R epublica na sua mens:agerü d._. 3 
de Setembro, a>O seu antecessor . . . 

0 SR. ANTONIO MASSA: - Ref·ere-se á situação do paiz . 
0 SR. ROSA E SILVA: - No di.a · 15 S. Ex. deixou o Gove-rno ten'élt.o aind::. 

augmentado os· encargos nacion:J,es em mais d.:l dous milhões de conto& e 
augmentado ainda mais esse funccionalismo que S. Ex. já .:onsiderav>.. 
excessivo, exor-bitante, den'ominando tal po!itica de dissipação e impr,vi·: 
d8ncin. E' o ex-Presidente da Republica çondenm ... do pelas propria3 pala-
vras. E lias ahi estão escriptas e os seus actos são a negação do que S. Ex. 
P.n tão disse . 

Senhores os dias vão correr ... 
0 SR. ANTONIO MASSA: - E a justiça Se J:"t de fazer . 

/ O SR. RosA E SILVA: - . . . e a ju:stiça se ha d~ f azer condemnando o. 
ex-Presidente da Republica. 

O SR. ANTONIO MASSA: - Não aP'Qiado; louvan'do 11 sua acção. 
O Src RosA EJ SILVA: -- ... porque em uma época de difficuldades para 

a nação, de d'f!iculdades mundiaes, em logar de preoaver, de acautelar o 
paiz contra cri,.;es imminentes, fez uma politica de diss1pação . 
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·Sr .. Presidente, está fin'da a hora da prorogação .que o S ena.d.o m€ con-
eedcu . 

T erminanoo . estas r a pidas considerações, justificativas da ren'ovação do 
meu requerimento, aproveito a opportunidade do:J me achar na tribuna para 
tambem . deixar consignado nos Annaes o meu protesto por parte do Sr . 
Epitacio Pessôa, do dever de prestar con'tas a o Oongresso dos actos prati-
cados du.ra nte o ·es tado de s itio, como a Constituição clara mente prescreve . 

Protestarei, ta mbem contra as violencias e . perseguições de que foram 
\'ic!imas -pat·ticulares . e jornalistas que n enhum crime commettm·am. E ain-
da, contca as scenas degrada ntes, deshu~a-n'as, vergonhosas ·e ba rbaras, de-
n·unciadas daqui da tr~buna d9 Sen a do p elo nobr~ Sena.dor .pelo Districto Fe-
derai, scenas de simulação de fuzilamentos e de horrores occorri&os nas ce-
lebr es prisões denominadas geladeir as ... 

O SR. I RINEU MACHAI>O: Para refrigerar enthu siasmo pa triotic-o. 
O Se. RosA E :Sn..vA: - scenas que n ã o podem passar despercebidas, 

pa r a honra, nossa . ·· Da ·mesma fórma . d:gamoOs bem alto, desta t ribuna -
i: pr€ciso· que desapp ~.reçam essa s .prisões, üh a madas · ~ geladein.s ··, porque 
ellas ·rião aviltam sóm,mte os go~verno.s que áellas se utilizam -- ma1< degra-
dam tambem á Nação! 

Mando a mesa o rrieu requerim ento. (M uito bem! Mui to ben~! O o1·ador 
é cump?·imenta.do.) 

COMMISSÃp DE FINANÇAS DO SENADO 

Esta t;ommis~ão reunir-~c-ha c1:ariamente pa ra tra ta r dos asssumptos qu~ 
lhe es tão affectos. 

.. SESSÃO ElJ'4 19 DE DEZEMBRo · DEl 1922 

Presi<t:encia do S?'. Alfredo .Ell-is 

E stiveram presentes os .Srs. L a uro Müller, Berna!!o Monteiro, Vespucio 
de Abreu, João Lyra , Justo Chermont, José Eusebio, F eliP! 'l' Schimidt e San•-

. pa io Corrêa. 
D e:xaram de comparecer, com cau sa justifi-cada, os senhores Irineu Ma-

chado e Moniz Sodré . 
O SR. P RESIDENTE: - Aptes de dar a palavr a a o illu:ltrf;' R ela tor da Via -

ção, preciso de dizer algumEJ'S palavra s aos illustres m emloros da Commissão. 
Na ultima -sessão, que ~-ealisamos, a sessão sec~·eta P. m que conferencia-· 

mos com o nobre Relator da, R eceita, passei ás mãos de S . E x . uma fo~ ha d~ 

papel na qual havia conHig-n ado ~lgt;mas das m edidas, Que julgo conven ientes 
~ de a lcance para a s olução p elo menos pa rcial do enurme d-eficit, produzindo 
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.- -em· nosso .activo um accrescimo caJ}az, se não de aterrar, pelo menos de fazer 
-a colmatagem desse enorme cleficit, deixado pelo Goverit0 r,assa,do. Nesse .Pa-

. p.el,. entre outras idéas, eu lembrava a conveniencia de · v~rmos qua l a sobra 
-deixada pelas operações sobre o café . . 

Todos nós sabemos · que o Governo passado a dqui•·iu rr.€<-is de 4 milhões 
-de saccas de ·café. por · intérmedio do Conde Siciliano . O Conde Siciliano é· meu 
a migo e · eu o tenho como· homem de ca racter e hones :o. Procure( delle obter 
informações para poder · trazel-a s a qui ao Sena do e · prmcipálmente .. á Com 
missão de F inanças . S. Ex. affirmou-me que de ·fact.o ' h a via sido (J inte'rme· 
-diarlo do Governo na acquisição desse stock de café; f>."cl a-receu-rrie sobre n 
.quan'.idade e a qualidade desse café; a qualida de foi a m elhor poss:v-el, fo r-
mando um stoclc homogeneo de typ,os fino;,; de f6t·ma 'lUE'· elle_ corresp.ondeu 
Pilrfeitamente, honestamente;. á iricumbencia que o Gov~rpo lhe ·. ha via da do. 
Porém, depois , a uma . outra- J}er.gunta ·minha, declarou-me que não tinha sido 
euvido p elo· Sn Pres 'dente . da,. Republicá e· por. isso nada m a is \ n e podia in-
:furmar sobr,e o destino dess·e . café nem sob,-e o convenio, nem sobt'e o contra-
·Clü, _porque tudo isso escapá.ra completamente, não ,s6mente á . sua·fisca l:sa ção 
co rno me~mo a qua.Iquer consulta; nadai lhe fôra · dito e<~,enhuma consulta lh e. 
.fôra feita. 

Int rigado por esse facto porque ta mbern· eu, que, a lift.s tinha s ido por as-
;S lH1 dizer o cathedratico da questão do .. café n es ta; 8asa do Congresso, nunca 
·tiuha sido ouvido n em ch R.ma do a. cmittir opiniã o sobre essas ·opera ções , -
·não obstante ter esta do sempre !1a tribuna do Sena do rN'la m a ncl 0 uma solu-
ção urgente pa ra esse assump~o . - entendi que n ã o fJod'a deixa r cor rer á re-
velia 1!-m caso de t amanha g ra vida de nã o sómente pa ca a la voura do c:;,f é mas 
Pa ra. o Bra sil e; á vista da f a.Jta 'ie informa ções do Conde Sicilia no e, não que-
rendo deixar o p r o))Jema s em soluçã o. nã o quer endo fi car sem conhecime'!1 to 
-do qne se passá ra, procurei o Se. Cus~.odio Coelho e com. Pile tive uma dilata -
·d<t conferencia, porquanto S. Ex . fô ra nosso , represent.~ nte elo co1nité or-
_g a nizado para as opera ções s obre o café e o unico ···et·n ~entante com direit.J 
·de ·oéto. 

Cahl, porém, das nuven s qua ndo o Sr . Cus toclio Co<e!l :o m e declarou _que 
nada, sab.ia e n enhuma informaqão . m e podia da r a não - !l~r que esse neg ocio 
·dO , a fé tinha s ido tra tado exclusivament~ entre o r eprt' · ... nta n · e da · fa mige-
Ta cl.a Br·a s' lia n W arra nt co., que t em como presiden te o Sr. Edwarcl Green n 
·O ex .. pr8sidente da Republi<.a . 

. lndaguei de S. Ex., si , por v entur.a não :,oubera do ~ G·t t. racto , do convenio 
·e s obre epe alguma informaçã o m e podia <la r . Decla rov-me o Sr. c ustodio 
-coelrw I.{Ue tudo ignorava e na da sab'a . 

Os illustres Sena dores sabem -.ue se trata de um n egocin ele quatro milhões 
de saccas de cáfé, um negocio desses não se J}ó de tratar sPcre ta m ente , clan-
-des tinamente, sobretudo, porque elle representa m ed i<la P a.ttinen.tes á r eal'za .. 
-ção de um projecto1 que foi vota do aqui, (! a ndo a utorizacão a o Governo pa r :ot 
.amparar a producç:.ã0 naciona l, com a approvação de uma ementla , que veiu da 
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· · Cámara para qu e os _titulas do Gove!'no fossem acceitos na Carteira. de· Redes-
·Contos do· Banco do Brasil até a im'portancia de 500 m il contos . 

A' vista da resposta do Sr·. Cu stodio Coelho, entendi que era de m eu de-
ver approximar-me do St·. José Maria Whitaker, p resirlcnte do Banco do 
Brasil, afim de ouvil -o sobre o facto. E si, como já lhes d:~se, eu anteriormen-

1 te· h avi"a cabido das- riu vens não sei de onde cahi qu :ot.ndo 8. ·Ex. me declarou 
que tambem de na da sabi·a e mais qu e narla t eria acon..;elhe.d0 sobre essas 

, medidas porquanto não er a sympathico a essa empreza, c,'ue eu· já chamei 
." famigerada" : a Brasilian Warrant co. 

O SR. JUSTo CHElRMONT: -Isso é muito grave . 
O SR. PRESIDENTE: - Consta me.i·s q ue o actual MinistTo da Fazenda tam-

bem não foi ou vido de fórina que chegamos a essa situa(:ão: de i'gn orar se 
a lguem ~este riaiz foi ou vido sobre tão Importantes opera<:;ões. 

E, como o regimen não_ tolera esses mysterios, nós, os velh os republica -
nos, nós, os ·hlsmens de r esponsabilidades· no regimen, não podemos tolel'ar· um 
abuso dessa natureza·. Venho reclamar o concurso de meus collegas, para vel', 
'se é ou não conveniente pe'dir a o actual Mimstro da F azenda cópiàs de todos os 
'docum.en:tos refer.en1lês a essa transacçã0. 

O ·SR. LApRo MüLLER: -V. Ex. argumentou com algarismos para mostrar 
que o negoci'o devia ter ·dado uma differença de seis milt.ões; .não irá. a tanto, 
m~is .;:tcredito q'lle .nã.o de1x1ará de dar sal.do. 

Devo dizer 'que; nes ta :materia, é fóra de duvida. o se;·viço que 0 ex-Pre-
.' ~'dente da Republica prestou 'á valorização do café. 

O Ss. PRESIDENTE: - Irso não se contesta . 
O SR. LAURo MüLJ,EJR: - A differença, entre o ot·eço a que attingiu esse 

P'.'oducto e e.que.Jle em que S. Ex. ·o encontrou , é motivo para justo louvor ao 
eôpenho com q,ue o Governo passado defendeu nossa pr.iC~cipal fonte de recei-
ta nos mercado'S estrangeiros. Em relação, porém ao mocio como foram feitas 
a~ operações, nada posso . qizei-, por emqua nto . . 

O Sn. PREJSIOEJNTEJ: - fica, ' e ntão V. Ex. incumbido pela Ço:mmissão de 
Finanças de requisltar do Governo copia de t odos os documentos sobre essa!'< 
operações para que ·enas s~jam suhmettidas ao nosso criteri'l. 

:r-;ingue:m contesta, ninp:uem. pó à e contestar, a ar:ção benefice. ·do Goyer-
no intervindo no mercado de café, w.nto me.is quanto já não era a 11ri:meira vez-
em q.u e se fazia isto; o G<,Jvemo não teve mais do yu e; reproduzir o que j!i. 
~c 1; a v;a f eito com exito inpiscutivel ; portanto," não houve de sua parte si quer 
l!l. origmalidade da idéa; ~o contrario, si a lguma queixa; se póde faz,~,. é a 
<'h hão haverem sido toml}das ha mais tempo essas prnvidencias. Porque é 
pre c:i~o que se diga, que s13 proclame, que " Sõ depois qu e o Sr. PresidE-nte ·da 
Republica foi a S. Paulo· e viu a ruina do p~iz - n ão a rulna de S. Paulo -
e viu a fallencia. da nossa prod ucção, só depoi-s disso é que S, Ex. entendeu 
que devia intervir. 

Mas a verdade é que qs torradores americanos adqur:ram todii. a safra de 
192~·1921 ao preço de 5 e ~ centavos a libra, quando pagavam 23, 24 e 25 cen-
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tavos p elo caf é de Colombia porque o nosso café esta va cempleta m ente des -
protegido e 6 nosso ·commercio sem r ecursos para enfrenta·r a situa.;,lo, para. 
enfrentar os saques doH lavradores . 

Da tribuna de Sena do e u r eclamei . Foi uma voz ci'1mando n o deserto ! 
O Governo não · attendeu; cruzou os braÇos. Devo dizer que o Governo F .e-
derai cruzou os bra ços, tendo como desculpa que o Gov-e-rno de São Paulo 
tambem se havia desinteressado do assumpto. Dessa fórmá. se deu o ' tremen-
dó sacrificio, e o Brasil perdeu 20 milhões ele libra s est erlin [1r; , que fo ram para 
o bolso dos torradores america nos, nrranca dos do nos-so. suor e do nosso tra-

. balho . Com a saf ra de 1921-1922 a inda o Governo interv~eio, obtendo esse ma-
. gnifico r esultado. 

Res ta sab er , agora, como f oram .feitos os contractos, quaes a s commiss3es. 
e jur os pagos, por que nós velhos e novos r epubl ica n os, T'f.o podemos a dmittlr-
proC'essos de presti cl 'gitação. na a dministração publica. . . 

O Sn. LAURo M ü LLER·: - Posso a ccrescentar a essas inform ações q ue ~ma 
parte desse café foi vendida é outra está sendo vendid ·-t g r a dualmente. par> L . 

não influir n o m er ca.do . O m ais e-s tá dep osita do aqui 1~p .; Arma zen s Geraes . 
O S R. P nl!."SIDEJNT!<J : ~ E o wa.rramt está m astigando. 
O SR. LAURo MuLiER: - L ouv-ei a a cçâlo d-o passado Governo na va lorl - -

zec}o do café, p orque sempre tenho muito m ais praze1· em louvar do qu e ·em 
cen sura r; m a s que r ecorda r que fui dos qu e -tive ra m r estricções em r elação a -
muitos a ctos desses Governo, e, como, provavelme1ne, · ainda terei qtte cen- · 
surar muitos desses actos, desejo que, qua ndo fo r obrigr. do a isso, possam ' 
todos ver qu e minh a censura nã o é prcedente de paixà o, mas ele jus t iça egual . 
áquella com qu e houve agora um a cto el o Governo passado, que, sinceram ente, 
considero louvavel . 

O SH. PREJSWEJNTEJ: - V. Ex . está assim p'arfeita m "n te do accôrdo com · 
a orientaço ela Commissão ele Finanças do Senado, onde h a cinco r epresen-
ta ntes da oppos ição, que nunca abusara m de sua pos ição a qui ·para c~ete r ou .. 
pertur ba r n1eclidas que o Governo entenueu convenientes ou necessar ias . ao-
serviço publico, pelo interesse nacional. 

O SR. VEsPucro ABmm:: - procede á leitura do seu pa r ecer sobxe o or- -
. çamen to da Viação ; 

O SR. PRF.ISIDENTEl: - A Commissão ~.caba de ouvir o parecer do .nosso• . 
eminente amigo e illustre co!l ega, rela t or ela Viação . F.xcusado é ex ternar o· 
nosso louvor, h abitua dos como estamos a ver em S. E x . além ele um cumprin-
do r ele seus 'deveres, um estudioso que o sabe cu m pl'ir çom raro bri)ho. A 
S. Ex. todas as nossa s homena gens . 

. Constem minhas palavras ela acta para que sempr<c. se saiba que nesta 
Commissã-o o empenho princi pa l cons iste jus ta m ente em trabalha r ·o mais · 
possivel pa ra salvar a R epublica . 

O pa recer é, em seguida, assignado . 
O SR . JoSÉ E USEBió : - V. Ex . pôde me informa r !?"" essa 1·edu cção na .. 

verba ma terial interessa a Estra da de Ferro ele Sã o Lniz a. Caxias? 
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0 SR. VESPUÇIO Db' ~RElU: - Sim, senhqr. 
O ~R, JoSÉ E.usEmo; - Nesse caso t enho a , fazer a s~guinte de~1aq_çã.~: 

A estrada de ferro de 8 Luiz a Caxia s , está destir.a,d'\-. a produzir re~da 
c onsideravel desde que se conclúa. ponte do Mosqui to e que se melhore seu 
material ronda.nte. 

Ella liga as capitaes. de dous Estados . Piauhy e ~1aranbão, e, não ol;Jstap_ 
te a . insufficiencia de. seu material, tem um trafeg;J . b(tstante intenso d,e, ~a~
sage!ros e carga. Tudo le.v.a a . affirmar que, çom a , reducçã_o que a propo~L 

. ~ão ela. Camara fez, as rendas publicas perderão, diminuir~se-ha o valor, de 
um proprio naci~nal de grande futqro e ficarãp grandemente prejudicados o 
commercio, as industrias e as communicações de dous E~tados d!!- Federa~~~. 

Sou por isso cor:trario ~ reducção da. proposta prinr:ipalrnente em sua . tota-
lidade. 

O SR. LAURO MüLLF.R: - Nã o quero fallar de ponto rreciso a que o no~
so collega se referiu, mas quero dizer a Commissão quE' , SP nós todos estamoi< 
convencidos - e não h a como estar - da necessidade de cortar despezas .. . 

O SR. JosJ~ EuSEBio: . - Mas não dev >?.mos fazer córtes de , que res11:1t~m 

O S~. LAURo MüLLER: - . .. devemos ter. a coragcn. de cortar em todo~ 
os orçamentos. 

O_ SR. Josll: EusEBio : - M<Ls não fazendo córtes, qup diminua m a receita. 
O SR. VEJsPUCio DE ABREU: - A receita, nes te'! . casos tem voto predomi-

nante, porque . ella é que t·~m de fazer frente á d~srJeza . 
0 SR. LAURO MüLLER: - Aproveito a opportunid~de pa ra dizer á Com~ 

missão que, na conferencia que '>e realizou em PalacitJ, o Dr .. Cincinato Bra-
ga mos trou que .o deficit previsível era igual á ·receita tota l do papel moe.da; 
e; á v 'sta disso, propoz qu~ meta de fosse r eduzida das C'.P,.,pezas e a outra me-
tade obtida em impostos. Eu lhe repliquei que esse era um caso em qu e se 
podia affirmar desde logo a impossibilida de. Em um paiz .• que .tem, todos os 
annos, a ugmentado as . 'm!}osições, ora a ugmenta ndo (l.S taxas sobre os ar-

. tigos, ora cre.ando impost<>'f' inte.i'ramentte novos, em um pruiz que es~á nesta 
situação e que não tem prosperida de commercial, é impossível a.u gmentl).l", 
subitamente sua receita no valor de um terço do total. Essa é uma these 
que se resolve sem attender a circumsta ncias. O quil é preciso é despendet· 
menos e estar o Governo a ttento - como o actua l Governo se mostra dispos-
to a ser - <'Oro todas as despezas, para que o . te:nPc· permitta chegarmo,; 
a uma situaçã o de equilibllio. 

O SR PRESIDENTE:-..,.,.. •. Bem fel izes serE\mOs si, em dous ou tres. quad:r'en-
nios ch egarmos a l'quidar o dl'!ficit. 

O SR. FELIPPE ScHIMiqT: - Procedeu á Jeiutra de seu pa recer s obre o or-
çamento ,da Marinha. 

O SR. JoÃo LYR~: - f,'lr. Presidt>nte, o nosso col.Je!;a Sr . José Eusebio fez 
um appP.llo ao Senado para que não sejam apreseat::1las em 2• discussão 
emendas ao orça mento de que S . Ex. é Relator, rest r.vando-se os Srs . Se-
n au ores para apresental-ap em a•. Eu proporia que eS!% appello se tornasse 
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extoimsivo a todos ·as ·orçamentos, para qu•l os Srs. Re!:lrores disponham de 
tempo para estudai-os. 

V. Ex., como nosso Presidente, poderia encarregnr-se de fazer este ap-
pello a o Senado. 

'o SR. PRu:SIDEJNTE: - Inteirame11te de accordo com a proposta. de V. Ex· 
Os pareceres sobre o Orçamento da · Viação e $OI.Jre as emendas em 2··· 

õiscussão do orçamento da Marinha, foram pela SeClet:u·ia da Commissão 
·entregues á Mesa para serem Jida.s e publicadas na E•Ct:t dos trabalhos do 
Senado. 

m lidos e assignados m a is os pareceres: 
Do Sr. José Eusebio, favoravel, a proposiçã0 da C<omara dos Deputados 

n. 86, de 1922, a utoriza ndo a abertura p elo Ministerio da .Justiça, dos creditas 
especiaes de 13:2895 e 6:2355920, para pagamento de despezas, em 1920, com 
alimentação e roupa·s do Hospita l ele S . Sebastião; 

Do Sr. Vespucio ele Abreu, favoraveis, ás proposiçõec; da Camara ns . 162 
.de 1922, abrindo o credito elE: 97:650$270 , para occorrP. r ao pagamento devido 
aos empregados ·ela Adm.in·istração dos Corveios de Maranhã; e 219 CÍJe 1922, 
estendendo a diversos officiaes reformados o soldo da. 1abella A ela lei nume-
ro 2. 290, ·de 13 ele dezembro 'de 1910. 

O Relator aconselha o Senado :::t não manter a sua eme-nda ú, m esma prq-
posição, 

COMMISSÃO DE FINANÇAS :bO SENADO 

ORÇAM~JN'l'OS I)O EXTElRlOR, MARlNHA EJ VIAÇÃO 

A Commissão de Finanças receberá hoje, sabbado., 23, emendas aos oll'ça-
méntos do ':)Tixtel'iOr, Mari·nha e Vi•açÚio, em 3• cliscüssã.o, de que são ''i:<ésjiéoti-
vamente :Relat<JII'es os 8-r~. Bernardo Monteiro, Felipp·e Schln:idt e Ve~pucio 
ele Abreu . 

ACTA DA SESSÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1922 

Presià encia do S1· . .:Ht1·eao EZZis 

Estiveram presentes os Srs. Lauro Müller, Berna rdo Monteiro, JuSto 
Chermont, .José Eu:a-ebio, Sampa.;.o Corrêa, Vespucio ele ·Abreu, .João Lyra e 
:F1e1ípp·e 'schrmclrt, clefxanclo de compareceJ;, com causa justJifka da, os St·s . Iri-
lieu Mac-hacl.o e Mon[z Sod'l'é. 

O SR. JusTo CHERMONT: - Antes clJe proceder á, leitu t·a elo pa>recet· ··sobre 
o orçameiJ:oo da Agricultura, peço n V. Ex. licença para fazer uma. éon'sulta 
á 'éommissão . 
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l<'a1tam oito cuias uteds para o encerramenbo da sessão <1o Congt·esso e , 
por isso eu desejava saber S;i os meus C'-OIJegas não a clra;m t-a.Zloavel que 
transformemos em projecto de lei as léJ!éas s,uggeridas 11elo tllustre Relator· 
da V·iação, prura o fim ele dar i.lJO Senado -a i·nici:ativa em. alguns orçan'llentoo. 

O SR. J.oÃo LYRA: ---: Isso .seria modif<icar desde já o Oodigo de Oontabili-
dlllde, que entrará em. ·vigor no dlia 1 de .Tane:ro. 

O SR. PlmSIDENTE: - Eu acho que a ocoasúií.o ·é imp-ropria, p•orque esta- · 
mos com prazo muito cu.nto. O que temos a fa~et·., agora . . é compr)r o nosso 
dever constituciona.l. 

' O SR. Jusno CHERM·oNT : - Procede ã, lelitura de seu pwreoor s-obL'e o orça-
membo d'a Ag:nicult'Ul-a.. 

Duran_te a l-eitura t r•aVJa.-<.e o s egUJinte debwte, a. proposito d•o .tPecho rela -
tivo á val•orização do café. · 

O SR. PRESIDENTE: - A VJerdacle é que o café w'•ncla. está por preço tnfimo: 
lJarec·e valorizado deyi.dlo sômente á situação. do cambi:o. E' preciso não fazeo: 
ooruf-u são entre valorização e defesa do producbo. V. Ex. está enganado; 
Não houve menor exportação ponque houvesse merum- · ·oon.s.umo, mas devido 
e:x.clusivamente á geada, que n1atou nada menos de 600 m'Ihões {!e caféeiros 
em S. Paulo; não é qUJe tJivessemos sorfriclo d1mi-nuição; ·não b'ouve redu .. 
cÇão ec01n.omlioa .do catfé porq'l1e outras lJa.i'IZes estiv·essem proclu~ind!o mais do 
que nós, a dim<in'llição foi ldevida á oir<oumstan.cia <de termos sof.frido um 
a,taque m•eteorol-oglco, que nos prejuclioou _em 60\i mdlhõ>es de caJfé'eirns . 
Quanto á climdnuição eoona+·,ca,, não (!levemos ter receio. 

O SR . J,USTo CHERMrONT: - Eu sus.tento o contrari.o no pa;recei·. 
O S~. PRESIDEJNTE: -Porque V. Ex., quapdo resm'eveu -não conheci'a esseo; 

pormenores. Nós ,sõ temos ~m 'I'ival, que é a Golomblia. E esta, para mandar 
seu p-l'oducto ao mercado nqrte-arrrericra.ruo, tem de ga.<>tar, só €im_. transpoJ;~, 

10 centavos, ·aio ·passo •Q.UJe .nós, ·Eã 1iv81J·mos pel·o nos.so café 10 centavos pot· 
libpas seremos a Naçã,o mali.~/ rica do. mundio. Si o pre9o do café nos Estados 
Uniclos descesse a 10 centavos por lli-bra., o lavnl!dor da Oalombia não podeTia 
v<iver; 11ão poCLet"!ia exist1'l'. 

O SR. FELIPPE .SCHMID'r : - Não ter.ia os m -e:·os n:ec'essa.r1~s para fa~err o 
transporte. 

O SR. PREJSIDENTEJ : - A r-ona do café na· ColombOa é montanhosa; o trans .. 
po!'te do producto teun de s~r ;feito pritneirame.nte em lombo de burro, de<pois 
em navegação fluvial e em estrada de . fen-o. 

Quer dlizer, ·eXJhge tres b;t!Cieações. Além dirsso, não pôde comp·etir com o 
nosso café porque •o seu -amduTecimenbo não é ig ua l ; e po~· isso o ü·ab'3Jlhador 
lá .não pôde celhe1· mais de um alqueire por dia, ao passo que em S. Paulo 
se colhem 1110ve a 10 ,aJqUJetnes p:or dia e por 1Jess<><1.; o amadul'eoimento Já. 
faz-·se dul1alnte todo o ·anno, ao passo. que em S. Paulo elle é colhlido d·e uma 
.só vez. 

• 1 Portanto, da;das as .oondições dia lavoura do café entre •nós, não deve.rp.os 
receia;t· a ooncorrencia da Colombia, porqua;nto para n.oo· enniqUJeCer, ê . b!as-
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La.nte ·que •o .noo.so pi'oduot0 a lcance Pl'eço correspondente ao que eustn •> 
tt.ansl,Jorte do café da C'olombLa paJJ.'a New-York: 10 een.tavos . 

O SR. LAuao MüLLER: - O pt,eço do nosso café ag<ora é gro:p.d'e em papel, 
pox;que o cambio está bruixo. 

O SR. PRESIDENTE: - .E' o que <Vca.bo de cljzer. A e'ev.nção do p•reço 
ag•ora. é uma vel'clia;dei[-a. camoufla.qe. 

O SR . JusTo CHERMONT: - O u e esct·evi foi o resuHruclo dos estudo:;, 
que fiz . .Considero que o café não é genero de P'l'imeira n ecessidade. 

O SR. PRESIDENTE: - Como não? Elle j á assim: é com'!ideraclo, prl.ncipal-
m·ente nos Es.tadios Unddoo, depcis da a boh·ção do a loool . 

O SR. JusTo CHER'MoN'l' : - Peço Ji.cença a V. Ex. p•ara continua r a Jêr o 
meu. parecer, pooqrtanto nel!e ·está a r-esp,osta a essa·s· observaçõ·es . A valol"i ~. 
zação tem da do muito d·i111heiro a São 'Paul•o. 

0 SR. PRESIDENTE: - A •SãJo Pau!lo ou a:o Thesom•o N a.Ciional? 
O SR. JusTo CHERMON'l': - Plriincipalmente a SãJo Paulo. 
O SR. PRESIDEN'l'El: - Então o ouro que entra noote Pladz só ap.i·oveita a 

São Paulo ou á balança interna.Ciional do Paiz? Desculpe-me ; mas V. Ex : 
veiu ·tratar no orçamento da Agl'.l·cultura de u:rn assum.pto que desconhece. 

O SR. JusTo CHERMONT: - Não que(•ra V. Ex. fazer-se o P apa do· ca;fé. 
O SR. ·PREsiDEN'l'E: - Não me q u et•o fa zer P a pa ·die cousa. algruma; o maj's 

" . q u e posso ser é papá, esclarecen(l"o uns ttun:tos assump<tos oom a experiencia, 
q ue tenho <Levido á. m •inha idade ... emobmu V. Ex. seja m wis velho do q'llé 
~u , (Riso) . ' ' 

Termi·lllada ~t l~itura elo pa.l'ecer , .. qu e ;fo·i e nV\iaclo ao pl•<ma-rio para ser 
publi:ca,dü na a;ctk~ dos tl'abalhos, o Sr . p ,r eE.diente pronuncia o seguintes dJisL 
c urso·: 

O SH. •PRESIDENTE: - A Oommi•ssão a;c~uba. ele ·ouvi.J.· o bdt!ha.nte p a recei: 
(1o n obre R elator do M-i:nds:te+do {ia Agri'cuUura, meu iHus:tTe e velho amigcL 
Fazenclo a lg umas r·estrucções, qu e ni1o p-odlia deixaJJ: de fazer-, so!Jre o ponto 
relati..vo á valorização do ca,fé· ·e que, em p arte .. t:ive necessidade de reeti.fica.r, 
porque S. Ex . ignorav;:t um fa.cto .principal da questão, q uaJ o occotreu em 
·consequencia 'da. g•rande geada q·ue deter<minou durante tres annos a falta .. Cie 
~00 mil<hõe:s de cruféeHros, prod'UZi·m'Lo gra:nde reducção em nossa e"-"JlOrtaçãii, 
fazendo essa,s r es:tri<cções, ·só ine cumpre louva.r o tl'abaàho de S. Ex. 

Quanto á questão do caf é, cumpre notar a S. Ex. que seus f.a,ctores não 
são iguaes, por .exem.plo, ·ao da que&tão da borracha, mdustria extractiva: 
porque, si o valle elo Amazonas foi, por assim ·dizer, eliminado do mercado, 
isso se deve exoluS>)vamente á f'à.l•ta ele pl'evidencia d-os detentores c1o pod~r. 

quer no ' E stl!IJdo do Amazona.s, quer no do PM"á ; porque si a hevea fosse 
plantada; systema.ticarri<en.1Je, nas margens dos· r 1os não podenia a;bsoluta-
m ente encontr~tr oo-n:currentes . 

o SR. JusTo CHElRMONT: - E <'tá provado· que ·-a bor.t<acha pla 111tada ·não 
t em a elastid dade ·-da borracha mativa. 

' O SR. PRESIDENTE:- Essa declaração de V. Ex. é , de fa.cto :- muftó ;con-
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;Esses probl:ernas, hoje, estã.o todos sendo l!"esol,vidos por processos sci-
entifJoos. 

O SR. JusTo CHElRM'oNT: - Pela chimioa. 
O Sn. PRESIDENTE: - M:as continúo convenc'do de que. si houV'esse uma 

eulturra dntensiva .da hevea,, sua coUo·cação . no mercaCLo seria mais facil e 
rendosa, porque, p·eJ.o menos, nãJo haveria o s·acrifi-cio d e vi'das, não heviia o 
sacrdficJo de tão grand'e dilspenddo para defender a veda ·do trabálhadoe . 

O SR. JusTo CHERMONT: - E' a prophylaxia :rural. 
O Sn. PRESIDENTE: - Todos nós sabemos que no vruJe · do Arn:azonas grassa 

o impaludismo; e eu p enso que, ·se a hevea fosse planta da systernatica=ente, 
seria facíl sa nea r o mer-o ·em, que o trabalha c10l' vJve; com isto, o custo do pro-
'ducto não seria tão .alto e, ~esse mo·d:o, n:inguem poderila compert~r com a. 
borracha da Ama.zonia . 

Mas não ha t.emnos de comparação entl'e a b-o1,racha e o oa.fé. 
O nosso p.rinci.pal def·eito é andia~·mos sem.p~e ou com mui to optimi.smo 

ou ·Pessimismo exagg>erad•o, quando o n ecessall"io é encarar o·s problemas de-
pois de estud:os profundos. 

Uma lavoura de café con'llo a de S. Paulo não deve receiar concorrente. 
po11que é bastante, que 1he vaguem por seu producto o que custa de i:rans·-
porte o p·roclUJCto rival para que elle 'dê urma fortuna. Po~'So accrescentar o 
seguinte, que, em geral, muflto.s brasile i.ros desconhecem: a lavoura de café 
em S. P.au!o repl'esenta o esf-orço anais coJ.osEa l do gEm:ero ·húmano, porque é 
a conoentraçiüo de tod~s a s fof'Qaf,, ·tJod<as as rene>rgÍa:s, troda a intellig'e:~ci !'t 
paulista e esse :esfocço sem igual, d~t:erminou a nos·sa superioridade inoon-
trastavel no mercado. Ni·ng-uem, absolutamente ninguem, póde produzdr café 
tiüo barato cmno o paulista. O recei-o da oon-correncia, da rivalidade · deve ser es .. 
tudado, nã.o ha d u vida, mas elf ob!:'er-vo a neaef,SidaJd:e de notar -qUte, entre 
,valo!'izaçã.o .e defesa., va,e um abysmo. VaJoPizrur é -.det·ermirnar um pne.ço s u -
peri.or ás ·!lecessrl.dai!:es do mem~do. Sou contrario a isso, mas acho que de-
vemos defender o noss.o producfo . c1re fórrna a não sacrif icar os , pll"odiuctm;es ; 
porAu•e, se não J:J<ouver defesa os ·commercdantes da Amernca ·do Norte, que 
.dispõem de centenas de mill·hõe15 ·de dona:rs, t~marão todo o cate, como mac 
teria prima e quanto mais dipiD-nuir o valor dessa mat~r'ia prt:m:a, maim-
será o seu lu m-o. 

E' .PreciJs·o notar que, mesmo vendendo nós o calfé nos Jllirtades Unidos 
a ·4, 5 e 6 centavos ·a -Jdbra, esse:

1
5 .iJntermed!arios -não. faci\ldtam mai-or cons.um.o' 

POl'ClUe nu= :vendrem es-se oaf~ para o cons.UDlJo, lá ·mesmo, por menos ·d e 
25 a 30 centaves. · A dt'fferença é contra nós e só aprovei.ta a •elles. 

BoPtanto, •enJtre .vaJ.orizaJr e defender ha a dlilfferença da analys.e, que 
deve oor f•eita para que nós nã.o, sejamos despojados em favor .d'os 'to1' radere:; 
:J.Jneri·canos. 

Eu não desej'o que s e eleve o preço desse preducto acima da .. . 
. o SR. JusTo GHERMONT: QÚa! ·é ·O p'l'eÇO actual do café, ·O p.reço real, 

remunerad-or? 
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O ·sR. Pn.ESIDEJNTE: - Oito a dez centavos a libra. Nós não precisaÍnos 
,de preço superi:or e esse: 10 a 12 centav•os no maximo. E por esse preço 
nâmgul6m pó de competir comnosoo . 

' 0 illus.tre Reiaroor {Lo Orçatnento da · Agri-cultura fruUou d e um suocedaneo 
do ·ca'fé de que se ·tem feito propaganda nos Esta.(jos Unidos. Esse suceeda.-
neo é um trig>o ord:'tnai'i-o; tambem nos acontece aqui consumi.r milho tonra-
do por café, mas isso não qutJr dizer qutJ o succedaneo possa competir com 
o :nossQ pl'oclucto. 

Dos pa\z.es que •produzem café, o mais importante é a Colombia, mas a 
Colomb.i.a se ainda não cheg-ou ao maximo de ·sua producção' em breve chegará 
poFq:ue, ·segundo as ultimas inforrmações' que tive ·mesmo em um liV>ro, que 
i·ecebj dos Estados Unt'tdos., estudamdo minuciOis•amente a lav,oura do café na. 
Golombia e na Venezuela, v-erif'ca-se o segUJinte: que o café nesses . pa11Zes 
é plantado nas encostas {Los mOl'ros, em terras aridas, que não servem para 
outra cousa; e esse :café nãJo medra sinão á sombra, e é preciso protegei-o, 
devido aos tufões e cyclones, que, em geir311, atacam os oon.tr>a for-tes dos 
Andes. Ha wi.ncla uma ciJrcumstancia: a duração do caféeii'o al1i não excede 
de :L6 'annos ao passo que o nosso caféeiro dura 70 ou 80 annos·; atncla não 
temos •mesmo e le·men;tos para Ollzer quanto dura o nosso caféeh•o em terras de 
prl'tnJedra ordem . 

Portaruto, dadas as contd!'ções na tura.es e normaes Ó!e nossa tJerrn, não ha. 
reoejo de uma compet•enaia. Aooresce ai-nda que, devido á situação desses 
.terrenos ·da Co-lombia, ·o ooi'é não ,póde oh egar a Nova York sinão dtllpOis de 
1lr.es baldeações e, transportado em costas de burro pa;ra c!hega•r á beira do 
Rto; ahi, no Ri-o Mag1&ale na. ·d'e·Vle seguitr p•ara a lcançar a via f.errea e mw'rtas 
vezes, por falta de agua., :fiica ã. bei~-a do l,;,o tres ou quwtro- mezes aguar-
dando -qma enchente. 

'O SR. JusTo CHEJRMONT: - Em S. Paulo, tambem ha baldeação .porque 
t:em de vir a Santos. 

· O SR. LAURo MüLLER: .,- Mas na Col<ombda, são tl'es baldeações dentro do 
paiz, a;,úes ·de alcançar o ma.r. · 

··o SR. PRElSIDEJNTEJ: - Além do ma.is o nosso café resiste mais á humidrude 
do que o ela CóJ.o:t:nbia. 

0 'SR UUSTO 'CHERM.ONT: - Mas esse é de melhor qurutidade. 
•o ·SR. PRESIDENTE: - E' -ele mel'hor qualidade porque como amadurece du-

rante o anno ·imteino ·tem de ·ser colhido, bago a bago, e é, portanto, escoLhido. 
Mias isso representa ntá producção do café o que o ohampegne rep'l1esenta na 
prodilcção total do vi·nho, e é pür iss'o que o .café da Colombia representa. 24 
celitav'os a 1ibra.. Portanto, ooscüe que o preç·o elo café nos :Estados Unidos 
J)aixe dessa quantia a CoJ.ombia não ~oderã. exportar )lma saoca de café. 

o 'SR. ·JusTo CHElRMON'.r: - Essa é a . these que eu sustentei no me u 
p:wooer. 

o 'SR. PRESID'EJNTE: - A nossa satuação é a segu~nte: cada centavo na 
nosSa. swfr:a d:e cal1é coPresponde a 100 mil contos· eín nossa moeda e, consti~ 
tuinàlo 0 'café a base ptrincipal da nossa balança economica, claro é que não 
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podet•emos àleixar em abandono esse. producto, porque elle represent•a o maior 
contingente de ourQ para •o nÓsso equ:hlirbrio finwnce:i!ro. De modo que qualque•r 
sacdficio .que se venha a fazer em proV1e'to, não de S. Pa'Ui1o m.as da Udn.âlo . ... 

O ·St;t.: JusTo CHERM•ONT: .- Da UTI!i·ãJo e de S. Pau]o. 
O SR. PRESIDENTE: - E p.orque não se diz · de Minas?· A princip·a l produ, 

cção -de Minas é o 9<Lfé. 

O .SR. llERNARDINO MoNTEJIRO: - Apoiado. 
O SR. PRESIDENTE; - Mas ca1'ece que quando se diz S. -P •aulo, ha uma 

preoccupação nã-o dired de invej<L da si.tuaçãJo ' de -nossa: pro~·1Jrer1idade, mas 
parece ·que ha a iniNi&a, que tem. o pobretão quando o ricaço: passa em aeu · 
a uto.movel. Já. houve tempo elfi que a. bon"~Gt>cha tambem andava de a utomovel. 

O SR. JuSTO CHEJRMONT: - E' urrna gra11de •injustiça . Protesto. Não ·te-
nho a menor inv·eja. Acho que o progresso de São P a ulo ê progt"Bsso do 
Brasil. F<Oi essa a j·mpres-sã·o que •Uive, -aJinà.'c1. .recentemente, qurundo fui :i. 
S. Paulo. O que acho é que nãlo é só S. Pau1o que existe no mundo. 

O SR. PRESIDEJNTE: - Pois eu o que olamento ê que não •haj·a no BrasH un1 
segundo S. Paul-o; e se f·osse possível dar a V. Ex. um condão magico, eu 
lhe ror.ia, ' pa;ra que fizesse ·de seu IDstado um· nov•o S. Paulo ; porque se tr~ 

vessemos TJJO Bra.'l:l ·outro Estado como S. Pau-Lo nãJo es~iamos .agora ·a 
a ugmentar os impostos •e oorila.r -nas ·d!espezas .pub!okaJS. 

O orçamento paulista j á quasi a loança o ·orçamento dlo Imperio no anno 
em que se proclamou a Repub!.'oa. o que eu lamento é qu~ outno EstadÓ, 
t~lv·ez mais rico do q·ue S·. Paulo, ·nãJo aÓOmpanh e s ua evoluçãJo, por não. lliei· 
·a mesma orien tação de nrabalho. O P wrá tem mal's el•eme11ilos .de riqueza .. ·: 

() SR. LAVRO MüLLER: - E a 'Ba hia'! E' t;l.lVez o :ffiEJ~a;d!o m<i.i,s rlco db 
paiz . 

. O SH. PREl$IDEN':'E: - Eiftretanbo, o Pàt·á :·mport!L m,iJho e uizem • q•ue at.é 
legumes. Já ouvi d :ZJer que âmp.orta de Portugal até couves. ' 

O SR. l!,ILIPPm SOHMID'r: - Oom as obras do no·rd'este ·;dê areia se .i~~ 
port.ou . ' l 

O S~. PRESIDEJN'l~E:. - Apora mesmo S. Paulo acaba de ~r uma ,t~rova 
de seu esforço, al}resentando o porto ·de Santos como o que .ma,'lor quantidade 
de a lgodão exportou no ·. Brasil, .sendlo que . a Slk'1. cwltu.ra tuq~a .. s'do al)i ·por 
myito tempu aba11donada; foram .os lav;I'ado·res . pauta.stas que sup.rehe:ndidos 
[leia geada, que inut)li:o~ou Ó\l ca:fée~ros atd'l'<tram-se á cult ura .do , a lg·odão. ,e o 
fa;cto é que o , f·:zeram em 'fãJo boa hora que o resultado f-oi o de alcança;r 
.em tão pouco tempo o prLrpEJJiro l,oga;r na expor.tação . . E, uma cousa posso 
asseverar, ·d!esde já é que :r cult:t.Wa do algodfuo nãJo s·erá _mais q.bq.;ndonaui,l. 
em S. Pa uJo. E o mesmo que se . deu com o .algodão e~;~tá . se dand!o . com , <t 
_pecuar:a. S. P a;ulo não ~ra um IDS!tado criado•r; mas p,osso :afíl!nna;r _-á Com-
missllio que hoje ha ru!i m;ilhões de cabeças de ga>db d,e raças aput:a;das . e 
sua ex:portação àe pTod)lc:bo!) da pecuruia é já s_uper1or .á do Rio Grande do 
Sul. DentTo em ppuco todo .o gadlo . zebú e.stará alli substitw~do por ani~ 
c~ raça fina. 
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F'iz essaJS ·ob'Siervà.çõ-e$ p•ara de.nuonstno"1.r que não ·ha desaccõrdo funda-
mentaJI ·entre n ós e para louvar o parecer do honrado >S enador pe lo Pará, 
espe.rando que S . Ex. 1nodi.filque ·O seu .ponto de vista sobre o café. 

O SR. L AURO MüLLEJR: - Sor. PJ·es'denbe, acceited a pa lavra que V . Ex., 
m e olffereoou com d.ous objectivos.: primei·ro, f·azer a V. Ex. e á Comm;i.ssão 
uma conculta: - Reoeb-i antech ontem á noite, o trabalho da Receita vilinda. 
da Carnara <l!os Deputad:Os . e, G.té a.gora, não tive tempo para pôr a mão 
nesse trabalho, pela fre·quencia de p es.:;;oas e comm.issões, que me têm in-
oesante·m·e.nte ,pnoCIUTado, aqui e em. minha casa, af•im de .r eclama r aJterações 
q uando não ~upp.ressões no tl•aba·lho da Cam ara. 

Agora me~mo ·eS>tão no salão á minha •espera <luas oomm~ssõ•es ·de com ·-
. merqi.antes e a .lguns , oindustriaes ·qu e t eem t<;>dos pnnderações a fa zer. Esses 
recJa;mantes são, ás vezes, TadLcalmente cnntrrurios âs m edidas p ropostas,· ou 
v isam a;o .me nos ·moc'Liüool-a.s ·e eu m1e não posso r ecusar a ouvi·l-os, visto 
q ue ess·a.s ccxmrnissões em gera~ são de a ssociações que r epresentam grande 
num ero. de coinme t·cia ntes, ou ele associações con.gene r es, cmnrnerciaes e im~ 

dustviaes, do paiz. Não poss.o doeiXJa.r de ouv~à-as porque Lsso seria •l'ecusat· 
um eleme nto ode collaboração e a p.ossibüidald•e ele fazer um trabalho melhor ; 
mas com 1osso fico n a irnpossi])iloida de de fazer a parte rel·athna a.o ~·emodo ~m
rnediata ment·e, quer dizer o prlmeli!"O trabalho, ten do que ser v- da · revisão do 
tral:m.lho da Camaea , o segundo , que se·rá pt'OPria.mente o tra;ba;U1o de colla-
boração e das e nrenclas d-e jnãc:.wtiva d'O S•en~~do; ·não o pude enc-etar atí\ 
agora. 

oSe a C(>mmi•ssão qu.izer .eu podere~ trazer a m,an:hã o pr,ojecto ela R-eccita 
sómente 1Jara que nõ.s, c omo se tem feito com os .orçamentos da clespezca, 
pos.sam'OS subm:ettel--o ao S.emHlo em 2" d.is cussãJo, . ·tal quai veio da Camoara, 
ailim de que, ao traba:~ho d.e cr.1U\ca f.eüto pelos reclamantes, -se reuna a cdtica 
feita no recinto do Senado, a n.te.s di, e ncetanmos a 3" di·oou ss"'GU>. 

Qreio qu e assim ganhar-en11os t empo. 
O SR. PREJSIDENTE:: - Acho profundamente .sensata a suggestão. 
o SR; LAURO MüULEJR: . - ;Faç.o essa .prop.osba ·porque a le i ela Reoeit:~ 

cheg.ou ·oa;o Senado deixando~·nos artenas a lguns 4ias pa;r a votal-a, sem possi-
bi.Jidade de estudo que met·e~a esse n.ome. 

o SR . JoÃo L YRA.: ~ V .. Ex . ainda é muito fehi.z. O Rel•a:toe do orça-
mJento da F3.2lenda na cama ra. . '<l.lincla .nem deu parecer sobre as emendas 
,a,presentácla.s em zn •d!Lscussão. 

O SR. PRESIDEJNTE : ~ FLca. então €111:tencliclo que V. E x . trará a.manJ:J.ã o 
·orçamento da Reoeita para ser submetticlo ao Senacl!o em 2• ·discu.<õroo . 

o SR. LAURO MÜLLER: - O 2• obj·ectivo o01m que acceirtlei a pa lavi·a q u e 
V_ Ex. me od'ferecia foi dar colllt<'L a V. Ex . e á Ccxmmdssão de mi nha con-
fere<ncia h ontem com o S.r. Ministro da l<'a zenda, acer.ca d·a questão do café, 
que V. Ex .. tomou a 1tnicia1JLva ele tra zer á Comm!issão . 

:Eu poderia dizer cc.m os .trancezes : Si cette ohamson vou s em,bête, no.us 
aZlons la 1·eoonumm~c,$, para accresc!entar ·em linguagem .. que sou obrigado a 

\, 
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repetir o que disse, porque a pubUcidade tem S'tdo ·.!feita, por e<iuiv.oco ma-
nlfesllc, attn:•buln'do-me cO"Usas que 'não disse. 

Por exemplo : pub;jcou-se haver eu dito que 100 mil se· tinham des-pendido 
em comJll.issões e o,uuras despezas . .. 

0 SR. PRESIDENTE: - Outras lubr<ifkações. 
O SR. LAuRo MüLLER: - Qua ndo eu ~xpressamente declarei que não sabia 

cousa alguma do custo ele qualquer das operações e nem mesmo do preço· 
de compra do café. 

Esses equicovos obriga m -me a repetii· a.s explicações que já dei do que 
me fo: informado, n os seguintes termos : 

1•, a operação do 'café fo-i f e: ta a prirLCi'[)io com• l ettras da M etanica, . 
descontadas no Banco do Brasil até á quantia . de 2oo mil con1Jos ou ·po-uco 
mais; 

2•, .quando o bànoo ach ou que não J)Odla avoluma,r ainda mrus a éift•a 
desses descont•os, ·r1z·erann-se warrantagens; mas e.sses- warrantagens tinham 
prazo e venciam-se; por 1'•sso pvocurou~-se conso-lida.r tudo .isso com um e-m ·· 
pvestimo ex·berr-no de nove milhões de esterlinos .. 

Da hi V . Ex. suppôr - como eu e todos - que h av'a um lucro da 
operaçã o do café, appro~imadlo, de seds milhões estlerlinos, differença entre 
a cifra do empresti.mo e o valor mercantil do caf é d ep-ositado. 

D epOI's disso, p·orom , as inc1agações nos fize<ra m conhecer que a lém, dos 
nove m'lliões de esterlinos , a~ru'la havi·am sido des'Pendidos na compra elo café 
e i!'espectivas despeZJas mais 100 o u . 110 mil contos. 

Assim sendo o lucro cla:s 1 operações ·não ·seri-a mais ele seis milhões como. 
I . 

havi~Ün>Gs supposto, ll1J8.S s·~ de t res 'mil.hões, appvo:x!'lma.clamente . 
' Ob8ervo de passrugem qu~ V . ·Ex. e nós outros >11ão quizemos ·saber 'd!ilso, 

por sirrriples curi·osidade, mas para vev'.ticail' com quanto poderhu:n.os oón tar do 
lucr-o dessa op·~ção para ~ud.k, ao menós em parte, ao ·paga'merito 'da 
d:ivida flu ctuante. Agora, ppvém, _o Sr. Minis tro 'da Fazenda ' me tlecla ra 
que essa ultfrrta . prurte, que ~dlhl'lla.l pareci•a éo'isti.r <lo loucro da ·operagão ·tam-
bem ±fão •exi-ste, n'ã:o ·podemos con tar com élla por que foi eitipenhada em 
oiitrás operaçõ'és, _ que S . E ic não m-e elis~-e 'quaés er am n•éin eu Jhe p·m'-
-guntei. 

D e maneira que o ·-r·acto reail é ·este: Segundo se ve'litiea, houve luci·o 
na OJ?eração elo Café, Uucro não de seis, ma s de :tres !lltilllões 'app·roximiâa~ 
mente, esse luCl'O, p·Oirém, j á, está ·e mpenha do ·em outras· operações qüe ·s'e 
f-izerMn . 

Em stib.stancia: não podj3mos -contar com qualquer sa.ldo ela. op-eração cto 
caf é para oobr1r o ·detici;t o~·çamel1tario. 

o ·sr. l.Y.IJ!>nd-Sitro da F1a.zepda decla rou tambem que m e ia mandar as •in-
fdrrri.Jações que estão a seu a)'canoo e · s>ol~d"tair immeai!a1:Jarmerute a s outras que 
depen d-em do b runco . ' Quan~o ·uvevmos em mão essa.s iríftomaÇ'ões é qti~ 
V. ·Ex. ·pode rá sab~. como deseja, · qua;es ·r-oram - a.s condições cliis'sà:; opera -
Ções, nos seus -elementos. 
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.. , O SR. J o.iiJo LfRA: - E.eu , a,cgnse~l:raria a V. Ex.. q]l!l ni;i;o pros~uis:;;e em 
's'uas indag'ações, :Procurando nos n.egoews do café u.rn leru:tiv.o wra o d~fie,it 
<>rçamentarbo, pois o que está parecendo é que, quanto Inajis inform::tções ti-
·v.ermos a respei.to, maiores serão os embaraços que t-ere~os a venoe;r. 

O SR. LAURO MüLLER: - Tambem não estou a utorizado a d zer Ü?to. mas 
apenas não podemos contar com qua.'quer lucro disponível Ciessa ov,era:ção 
prura d}minuLr o defi cit, que por outros nJJe.'OS· teremns de supperar . 

O SR. PRESIDEN1'E: - Depois 'de ouvir as declarações do ' illustre relator 
da Receita. só me resta dar pezames á Comm·ssão e ao paiz; porque de facto , 

.se na primeira .valorização do café, feita modestamente . com 100 mJ contos, o 
lu cro foi dü 130 :nil contos, n ão seria de estranhar que esta de · agora, feita 
não CO!fi tres milaõe~' . mas com 4. 535.000 saccas, deixasse como resultado, 
pelo menos, um . lucro igua l . 

E' d-e IJ.mentar que não se po~sa contar com essa injecção de oleo cam-
phorado para o nosso pobre doente, de xado pelo Governo passado em ~

tição de miseria. Essa opet·ação de xou lucro e não podia ser de outro inodo; 
,mas pelo que aclaba de dizer o h onrado Senador houve uma derivação desse 
lucro .para o·perações cutras, que, naturalmente, não produziram lucro algum, 
pprquanto, ~e pon·entura tivessem produzido se a applicação dos lucros da 
p;r;,ime!r.a OJ.oeração th esse produz:do lucros, não estaríamos na s .tuação ·em 
<ll,le nos deixou o Governo passado. 

Entretanto, não posso de:xar de esperar as ·decla r ações do Governo actual , 
.d.eclarações, que, estou convencido, Eerão francas e . sinceras, mesmo porque 
trata-se de um assumpto de responsabilidade e o Governo actual, bem inspi-
J.'ado como está, ·deve Ee empenhar ·na orientação de sal vali' este paiz da po!i-
t:ca seguida pelo Governo que passou. 

Como Presidentb C!a Commissão de Finanças do Senado, não posso deixar 
de verberar a tórma por · que se operou esse desclalwbro, com um desplante in-
·conceb:vel e ao mesntr• tempo clom despreso péla opinião do Senado. Esse 
desplante f c1 a tal podo que esse Governo, depois ·de ter negado um eGlificio 
digno para a installação do Senado, a utorizou a construcção de um hotel, o 
Hotel Sete de Setembro, que :mpor tou em quantia superior ao que custaria 
um edi.fido digne. da magestade do Senado da Republ ca . 

O SR . JusTo CHEt:MONT : - Hotel que está fechado. 
O S~ . . PRESIDENTE: - Hotel feito por um funccionario· de s u a confianç!+ e 

que não ousaria comprometter as finanças do paiz, como- fez, se não estivesse 
'1. i1:1so autorizado pelo Presirente da Republ.ca, que, de accôrdo com o nosso 
reg men, é o principal r esponsav:el. 

iN' essas condições, eu pergunto, eu consulto á Commissão se é ou _ não 
convenientp formular um projecto, assignado pela Commissão de F inanças, 
a utorizandr, o Governo actual a desfazer e annullar todos os actos , que foram 
prat' cados pelo Governo passado e que o Governo actu al consid·era r nocivos 
ao interesse nacional. Acho que um proj.ecto desses evitar:a futui·os atten-
tados . 
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O SR. FF1L1PPE ScHMí:oT: · - Mas as fnde.n1niiações, que ciahi t~ó! suttarã(), 
·pódem ser maiores do que ·as despezas. 

ci SR . PRESIDENTE: - Éu proponho esse :projecto exactamente para evitar 
futuras tentativas d-e assalto. Proponho que se autorize o Governo a annut-

' tar todos oR actos, que forem lesivos ao 'l'hesouro Nacional. 
Outra eonsulta, ciue ~1eg.ejo fa·~er á Commissão: .nós SaJbemos, não h a 

duvida, que, pela Constituição, os min:stros não sãc, responsaveis .. Mas c t:i-
minalmente enes o são. 

O SR . .JosÉ Eusmmo: ...:._. São reSl}Onsaveis pelos aetos que assignam .. 
O SR. LAURO MuLÍ •. ER: - São solidariamente. responsav'eis. 
O SR. ,JosÉ EusEJBIO : - Não sfto responsaveis pelos consel.hos , ·que 'dií.o 

ao Presid-eme, mas pelos actos, que rn·aticam, sã0 responsaveis. 
O SR. ~:>RESIDElNTE: - Elles J;Jraticaram crimes .contra a Nação, como esta-

mos vendo agora pelo::, actos ,do Governo actual, que constituem ,censura 
étara, annvllando actos profundamente iesivos e até escandalosos de filhotis-
ino, de pro+eccionismo a indivic1uos e sociedades que, naturalmente, se locuple-
taram á custa do Governo passado. 

Fiq.uem essas c!onsiderações .quando nada como c1emonstração do nosso 
,protesto. contra essa politica de .prodiga.lidad~, que encaminhou o paiz para 
o abysmo. S'Ciente e conscientemente, ele olhos abertos sem prestar a menor 

.homenagem aos outros podei·es da Republica, usando e wbusando do apoio 
dos que, como eu, e;:tavam certos de que havia •profunda honestidad·c na. 
administroção publica. 

!Fique a consulta feita porque eu iria at€ á. responsabilidade criminal,. 
senão para obrigar a restitu\ção, ao rnenos para deixar demonstrado que a 
]';ação não estiL morta . . . 

O 'SR. JusTo CHIDRMONT: ·- A responsabil idade c,·imina l ; isso é que seria. 
~ogico . · 

O SR. :c>RESIDENTEl: ~ ... e qu e reage contra a ignomínia dos qu e agiram 
como se não houvesse opinito publi ca neste paiz, tra.nsfo~·mando-a em um 
capacho, -em en~e sem brio, que p.roteste sem espinha dorsal., qúe se leva nte. 

As élasses pobres vão ser escorc'hadas: todos agora vamos ser forçadps· a . 
c~ntribuir para res.~o.rcir os Pf ejuizos. causados por es~es escandal~s ·. Não se-
na JUSto que se f:zeeFem es1es · ~acr1f1clos sem um pro]ecto, senao· um pro-
testá, um gemido, que tire 2,0 Brasil a responsabilidade, que não lhe cabe, 
por sses desmandos . 

.São essa s as consideraçõe~ que e u queria fazer , submettendo á. Commissã.o . 
de Finança~ do S!'JEadu. essas palavras, que me brotam ~o coração como velho · 
·repl,lblicano, como p1·o!:esto vl'lhemente, par·a 'que no futuro não mais se re- . 
rroduzam e,sses a'IJU S0s inquapficaveis. 
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SF.JSSÃO J?E 27• DE . DEZEMBHO 

O Sr. 1Ufredo Ellis: (*) Sr. P~·és idente, vou occupar a a ttenção da 
'casa ·apenas por áJguns minutos. 

Os jornaes da m?.nhã publicaram ·uma exposição do Sr. ex-Ministro da 
l<'à.zenda, · a · re·s·peito· da operação financeira r-ealizada pelo Governo passad·o, 
reperação que te•;;; como garantia as 4.53·5 saccas de café, a dquiridas pot· 
conta · da va lorização que essa eperação determinou,. 

· cump~·e-me apen,~s agradecei; a ·S: Ex. o ter, assim traz~do a o conheci -
inen to do paJz ~ :lo .Senado os dados ma's ·importantes dessas op~rações. 

Dou p:ar~bens á minha fortuna pelofa,cto de ter provocado a exposição 
··elo nobre ex-dete:J.tor da pasta da F azenda. 'Não ha t·empo para esludar o 
· i.tssumpto com a · attençã'o que a gravidade e a importancia do· caso requerem. 
·Além disso, a Commissão de Finanças, cüt .qual sou o Presidente, requisitou 
. do a ctual Ministro d<t . Fa!ile.nda informações sob>re o mesmo caso, as quaes 
<Linda não nos ·ohega1·am ás mãcis'·. Só depois de conhecer as informações 

. officiaes, informa-:;ões que, naturalmente, serão ·detalhadas é que poderenio,s 
conhecer a mar8'ha que teve essa transaeção, no tocante á acquisição desse 
~'stock" , e a collocação do mesmo~ sobre a qualidade, a ,fór.ma pela qual foi 
elle entregUE• á guarda da Brazilia n W a nrants Company . Só então poderemos 
ajuizar da referida operação. 

Diz o nobr·e ex-Mmistro ' da Fazenda, no final da sua exposição . que della 
·resultará um lucro db novecentos mil contos . 

. Sr. Presidente, S<' tal lucro se realiz11.r, tocei op·portünidade ·de· vir bater 
;•almas, e apoiar a acção de S. Ex. , dando a mim proprio ·parahens pelo· con-
curso que prestei incentivando o a cto praticado pelo Sr. ex-Presidente da 
RepubHca. 

. . . 
A quescão de se eonnecer qual o resultado da valorização do café cot'1for-

me hontem disse , resultou da discussão do o•·çamen'to ·da -R eceita, lembt;ando 
·0u nessa O(/Casião o luc-ro · que dev·eria ·ter obtido o Governo nessa· oper:ação. 
Trouxe a debate a. a1ludida operação para que fosse levada em conta as 

· .'lobras, os i.ucros .partt diminuição do valor que teem dado ao "ãeficii" . 
· No seio da Commüosão l-embrei cru e, além de verÇas que não , estavam 

êscr:pturadas no nosso a>ctivo, era bem possivel que dessa operação resul-
. ·tassem, .~on· o succedeu com as anteriores, avultados lucros, não sendo de mai..> 

que pudessemos contar com um juro nunéa i-nferior a uma ou a li-bra e rrieia 
P~r sacca de café. 

Aventando essa idéa, <Sr . ' Pre~i-:!ente, devo di!iler a V. Ex. que o nobre 
relator . e eu _alimenta\'amos a espe1·ança de que pudesseJ;Timl- con,tar com um 
"superavit" ·de cbco a s~is mil-hões esterlinos que viriam . trazer um reforçc> 
cxtraordinario, ao ncEso activo· para s upplantar ou, pelo menos, attenuar •. o 

('') Não foi r·evistc pelá orador. 
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avultado "deficit" que tanto pa.nico causou ao .. nosso mundo financeiro e 
político .. 

0 SR LAURO MULLER: - Apoiado. 
O SR. ALFREDO ELLrs: - Outro intu'to não tivemos, .Sr. Presidente, e po,.-

isso foi o honrado reiator da Receita incumpido 'ie entend:er-se com o Gc,-
verno, traz.•mdo ft Commissão o resuJtado · da· operação, afim de se .ter co-
nhecimento . basico para organização do orçamentc. da Rece_ita, levando . o 
"superav;t" justamente ao nosso activo. Foi S .. Ex. quem depois de obtet· 
a lg uns esclurecimen tos que me haviam. sido, não digo negados m~ occul tos, 
lielos funcciopar:os a que recorri, como o Presidente do Banco, o Sr. Conde> 
Sici,lia.n,o e o Sr. Custo di o Coelho . Não tendo eu conseguido .o.s esclarecimen~ 

tos q:ue alrpeja.va para que p,erfeito . ~osse o tra.balho da Cornmissão, solicitei 
do hoprado Senador . r•or Santa Catharina e r·elator do orçamento da Rece:ta 
c,:ue p;-ocur11sse entender-se com o Governo no .sentido de ser esélarecida a 
Comm1~sao. lJessa m1~aào desobr1g01 ... -»e S. ]j]x, trazendo á Comm:ssão.· a 
iqformação de Q"\lt lucros tinham sid~ verificados, mas qué esses . lucros ti-
nham tido appljcaçõe•; diversas. 

O ·· SR . LAURO MuLLER:: - Aliás as · informações que prestei ~ - Ci:immissã.'o 
foram confirmadas P·E'i o Sr. Homero Baptista. 

0 SR. ALFREDO .ELLIS: -i E' a v•erdade. 
· Estirn:;trei multo, Sr. Pr-esidente., que sejam prestadas . á Commis;;ão as 

informações que após a co1újerencia que teve o honrado relator da Comn:üsfi!ãO 
com o Sr. Ministro õ.a. Fazenda toram pedidas por um requerimento .appro- · I . . 
vado . p.elo ~.enado . 

E, ma·s uma 'vez declaro, Sr. Presidente, que nenhum interesse pe.Ssoal 
me leva a discu tir o assumpto . Serei o primeiro a bat•er palmas á acção do 
ex-Ministro da Fazenda, desde que se confirme o prognostico de· ·S. Ex., 
qual o de chegarmo.s a mr1 resultado maximo d$ nov·ecentos mil contos de 
lucro. 

Acho o c'a:lculo de . S . . E JC . um tanto elevado; quem nos déra. que a som-
ma seja inferior, ma:: que ~·e presente lucro. 

Mas não s0u pobre soberbd, aceito de bom grado os termos d·e exposiçii.~ 

de s . Ex. e daqu , d~sta tf ibuna, agradeço a S. Ex. a deferencia, a gen~i

leza de ter vindo pn'star epsas informações, que, a lém de C!onvenientes, , são 
necessarias, PÇJis serrvirãCl para desculpar a aqção do Governo passado. (Muito 
bem; , rn.11.ito vem .. ) 

O Sr. Paulo de :Fronti~1 : - :Peço_ a palavra . 

O Sr. Presidente: - 'llem a palavra o nobr-e Senador. 
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O Sr. Paul o de F'I·ontin: .(*) - ,Sr. Presidente, tive a satisfa.ção. de, ler, • 
hoje, no " Jornal _do 1Commer ci9'\ a ex:posiçiio feita pelo illustre ex-Ministn() 
d,a F a zenda, Sr. Homero Bruptista. <Pedirei ao S~nado a1,1tor!Zação pa r a , ;3em . 
a ler, ·addiciona)-a ao discurso, que vou pronunciar. Acredito que ella nã(} . 
enc.erra ner:h~ma . refei'!E!n~ia capaz .Çle s uscitar reparos . que m~ obrigu~rr: ~ 
ler, afim de -que posse. ser inclpida no meu discurso. 

Chamo· a atteliçãn. do Senado para .a lguns trechos dessa exposição e que -
não me . parece .que foesem devidamente comprehendidos cóm o object!vo, qúé '' 
realmente tem. 

Quando S . ·Ex. õ edlar a. que os !lucros da o-peração do C{Lf é, r ealiza da pelQo 
Governo ·passado, .l"ão muito importantes 11 os avalia em 18 milhões de saccru;, 
esqU:ece- se "de djzer que esses lucr.,os não r edundaram .am favor do Thesouro,. 
mas. dos prodi.lctores ãe café. 

O Governo não ·teve lucro, mas ·f ez com .que lucl.'assem ,.os productores. 
do café. 

Este ponto .precisa .ficar ·.bem -cl•uo . .Se não tivesse h avido a valorização; 
se o Governo não tivesse intei:-vindo, o preço não excederia de dez ~ -doze· 
mil rHs por a rroba . Con sequ ep.tem ente, o valor da sacca t eria sido sensivel-
m-<Jilte de HJ:ira e mela, ao passo que foi de tres libras . O lucro foi â razão· 
de libra e m eia por sa·cc!a. 

Quem auferio esse lucro não .fl?i . absoluta mente o 'rhesouro. Pelo~ pro-
prios dados constantes da expos-ição, se verifica .que se fez um emprestimo de 
nove mil'hões _e que fo! ·,preciso assigna-r uma letra de quatro milhões aq B a n --
co do Brasi,. Ora , n~n·e e quatro sommam treze, e sendo de 4.53-5.000 o nu-
mero de .sa:ccas ahi •e.st ã o as tres libras. H a vei'á um pequeno lucro, que ta lvez 
se repl!'eSEmte por m~nos -d-e um milhão esterlino. 

A operação é clat7a, não ha necessida de de ler nas entrelinhas; ena estâ: 
exposta _.positivamente. 

Agora p ergunto, qua-l a va ntagem que se "'verificou pa ra a economi·a na-
cional? 

Unicamente esta:. se assim não se tive&se aJgido, ,tinh:am-se perdido esse_s: 
27 ~iThões esterllno.s, que ·fora m ga nho.s pela .producção nacioh·al . 

0 .SR. ALFREE>O ELLIS : --:- Apük1.dO. 
O SR. JOSÉ EusEJBro: -O Governo não entra nessas transacções para ter 

l ucre,; mas para f azer-lhes a defesa .. 
O SR. PAuLo DE l!'R.ONTIN: - Ha a.inda um riseo a cO'l'rer: ser ão vendida& 

essaa 4. 53·5 saccas a preço que paguem as despezas ? 
iE ' ··o unico ponto do qual .rlivi-rjo, n a v-alorização do café. Acho qu e 'essit · 

vü.lorização d-everia tbt.' sido fei•ta a preço min,imo, garantindo-se ess~ ' preço-·. 
e reC'Onhecendo-se a .Jiberda de de movimento da venda e ev-iülndo -se os 
excesso~ de preços pen: iciosos á ·propria va lor ização. Se a colheita deste a nno· 

(*) Não foi revisto pelo orador. 



ror; com·o ·trre 'infonnain, de 16. ml!·hões de saccas; rtÍo ·'sei' se o consumo ~ese:a 
·Cifra, ' se f~r.â. ;eiri: a I;ecessid3Jde 'dé uma ' nova varÓr!za,çli.o,'· E ''neste ~~O Ó~de ., 
b'uscar' rectirsos· pa.ra o Governo empt·ehender' essa valorÚ!lação? E; a c';iticlr ' 
que eu raç'! ·â. oi1eraç~o .. .Ache t{ue, i1ena, 8e devia garantir um preço ii.etér-' 
minado mínimo, como .já.,. m()strei, qua·ndo ·tratei 'do orçamento da Receita ~ 
Devi-a ser Estabelecido o preço de cerca à e 15 rn:il réis a arroba, evitando-se· 
&·.·subida -ai ião ··grande ~ltúr~, d que, se bem que diminuísse o lucro (lo 'prJ-

. f•.·.. . ,,, .• · ' 
ductor •.. pet·mittiria ao ·Gb'ver'nó agir novamente. no . caso de ser necessaria a 
valorização Se as condições cÍ!matocicas não intervierem em favor do cwfé, · , 
ignoro ond·e o Governo ach,;.~ã:_ elemento~ i;>ira a:gir em defesa desse prod~c!to. 

, •. , '. ~ I J .' ~ ' , , ' ' : \ ; ' • • 
.i\,cho tam.bem ~nteressa11te , o. 'tr;éc!ho f~na.l -d.ess.a exposiç;ão, que trad)lz,., 

de'oaixo de ~ma f~rmá :!m'paraiel ·e .-bene.vcila, .. exáctament'e o que. tive a . .()ppqr-
tunidade ue dizer sob r~ os oculos, ne'ii"os Óorn q~e . olham -a situação o. $r. 
Ministro dq. Fazenda e o relá,-tnr do orça mento da J<,azertda ·na Camara dos 
Deputados. 

·" São as seguintes . palavi~~_s, : ', 

1/• 'I 
"Serenadas as paixões 'que o mon:t.enlo. po11tiço e:x:cepclonal< ·poz 

á s'c>lta, a seriação · natural dos fa;ctos, po!l' si mesma,. evindenciará a 
sem ra~ão d~ alarm~ 1\'lVant~do sobr.e 1:1- sitliaç·[~ . fina~ceira: ,e , eco-
nomica, a larme. que sp se :eXP~icai·i~ _ pelo ··propositó de ~re~r a,m·bie:~ -
10 fa;vooravel, _para ta2

1
:oave1s cor'tes ·na · des_rj.eza· e _vara md1SP.~J1savels, 

a.ugmentos ·. nr,_ Redeit~t, afim de approximar ·o orçamento ' da Receita 
ao objectivo a mbi(flonfLdo, que é · o equilibrlo, como expressão ef.fecti-
va das necessiél aides ~ dqs recursos n acionaes." 

Or!l., " o_ue está dito mostra perfeitamente que quem ·vai, . mais · um:a vez, , 
ser -a vi::tima, nos sacrifícios exigidos, ·é unicamente o iunccionalismo publico, 
c! vi,, A Oamara dos Deput-aqos votou h ontem a reducção da tabella :Gyra e 
t'él-o de :, uma fórma hypo·crità, no Orçamento d a Fazenda . Emqua nto que o 
tuncciona!ismo pui:>lico c!ivJl nçm -mesmo recebera ·.os 50 . o/o, que apparenteinenÜ~ · 
lhe são dados, da tabella Lyra, . o productor do c!alé teve 9'00 mil contos de 
lucro! Eis a diiffer-e:riçà entre -um facto ' e outró. Se é justo ·que o. nobre ·re-
presentante do Estado de S. _Paulo, illustre Presidente da Commissão -de Fi-
I{imças, venha defender o~ interesses. do seu Estado, é tambem justo e indis-
Pimsavel que os represen'tant,es d.o Districto F .ederal, que lid!am com a 'maint· 
parte do fÜncciona!isrrio publico civil, tenham o direito de defender a tà:bella 
Lyra -·e mostrar o absurdo, o .grande a bsurdo que resulta daqumo que fot 
,approvado . na ca·mara dos De~mtados. (ApoLaclos; m1âto bem.) 

O -SR. JERONYMO MoNTEIR,o: - Não sãó ·só os representantes do Distlricto 
Federal que entendem assim, mas muitos outros. (ApOiooos.) 
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O SR. Pi\uLO · DE FRO'NTIN: -;- Diss~ hontem a o ·Sehado que dos 75 rnll 
~ont~, · ri~~ me~os de 1~ .[Ú. : .~P. O. $ . sã o àestinadios ao :miercito. Vou ·conthmar 0 
meu. tr,abalb.o; En':l;lora. os elemento!? sejam talhos, entreguei!"me a um tra-
.t;a:lho meticuloso e l oi].go . A IM&rinha .representa a 'importancia de reis 
11. 706 :·518$880·; a Policia Militar r epresenta 2. 07·8·: 0·&9$\948; o Corpo de Bom-

::tleiros rep,·esenta ·a impo,rtancia de 600·:9'2·0$ e a .Justiça Federal ~epresenta 
~ .10,~: 7·84$200. 

·Quer dizer que sómente éssas · ·a:uas pardellas, que· sio màndadas deduzit· 
.Jul.\lgralmer.te da quota- de 7-5.000:000$, i.urica verbà votada· Pàra 'a -perce~t~
,gem de augmento· de vencimentos, desfalca,rão a dita quota de ' 32'.232 : 8·63$0~8: 

São esses, portanto, os .da dós que eu :offereço á iCo:inmissão ·de 'F inanças, 
-o" qua·es, · ealvo -pequenos ·enga nos . de trans.posiçao fnsig ni·ficantes, tt~ac1uzem 

.a s ituação·. 

Ora, se de 7'5.000:ü00·$ se tirar 32 .. 2-32:1&63$028 ficaremos com uma somma 
.alJi!nas ele 42 mi! contos e f.ra.cção. Como; pois, poder dar 50 o/o. de. réis-
.13•4.000':0 00$? Como se poderá com 42.00 0 :00 0$ pagar 67.000:000$000? 

Então não venham dizer que· dão .50 o/o. Tenham. a coragem d e declarar o 
{Í.ue está incluído na ta·bella, dando a quantL-'l que entender ; assuma m a res-

·:ponsabilidade, mal> nao arg1,1mentem com a situação fictici'a , como muito bem 
di·sse o ex-<Minis.tr o t"a Eazenda, de um ambiente falso, para. ·prejudica r os 

·funoc!ionarios publicas; não venham com medidas simplesmente apparentes . 
- (M~Lito õem ;. apOiados). Tudo isto -eu dl.scutirei -quando vier ó Orçamento. da 
.J!'azenda a plena.riO<. 

Mais uma consideração e a ultíma, e essa ·.consideração ·é necessaria, por-
·{}. Ue ainda deste credito se tem mais uma parcella a tira·r e •é a que se re-
-tere aos pequ enos vencimentos que forem incorporados e que já constam da 
tabella a·P·I}rovaJda. E' uma outra parcella que se não dev.eria deduzir dos 
42 ,: 000:·000$,. € .se assim se fizer, nem sequer' o f unociona lismo obterá um 

·terço da tabella Lyra. E quer saber o .Senado a bellezlJ. m axima de toda e'ssa 
hypocr isía? A .em enda nem sequer dJá ao Governo a utorização para ·abrir o 
credito . De modo que, supprimic1as Essas percentagens, em cada um dos orça-
mentos, é im.pJss!vel o.ue com 7'5 .000:000$ s-e p~ssam attender a todos os fun-
cc!ion.arios inclui-dos nes·sa emenda, salvo se fõr modhl'ic~da, como espero da 
sabedoria .do iSenatlo, dancl() a utorização ao Gpverno para abrir o credito n e-
·cessario, porque, eomo · se' acha a emenda, é apenas prejucHcial ao funcciona -

'lismo' publico. 
•O .SR. JÉlrtONYMO MoNTEJtRO: -Os argumentos de V . Ex. são irrespon-

-«iveis .. 
o SR. PAULO DEl ] ' ao::-<Tn:>: - .sao estas as consiuerações que desejava. no 

momento fazer. (Muito . õeP•·; m'lllito õem • ~ 
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EXPOSIÇÃO FJila'A PEL-O Sll. Dll. HOMERO l!APTIS'J'A A QUE SEJ HlllFElRIU ·o · SR . SENADO!" 

PAU LO DE F!WNTIN 

"Rio de J <tn eiro, 24 de Dezembro de 1•922. 

Exmo , Sr. Estaciq . C,oim'bra, DD. Presidente do Sena do FederaL 

Em face elas at·g uições profe ridas na Com~nissão d e Finança s desse ra--
mo do Cons:r esso N aciona l, a p r oposito da oper ação de def esa ou v a lorização 
do cal' é, promovido em 1921, cab e- m e ']) rest a r a V. Ex. e ao Senado in fOt 'm<t-
ções r ectificativas dos fac tos, no qu e entende com a ácção do Governo, df' 
cjue fui obscu r o colla b orador . 

Da do o te mpo necessal'io pa ra conhecimento do Sena do tornaret publica.> 
essas info-rma ções, pa r a qu e se r es tabeleça a verda de e se faça jt1stiça. 

:A intervenção do Governo, cujo m a nda to terminou a 1'5 de Novembro· 
ultimo, nos m er cados el e ça<fé com o fim de proced·ei: á defesa dos ·preços cle:.<SO 
producto,' foi determiít::ld<~ nã o só pelos cla mores geraes dos a gricultores pa u -
:ista s , r epresenta dos por seu s legítimos orgã os, a s s ocieda des de a gricultunL 
de São P a ulo e Sa ntos , m as, ta mbem pela previsão de que da hi decorres~e 11 

esta bil ização, senã<;J m elhoria , das taxas cambla es . 

N ã o quiz o Governo a\Járta r-se da orientação financ~ira ~ontraria ;,,t;. 
~missões de pa pel n10eda , s·em la stro-ouro, o que o conduziu, para lev a r a 
effeito a defesa elo c~é, ~. utilizar t•ecursos extra orcün!u:ios , àdviÍ'tclos d e· 
op erações de ct·ed-ito . Começou, pois, por de termit:ar se f izessem ' as comprJs 
ele n osso precioso producto p ot· intermedio da Compa nhia Mecanica e Im · 
portador a el e Sã o P a ulo, q l.J e leva r ia as p r omissorias de s ua . emissão a o Ba n cc 
el o B ras il , para descont o, enc,lossadas que fossem .p eoJo Thesouro N a ciona l . 

Eleva dos ess·es descontos a m ais de 270 .000:000$ , o •qu e poz o iBa nco a o. 
B ras-il n a contlngencia de n ã,o p oder continu a r a facilita !' o credito ·n ecessarh., 
resolveu o Govern o, a quenr j á n ã o er a dado sus tar a operação, s em sacz l-· 
fi cio de todos, effec tua r w a rranta g ens de café contra cr editas no exterior . 
P ermittia m -lhe es tas operações a mpa r a r e a mor tizar os a deantamentos fr.'~ -

1os pelo Ban co e do m esm o passo, a ttenua r a impressão cambia l aggravada , 
pela r-e tenção das letras de eambio, r epresenta das no gra n de " stock " de ca [é· 
em depos-ioto . 

_Elssas w ü r rantagens f onam r ealizadas c~m ba n cos e firmas el e gm n c1e 
conceito, t aes como: Commercio e Industria de São ~aulo, London Join t C ity 
& Midl a nd Ba ni{ Ltcl., N a t lcma l Provincia l & Union B a nk of ·Engla nel , Ltd . , 
Ba rclay s B a nk Ltel .; London & Bra zilian B a nk Ltd ., Lonclon · & River Pla.te 
B ank , :&:ltish Bank of SoUtlj .Am erica Ltd., J'. H . Schoeder & Co., Gly.n Mill's 
c; u rr~es & Co . , L a zard -Broth ers & Co . , !ta lo Belga, Bra zilian Warra nt Co!n -
pa~'1Y L tel . e N eu rr.ann Gep.p & Co. na im.por tancia de cer ca de libras 5.550.000 . 
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,IQ.s saq ues contra esses creclitos foram entregu es ao Ba rno do •B rasil, CJ.UE', 

;por sua vez, creclltou o respectivo producto na conta ela. valorização elo café. 
iDevido á exeg uida·de do prazo e bem ass im o .r isco de virem os diversos 

<;redores liquida r os •seus út!eclitos na mesma época, mediante a venda do caf~ 
·wat'r~u1tado, o que tràrla consequencias funestas. á valorização, foi o governo 
f.or çado a uni;f'icar todas essas operações parciaes, mediante o emprestimo ele 
1ibJ:as 9. 000.000 contr[Lhiclo com os nossos agentes financeiros, N. M . · Roth~

- ~hil cl & Sons e m ais Badng· iBrother & Com., e J . H . .Schrqecler. & C., :t 
•<I U6 deu prestani.e co0.J:·oet·ação a Brazilian W a rra nt Compa ny Limitecl, como 
·.a nteriorm ente, 'j á o fl7.era para o exito das operações pa r ciaes. 

As condições es tipuladas no contrac to desto ernprestimo deveJn set· coto, 
Jaclas com as elo ul timo cmprestimo elo governo ele São Paulo, operação ess!L 
reali:mda an teriormente com o mesmo grupo de ban Queiros. 

Assim, é que, no emr;restimo paulista, cs juros foram de 8 "1°, prazo de 
.25 a nnos, resga.te por com.pra. na bolsa, m as obrigatori.o só a 105 no fim de 
25 a nnos, typo liquido aba ixo ele 90 "1". e gamntido com a.s sobretaxas ele caU: 
·depositadas semamalmente em b a n cos estra ngeiros. No emprestimo ;f'edet·al, 
·os juros são ele 7 11•2 °1". pt·azo de 10 a. 33 a nnos, resga te .por sorte io, ao 
par ele 1 °1" ao a.nno, ou por compra ele titulos na bolsa., e r esgate obriga.tot·:o 
.a. 102 no fim ele 10 ~~nnoE: . . O typo liquid o foi ele 9•1. 11 2 "I" ·e n. gara.ntia foi 
o "stock" de café. 

A apreciação de taes condições não abre ensejo, ao juizo recto - sem 
· ·pa rcialidade nem suspeição - para h esitações e duvidas no clefa·ir a supe-. 

rioriclacle do r ece nte contracto, em confronto com o g overno de São Paulo. 
QuuntG ao contracto do Comité foram a dopta cla s p elo g overno e ba n-

•flUfilkOs, para a va lorização em a preço, cla usulas iclenticas ás ela A.ntlga, a ele 
1908 ·em . que o Governo F ederá.! enclóssou o emprestimo ele libras 1•5. 000.000. 
n. f a vor de São P a ulo . 

Assim, n esta operação. as v eúda.s fora m confia da s á. casa. 'rheoclor Will e 
.& Com p. ; na. actual , á BrazHiam vVa rrant Company, Ltcl. 

No co ntracto ele 1908, es tabeleciam os :~rts. lO e 1l: 

"At•t . 10. Emqua nto houver Bonds em cir culação e nfw resgatados, o 
·.Governo obriga-se a não compra t· crufé por sua conta clirecta ou indirecta:-
11-.ente, ou de crear, passar, promulgar qual.queiC' clir eito, autorizando qualquer 
'novo projecto de valorizaÇão relativa; ao crufé. E lle Obriga-se igualm ente n. 
r!ão trazer modificação a lguma. á l egislaç.ão em vigor actualmente, pa ra o 
que c1:z r esp eito a sobre-taxa." 

Art . 11. Em tempo a lgum e onquan to houver os ditos Bonds em cir-
·~ulação , e n ão resgatados, ]JOderá o Governo emlttir, effectuar ou garantit' 
n1m novo em prestimo ou novos empres timos, ~m-antidos seja I>ela sobre-taxa, 
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·OU .pe~a taxa geral so~·e o caf!é, sem previamente ter obti.ão o . consentimentO>' 
doS banq'ileir~s: · 

' ., ._ 't" 

. Ellé .obriga-se, igua1~et~te, dm'ante um ·pra'?o de dous annos, a cont.~r- · 
<la .data destes )Jresentes a não emit'tir ou garantir em.presümo exterior algum 
sem previamente ter obtido·. consentimento · dos . ba.n.queiros. . 

O Governo· empregat1á todos 0s, ·13eu6 esforços· para fazer com que os Go-
vérnos dos Estados do Rio, M!nas Geraes e Es·~ir.i.to S~nto, editem igualment!)· 
1eis, limita ndo ~ quantia de c.afé a ~er exportada .Por estes Estados." 

(G6)Jia textual da. ,tra!dudção feita, em S : Paulo, 'por tr-aductor · puJblico· 
juramentado e · assim publicada): 

No cont.l::a.cto da actual vaJ.orização, estabelece -se a 'prohib1ição pa,ra· se· 
constituir novo "·s.to~l'" de caf·ê, ·mas, fica entendido qu.e o "Comité'" po·d~ãJ. 

aJlplicar. os saldos d'J emp·testlmo não s6 em cornvras de títulos , 'mas :.ainda 
·.em ·café. 

.. !No contrato ·do "Comité" de 19Ó;~ : a firma 'I'heodor Wil.le r"cebia . 3 o/o 
;~obre a c;Ilocir~ão de .todos os cafés, e' -o "Comité" recebia 1 o/o ,e mais ·tarde· 
1 1j2 %.' . . 

iN este r;ontrato, a . Brazilian Warrant recebe 1 1.[2 · ·o/o sobre a collocação· 
.dos ca.fés, ·e a o "'C;:nmité" a ttribuem-se :z 1[2· %.·• 

Ail davidas q.ue porventu['a · surgiss·em·. entre o Governo · e ·os bànrgieiros-
• .I , ' 

soria:m, !lO contr;;tcto· de 190·~, (clam;ula 26), assim discri~inadas: 

·. ,. • 4-rt. 2.3. Em ca.so d.e duvida ou de contestaçã.o a -respeito da: 
significação on execução de9te contrato, ou de qualquer uma · de S1iaS'· 

dis.posições,. ou ·de qutra . m aneira , ou então ' desse contrato: · ou dos· 
rlito:;: Bonàs., ou de um destes ultimo.s, ou de modo ou de. maneira 
que as obrig<tções do Governo deverã,o ·Ser cm;np•ridas e observa das ou 
a r espeito dos ÜJ['me,>s deste .c.ontrato, ou. a respeito· dos di·tos .. ,LBonds· 
ou o~ qualquer âest~s. submetter-se-ha depois do requerimento a pre-
sentad'o por uma dars parte·s as duvi-das á arbitragem e ellas socã:o, 
definitivamentc, deci[lidas de modo seguinte: o Governo designará 
um arbih·o; os .Srs. Schroed·er e o ·grupo francez; outro ar.bitrp,; sendo· 
o à€'sempatador no1neado pelas duas partes. No caso em que . uma 

· :'!as :partes nãc tehhít ·designa·do o seu arbi-tro, como no c!a.so ta.mb'em, 
que Qs · d:ous ' a rbit·ro~: · i1ão tenham designado ·o desempáta;dor, dentro· 
dos 4o dias de sua ·n\)meaçãó, ·imviai"-se."ha então a ·questão 'em· duvida 
flO 'Tribunal üe la Haye e · ellas serã,p definitivamente julgadas por· 
ene· '(OÚ no caso ' erp que ·o dito. Ta:ili1,mál tiver d'ei~ado , d·e existir) 
por arbitro" oit por clesetnr}a1:ador desrgnado pelo Rei, então reinante, 
do R eino Unido da Grã Bretanha ·e :de ·Irlanda, ou na falta: de'· w · 
nomea.çã:o .peic :PresiÇ!ente, então em fii.ricÇões; da ··Republica Franceza> 
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e a decisão assim · obtida a ser valerá. definitivament~ e eJla óbrigarfb . . ~ :, 

todas' as partes. ·" ,... 
(Cópi·a textual ela ·tracl:.JCção feita, em S. Paulo, pot· traductor· 

publico, . juramentado e assim publicada.) 

A clausula 21• d i>' actuar contra to . está ass\in redigida: 
· "No caso e · s·empré. qué surgir 'quàlq.uer· 'dL'ver'geri·cia entr~ o Governo-

~ ' os banqueiros, ·sobre 1ntei·prétação e . ~umprimento do'' 1iresente' c~ntrato', 
ou de quàlquer de s uas disposições, ou .qualquer · questão que de outro modo-
se relacione com estt contrato· ou com o dito emprestim'? e obrigaçõ~s, ou 
com qualquer delles, c.u com o modo e a fórma por que se devem cumprir ou 
executar ·as corrunissões .inhocentes ao ·Governo, nos termos do presente con-
trate., ou referentea a'''" ditos emprest!mos e obrigações, · ou a •qualqu~r delles .. ,". . , .. 

. essas _quo:stões ou clivergencias serão, a pedido ele qualquer elas partes contra-
tantes, submettidas .,;_ arbitramento em Londres e ahi decididas definitiva-
mente por ·este meio, com a possível b~e~iclade , . operan~lq-se do modo se~ 
gu!nte, ~ ~.e.ber: - ~;.rr: arbitro serâ. designado pelo Governo, outro ar?itro· 
sevá designado pelos b?-nquéiros e um clesemp·ataclor será escplh~do por esse~ 
dous arbitras. 

No r:aso de não :haver ·uma das partes designado o seu a.rbitro, ou d7 
não have1·em os dous ar.bitros escolhido o desempataclor, dentro do prazo de 
dez dias depois de haverem sido designados, será o objecto elo litígio sub-· 

. mettido e definitivamente decidido pelo Tt·ibuna-1 ele Haya (ou no ca-so ele 
haver· deixado de existir esse Tri·bunal ou de, por qualqU-er motivo, não poder 
ou não querer mesmo funocionar) por arbitro ou por desempa tador designàdo · 
pelo · ~e! da Grã Bretanha na occasião, -consiclera'ndo-se o laudo desses arbi-
·tros, ou · desse dnsempatador, como l'inal e obrigato1io para todos os in-

, teressado·s o " 
Appricaclo o· proclucto. do emp;estimo no ["esgate elas operações i:>arciae.s 

de w.arrantagens foi o· Baneo do ~rasil autorizado a sacar o saldo, que cre" 
ditou na conta da valori:mitçãoo O pagamento ele todos esses compromissos 
foi realizado directarneríte pelos nossos agentes financeiros em Londres. 

IComo, porém, se verificasse a insufificiencia elo emprestlmo para resgate 
de todas as letras da Companhia Mecanica e Importadora ele S, !Paulo, exis: 
.tentes no Banco do Brasil e provenientes das compras de café, o Governo 
autor1zou o Banco o élo Brasil a resgatar inteiramente todos esses compro-
missos, correndo a despeza á conta elos -lucros que se apura~sem na li-quida-
ção !final d"t operação, feita a venda de todo o "stool'" ele caf-é. Pa,ra .esse 
fim emittio o Thesou~-o e entregou- ao Banco uma letra de :t 4. 000 o 000. 

'Infeli:;>;me~te, não possuo elementos bastantes para dizer com exacÜcl,ão. 
em quanto importaram as despezas realizadas at~ 14 de Novembro ulti!no: 

<Entretanto, na · contabilidade do Thesouro, · na . do Banco do. Brasil e n Ei. 
·dos nossos agent~ financeiros em Londres, deverão existir · escriptunados 
rodos . esses pagamentos, o que facilitarâ. a . ver1ficaçãei. 

r 
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IPresúmo, pbrém; qüé ellas alcançarão sessenta ou setenta mil contos, 
mais ou menos, assim discriminados: 

Ao Ba.nco do Br·a.sl!, importanc!a de juros e commissões pelas 
transferencias de fundos por i·nterm~dio das . agencias, 
cerca dç . . . .. . . : .... .... ......... . · .... .. . . . . .. . . .. . .. . .. . 30 . 000:000$000 

Jvros e aceites de ba?queiros na s warrantagens .. .............. ' 13 . 000:000$000 
Armazenag·ens e seguros dos ca·fés depositado~ . . .... .. , . . . . . . 12. 000:000$000 
Pago ao C.onde 'Siciliano, corno Presidente da C'o·rp.panhia Me-

can1ca e I inportadora de rS , !Paulo, e proveniente da com-
missão de 1l % solJre as comP.ras de café (até 31 de De-
zembco de 192'1) . . .. :, ..... . ...... , .................... . 

!Pago ao mesmo, de contas de te~ephone, telegra mmas, des-
• ,_I • 

pezas de escriptorio (de J a neiro a 30 de Abril de 1922) . 
Pago. ao . mesmo, domo indemniza:ção de despezas feitas. com 

a regularização d~· entradas de oaieê e clas.si·f1caÇão do 
me.sm~ .· ....................................... , . ...... . 

Deipeza-~ pagas pelo {lelegado do Governo F ederal , 'de honora-
rios ao chefe e ma is empregados da Çaixa ·de Valorização 

Pago ao delgado do Governo F edet·al, ·de honorarios, pelos . 
seus serviços Ciurante dezenove e meio nl!eze~ ..... . · .. . .. . , 

Tota l . . 

7 .·500; 000$0!>0 

1'59:000$000 

150:00$000 

·55 : 000$000 

Aptiesrentanàlo {) ·PaJSSlÍV'O, crrmpre ccmsig n!a:r a ·exi•s.tencia do ·actjivo, T·epr-e• 
serttado por 4 .. 53•5 .. 000 sacca~ de cafré, das qua·es foram vendidas , até 13 de 
Novembro ultimo, 829 .. •633, na ·importamcia mé•dia de tres libras, liquida.s, por 
l!lacca . As sommas correspond1mtes estão em ·poder dos nossos agentes fip.an-
ceiros ·em Lond>res e nos teu-mos do contrato, deveriam ser ap).:}lidadas na 
com,pra ou de titulas ãe empfestimo de que se trata .ou de ·titulas inglezes; 
do juro de 5 o/o. O •Governo, porém, resolv•eu fossem . empregadas s6mente 
na acquisição de tit;Jlos brasileiros do emprestimo de -i •9. 000.000, juro de 
.7 ljp % . . . . 

T aes operações .estão escr ji)turadas na casa Rothschild. 
Releva notar que dous tevços dos ·cafés vendidos são de ty.po in1'e rioc aó 

de Sa ntos . 

10 s "stocks" ·fie calfé pertllncentes ao Governo estão deposita4os.• na. Eu~ 
ropa, Sa nto<;, .Rio e Vict0ria·, efll armazens geraes :e segura dos em ·C?mpanhüLs 
lnglezas. 

'Os ti tu! os · representativos dess·es caf·és acha m -se depbsitacdos nos bancos 
i.ng1ezes daqui. e de Santos. 
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. :os lucros d~ ,operação da ' defe.~a do qaf·é, rea lfzada pelo .a·overno pru;sa.ao. 
i:iãó rnuito im,Portamte.:;. ' :' 

Avaliado em dezoito milhões de saocas o volume da exportação. geral de 
'!'af.é , durante Ofi ·dezoito mezes qecorridos de Ma~ço, de p21 a Novembro de 

I . ,. ' 

.19.22, e con8Iderado, no preço, · o ac!crescimo, positivo de li'bra e meia por sacca:, 
c·hegamos á co,nclusio ' irrefutavel de ' q\le a actua l ' valorizd.ção já dett a~ 
Brasil e, portanto, á economia nacional , até Novembro findo, o, lucro fantastico 
·e sorprehe!ljdiente ,dJe :E 27.000.00 0, que ao camb:10 méid1.o de 7 ·ciinh~ii·oo, - p~oduz 
cerca de 900:000$000. 

Independente d~sses lucros, j,â. apura·d~s. a inda continuarão, não .. só o 
·Br;tsil, senão tambem os agricultores <le café, ·it usufruir os ·q.üe . S<:) _y~rifica" 

rem nos proximos seis mezes, como consequencia dessa defesa .. 
Ha ainda a a ocrescentar que, se o restante d(J "stock" existente for col -

Jocado, como é d-e espel:'ar habil e prudentemente, . todo . o passivo será elimi, 
nado e por cet·to haverá sobr as . far.taniente compénsa.d'oras . 

Quanto · á carta .pot mim dirigida <IP ·sr. C'orrde ·stclliano, no jiia 7 de No-
·vembro ultimo, teve por m-otivo

1 
principM accusar o recebimento ao Banco 

-do Brasil da somma ~e 1.3-45:000$ pertencente ao Thesouro, e· que represen-
tava o saldo de quantias entr egu es para compras de caf:é, deduzidas a·s' irri -
•portancias pagas á;q uelle senhor, conforme jlá especifiquei. 

Ficam, ass)m, es8~àrecidos os pontos aduLterados de uma operaÇão f ! ·· 
•nan·cetra q ue patenteou ,grandes esforços ,...ela parte do Governo que ·a em· 

. prehendeu. 

Aquelle-:- que hoje detur,pam e amaldiçoam a acçâ;o bene~ca, de.cisiv.a e 
·<!orajosa do então Presidente da Repwblica, o eminente Dr. Epitacio Pessoa. 

··quando iso,ado arcou com dif,ficu1dades quasi invencív-eis para amparar Dl!! 
preÇOS do ~lOSS'O preciOSO producto, f actor maximo da nossa balança -commer·-

·ci:Ú, ch egavam a proclamar naquel!a época, que os prejuÍzos qu e g.e pudessem 
verifica.r n~ defesa do café eram perfeitamente justificados e até dignos de 

.'3Jpoio e -lonv.or. 

:Serenadas as paixões que o momento polltico excepcional poz á solta, a 
... seriação natura l dos factos , por si mesma, evidenciará a sem. razão do alarma 
levantado 10obre a situação financeira e economica, -a la rma qu e só se expll-
caria pelo. proposito d~ creaí·. ambi·ente favoravel para razoaveis córtes na. 

-'despez;a e para ihdispensa.ve1s ·a ugmentós na r eceita, afim · de ·approxirriar o 
·Orçamento da Re·publica elo ohjectivo a mbicionado, que •é b ·equili\:lrio, como 
-expressão E·ffectiva das necessida·des e· dos recursos nacionaes. - H&mero-
.BUJptista." 

O Sr. Alfredo Ellis: -Peço a palavra. 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra o nobt·e Senador. 
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O Sr. Alfredo Ellis: Ç*) Sr. P .I'Iesidrente, Cl;lmpre-me ·apenas declarar· 
.que 'S. Ex. o Sr . Senador pelei Districto Federal . ant~ci·P~U: a clis~ussã·o do 
orçamento da Fazenda ·na: Commi~ão de Finanças . 

Não sei se o ~rçament~ já. veio eom a sua red~cção rupprov.ada da QUÜ'.!>. 

Casa . Estamos n-:> dia 2'7 e restam-nos . ap\lnas tres dia s pa ra resolvermos O· 
caso, mas a Commissã9 deve estar reunida e eu a qui estou occupando a tri-
buna por ·deferencia · ~o nobre Se nador . $ . . ]Íx . sa•be. a gra nde a'Clmiraçâ,o qué•. 
con_sagro aq eminente collega. 

o ' Sn. PAULO DE .FRONTIN: . - Muito agr~deci'do a v. <;EJX. 
O S~. ALFREIDO ELLIS: -Estou de perfeito accôrdo com S . E x . q uando,. 

referindo-se á 'baucada paulista , fallou na acção que ella ex erce :rieste re-
cinto na defesa. dos · in ter·~·sses d3iquelle Esta do. ReaJme~te ella não faz nada 
mais do que o seu dever e o mesmo fa z <S. Ex. em rela ção· a·o Dis tricto· 
FederaL 

-o Sn. PAu:r.o DE FnoNTIN: - !Ilü;se .que só merecia lou v ores e applausos. 
O Sn. ALFREIDo ELLis: - Devo notar que •. nã o t emos uma lei pa ra São· 

Paulo 1e outra para ;o Di·s,tlikto Fed!eral . 

,Adompa nho S. ·Ex . . n essa trajectoria que vem seguindo neste recinto, m1;. 
defesa dos gr a ndes e va lios os .interesses que lhe estão conrfirudos. ' 

0 SR . PAULO DE [~RONTIN: - Muito agra d:ecido a V. E x. 
· O SR ... \LFREIDO ELLIS: - ·De vo dizer ma-is a s· . . E x . qu e s ou contrru:io ao. 

cót·te ou mesmo a qualque1i diminuição da tabeÜ~ ·Lyra . EstoU: de pe1:feito" 
a ccÔrdo corr.: . .S . Ex. quando diz que o nosso "defi·cit" não attinge' ás propor-
ções a que n a outra Casa ·do Congr.esso se o pretendeu elevar. 

<Sustento, m a n tenho a tabeHa Lyra integra lmen te. (Apoi G!Clos geraes~ . 

convencido de que o s acri.ficio do Thesouro Nacional -não ex ced_el1á de ~·5 mir 
contos de r éis, d e a ccôrdo pom o p ensamento do nobre r elator da F azenda' 
<'!esta Casa, e · n:ão de 183 mil contos, c onforme se disse aqui. e nà. Ca ma r a. 

Cum!}re notar, entreta nj;o, que .a inda nã.o estuda mos , o , orçamen to da. 
F a zenda. 

'Mais uma vez r ef!itq q~e estou de perfeito accôrdo com S. Ex. quf.t.nd o--
affirma que m elhor .seria lje houvesse esta belecido u~ preço minimo para 
a compra. d<> caflé. 

O >8-n .' PAULO ·DE.FRONTIN: ~ Tenho a maio1• satisfa çãG em ouvir ·essa de-
claração de V. Ex., ma s ·peç0 .licença pa ra dizer Que tenho muito r eceito de-
que se r epita o que se de11 em Agosto ultimo, em que combina mos cer tas: 
medidas e a Camara não l!~speitou essa combinação , 

O SR. ALF REDO ELLIS: - - A:hi não nos cabe a r espons3Jbi!ida de. N ã o po '-
. demos toJ.h er rub solutamen te a a.cção da outra Casa do Congresso. 

(*) Não foi revisto pelq orador·. 
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- '0 ·SR . . PAULO DEl FRbNTIN: - Naturalmente; mas ao menos deve baver--
respeito ·ás ciombinações feitas. 

o SR. ALFREIDO ELLIS: _ _:__:_ o Se~ado responde pelos seús actos; a Catnara-
.responde pela -sua a.cção, pois que, pela Constituição da iR-epublica, Íé ind11·- _ 
. :pende~te: · 

Mas, sr: PresidentE., cumpl:'e-me' a!'l'ora fazer a penas ~ais uma observação·· 
·que, a lilás, ·sempre f o: ·aceita, apoiada e approvada pelo meu ·illu;;tre ami!?o. 

Esse projecto ele valorização de café, que s~ chamou valorização quando· 
foi defezfL do, caté~ se tivesse sido executa·<to na safra de 1920,' nos . teria pbu-

· pa do 20 mrlhões de libras est erlinas . 
A demonstração êtos lucros de .agora vem, justificar ;; ~'linha - campanha 

nesta tri'buna quando, en1 Agosto . de 1920, . -cham;;va a i ttenção dos P~deres -
• - • • <' •.• • 

Publicas, · nn nenticlo de intervirem nos m ercados do IVo üe J aneiro e Sà ntos, 
I • Í 

para salva r· justame!• tf' o produ cto de nosso paiz, a quelle que, em um!'L ex-
·,Jortação d E' um rhiHÍão e oitocentos mil ·contos, ·só por si ·repr-esent a · dous-
. terços des t-;~ somma . 

O U!baudono des3a. sa'fra, trouxe-rios c!omo -consequencia um ca.mbio de --
618. 

·Se tivl'ssemos ao nosso activo esses vinte -e ta-ntos milhões de libra s -esr 
t er!inas,_ claro é que a nos:sa situação não seria de . miseria cambia·l como _é . 

O SR. PAULo DE F RONTIN : -V. E x . está res-pondendo a dmiravelmente ao--
Sr. Relato~: da Fazenda da Camara dos Deputa(l.os, que acha que a baix:a 
do cambio provém exclus ivamente -da !revolta. de 5 de Julho; qua ndo r>rovém .-
cle factos :tnteriores meemo á questão . da su-ccessão presidencial. 

O SR. Ar..FREIDo E&LIS: - Perdoe-me o illustr-e collega. Não entro nas 
'questões politicas, tenho muito r eceio de e~trar nesse caminho que a.i-rtd-a · está· 
cheio -de cinuts quentes por ·ba ixo- das quaes ainda estão os t içõ·es e as braz;as 
ela ultima t~ntativa contra o ofastigio e o credito da R eJpublida . Sou-lhes 
com-pletamente infe,nso. De facto, os - meu~ nob-res collegas e a migos saibem: 
com que €s•crUIP-tt~o- eu me immdscuo nas -qu~st es polH:Ii.cas: Procuro sempr e ' 
afastar-me <lell~s. p.orq ue estou convencidc de que nãG trazerr.· benefiéio a lgum 
a o ·pa;z. I nteresso-=e muito pelas questões economicas ou financeiras, dei-
xando as politicas a os meus illustr es collegas de bancada, qu e são melhoÚs 
Palinuros do que eu e conl1-ecem melhor esses , m ares revoltos que a nã-o 'do · 
,EsJ4do tem de a travessar para ch egar _ ao fim da •viagem. 

Agradeço. a a r gumentação elo nobre s e'nad·O[' pelo Districto Federal, por-
que me prc:·:rJOrcionou ·occasião _de vir -dizer qu e estou de p.enfeito accôrclo çom , 
S. Éx. 

0 SR i PAULO DEl FRONTIN :· .:M~ito obrigado a V. !Ex . 
o ._. S P. . P...LFREJDO .ELLrs: - . . . podendo o meu nobr-e collega contar c om ' o-

meu voto não só no plenario, como na ICommissão de Finanças, para <mde 
vou agora: ·defender JUstamente os pequenos, que necessitam da m à nutenção · 
da -tabella Lyra . (A.poiaclos. Muito õem ,· ·'·muito õem..) · 
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O Sr. Antonio Massa: (*) - . Sr. Presidente, na qualidade de amigo 
:pessoal e político do .]Jxmo . Sr . . Dr . Epitacio P essoa, deante da atmosph!!ra 
de ac.cusações cr er<d,t ·em torno do Governo c1e S. Ex., devido á. questão da 

-valorização ·do café, aguardava que o Sr. Ministro da· Fazenda remette~se os 
dados requisitados pel-a illustre- Commissão d!! Finanças, para, em face ·del!é.'>, 

yo.der fazer a lg umas consi·derações em defesa do excPresidente da Republica . 
Como, entretanto, esn vesse tardando a remessa '-dús documentos requisitados 

. ao. actua l Mlnist~:o da Fazenda, dirigi-me h ontem ao S r. Dr. Homero Baptl~
ta~ ,pedindo-lhe. a lg uns esclarecimentos a respeito. S. E x . informou-me ha v er 
ctirfgido uma carta ao :Sr. Pre,:'lidente do Senado, na qual dava as necessa-

:r!as inform Rções ]Jat:v.. que fosse lida e o_ Senado d-ella tivesse conheeimento . 
. ,A carta já foi .publicada. 

O 'SR. ALFREOo ELLIS: - A proposito . dessa carta já dirigi daqui ·OS meu~ 

agradecimentos a S. Ex . . . , 
. 0 SR· ANTONI<;J MASSA: - Era mJeu intuito soHc'itar d'o S•ena)io a inserçã o 

·deste valioso documetoto nos "Ani1aes" desta Casa; mas o nobre Senador pelo 
Districto Federal já a ant ecipou, _ o qu e sinc!eramente agt•adeço a :S. iEx . 

·Em fa<:.e das ·l1ec:arações do illustre Pr-esidente da Commissão de Finan -
·ças , em torno ·de que commentarios fot·a m feitos a r espeito da q uestão. do 
<'cafié nada rdais .me resta a faze~· senão agradecer a S. Ex. a justiça que f ez a.o 
i !lustre r~x-Presidente da Republica (M1tito be11~; m1tito be'l!t- . ) 

!:!ESSÃO DE 29 DE .DEZEMBRO 

O Sr. Antonic;~ Massa: (*) -Sr. Presid•erute, sei que o tempo' é -escasso, 
·fal ta,m dous dias para o encenam:ento da a ctual sessoo e os orçament>os 
ainda estão sendo discutidos . 
. 'i' ,Mas, . Sr· .. Presidente, na fl. Ua !ida de de a migo pessoal e .polHico do Dr. 

' ;Epitaç:io Pessoa, não posso deixar ·qu.e se encer-rem os nossos trabalhos sem 
làvrar um protesto contra os <tggressivos e injustos ataques f eitos ao Gover-
no desse grande estadista, desse grande brasileiro . 

Nas minhas previsões, Sr. Presidente, nunca poderiam tet" entrado as cri-
·ticas· ultiin,~·mente feitas, no Cpn gresso e na impre'n'sa, com respeito ã ge~tão 
financeira clú . Governo passadp . 

. Político educado na. escolr da lealdade, n ã o me posso habitua~· ·it essa 
·falt'a de attenção e cavalheirismo para com figuras oproeminentes da nossa 
. i)O!itica e administração, a que o paiz peve rel€vantissimos serviços. 

As injustiças feit&.s, as :ealumnias ultimamente atiradas ao opatriotico 
·govern'o do Dr. Epitaci-o Pe~soa, fica rão como um simp·les symptoma da 

(*) Não foi revisto pelo or!tdor . 
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época. actl!.sl, ezp ql)e tudo ·pa~·ece qu·erer subvlõrter, levado de l'oldão p'eia· 
:J,narohie. .que busc.1 implantar--se em todas as c.'lasses, em todas as instituições. 

A gestií.o financeira do Governo passado tem sido o. assumpto predilecto,. 
a te·cla -preferida, para se ata·car .o eminente Dr. Epitacio Pessoa, que contra 
sL .desen~adGou ' adias t\)rriveis, por ter, com . mãci d-e ferro, domina;clo a •ilésor-' 
dem, mantendo o · principio da autb.ridade e o respeitO' á lei. 

.Essa campanha de descredito, não .deue·, ·mas •,do nosso paiz,- nasceu da 
e.xposição apresenta;da pelo actual Ministro ela Fazenda, Dr . Sampaio Vida L _ 

·Quem, .porém, examina .. esse documento sem paixões ·ou rancores, appr.e- -
hende, immediatamente a sem razão da grita leva ntada, . da celeuma intert- : 
cionalmente feita, com grave pr€ljuizo para o credito pubiico. ... · :.··· 

Político~ avisad.os j'á c!omeçam a perc-eber o erro ·que commetteram, com:. 
exagerar a preme:tcía das nossas condições economicas e finan•ceiras. 

I 

O trabalho do tD!·. .Sampaio Vida! trata de do~s pontos princ-i.paes ·~ - · 
emprestimos externos e internos, feitos pelo · Governo passado, ~ divida.. flu-
ctuante de 730 mil contos. 

Quanto ao pdmeiro pànto, ~stá claro que. tendo s ido executadas e, _pagas . 
obras de vulto cuja enumeração tem ~ido mais ·de uma vez duplicada, haviam · 
estas de ser custeada~ com redursos éxtrúordlnarios, a.dvindos ele operaÇões· 
cie credito . . Mas, a ma·lediceucia, a serviço ela paixão I;Oliti.ca, 'não . qu'lr 'en·· 
xer.gar · o que está patente e, muito de industria confunde tudo, J)ara Çlahi 
tirar conclusões :favorav~is p~·a seus ataqu es. 

O proprio documento elo Dr. Sampaio Viela! nãó é bastante claro, ' nesse -
ponto . As-sim é que diz. 

Todos os recursos extraordinarios·, representados pelos empres- -
timos externo.'; - 50 milhões de dollars, 9 milhões esterlinos; 25 ·mi·- -
'lhões ele dollars, e as ·grandes em.issões de ap olices, parte iá emhttida 
e parte a utorizada e presa a cr>ntratos ~ forarri totalmente despen- ' 
did,,s, nada absolutamente restando elo seu pro'ducto, nem mesmo . 
para continuar serviços iniciados e dar começo a. serviços contra-
tadt·s". 

,;' 

Or,a, os . empresti!nôs despendidos ~ em despezas extraordinarias fo~·aín só-
·me.nte os de 50 ' e 2·5 milhões de dollars. '0 ele 9 milhões de libras <foi em-
pregado na. operação de valorização de café e, l iquidada esta, o emplestimo · 
estará resgatado·. O ex-Ministro ela. Fazenda, Dr. Homero Baptista, :i~t expli-
cou lea lmente ao Sen«:ão toda a operação. 

tEmqua)lto ás apolices emitticlas, posso affirmar que foram e:?Cclusivp.-
mente appLcadas ao fim. previsto na lei que a utorizou a emissão. 

Por outro lado, o emprestimo de ' 25 milhões de doHars não foi levantado 
sómente para fazer face ao serviço de electrificação ela Central, mas tambem_, 
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-p.ara occ.or~· er. . a diversos meJ.horamentos fe•:rovia.ríos. E como . ao Governo 
•passado não foi possiv ... l realizar" aquella obra, deu ao producto do emprestimo 
-a segunda applicac;ão. 

Mas. ne!Osas censuras 'descrubidas, Sr. Presidente, o que· mais me- espanta 
·é ·a falta de Iogica, de. raciocínio, de bom senso, - dos que atac!am desabrida-
' mente o Governo p·assado por te'l" gasto qs emprestimos externos. 

Premido . por necessidades inadiaveis; decorrentes de melhoramentos de 
.grande uti'idade para o paiz ·e de consi:defaveis desequilíbrios· OOl·çamentarios, 
ell!) Se VÍO forçado a , recorrer ao ocedito publiCO, levantando no exterior di-
nheiro a jl•ros; mas, em vez de applical-o immediatamente na liquidação de 

~taes comprr.missos, devia, na opin ião daquélles oppositores, guarc1aJ ~ o intacto , 
nas arcas flo ThesOU):'{) . 

•Sem cori1mentatios! ... 
Tratemos wgora da divida ele 730.000:000$000. 
O.s · menos versados em, assumptos financeiros sabem c1ue' o nosso orça.- ' 

. > n-,ento cleix11. .em todo3 os exercícios, "deficit" c!onsíderavel: 
,J?, foi apurado que çle 191& a 192·2 houve uma dillf'erença para menos, na 

.renda arretadada, em confronto com a orçada, . de quinhentos mil contos de 
réis. Se a. esta .som ma. aocrescentarmos a despeza decor,rente d«. tabellu. Lyra . 
(não , compnta,da na citada dilfferença) de Julho a .Novembro clu cwrrentf> 
anno, em impoctancia que 'se avisinha .ele o: tenta mil contos, e mais a qtian ·. 
tia de cerca de c!em mil .contof adiantados a? Lloycl Brasileiro, teremos nns . 

. a pproximado do total daquella divida .fluctu<tnte. , 
E' preciso, por-ém, salientar que na somma de que se tra_ta (730 .000 :000$) 

só estão ir!cluidas a s pa rce!Ias devedoras do 'l'hesouro &.o Banco elo Brasil . 
Se, entretanto, levarmos em cpnta, como E ele rigoroso acerto, as parcellas 
et·edoras. t~es •CO!n.o o conver!io italiano, os emprestirnos feitos a o T·hesouro, 

.a o Banc!o, etc., aquel)e debito ficará reduzid,o á metade. 
1E' esta. a verda!de que mo~tra evidentemente a injustiça elos ataques ao 

--Gove:mo passa-elo. (Muito bem!) 
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