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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 8 DE AGOS'['O DE 1922 

O 81:, Vespucio .. de A,breu:. ~·Sr. Presidente, q~ando desta tribuna:. 
tive em;ejo de declarar, por occasião de attender ao appello 'a mim feito pelo 
illustre representante <iesta Capital, o Sr. Samp'3.io Corrêa, para que fosse 
destacada, do projecto de e~ergencia' relativo ao mnparo á oproducção na-
cionâl, a parte que dizia reS']}eito á creação t:!os Bil.ncos Rura:es e Hypotheca-. 
rios, não tinha ·musões· a respeito quando affirmei que attenclendo ao appello 
que m;e era feito rm.tria a ~rteza de que :essa par~'" •do projecto iria dormitar 
}Jor long-oos anJlOS, sinão pela eternidade, na poa.stà. ele alguma elas Com-
lnissõ•es des•ta Casa do Cong.resso NacionaJ. 

Não quero co:th isto dizer que a culpa desüt demora possa de qualquer 
maneira rec.ahir sobre. o meu ' illustre am;go, Tepresentante desta Capital. 
Não, · porque 4'3. Jjlx. jámais demonstrou intuitos protelatorios, antes, o de-
sejo sincero k real de collaborar no projecto que se formaria com o. destaca-
1nent0 da •Parte .relativa á creação dos Bai'lcos Runaes Hypothecarios eon~ 
tantes do projecto dé' portecção á pràducção nacional. 

Semp1'e notei da pa.rte de S. Ex., c01rno cli:;:s-e, o desej0 d.e collabora:r nesse 
}Jrojecto, apr

1
esentando ernendas que consu~Jstanciassem .ai' 'icléas ·que a res-

peito S. Ex. esposava. · 
Mas. conh_ececlor dos antecedentes elo noss:) Con~rresso, conhecedor de 

outl·os prod·ectos que em :Outras· épocas S'UI'gira;m, quer nesta quer .;,a: outro 
Casa c1o GongTesso, ~ue não lograram rapido an<lament•>, temi que a pa•rte 
clesrta,ca.da para fiormar prOj•ecto E"lTI s·eparado Vies·se a t"r .essa mesma sorte. 

E ' não me illucli porque, destacada a parte a que me refiro, não voltou 
Blla mais a. 'J)lenario, razão porque não tivemos Bnsejo de c:Íiscutil-a. 

O meu nobre amigo, Sr. Sampaio Corrêa, não conseguiu, portanto, oc-
~as;ao C!e apresent;;tr em.endas que · éonsubsht;1ci3.srJem as suas Jcl-as e a pe-
Cuarta. e a agric~ltura continuaram a .elevar os seu.s bra.tlos, pa1~~ que che~ 
gussem até o conhecimento ela :Nac;ào, brados supplié'antes de qu9n1 esper'~ 

\ 
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a.mparo, e isto porqu~ está el'l/-. uma situação critica, insustentavel, que exi:.. 
ge !mmediato reme di o da parte dos poderese publicos. 

' Entretanto, os :appel:os que, 'de toda a parte, têm sur~do não .foran., 
ouvidos como deveJ;iam·ter sido pelo Congresso ,N:J.cional, que só em parte pro-
curou attender, {!Om a apres-entação da actuaJ. emenda:. ,,;a Commissão de Fi-
nanças. 

'Si bem que não tenha uma. fôrma eompleta., cabal nem sausfaça c.a 
justos apP'ellos· da pe{!~a,ria e da agricu!'tU!'a naCionae.s , pQrque ·SÓ dá peque:. 
no ampa1'0, pequeno a~xilio a eStes ramos de proC'.ucçã;, ~acionai, como não 
sou dos mais ambiciosos, nã.o sou daqueJ!es _que qu~em tudo ou :naà:a, ·quan-
·não posso obter tudo conterito-me em a1.'5'-l'll;!3. c·ousa, subscrevi a emenda 
formu~ada p·e1a CUmrrilissão de . Finanças :;obl'e a qual tive ensejo cl€ troc_ar 
iàêa,s OOiill o mJeu eminente .collega, Sr. Sampaio Corrêa, e {'0011 outro precl~ro 
~omparnhei·ro da C.ommissão a quem foi d~:~~•.la. a incumbenc·ia de elaborar ocm-
nos·co essa emend@-, o Sr . FranCisco Sá. E oe accorü() cem SS. EEx. sulJ-
screvi a e·mJenda que foi apnise·ntada p·ela Com-missão de Fin•anças. 

Essa em~nda muito longe .está, S·l:. Presidente, ·d~ satisfazer a;os dese.:_ 
jos da pecuaria f! da agricultura nacionàes. Ella vem cree.r uma. eiJ~ecíe de 
paliativo vem tru.zer ao já muito ·COlT.tPlicailo mecanism0 do Banoc do ·BrasH 
mais uma depend<mcia, que ê· a .Carteira de 'Credito Agri-cola. 

Ainda agora, ·em recente congreso reuni.'l.o na capital do · meu Estado :nat'<i -~ 

os criadores eSitudando a questão do Banco de Ct"f'dito ~uraJ Hypothecario, 
tiv~.ram ensejo -de formular diversa» conclusões para as oquaes ~diram o 
apCiio do poder publico encareganno uma commi<;;são composta dos Sr s. Drs. 
Assis Brasil, Simões Lopes e Carlos C'on·êa dB vir •J>tr~nte elle pleitear :1 

consecução dess&.s conelu~ões a que haviam chegado, no estudo _da situação 
critica em que se encontra neste momenw a pecuaria do Rio Grande dO 
Sul. 

SobJ•e 0 assumpto recebí o telegramma que passo a ler, para que consr~ 
<los nossos Annaes: 

"Congresso Criauores; reunido . domi!lgo ultimo, racclamoll com.-
missão composta: Assi.s · Bra(>il, Ildefonso S~mões Lopes e Carlos 
Covrêa af:iffi de pleitear aJ!i seguintes medid:as: emissã~ papel~moe

da conversível retlresentada bilhetes ià~nticos aos de· curs.o forçado 
atê maximo fixar para emprestimos criadores mediante hYl?othec~ 

terras: autorizar Banco Brasil ·real~zar taes opera ções e augmentar 
filiaes regiões pastoris para ese fim: cmpestimos não poderão exce-
der va.J.or duas terças partes terra hypothecada aos prazos tres, se.,,. 
e nove annos, cCim faculdade amortlza.çã.o ·pardal ou total qliil;l;a.uer 
fempo. Juro suf.ficiente cobrir ?~spezas ·adrninistração e deixa/ pe.: 
que no lucro para banco _emprestador I ·Sormnas pagas pelos devedo-
res corno amortizaÇã,o ou liq·uldação seus creditos bem ass:m forem; 
apuradas mediante execuções hypoi;hec<E'ias ::;erão iilcinera.da~, i:n-
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corpora.ndo-se activo banco sómente lucros opErações. .-\ffectuosos 
abraços. - Bo1·ges de ll'fedei·ros". 

Vê, V. Ex., Sr. Presidente, que, comp,lrando as cenclusões do Congres-
so, as quaes acabei de ler, neste telegramma ·com os artigos· e paragraphos 
da emenda apresentada ao projecto de credito, s~.ses artigos e paragraphos 
não veem satisf:1zer inteiramente aquillo <tue foi alvitrado pelo 'Congresso 
de ·crüi.dores. Entretanto, c0z'no a emenda está, concehi.da em linhas geraes 
ou como os termos dos artigos e seus paragra.phQs são apen_as de fôrma ge_ 
nericas, permittindo _a. creação da, Carteira de Crejltio Agricola, no Banco· 
do Brasil, permittindo a emissão de letras hypothecàrias por parte desse es-
tabelecimento de credito e o lançamento no mercado dessas letras hypothe-
cm,ias, a,té 50 por -oe111to do seu ya1or, com_ um juro mod!co tanto quanto pos-
sível, e ain:àa enaarregada de .l·ançar na p-ra.;;a letras hyvothecarias, que fore:zn 
em.ittidas por outToo bancos hypo:thecari'os fundados e garantid-os pelos Estados, 
isso vem' die alguma fó·rma alUviar a sttua~ão afflictiva ~m que se encontram 
a pecuaria e a agricultur.a nac-ionaes. 

NQ seu art. 2• se estabelece que ASse regimnn perdurará emquant0 não 
fôr instituído, de ' fôrma definitiva, o nosso regimen ele bancos h ypotheCa.rios 
ruraes. 

Não tenham motivos para negar (I ·meu -.\.;;sentimento' e par:a nã.o collaborar 
na confecção e apresentação dessa emenda, certo de que .;,enho de aigwm'ã. 
fôrma amparar os interesses em jogo, não só no Rio Grande do Sul, _como 
no Brasil inteiro, ce-rto de que venho' de alguma fó~·ma :xt~ender aos redn!IDOIS 
muito jusJtos, muito dignos de pond:eração feitos pela nr>'sa pecuaria e P'elos 
nossas agricultores. 

Sr. Presidente, a emenda. como o di.zia -a 1~ouco, não satisfaz por com-
pleto ás' justais a.spirações dos nossos c:r!a..lol'es e do que se en!tregam aAJS 

arduos labores agrícolas, aspirações que eram melh1:lr amparadas no proje-
cto que jaz na pasta da Commissão de Agr-icultura.. Este é muito m.ais am"' . . 
pio, muito .ma;is completo e muit-o ma-'s c ompativel c~·m o nQSSo reghn.en 
politic.o, pois in~titue e federação bancaria .. 

• ! • • 

Quando se discutiu aqu.i o projecto de lei de emerg~ncia para amparar 
a producÇão nacional, tivemos ensejo de trocar opiniões, eu e o meu illustre 
co!legà representante da Capital Federal. ~ada um trazendo ao conhecímen-

to do Senado o seu modo de enearar a questão . 
.Si ~e não falha a memorla, o meu preclaro collega fazia ver ao Senado 

que preferia que a questão de Credito rural e hypothecario tivesse uma 
solução em marcha inversa daquella que S. Ex. lobrigava na. emenda que eu 
havia apresentado ao ·projecto de protecçã0 á producção nacional. 

S. Ex. _ entendia que a formação do ere·dlto rural devi:a prooed:er da 
peripheria para o centro, que tivesse surto semel-hante ao - lan,dchaften, 
ad~pta-do logo após as campanhas de Frederico II, na ~:mesia, como mel-o de 
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amparar a producção nessa região tão exposta m:ssn l"poca e nil-s 'segum-
tes aos furores da guerra.. 

Nesse momento tive o ensejo de diven~r <lo ponto de vista cJ,e S. Ex. 
porquanto estuda:ndo a nossa situação de capitaes, obser.vei qJ.le n~o era s"· 
melhante áquella em que teve inicio essa formaç§.o de bancos ruraes hy-
pothecarios, porquanto o capital do interior dos nossos Estados não ê tão 
abunda_nte que por si só sirva para a formaçã-o desses estabelecimentos 
de credito. f 

Pensava eu enfão que o problema no momento devi:1 resolver-se do cett· 
tro para _a periphocia e na emenda üestacada para constituir porojecto á par-
te. aclopta;va-se a formaÇão C.e um Banco de Credito ·Rural Hypothecario for-
mando com capita.!'s fornecidos pela União e pelos particulares, e a. possJ-
bilida.de da formação de ba-ncos eataduaes <>u 1 de banC'-Os ·regionaee oonsti-
tuldos pelos capitaes fornecidos pela União, pelos EstaC.os, 'Pelos partlcula.re!o 
ou pelos Estados, municipios e r:articula.res. de fô•."Ina a favorecer o mrus po,._ 
sivel a creação desse mecanismo do credito ntr!ll bypothecb.n,tJ . 

.St·. Presidente, essa seria a :-Jolução m:,t\s plausível. Entretanto, a emeu -
da não att.ende a essa parte da questão: a ·ernend:t apenas facilita o me· o de 
endosso. a collocação no mercado, das lettras emittide.s pelos bancos hy~ 
potheca.rios areados e garantidos pelos Estados por me;o cte uma. carteira_ de 
Cr!'dito Agrícola do Banco do Brasil . 

Desejaria muito mais, desejaria Que desde logo fos!'e- possível a form:~.

~ão dos bancos oregionaes hypothecarias com. o auxilio da União e d.os Es-
tado;;_ e com ca.pitaes particulares para a :ormação elo credito agrícola hy-
]:!othecario, ou, direi ·antes, hypothecario. rural, J.e f6rma €stavel. 

Ouso, entreta.nto, esperar que, embora approv'l.da agora a emenda pelo 
Senado, transitando pela Camara., COilfliga que tambem e!"sa lhe dê a sua 
vcc~ltação e, em dias que nã.o estejam muitos reTDotos, se possa dar anda-
mento á emenda destacada. para constituir ~Jrojecto ã parte ora na Commis-
são dE' Agricultura, e que esta volte ao IJien?.(["Í:> par:~. Que possamos · escoi-
n1al-a de clef~itos que possa conter, que certamente contém, para QUe insti.J 
tuamos, de uma forma def:nitiva o Credito Rural e Hypcthecatio entre nós. 

Entretanto, como disse ha ·pouco, não ambic~onando tudo para não obter 
rtada, conformo-me no presente momento· ':om 'l. emenda hontern apresentada 
e que ·va€ ser hoje votada · pelo Senado, ~speramio que em tempo proximo 
possamos retomar o problema para resolvei-o Je uma maneira cabal, atten-
dcndo á justas a.Sp~rações da nossa pecuaria e da nossa ;; g~.icultura. (Muito 
hem ; 'lnuito bem.) . 

O Sr, Vida! Ramos (para mna e:rplicação pessoal) : - 'Sr .. P1·esid!l!nte 
rns j)Onderações feitas P<'lO eminente rep·Í'•3S'Õlntante do ·Rio Gr,;nde do 1Sul, 
meu part::ewaor amigo, Sr. Vespucio de Abreu, cujo n<>lDe peço Iicença 
para c:fuclinax, obrigam-se a -d!llr uma ex!)licação ao S<>na!!o, na qualidade 
de Presidente ela Com missão ele Agricultura e Commerclo . 



Sabe o Senado 'que; no mE·smo .dia en;r i:J.lH', em vh::tude de um requerin;ten-
to apresentado pelo eminente ·Sénador SJ,". S9.mpaió

1 
Conêa, meu preza!lo 

amlg_o, tfoi destac~téia ·do pr'o~eclo de lei de protecção á producçã o nacione] 
e enviad11. fu Gommissã0 üe Agricultura e .Gommercio a em,enda de que '!e 
tratf!; para constituir projecto á parte, eu' pedi a V , Ex. ~ nornêação de um 
mc~bro pt:Lra a· referida Çommissão que se acha:V!ot no moniento desfalcad:. 
se·n do nome adio .q. 81·. Se.nàdor P:amo:s O~a.cTo1 • 

A este meu nobre co]J.ega, no me~mo ·di1., fiz a distr ibuição da emenda: 

o Sr. Senaclur Ramos Caiado é um dos Sénadores mais inte11essa.dos no 
caso, como ·digno repr.e·sen tante. de um dos Estados criadores. v·. Ex. •Sr. 
Presi-c1erite pódJe dar ·testemunho do i:nteres:Je que tomei í•Eio ass úfn;pt b, pois 
fui uma vez no Grande Hotel entender-mé com ú R<'lator, .afim de apressar 
o Çl.nclamento ·do projecto' ocGasião em llUe ti ve o 0ns~jo d<? fazer uma con.stilta 
a. V. Ex. sobre. o n1esmo assumpto. 

· () Sr. Senador Ramos Caiado ·dJedm'ou-rne que n::11ha é$tudos muito adianc 
tados. - estudos 'qui) havia feito 9om ,espe:;;a.l attenção, dada a importancu:.. 
dn má teria. Depois" disso, aind.o"t em uma :::onf8eencia. que tive com s. Ex. 
fui sabedor, ·de, que ·O s.eu trabalho estava quasi ,p,romr.t c e 'qUe dentro de 
pouco tempo ::;eria apresentado á consideração .i o Se~l'!Clo. · 

0 SR. HERMENEGILDO , DEl lYLl;I:\A'EiS: - Inf.elizm ,~nte ~. EJx. foi obrigado fi. 

pm·tir para o' seu Estado. 
O SR. VIDAL :HAMos :. - Infelizmente. o 110bre Senacor partiu para o Es-

tado de Goyaz e SU1)POnho - porque sei ([ue S, Ex. reuniu todos ·os elemen-
tos i'nsru•sp,enslaveis p~ü·a ben1 des-empenhar o seu BnQ:~;r;;?.ü -· continua a ·es-
tudar o pro)ecto afim de· apresent~r ao Se~ado um traballio á aÚurá ~a :::om-
petencia, é do talento que lhe reconhecemos. 

OS. Ex. ainda não voltou de Goy[).z. E' est" o motivu pelo qmi1 não to-
mou ainda 'a Commissâo conhecimento do aeu parecer. 

Vê o Senado r}ela explicação que estou dando quE- não cabe ne~huma 
culpa ao ' Prt'(s'Mente da Com missão (apoiaàos) no ca.so, e tambem ao Sr . 

. :Hamos Caiado, que estuda, .Como posso affirmar e V. Ex . .Sr. Presidente 
sabe com to~o o inte~ess&, ~om todo o carinho, esse assu~p'to que é de gran-
de ·Íinportancia que reclama todo o cuidado. 

Era o qu8 tinha a dizer. (},i~tito liem: ?nn<to bem). 

O Sr: Sampaio Corrêa (*) (PIZ!ra. u1na exp.zicaçi$o 'f' essoal) : - Não sei, 
Sr. P\·esident~, de quanto tempo posso disp.Jr fallando em explicagão pessoal. 
Eu pediria, mesmo a V. Ex. que suppi'isse o m'm discurso do tempo de qu·e· 
elle necessita. 

O SR. PRESIDENTE: - V. Ex. oceupará a tribuna pelá menor e;;paço cJ;, 
~empo possível. 

(*) Não foi revi.sto Úelo orador. 
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O SR. SAMPAio CoRRmA: -V. Ex. conuede-me, por~ar:to, tempo illimitado'! 
O SR . . PRESIDElNTE: -- ·v. ·Ex. é conhecedo.r do Reg-imento e por conse-

g-uinte ajudará a Mesa. a manter-o. 
' 0 SR. lRINEU MACHADO: - A Mesa é .sempre liberal. 

<? SR. SAMPAIO ·CoRRmA: - PreliminaTillente,- Sr, Pl·esidente, em tr.atando' 
do assumpto que ora. preoccupa a attenç;ão - do Sennil-1, devo, muito sincera-
mente, agradecer ao meu prezado amigo, Sr. Vespacio de Abreu, as palavras 
com que teve a bonda.de de se r"feril' á minh3. ;tcção quanto ao assumpt0 
em d,ebate. 

Fut eu, realmente, QU<?. solicitou à o Benaclo fÔ.sse de·stacada à emenda ela~ 
bdraàa por S. )]Jx. · <;reand0 .a Feãeraçi\,o ·e Bu.nco Rural e Hy.pothecàrio em 
nosso paiz, para· que sobre ella j'alasse. devidam~nte, ·a Comrnissâ.o de Agri-
cultura. Não tive e S. Ex. mesma assim <.>· reconheceu ... 

0 SR. VESPUCio DE ÁBREU: - Prompta':nente. 
O SR. SAMPAio CoRR1:A: -· .• .' nenhum int,liito ;P·rotel'á tarió, senão o dese-

je de fazer com QUe O ·assumpto fosse COl1.V·en,iantemeiite estudado, já pela 
sua propria .~ Ún~ortancia, jâ: tambem pe]à; .gra~de reS!)Ol1Fabilidade do nome 
que á· hayia submettido ao ' estudo e consideração do Senado. 

Ao contrario, Sr. P-r~sidente, eu entc>né!ia QUe est 0 a!Ssump.:o deveha 
.ser es1:udado com o maiOtr cu·d~do ]:}ossivel, des-ci.e. QUe se 'tratas-se da fazer 
trabalho definitivo. que pudessE' vigorar j)Or largos mmos ~ M~!'i, niriguem 
póde contestar - e isto foi afrirmado pelo meu ill'ustre collega - que a;:; ' 
~aclamações vindas de , n.orte e sul -do pa.iz, coni. res:pei.tc á &E!ficie-ncia de 
apparelhamento do credito agrícola, entre nós·, tem sido cada .Y()Z:, màJs 
crescente, exigindo ~oluções rapidas, que não poderiam aguardar up1 'estudo 
naturaJmente demorado, de I'LS~'-lm:pto ele tão alta. magnitude, nas duas.:Casils 
do Parlamento. 

IDsltou convencido doe .Que foi antes· o intuNto c.e attend.er ,a. -êstas j~tas 
reclamações. a todos os auxílios de caracter urgente, como .s': Ex. 1nesmo os 
classificou, que à Comrnissi\,o de Finanças tomou a iniciativa' de apresentar 
a emenda que vae ser vota;da pelo Senado QUG\ a acceit~rá bu a. rejeitar~ •. 
re.soJ.vend.o em suá sabedoria eomo melhor -entend,~r. " 

Mas. Sr. Pr~sidente, v.reciso descle já declarar que a e)llenda em questã.o 
aprese:qta, sobre qualquer outro :projecto, a ,·antagem inestimavel de permittlr 
um auxilio immediato á lavoura e á ' ii'tdustl'ia agricola él.o paiz ... 

Ó SR. VEJsPUCio DE ABREJU: - k- pecuaria ta.mbem precisa com 1,1rgencia• 
desses auxilias. 

O SR. \SAMPAio CoRRll:A: - ... inclusive a pecua.rià corno· vou mostrar 
ao Senado. E is~;~o porque a emenda, dispõe primeiro quan'to a um aÚxilio 
que diwe ser dado pelo. Governo Federai '"m somma ,bl'l5tante vultuosa; para 
;>_ttender a esEtas necessidades de prompto; em seg1,1:ndo, porque · B emenaa 

-cu~da de :pôr esses auxilios á dispo.s:ção ·da industria do paiz, por intei'!lledio 
do Banco do I!rasil, isto é, de uma. instituição bancaria já e:x;istente, já em 
pleno funccionaniento, com o .. seu apparelha rn:mto ·completo enibbra ' não se 
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possa dizer perfeito·, voacendo com m~ito mais faCilidad.e desenvolver o ser-
viço do. credito agr:icola com o auxili-o <J;o ·:3-over no f'.o quf' qmulquér outra. in!?-· 
tituiÇão que se ,Viesse fundar com o ~esmo objectivo. Accresce ainda ql!-e é 
preciso que fique ' desde · já accentuado que a ' com missão de Fipan ças entende 
qui;) este assumpto merece· _ ·u~a organização definitiva e ·c;,_ue. ella foi conduzi-

·da á apresentação da mnenda, porque sente a. 1'\g..::essidadEo_ dec àccudir tão. ra· 
pida.mente·, quanto possível ás. -reclamações 'rla agricültura, que está sem cre-
dito rural, ,sem credito pignorati-ci.o -e sem ~-q;dito hypothecario. 

Ora, a emend:a,'' Sr. Presidente, não deter~ina qUe st'ja creada no . :&i.mco 
é\(/. Brasil tima Carteira de Credito HytÍotheeario, porém, uma Carteira de 
Credito Agrícola comprehendendo, sob essa denominação geral, toda~; as va. 
rias · modalidades de auxilio pelo credito á industria agrlcola. 

A Cart~ira que o Banco do 'Brasil é autorisado a ·erear pela emenda ein 
deba.te para. dsenvolver as . operài_çõel!. de craclito pessoal com os agricultores 
visa operações outras que . r~Ji~J a:~ ·,::;'tt~·ê?: ·o ·'hnneo pód.e fa~e.r por int!~rmoo.io 
de s-ua Cail't'ei-rà ·c.orrimercial, porque esta está subordinadJ'i .. a descontar os ti- ~ 
tulos que sejam ,de· acceite ·ou de endosso de· negociantes ._ 

Como põc(e a Ca:J;teira do. Bamco _do Brasil dnr credito , sob penhor agrl-
cola, aos "warrants", descontando "warrants" de mereadoria ou a fazer 
.empres'timos sob penhor de gado por exemplo, · que é couEa que tanto preoc-
cupa. e deve preoccupar o Estaclo do Rio Grande do Sul? 

Como pôde tambem a mesma Carteii·a fazer operações de credito hypQ-
thecirio, emprestando med!ante hypotheca das proprie<}>:.des territm~iaes ou 
das industrÍas ína~ i.idais existentes? ·r , . . 

Evidentemente, ST. Presidente, -conforme se -trate desta ou da·quella outra 
modalidade de credito .pessoal,. de credito pignoratício ou de cre(ido hypothe· 
oario -,- .os prazos variam e ·'O Banoo d•o Brasil não estâ. he>je ·habilitado a .rea-
lizar nenhuma dessas operações. 

Vê; V. ·Ex, portanto, assim corno o i!ienado deve e~tar cornprehendendo 
que a carteira_ agric~la do Banco do Brasil permittirá realizar, se for fundada 
todas as operações, quaesquer que sejaun ·reclama.das pelo lavrador, pelos qrle 
cuidam de in.dus'trda a·grieola em ·nosso paiz . 

Mas, Sr; Presidente,_ ha mais outro pon:o a consid8_JCar . o que justifica a 
rteção que teve nesse particli,ar a:Corrimissão de -Fina nças ... Nós da. Cornrnissão 
de Finanças sabemos que· ha necess>4.de, de 6xganizar, en1 de~inÜ,Ívit , urri 
instituto de credito agrícola nas suas tr~ modalida des . Enten demos que 
esse insti:tu1 n deve ·ser mganizadJo -de fó~m.a a ca.m'nhar da .perip~hria para 
o centro p>.ra que as associaç!íes , . syndica tos Oil bancos. regio:naes, possam 
encontrar 0 s grandes merca;dos e por interm ?dici d<:sse banco effectuarerr; 
então o lançamentO de seus •ti tufos hypo thecarios. 

E é por esse motivo que a Commissão de l!~inan~as dis:Pciz em um dos 
r;aragraphos do arL 1 o. da. emenda que os bancos que se funda re ;TI. nos ~s
tados com a garantia e responsabilidade do Govern?, p~odem encoritr.ar dJ. 
parte do Banco do Brasil o apoio. ,indispensavel , porque o-Banco do BraJsil· ·fi-
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&arn enca,rreg~o de_ la.nçar nos grànd:es merc.c"Cdos 'lSsuri\,indo por~nto a 
-~olidàxiedade nas operações ·que o banco regional e:i:'ecuta- (!.os :titulo' hypathe-

' ~' ' . 
c;;n-Ios se p>Or es= bancos vierem, a ser la.nç::~rdos aq, publico esses titillos ou · 
offerecidos aos toma.dore(>. 

Encon1tra-oo, por1ant-o, ·no pr~cto·, Sr. PreE':dente, um _ge;:men, u:ma 
s~~llente de ' dE-senvolvimento d..'t f ederação, a.gri.:::Jla camiJ1hanao ai:p.da. da pe-
ripheria para o ce~tro, ,en\bora na disposição da. lei se tenha partido dó cen -
tro ' para a peripheria, isto é, se •tenha asSE'Vtlr;>.do Ú(lUélles que qu.izeretn 
constituir bancoa regiong:?!' que ee · '.e!l~s vfere)'h fumhr taes estabelecimentO!; 
c Govrno Federal está dispos.to a ·,u;:idllaJ-o3' . 

O. * )" co projecto dsixa ver c1aramente q.ue o intult'o foi' o de organizar 
o cre-clito na sua tríplice modalidade, porque esse §_'-i" refere-se aúe;1a!'1 A:> 
letras h.1-1Pothec~~rias , ·!imitando as letras que po3sa.r. . ser einittidas pelo 
Ba.nc0 do 'Bra$il , a 50 •!·• do vâlor dos tituio.~ hy;JO':heç!l;·ios. · 

Vê, V. Ex. , -sr. Pres:oorite, que a 1-edd.cçãp d•1 § 1 • Jndica que a forma 
adaptada não 'é_ a mesma de -:<).iie se tem lançado até h!:je nas varias tent<t. 

tivas de org'anizaç!io de. bancos -hy\}otheca.l'io.::. Da, 'tentativas- a·nteriot·es os 
einj:n•~tflhos eram f-eo~tos fio agricultor que hY~l()t.!iec~IS!ot'l a: sua p·roi:J.rieda:àe 
f'm letras l~yp·othecari::l.s, qu7 ooses agricultol'<'S cuid'avam então de eo~ocru· ' Il."l. 
pràÇa, ·lutanoo oom a enorme. clifficulda.d.e ele -concl.liM· a a !lta. '-co1açã.o -}léssas 
letras, com o typo infer'or doe juros, ·porqlL.1.!Ltv a lavou:ra i1iir. .p:i.Cie pagar jur()s 
altos, ·q u e são inco_mpativeis ~ntre' ·n6s, como em qual tlUer ·outro pa.iz., cgm 
á vida economica. agricora·. 

Então a organização que se pret€ndc d·a• á earteir~ agricola do Banco 
do Brasil ao envez de autorizar o banco :i. 'rea'uza.r. emprestimos ·em 1eu·,,s 
hY}iotheoa.ri:ts detern1ina que esss emp•restim.os seJam· 'fcl-tos ·a d ',nheiro, ·e o 
bà.~co, se disso houver· necessidade, por qualquer circumsta:ncia de climinuL 
ção dos seus encargos. p-Oderá, quando ju!~·a1· conven'éüe, auscultando o 
mercad-O, conhecendo das -C}lnveniencias do lançameri w. eJ~lttii· titi:IJos: h)"' 

·pothecarios, mantidos em sua cà.rteira. 
V{', V. Ex., SÍ:. P restdentr-:, 'qu·e a entenda a!)res>õnt::>.d~ pela Comm~~ii··~ 

rle Finanças , ao envez üé. difficultar mais tarde; a coll&.boração definiti-va do 
Congresso sobre o institut'o de crei'.ito agri~oln favm:·ec.! esse' estudo ·como so 
vê, e até Q prov()CS. POT irno qu.e o ar~. ' ?" 'manda qu<> as di,;;pDlfções oo -emeru:Iu 
vigorem a titulo provisor'o dispçsic;;ão ef!sa -~ ~tne a C'ommissão de Finança~ 
recorz:eria. para a-,ttender aos reclamos àe urg·;.,ncia_ a qu.c alludiu o illu~tre SÉ!·~~ 
nador pe_lo R!o Gr:..lnd:e do Sul . , 

Eram essas, Sr. IPresidien<te as exp.li~.:;ões que ctev.,':'ia ilar sobre o·. as-' 
swr,pto. (Muito bem; -muito hem..) 

SESSÃO DE 10 DJ<J AGOSTO DE 192!1 

E ' &nn~ndadá a -votação, em 3" discussão, da propo&ição. :da Cam.-tra. dos 
Deputados n. 8, de 1922, que abre, pelo Minister!o da Ag-ricultur;~., um cre-
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dito de 850:000$000, para pagamento .dr= premios. pelos t1.ect·etos na. 12.897, 
de 1918, e 13.926, de 1919. 

O Sr. A. Azeredo :(pa~a er..c4mlinha!: a votnçcio): Sr. Presidtmte, 
aproveito a opt:!ortunidade de ·ter pedido 'l. palavra pa1·a just:íicar o vot() 
tjUe vou dar, contrario a esta emenda. \ 

Não dou o meu assentimento pessoal á e111enda, porque ella envolve um 
assumpt,,l importante que deve ser amplamepte deb&tido. 

O Senado não tev:e ainda tempo p:J.ra discutil-o, o que a Camara dos 
Deputados, zelosa da sua soberania, .com certeza não receberâ. com agrado, 
~m uma proposição de credito, a inclusão . -de uma providencia dessa natJl-
reza, careçedora de amplo debate, não só nesta como na outra Cnsa do 
Congresf!o. A Camara vêr-se-ba na cont!gencia ou de aceitar a emenda 
do Se~ado, tal qual va.i . daqui, ou então recusal-a, e neste caso melhor 
seria quo o Senado não se lembrasse de collocar emenda de tanta relevancia. 
em um vrojecto de credito como este. 

Além disso, Sr. ·Presidente, (o pas:pdo do Banco 1 do Bra.,.il, em rela-
ção {L Carteira HypothecarÚt, nã<_> é· muito lisonjeiro; ao -eontrario, más 

, têm sido ' semprr, as soluções dadas ll.s carteiras bypothecàr:as do Banco 
do .Brasil. { 

Entendo que esta emenda. é !la maJor importancia e que merece bem 
um estudo completo dos dous ramos do Legislativo, 

• Se approvarmos a emenda collocare.mos 2.. Camara na c'lnt'gc~cia de 
' . appro val-a como nós á mand~rmos, o que não será agradavel â. sua sobe-

rania, ou de rejeital-a, o que collocaria mal o Senado mais uma vez. 
E por estas razões é que ven~o dec:arar que sou, infenso ·á emend:>.:. 

O Sr. Sampaio Cottêa (*) (11a1·a encaminhar a votação): Sr Pre-
sidente, lamento sinceramente não poder a emenda a.presentada ao proje-
cto cont·ir CQm o gran~e prestigio moral que a ella emprestaria o .voto d() 
eminente Vice-Presidente do Senado. 

9 SR A. AzEREoo: - DeclaTe·i .que o meu voto é pessoal. 
O SR. SAMPAW CORRÊA: - S. Ex. entende que esta emenda. não deveria 

ter sido apresentada na (I• discussão do vrojecto: e eu, de um modo geral,' 
assim entenderia tambem, se a materia já não hoÚvesse sido debati:ia nesta 
Casa, seia. no seit;~ da Commissão de Finanças.. seja em duas sessões rea-
lizr.das pelo Senado. 

O SR. A. AZEREDo: - Mas não o· foi na outra Casa do Congresso. 
O SR. SAMPAio CoRRÊA: - V. Ex. me permitt'râ que eu possa explicar 

o pensamento director da Cornmissão d(' Finanças, explicao;:ão que en dou 
uma tanto ~ medo, deante da alta autorlJade de V. Ex. 

1•, Nãa ft>l 1'evisto pelsi orador. 
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o sn. A. Azli:REDo: - ·y. Ex. não tem razão. Sabe o· meu illustre _cai-
lega . qmmto o prezo e admiro o talento de S . Ex. 

O SR. SAMPAIO Co!UUM: -Muito grato a V. Ex. 
Mll-8, Sr. Presidente, dizia eu, que S. Ex. ·entende e eu, de um modo 

g~ral tambe~ entendo com S. Ex., 11.üe medidas de certa ordem ··nunca de-
vem ser ·apresentadas em phase de 3• discus~ão. No caso, porém, a excepção 
é plenamente ju stificada, porque reclamações, todas ellas de caracter ur-
gente, surgem de norte a sul · do .paiz ·com referencia á instit uição de credito 
agr!cola, deficientissimo em nosso paiz. 

S. Ex. receia, em vista do paflsado . que Carteira de Credao Agricola 
confiada ao Banco do Brasil, que ·n~ste· .particular jâ so!freu alguns desas-
tres, p6de tambem conduzir a um outro .. desastre. 

O SR. A . .AzlilREDc.: - AI;ãs o Presirtente do Banco do Brasil mertoce o:; 

applausos_ de todo o mu_ndo. 
O SR. SAMPAIO ColUdl:A: - Pe<,;o p<>rlr.isl!li.o a V. Ex. u ao Sen1..do para 

declarar· que os prece~entes n~o p6dem justificar a conclusão a que V. Ex. 
cbt>gOU. 

O SR. A. AzER:Gmb: -Não cheguei :1 nenhuma conclusão, citei factos. 
O SR. SAMPAIO ColUdl:A: - Deante dos precedentes não deveriamos tam-

bem confiar ao Banco do Brasil a organização da Carteira de Credito 
Agrlcola .. 

Mas, sr: Pres'dente, os desastres do ·Banco do Brasil não foram exclui-
sivamente verificados no dominio do credito aga-icola, senão tambem do 
credito commercial, o que não impediu que o Congresso, muito sabiament!J~ 
tenha for·talecido, sempre e cada vez mais, esse instituto de credito, como 
ainda recentemt>nte o fez, confiando-lhe a Carteira de Credito de Redes-
conto entre . nós. Ora, se o Banco do Brà.a.•f mereceu dos poderes publicas 
da União a confiança extraordinar!a de se lhe entregar o manejo da Car-
teira de Redesconto, como essa Instituição não póde inspirar confiança 
qtianto á organização do credito agricola. ? 

O SR. A. AZEREDo: -- Perdão; eu não d'sse que não i'Ilspirava con-
fi'alnça .. 

o SR. SAMPAIO CoRR:G:A: - Perdão, eu sei que v. Ex. não disse isso. 
V. Ex. allegou precedentes em materia de Carteira Hypothecaria. Estou 
mostrando que esses pre,cedentes não fo:ram só em relação â Carteira Hy-
'patbecaria da Banco do Brasil, mas ~ ··mbem em relação âs demais car-
lteiras daquelle inst"tuto de credito. o que não impediu que o· Congresso 
lhe confiasse missão nova, de alta relevancia, a que elle estti. dando inteira 
e completa satisfação. 

Assim, Sr. Presidente, nenhum recPio póde existir em encaminhar a 
esse instituto seini-offic' al a funcção de organizar a Carteim d-é Credito 
Agricola entre nós: 

Ora, a emenda nada mais faz . do 1ue auxiliar a instituição dessa car-
teira e reduz-se a um emprestimo ao Banco do Brasil.-
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A camara assim como o Senado - ies:o~v~~ãô :pelo ~nppreS:tifii'·o ou ccmtra 
·elle. ·' De modo que não hitverá. nel!.hum inconveniente em· que, no caso, a 

' emenda tenha sido apresentada a um J)rojecto já.' em 3• discuFsão. E isso 
1foi· feito apenas com 1 o objectivo1 de a,pre~sar a · -solução do · .magno proble~ 

ma. (MJi,Úo b~~; t~J.:u.ito bem.) ' 

O Sr. Presidente: - Vou sUJbmetter -a votos a emenda- q~~ diz; 
"Ac~resce'nte~se · onde dmv[.er.: 
Art. Fica o Governo a\].t(l!"iz!J:d_o: a emprestar á Carteira Agrlcúla que 

se t:onst!tuir no Banco · do. Br!!-Sil; a prazo e 3uro -que fõr co~v!\nCl(li).ad.o,; 

até ao m;ú:'imo. de 400 , 000:000$, .ei:n · ii~q~ices geraes _da , di'vlda rublica~ que 
emittirá para es::te fim. 

§· i:• .A Carteira Agrícola acima referida poderá emit~r letrà:. hypo-
th~carias, de juro não . excedente de 5 •1• e .:na proporção mll,xiina. d,e 60 •·1!i 
c1os seus titulos hy.pothecarios approvarlos. pelo fiscal do Governq-.,. · 

§ 2.• A mesma carteira, med'ante a commlssão que fôr estipulada, en-
carregar-se-hã de lançar ao Pl.lblico as letras hypot!t.ecarlas .emittida~ .P.elos 
bancos de credito agrlcola CJ:Ue se fun,d!!rem nos Es~ados com ·gara,ntia dos 
res'Peetivo.2 governos, uma vez ' ·qtie não· -excedam o capital realiZado de 
cada um . 

Ar.t.' , A dJsposição consta1;1te do artigo a'nterior e respectiYOS ' para,gra-
phos· vigorará., a titu'lo pr~visorio, até -~ue \:0 Cori'gresso 'resolva ~obre a or·-
.ganizB:ção definitiva · do Credito Ag~icola no paiz." . . 

Os senhores que approvam a emenda queiram dar o seu assenti-
mento. (Pausa.) 

., Foi ·approvada. 
Os senhores que approvam a proposição quejram dar o seu assentimen-

to. (]>ausa). 

E!ni virtude do que ~ispõe o art .: 169 do Regimento, C].'Ue ass'm· é re-
digido: 

•;se as .emendas adoptadas em ·3· discussão contiverem materia 
noya serão, mais nma vez, discut'das rta sessão segilinte, com os ar-
tigos a que se re~erirem," 

..._ 
será ihcluidà na ordem do dia. da sessão de amanhã a emenda ora ap:: 
provada . 

SESSÃO DE 12 DE AOOSTO DE 1922 

O Sr. Sampaio Corrêa (móVimer.íto d\é attenção) - 'Peço a. v. Ex; 
Sr. Presiãente, o obseq~io: da .faze~ . ~h~gar 'ás minhas mãÕs a emenda, apre· 

I -



16 -

sentad?- pela éo.mrcyissão· :de ·Finanças 1. proposiÇão n .. s, de 1922; da Ca-
nmra do.3 Deputados. 

<> SR. \PRESIDEJNTE: - V. E:x:. será. attentidó. 
O SR. SA!I1PAIO CotmmA:- Espero da alta generosidade ·de V. Ex., Sr; Pre-

sid~nte, e de todos os honrados ·· Senadores presentes · á nóssa sessão de hoje, 
o perd~o de que ~areço, pelo acto que vou praticar, occupando a a:ttenção da. 
Casa, em hora destinada ao expediente, com um assumpto de discussão já 
encerrad•l. e incluido na "ordem do O!a" dos nossos trabalhos. ex•!lusiva-

' mente para ser submettido ao voto do Eenado. 
Encontro, porém, uma just:ficativa para il. minha attitude: é que a 

einenda a que alludi ha -pouco, a.Presentada "pela Commissão de Finanças a 
urna proposição vinda da Camara dos Deputados, foi neste recinto im:uu·" 
gnada, em_ encaminhamento de vqtação, pelo meu eminente a.migo Sr . . Se-
nador Antonio ' Azeredo, em um momento em que era impossivel, pela es-
ca!!ISez :O.o te~po, a .m!m como a qualqtJer ·outro membro da (;ommissão de 

· Finanças,' apresentar ao Senado os rnctiv.os que nos haviam conduzido -â 
aceitação das .medidas nella consignadas. . 

A alta sLgn'ficação ·~as paJavràs aqui proyunciadas pelo ;J.lustre Vice-
Presidente do Senado, o .incontestav.el Y<tlor de S. Ex., cujas idéas estamos 
todos habituados a aca~ar .com o 'respeito que o seu patriotismo sempre 
soube irnpôr aos seus amigós' e aos correligionarios, determinam, por certo, 
a txplicao;;ão a que ora sou obrigado e jllsuficam plenamente. a minha at-
titude, talvez. impertinente, ·CUidando, em hora de expediente, de materia, cuja 
discussão j'ã foi aqui encerrada. 

Certo Sr. 'Pr.esidente, não pretençlo fàzer da tribuna do Senado uma' ex-. 
· posição do q4e se .ha feito no extrangeiro a proposito do cred!to ' agricola 

e, tampüucc., t:enhc. a inten~ão de recordar â Casa as ·vari'as tentativas rea-
lizadas no .Brasil ·para orgnizaÇao do mesmo instituto, s~ja na phase do 
Imperio, seja durante os trinta e tres annos de vigencia do regimen repu-
blleano. ~em os hon~ados Senadores prec'zam de semelhante recordação de 
assumpto que tão bem conhecem, nem disponho eu da comp~tencia iridis-
pensavel (não il.11oiados) .para delle dizer com clareza· E'lm rapida synthese, 
·como ·o momento· exige. 

Accresce de outro lado, Sr. PresidP:íte, que nenhuma necessidade tenho 
de lembrar todas as phases de evolução do credito, agrícola, aqui e no ex-
trangei:ro poi:s"" ,ap,I)as .desejo accentuar que, com respeito áquella inst'-
tuição, nada ha sido conseguido até hoje sem o apoio, direct<> ou indirecto, 
mas sempre decisivo do Estado. 

0 SR. EUSE!IIo .DE A~'DRADE; - Apo'ado. 
O SR. SAMPAlo Co~A: -A acç~o interventora do Estado -~ sempre fn-

dispensavel. .. 
0 SR. ALFREDo ELLIS: - Apo!ado. 
O SR. SAMPAlo CoRRl!:A: - ·, .. seja na elaboração de leis especiaes, 11ue 

tanto amparain os agricultores quando defendem os direitos do capital a 
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t-lles emprestado, seja no fornectmento ou, ao me·nos na . coordenaç:ão dos· au,. 
:xllios finnnceiros iniprescind,lveis· â vida .dos institutos de crecUto ag·ricola. 

A acção interventora ou protectora do Estado, do ponto de vista fihance!-
ro, tem sido ininterrupta e geria em quasi todos os palzes que do assumpto hão 
cuidado, G>.pezar de variarem de muito ·>S princip'os da legislação territorial 
e hypothecaria que vigpram nesta ou naquella nação. 

Os tr:atadistru.; da materia .. cuidam sempre separadamente do denominado 
grupo francez, assim chamado porque ~odos os paizes nelle incluidos obede~ 
cem aos principias geraes existentes. a tal respeito na legislação da França. 
- grupo de que fazem pa1·te, além da França, a Ital!a e a Belgica, onde 
existem a hypotheca legal, a convencional e até a testamentaria, na ulti-
ma, -· e do gru:po germ.anico, a cuja frente se encontrava a Allemanha, 
orientada, quanto ao credito agricola, por disposições de lei completamente 
diver~:as das que dominam nos demais easos, sem mais obedecer ao antigo 
principio do direito romano: t!'IIZdit·i:Dnibus ' et usuoapíonibus dom.imlia Terum 
non nudts pactis transferentur. 

Emile Besson, em sua obra intitulada Les ZiJt»·es toncíe'l's et la réf0!''"'-6 
hypothecaire, esclarece perfeitamente a distincção, tambem mais tarde ac-
centuada por Vlieber,g, em seu magnifico estudo sobre o crar'lito hyp.othe-
cario rural. Um e outro autores, p·or·~m. deixam ver de modo claro que, 
apez!l,r d'l. diversidade de legislação, o creÇ!ito agricola, em sua triplice mo-
da!ldade, - credito pessoal, credito movel e credito hypothecario, - eemprej 
tem sido fundi..do ou desenvolvi-do á sombra de fortes auxilias financeiros 
ilú l!~stado, por este form~cldos ou, ao Iilenos, garnntid!JS •.nn õi!lpusições er:;-
-peciaE's de lei, 

Nefll na Allemanha, considerada com. justiça como sendo a Nação que 
melhor tem resolvido ~ problema 'do credito agri~ola onde encontramos 
uma variedadt. quasi infinita de typos de soci'edade de credito territorial, de 
tão beneficos e efficientes resultados que arrancaram a Luzzatti, quando 
Minis.tro da Ital~a. em memoravel sessão da .Sociedade de Economia Social 
de Pariz, realizada a 9 de Novem)lro de 19.08, a declaração de que, se· ee 
tinha o direito de discutir o governo e a diplomacia do Imperio Germanico. 
estavam todos obrigado,s à: se curvar ante a extraordinaria obra da nação 
allemã, iniciada e desenvolv:da pelru.; caixas ruraes, e pelas demais • fõrmas 
de pequena cooperação agrícola; nem na Allemanha, Sr. Presidente, foi 
possivel dispensar á intervenção e o apoio do Estado para a fundação do~ 
grandes . bancos de ,creditá agricola. E ro. emtahto, nesse paiz, cujo esplr;_to 
de cooperativismo ê tão notavel, sempre se .esforçaram -os dirigentes e o 
povo pela realização do ideal que o pnfessor Max Sering tão bem precizou 
nas seguintes palavras de uma memoría apresentada ao Conselho Superior 
de Agri.cultura: "Quando a Allemanha estiver coberta por uma extensa 
rêde de institu'ções publicas e rnu.tuas ' de credito territorial, com .::entena!< 
de agencias e de "uccursaes, instituições que,' a exemplo das Lan.ds-chatten, 
se~arii or:íen.tadas, ea:cl1tsivamente, peloB intere9ses d.os àevedor~s; quandc· 

I 
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todas estas instituições tiVerem encontrado _ o necessal'io complemento em' 
milhares .e milhares de caixas locaes de credito pessoal; então, e só então, s~

, poderã. ·dJzer que é completa· a organ'znção ·do credito agrlcola exigida pel•:. · 
alto interesse economico da Allemanha. '' 

Tampouco .na França, iSr, Presideute, foi possivel dispensar o auxilio-
do Estado em materia de credito agric:ola, a.pezar de estarem muitas ope· 
rs.~;llt!t r~a.~l,..adatt p~1Cl>! grattde!l estabelecimento~ do Credito Tarritorial Fran-
cez freq uentemente envolvidos em notavel mysterio, como accentuava. 
Courcelle-Seneuil, apezar da severa crit.iea de Paulo Leroy Beaulleu ao:o-
adminlstradores daquelles estabelecimentos, subordinados aos !.Hnlstros da 
Fazen!l-a, "que se animavam- com um sorriso destes e se entristeciam com 
o carregar do sobrecenho do seu superior hierarchico." 

E assim na ltal:a, Sr. Presidente, eomo tambem na Belgica, na Su.issu. 
e na, Hes:panha. 

Na Argentina, ainda agora, Srs. Senadores, cuidam os poderes publicas 
de organizar o credito agricola, constltnindo um banco para esse fim e&-
pecial, corn um capital de 100 milhões de pesos, dei que o Governo Na· 
cional - note bem o Senad.o - o Governo Nacional (lEndo} "tomarii. ·a sett 
cargo cincoenta milones, pud·endo a este effecto emittir um bano a rE:;·. 
tegra.rse com el producto dei fondo especial que se constituirã. I::ajo el nom-
bre dt. Defesa de la Riqueza Agropecuaria, con los s!guientes i·ecursos: EJI 
impuesta a la exportación estabelecido por la ley num. 10.439, a p!irtl( 
dei 1• de Enero dd 1923; el producto de~ ;mpuesto adàicional de contl·ibución 
directa en toda la Nación, desde el 1• de Enero de 1923 hasta el 31 de De-
ciembre de 1943; el importe del arren:!:.miento de la tierra ~ubllca y lP-
~er..ta de tlerras. de propriedad fiscal." 

Assim, Sr. Presidente, em todos os i:;aizes a acção e frequentemente ~ 
apeio financeiro d1> Estado semprt\: se i~m feito sentir em materia de cre-
•lll< .. ··.;-ricola. •• UI>. AI-SE<Utina, qul; nos t~<í!J. !lidlõ pr:n vezes &.J?ontaéla. como 
exemplo ójgno de imitação neste particular, o Governo participair... quas~ 

que dlrectamente, das operações, subscrevendo, por uma emissão especil\l 
de: titulas da divida ,pubrca platina, metade do capital do banco a fundar. 

Não me rE:cordo no momentt;, Sr. PresidE:ntt, d!i livro em que li, ma.~ 
po;;,;o atl:irmar que foi escripto por economista de reconhecido. valor, .qu<' 
o ~remto ~<>ricola, embora viva em todos os paizes, como o enfermo d" 
Dante que nunca e~contrava repouso no leito, mudando frequentemente d•·· 
pOS:ção uara m norar as dôres que o atormentavam, jamais pôde dispensar 
n&. sua contimn. mobilidade, o aux.iliD d!) Estado, que é, afinal, o unico co: _-
chão em que pôde repousar durante tempo apreciavel. 

Se assim é, Sr. PresidentE:, se a efiic!encia de qualquer E"olução sem-
p-re ~xl.g:m o apo:o directo ou ·ndirecto do Estado, cabe indagar ap•mas dfl 
fõ1·ma pela qual cumpre fazer, entre nós e agora, a intPnvenção \Iene· 
ficn da União, em prol dos _iiltos interesses da nossa lavoura, . uma vez que 
essa intervenção é por todos julgada indispens;tvel. 
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Ante$, poré'm, de qualq)ler InOagução sobre. este ponto deiicad,o do pro~ 
l.>lema a pôr em equação, sinto necessidade de accentuar, Srs. Senadores, 
1.1ue não sou dos ;que entendem · q~e ao 'Estado cumpre :fazer tudo, neste 
-como em outros casos; ao contrario, penso que a. acç~o- do Estado deve ser 
-~.·eduzida ao mínimo p.ossivel, mais de escorv~. de agente provocador das ini~ 

ciativas Pl!"ivadas do que de realização effectlva.. Em materia de credito 
agrícola, porém, por se tratar de uma .industrla ~ue não 'pôde ,pagar juros 

· .altos e, p.o.is. não supporta. com vantagem a concurrencia dos demais .outros 
r01mos da actividade humana, que lhe disputam os recurso·s do credito,_ a 
acção do Estado deve ser muito ma-is dlrect!i e muitG mais forte do que Il:4 

-grande generalidade dos casos. 

Ora, Sr. \Pr.esldente, reconhecido que, nesse terreno, nenhuma obra solida 
-e estavel póde ser construída em nosso palz no actual momento, sem u~ 
"forte apoio ou sem uma· decisiva intervençiio dos poderes publicas da União, 
tres são os ce.minhos a esoolher: 'ou o Congresso 'procura adoptar ou, m"-
lhor, adaptar ao nosso caso uma das muitas modalidades, existentes em 
1laize.s outros, -para o que será preciso, talvez, alterar profundamente '!Prtn-
dpios basioos da nossa legislação territorial; ou, se a.a·sim ó entender. em 
sua sabedoria e pudoc fazel~o, tentará crear, como ha sido por vezes• lem-
brado, uma inStituição sui oeneris, nova, sém similar em outras terras; ou 
·O Congresso, fiJ:\almente, pór desejar acudir p>t"ompta.mente; 'como se fali 
necessario, ás reclaníáções da lavoura do palz - reclamações que se fazem 
sentir, diaoriamente, de norte a sul, do Amazonas ao Prata, e de léste a 
Qéste, do littoral ás fronteiras · occldenta~s de Matto Grosso, - 'resolve pela 
'Concessão immediata .do ailxillo fina-nceiro da União âJque!les que, explo-
rando a industria agrícola, tanto ' e tão fortemente concorrem para a nossa. 
_grandeza. economica. 

1Sem duvida,_ a creação de um novo iristltuto de credito agricola com 
.caracter definitivo, seja por uma a·daptação, na primeira · hypothese, seja 
}Jor ·uma innovaçã,.o. na segunda, exlgim ·largo tempo: para feitura da lei 
imprescindível áque!la crea.Ção, e maior ainda •Para a propcia creac;ão, muito 
embora se delibere eonstruir edi·ficio em tudo semelhante aos já existentes 
em outras terras, destilll3dos ao ;nesmo fim, cuidando apenas de dispõr as 
.suas accommodações em conformidade {)om, a natureza e a , producção d o 
nosso solo, a constituição da propriedade territorial· em nosso paiz, os sys- · 
temas ·e typos. de cultura empregados em nossos ·Estados, a or-ganização 
actual da industria agrícola brasileira, tão ve.ria.da, segundo se consider11. 
Q extremo norte, a região nordestina, as campinas do sul, as terras ca.llé-
eiras de .São Paulo ou as extensas zonas de esCG.Ssa população de . .' Matto 
Grosso e de Gojraz, de modo . que a n.ova instituiç~.o pudesse attender ás 
multiplaa e ·variadíssimas ~xigimcias do creálto agTlcola em . toda a vasta 
âre.a da. União. 

'Para que nõs conv-ençámos das innumeras difficuldadés a vencer na 
resolução do problema p.or quaJqu~r uma das duas formas apontadas, basta 
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·que nüE) reco!Z'demos sinceramente das te'ntativas. feltàs até lioje nes~e par-
tict]lf!.~·, sem que se houvesse ·logrado transformar em lei um só dos pro-
jectos trazidos á dlscLlssã.o. E niio se Pó de pensar, S•r . Presidente, que o::;_ 
embaraços a ·-que:. alludo, e ·que só com largo tempo poderão ser elimina do;,', 
sejam consequente,; ao nosso feitio, diverso dó Q.os demais povos. Não, Scs. 
Serradores. 'l'aes embaraços existem 'sempre, aq u1 como em outras te1·ras, 
em virtude ~da. coniplexidade •propda de problemas de ·tão altà relevancia 
e de tão grandf>s e fortes relações funbcionaes, que, inte~·essando principal-
mente á lavoura e á pecuarià, . in-teressam por i-gual aos ciue disp,útarn, na 
melhor ê' ·mais Jouvavel das intenções, a funcção de int~rmediarios entre o 

' . . ag-ricultor e o ~stado, destinado, afinal e sempre, se não a fornec,er, peJo 
menos a _garanti!·, maxime !Ía:o P'dies novob como o nosso, os recursos pr\l-
clsos á v.ida de instituições de tal genero. 

'Do choque de tantos interess.es, tão legitimas e tão j11stificavels todos, 
ha. de re·sultar, como sempre t~m· resultado, à demora de qualquec.· organi-
zação ;qué se p1·ete~da definiti-va, organização já difficil e lenta ' pela m~ltl
p!icidaLle da:o providencial' Jegislativ<ots que exige, algu_mas atê referentes a 
possiveifl. ri1odifkaçõ~s a introduzir em um ou outt-c; <los nossos institutoi; 
' . 
jurídicos. 

·Estas consideraç;ões, :Sr·, 'Pces 'dente, quo procu:co apresentar com sln~ 

ceridl.de. e f ranqueza, não importam em acon.selhar o Congresso a cruzar 
os braços, a abandonar o estudo cuidadoso. da nül.tei'ia, a pôr de lado "' 

' \ 
o-brigação, que lhe cumpre, de organizae:- de vez o credito .agrícola eritre nós, 
sem se deter em ·.;;oluçõf!s provlsor:as, que, , se atter~dem âs circumstancia!S 
elo rnmnento,_. não bastarão, po1· certo, ás' exigencias multiplas inilludiveis e, 
sobretudo, crescente~ na agricultura da nossa terra. 

Assim, pelo menos, _pensa a Commissão de Finançall do · ·senado, qu"', 
acceitando .a feliz suggestão do illustt:e ·sr. Vespuc:o de Abreu; .fez inc1uir_ 
na emenda o .dis,positivo constante do art. 2°, no quar se déclara o caracter 
provisorio da me-dida, cuja approvação não impede, -antes provoca, o .an-
damento de varias projectos sobre credHo agrícola, Çtpr esentados a esta · 
& á outra Casa do Congresso Nacional. 

P.referindo a terceira das soluções apontadas, Sr. Presidente, a Commis-
são de Finai\Ças nada mais fo:z do que · acudir promptamente a.s riecesst-
<lades .da noss•1 agricultura, evitando inuteis ou nocivas pe<:dils ele tempo. 
De preferencia a cuidar da creação de um novo ins-tituto com caracter per-
manente, de coi?plicado a.pparelhame.nto e, pois,_ de construcção lenta, repito, 
a el!a pa~eceu melhor consentir ·no auxilio immediat0 do ·Estado, sem em-
bargo de estar disposta a collaborar, .como· aliás lhe é imposto pelo cumprl-
mento de dever iriilludível , no preparo de . uma organiza ção ma's amplà, 
mais duradoura e mais efficàz, talvez, do nosso credito agrícola. 

:E; como o au:s:!Jio financ~iro do Estado nã0 p6de e não d~ve_ ser feito 
de 11m modo directo, a Commissão de Finanças t•econ·eu a um orgão inter-
mediaJ>i(} ~ntre a agricultura e .o Estado,_ já ·em pleno e perfeito funcciona-



mento,. digno; p.or c&to, .dá;. 1r~>itn> b0.niÍa;pç~,'~ .éôrrio .·é :p_ ~jttic'o qô. Bnqsil,: 
capaz d~ agir ~mmediatam:en;te, :~~f\V· seg{ifa!ida .:~ 6om rapide'z · mu'ito maior. 
do que a q~e poderia ser post<t E}m pratica:po):: qmiJ,quer· àutrçi. in!ltitúto·,: ai'n;~,..· - . . ' ' .- .. . . 
a ·creàr. 

Ailegou-se a,qui,• COIÜI~a ·a·' .emenda, Sr. Pr,esidente, 6 passado. ·.dO Barico 
do Brasn, Íi~feliZr;\;~r;t_e, . .'l~ã~ n1,:uú9' - el~giav~l na~ .;~~as dlve~sils ' tE}~tati'V'~;s de 
esta\)e!ecimeilto d,e Credito agrícola , 'Mas til;mbem . não é elogiav~i ·.q :pe._s~ 

s;tclo . ao mesmo lianco; no ,to'êa;l:ite ·'ao credito commerCÍa l e; :nem por iss~, dei:~ 
xamos .n\)~: de-:· cimfiit~ · ~qu~li·a. -lnstituiçij.b .o jn_ane . .io· ·delk~do-' da ca;telra . de . 
redescontó, cujo~' salutares 'effeitoá têm sido extraordinarros; . c·omo -passa'rú 

. ' . ' . 'I . - . . I - -__ • • • • I ~ -;~. -I ,. 

a demonstrar, e cuj_o es_tabe!ecimento· }le;vemO'I,:; á alta intelligencia e . á 
grande capacwq;ae·. d~ eminente -Sena.dor Eranqisco SÁ (muito ·'be.;,.; apo·i~46s) , \ ',, o' I ' o, .'.' , • •, •- ' - • , • • 
a quem, preyaleéendo·c')11e - da , op'piírtuni:dade, aga·adeço,- em nàlne do 'com./ 
rh'Prcio e. da ii1dustria. da min.na ·-terra,. ·o f.ormidavel serviço a ambos , pres•-
ta.clo ;. 

tO' SR. FRANCISCo SA: -'- ' M-uito ob'rigado a 'iY'. Ex. 
O 'SR. SA~BAro · Co~n.A: -~ S~~rihor~s,' a ·objecc;:'ãó cahe por terra, em 

-face d0, 'obra. que o )3f!-'!Wo do Brasil vem consttuirtdo, solida e estavel; ha 
' ) ' . ·"" . 

uma dezena de annos, ,r ggulando no ·paiz -as ·condiçõeS' do. credi-to _. com• 
mercial., 

Examinemos a que tbciJ. á ·c~rteira de. red,es.contq, tão-- sómente .. Istc 
bastam. 

'Do balancete . pu-blicado e, reíativo ao dia -5 à~ ' kgosto corr~rite extraio 
os dados que passo a · lêr: 

ACTIVo 

Thesburo 'Nacignal,. conta' de eni!ssão , =·· . •.•.... . ·-· ,.._, ... , .. , .. 

Emlssão r_equisitada . ,. .,,, , ', ,·;.,, , . ..... .. ,h: 762.00.0:000$ 
Notas· incineradas ... ... ... -. 451. 2-5·6 :·194$ 
Notas e'ntreg:ues para in-

cin&ár . . .. . ......... . 
Caixa (Fui:i.do 'de red~sco~t~) 

ÚÍ,60l:OOO$ 6_62 .. 857 ;19.4$ 
I ~ O O ,o • •' o I o o o o o 'o .. ~ o • o: I o o o ,\; o o O ~o ~ o 

Notas. a entregar Li_ara fncineração ;; .. _ ... .... .. . ,, . . . , . .. .... . 
Títulos· r-edesconta..d·o~ .. .. --~.,-.: , .... . . .. . · . .. , , ., .... .... . , . ,, .. ... . 
Despezas geraes .... ... ~ .. ... .. ... ·.:.\ :·. ~ ...... . ....... , .... , . . _ .... ~· · · .. "i:-': 
Honorarios .. :.· ·~ ~::.: ....... ... - ~~ ... .............. . . ~ .- .,;. ~ ..... ... , .. . 
Valores· -caucionados . . ,~ , ... ,_ ..... ·.·· ....... 1 - , . • : •.••.• .• -•• •• .• 

Mr,veis ,e u tensi!ios ....... ..... ,, .. >; •. • :- • •• ·• ••• • ,, •.••• , , r·"·? . . .. :· 

vs .. 8.57 =19~$000 

190:142.: 806$ÓOO 
35: 0.2'($641 

5.795:499$090 
9!3. 723 :' 278$066 

2:530$770 
31 :709$740 
2.0: OOÓ$000 
18: 850$'300 

,-,· . ·I .. ·-. 
302. 941: 89.5$60'7 
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!:~~:ãe~de a~:~:~~:a .. :: :::.:: ':':~. :::: :·:: :.: :.;,.:;::: :·: .: :::::::: .. 
Thesouro Nacional : .. .......... ,. ... .. ....... .. .... .' ... , .... ·· .. . 
Descontos . . . · ..•. · , ........... . ·· ........... : . : . ............ ·. 
Fianças .. ........................... , . .: . ........ -•.......... 

200.000:000$000 
2',327:85·6$947 

,100 .142: 806$0'00 
.451 :232$6SO 

20:Q00$000 

302.-941 :·89{;$607 

lReparal "bem, Srs. Senadore:.; com um . limite autorizado de réis 
200.000:000$000, a Carteira de ·redescontos tem hoje títulos redescontados na 
importe.ncia de 96. 723 :27S$0.66, tã.o s.6tnen:fe. No emtanto, e~ Julho do e..nno·. 
proximo passado, ·os redescontos attingiram· em - determinado dia a réis 
1&9.042:805$796, tendo descido em outra occasiã!>, err. ·Março ultimo., a. réis 
171:69J. :1·68$000. 

Vide bem a elaSticidade que: e. ca.r-teira, em boa. hora crea:da, tem em-
pres:tadq ao nosso meio cir?ulànte,. facilitando a co1;1cessão dos recursos pólio· 
citados pelo comiiÍercio e pela ·industria aos .demais bancos, desta e de ou-
tras .praç~wr ilo paiz. 

-Os surprehendentes «"esultados da. recente carteira que o Congresso au-
, torizou a confiar ao Banco do Brasil, resaltam evidentes do quadro que 

passo a ler e farei 'publicar em meu dlscU«'i!IO, relativo , â. situação dos 
bancos. existentes no Brasil, à:nt'es e depois · da'. acção · benefica da. ~-teira 
re redesconto. 

DADOS RELATIVOS A 31 DE DEZ:I;:MBRo 

Bancos 

"' . ., 
~ ' ';6 't:l .~ 

~õ-

"' "' ~ (.)õ~ 
o o orO 'Q) 

o · ... ~ ,-i ... ,..., ~ ~ ~ .. .,. ~-:11 "" s;: ., 
O> o.., "' o~ . "'"' ,-i O.~ ,-i o .. ~r-4._.,~ .. .. ~:o ·~ 

;;: ;;: gr-t ~~ 
"' "' ~ -~ -.:: ri 

l I I 
379.907 570 .4{;51 950,362! + 

257.081j 312.791 + ·55.710 

I 
Letras .descontadaJS: 1· 

I 
N~ionaes- Inc,- B. B ........ .... , ...... , 
ExtrangeÍ«'os : ...... ~ ........ · ··• :. · · · · · · ' · ·I 

827 :&361 Í.263.1·53 -+ 4.35.617 

I 

. I .. 
'Totaés., .......•. , .... , · · · · · · · · · · · · · • · · ·I . I 
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~ 
\ 

~ 
., ., 
o,_... 

'l 
o 

o ,.-<' .... ,..... 
"" 'i! '!I · .. "" !:! .~ 

"' o~ "' o..., 
,.-< " .. ,.-< . " .. Ban.cos 

, I -~ !' ,. 
~ ~ 

Banco do Brasil .... .... ... , · . ... . : ... ·,. ; . . I 
I I 

139.11í8 ! 437 .'5681 

'I I 
Ent~westimos e?n c/con·ente : I 1 

·1'facionaes- Inc. B. B, ......... . . .... ,. . . 728.7.59 875.714 1 
Extrangelros .· ............. .. ... ··;. . . . . . . . ;>46. 06,91 761."3911 

., 
!. ~ 

~ .s "; 
~"~ 

~o ,..:l. \!... 
~ .. I; 
·~ ~ ~ 
">M~ 

'e~ o O) o '1""4 C'Q C) 
o "' ... 
'«l ,.-< 

q..- 298.4Ül' ' 

+ 146 :95~ 
+ 215.322 

Totaes .......... : .... . ... .. ... . .... . 1 1.274.&281 1.·637 .105~-+-3-62-,-217~7 
1 1 j----

- I I I 
Banco do &asil ......... . . .. ..... ·; ..... . , -138.-375 ! 2!H.122 j 

I I I, 
Nacionaes - Inc. B .. B ..... ..... • ........ ! 400.70Gj 494.156 j 

Oapítal: 

+ 152.747 

+ 93.450 

Extrangeiros . ·. ·· ·····•·· ·: · ······ · · ·· ·· : · ·· ~ 109.-8801 1·31.492 1-----

Totaes .... . . ... , ..... ... . . ..... .... . ... · \ 510.586J 625 . 6481 

+ J 21;612 

+ 115 .. 062 
. 1- - i !-~-

Banco do Brasil . ............. · ........... 1 70 : 000 I 100.000 I -b 30.000 

I I 1· 
Fundo de reserva: . ! I I 

Nacionaes ....:... Inc. B. · B ............... ... ; j 106 .1·561 136. 0421 
Ext=ngelros ..... ; ...... · · · · · · · · · · · · · · : . · · ·! - I - I 

+ 29.886 

. I I !---
Totaes ....... . ... ,. : . · ........ · .... .... ·I 106.1·56\ 136.0421 + 

I I I 
Banco do Brasil ...... .... ................ I 28.•5491 40.7781 

I I ! I I .(. I 
. I I' I 

Nac!onaes. .,....-!Inc. B. B . , . , ............. j 606.88'5 ] 1..261 . 354 ] 

Depositas -á vista: . 

29; 886 

+ 12 . 229 

+ 654.468 
+ 103.136 Extrangeiros . . .... . ............ _. . .. ..... : I 735 .•518! 8,318. 6·55.1 

J· I i---
Totaes . ......... ,: ............. · ..... J 1.342.405] 2.100.009 1 + 7S7. 604 

---I 1---
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Os-numeras que acrubo de lêr, Sr . -,P~-e~dente; teem uma alta ,sigJ~ifidação, 

pois ·revelam, á ey~dei!ci~, o imp';llso. impresso pela carteira de re·descontc} á 
movin1entação_ efficiente do credito coin:mercial nó nosso -paiz, 

As letra.s desc!ontadas e os emprestlinos em conta corrgnte passaram. 
res?ec.tivamente; / de 1920 a 1·9»1,. de 827 .. 7816 e l. 274. 828 conto,. de r~il> •. <a 

1. 2•63. Hi3 e 1. ii37 .10•5 c·on.tos de r-éis, have11dci a registrar, portanto, accres-
clmos de .435 .. &1'7 contos, no ·prlmeirG caso, e de 362.277 c_ontos, . no ·segundo. 

Do mesmo pàsso, l:'r. P r·esidente, crE>scerám ta.r~1berr. os O.eposit:>:;, á v:sta 
-!i: os ·depositas a pta?.ó nos ba~1cos. do paiz, na p-assagem de 1920 para 1921; 
taes depositas elevaram-se de l. 342.405 e 877. 2~-3 contós· de réis a 2.100-000 

·e 9'74.{;,50 contos de réis, respectivamente, -registi·ando"se accrescimos de 
75-7. 604 e de 97. 2S7 ánitos c1e réis .·nos depositas á vista •e nos depositas a 
prazo, 

O conf·ronto dos num-eras que acabo de lêr, constantes ~lo quadro aue 
farei publicar em emu discurso, revelá bem os benêficos .effeitos da Carteira 
de R-e-desconto, _Clue deu elasticidade ~o nosso meio c_ircuiante, -e, em -canse~ 
ci.uénciii, permÜtio a,ttender melhqr ás riecessldade.s do paiz, com lucro _Pá.ra 
o Thesouro; as. emisscl:es da carteira. alludida oscillaram entre Ufll m·n:rho c!& 
17 . . 691:168$, segllndp consta do ulti_r!:t'o relator ia !lo illustre Presic1!mte dó Ban-
~ó do 'i:i-~sÜ ~ q'ue com tanto ·eriterio. e tão largo descortino a clministrcL esta 
importante i:nsiitu!9ão ~o paiz. ~tê ao maxirri~ ()e· 1•69. 042: 805$•7-76, sem que 
'f,osse um só prejuízo ~&gistado, o que: bew revela o cuidado, o alto tino e o 
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profundo con.heciniento .. qàs pràça::; .do .P.a!i i:i'çir: p'~;:te• do opetosj:l â i~'êcti:H)'' ~~;:;,:: 
alludida ca1'teira, o Sr. Daniel ~~ Men.do_igia,, 

.Do relatvrio u:timo, r eferente ás operações feÚas em 1&2( apies·e:n;'t!i.do 
nos 11.ccionistas do J3anco'· dà Brasil. :l'ielo' .se~ .Pres'tdente, o .n~•. José ·M~rla 
Whita~er, peço per;:mlsE"ão àq Senado ;ara · i~ ~ ~g:úÍnf~ treD,~o; porquci éll~ 
rvidencút .que a· sombra pr~tect~iJ . . ·d'çi•;novo instituto, da nova· engr,éna.gem ' ' ' . . . . , ' ... ' \ 

c!Ue ruddicion1ámos .• ai:J meoanismo daque.lle :B<i.nco, nã.o se fez sen;tir ·$.6me~té" 
nJ .Districto Federal, llavendc .sido., çw ·COJ.ltl'a).;.Ío, es~en'dida a SJ.liási todos Ol'\ 
Estados ela Republica, com as éxceí'Jçqes': · m1icas >do ·Esj)irito Santo '.~ de 
Go~·az. 

D1z o relatorio 9:' pu~ me referi', Sr. P r esidente: 

"Em ~oa.çe ueme ~ovime1lt9' aljspicioso é iJn.possfvel q~co?hece~ ·· 
l[Ue a ICartein dá; de facto, ao n'osS'o syS'tema monetaric. 'a ehsfcr,. ' / ' ' . ~ 

dade qú€) lhe faltava, a ugm'E'nta.ndc. ou diminuin do á cirGulaÇãp se-
gundo a situac::ão reaí do me.rcaéio'. Sua,s ·emissões, portant;, 1~ão P.ó~ 

, dem ser mais etpi!paradas ás ~hiissões c~rrúnunl'\ de papel~~oe.da,· uma 
ve7. gue, além de garantidas, sã.o 'resgata.Qas1 q·ecolhklas ~ .. Íncúi,e~o;~.q~-!1 
nos ' estrictos 1erm&a d:;t. lei que. as autorizou. 

A médla da t;irculadio das notas foi de 54 dias e o.'.(iil:Stó d~ sua 
fabri ~~ção: pago p~I~t Ca11teira ao Th~~o~ ro; .ás:i~hcleu ~· G~~35Z$040. 

E is a distribuição., por Estad9s, dos ·~itu1os r edesc.ontados . du-
rante o anno : 

Amazonas. 
P.az".ã.. •··· . . . : •. , .... ,, "·' . ... ·-· ····· ., .. , .,. ··•. '., . ' . ' . . · . .. . ,:. . .. 
Maranhão. 
Piauhy . 
Ceará. 

~· 
o o o o o o o : o o o o o • , l o '.' ' o o 0 o o o o o ó 0 o • : ~ o o o I 

.. ,, . ' .... •.' •' . .... • .. . : ... . -.. : .... ... ... . t 
• .. . ..... { . ; •• • p '•.~ · ••• .:.;· • •• ~= ..... . ~ .. . ,_ 1.:..• •.• 

Rio Gra.nde do. Norte . ...... · . .... , . ... , : . , .. ,. . .• ,. .... . 
Pa.cahyba . ..,. . . ... .. ........ . , .. .. , . •·· . . · ... ·• .. • ..... . 
Pernai:t,bu co. 
Alagoas: 

• .. :;.~ . ' .. '. . . . .. . :; .· ... . ·; ... . .... ·, , . •'• .. 
o • • • ,, ~ • • • ' • •' • • • o o I .' • • • ' ,•"! • • • • • ~ • • • • • • • 

5e::rglz;e; .... . . . . . ...... ,. .. 

:;:iade j.J~ne~~-,~· : ·.: :.:::::.::::: :. :·: :·: : : : :._;,: : : :: :::::::.: 
.Districto FederaL ....... ... · . . .. ,., .... . .. . .. ..... , ..... ,. 
S . Paulo. . . . .. . ... .. . - . · ·· ., .. . .... ... :·r ''·· .... . ·· . . . 
Paraná. o o , ' : o • o o 'o o o', ,o o •~ • • • o • , • 1 o 

0 
• • • o o • • • o : o! 'o , .. ô, , 0 :. 

Santa. ICa'fuariua. , , ... ... . ... •·· .. ......... •: . .......... ,, .. . 
R io Grànâe do . SuL .. - .;1 .... ..... ... .... , •..• ·.· , • ·. ,, ... , .... . 

Ma.tto. Grosso . ... . . .......... , . , · . . .. . . . :,. ,· .... . . . . 
\?~H nas Geraes . . . .... ' ........... > .. ... . , ... . . . .- ..• . .. .. 

TotaL , .. , .. , ... , . . .. . ~ .. .... .. . .. ~.· ... . . . , ..... '.··.·.·· . .. .. 

.1: 8~.5: 317$040 
'61!ÍW94$60-a 

) .102.:4QO$ÓOO 
31,ti: 14.·6$600 

1 . lZ7:2B3$800 . 
- z.-i2 :!f7s$6oo 
1.04~:399$046 

;!3, 549: 539$~~·q ·. 
4â38:~51'p:50 

200:399$989 ' 
~. 348:46~.~440 

4d i83:7J.l ~7éi. 
30.2. ~45: 0~3$3{)2 ' 

126. 07 4-: l)~Z,$.1'70 
1 . 922 ~ 027$19Ó, 

807:335$850 
5.o .,394: 983·9ª.20 
1.735:887$.5~1 

JLÍOO .:'Ol9$830 

õ57_. 307:163$7.25 

l 
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A eloquem:a ·destes· -~g~~ismos· enaltece .à auxilio pres"ta.do pela 
CM·teiri; sem sacriflcio .a:í:i-t,~s ~oin avultado lucro para o Thesouro 
::-<ão foj isso, comtudo,'' o . seu . maior serv,iço, vantagem principal que 
del!a proveiu, fOl, domo convém ·repetir, a 'tranquillidà.de que deu á 
nossa vida fimmceira, a confiança que inspirou· ao .publico a expan-
são; feal~ente ma.tav:lbpsa; que ·permittio ao Banco do ~rasil." 

Ora,. Sr. Presidente, do trecho que li se conclúe que a Oa;rteira, emittindo 
notas que, em média circularam apenas durante 54 dias, auxiliou o commerci<!l 
<' a innustria do paiz inteiro em mais de -657 mil contos durante 192Í, hoj~, ·'- . 

. até o oo Agosto, o auxilio jl§. asl1endeu a. :ffiais de 7~0 mil contos de réis. 
A -t·ista do expo~to, ·S~·. PresidEnte, por que não confiar ao Banco do 

·Brasi!l, cujas condições de· solid~z são conhecida;;; de tgdos · a missão de. servir 
de int,er~ediarlo. entre o Thesou~o · e. a. industria a.gd~ol~, 'recebendo ci.o l'lri-
tneiro afim de pôr á disposição da segunda, determinada somma, de!ltinada 
a.o· desenvolvimento, .'JD fomento da nossa .~roducção? \Por .qil.e accusar a in-
tervençã.o do Banco -do Brasil, quando fá se lhe confiou, com plel}O successo, 
missão muito mais melindrosa? 

1Por que. recusa:r os serviços ·de uma ' instituição em pleno e regular fun-
céonamerito, que pÓàt'. por isso mes1p.o, oa~r com m~lto maior presteza do 
ISeltSivel depreciaç~O nos titules da I!OSSO. diVida, interna. 

A recusa, -por :Parte da C(}mmissão de Finanças, das idéas C(}ntldas n,o 
a:rt: 1" e no § 1• desse mesmo artigo da emenda •alludida; seria imperdoavel , 
porque importaria em retardar, as· providencias que a apicultura e a pecu~<.-

rüi; exigein diariamente, · 
.Forem estas ll;S ~azõés, Sr. Presi~ente, que . d eter~inaram á Commissão 

o l)r.oçeder <l,ue teve, Hceitando p~rà estudo as iãéas ·que lhe foram patrlotl-
e.azrtente apr;sentadas pel(} illustre se'nador por S. ~Paulo, o Sr. Alvaro de 
CarvaliJJ.o,, tão :Jl("êocéupado qlllanto· !Iós outros pela sorte ela nossa pri-nclpal 
fonte de riqueza. 

Dir-se-ha, talvez, Sr. Presidente, ser exaggerada a !mportancia de 400 
·mn contos d,e qué· trata a emenda, porque, pelo seu vulto, -poderá determinar 
sensível depreciaÇão- nos titules da nossa divida interna. 

·A- objecção, porém, não ·póde ter. o valor que se lhe attribue á primeira 
vista.. Basta co~sidero.r, preliminarmente, que as 400 mil apoli11es, se ' tiv:er:em 
de ser lançadas em mercad.o velo Banco do Brasil, não poderão ser vendidas 
,~e uma. só vez, em cuFt,o tempo, até p01· .ser -isto corürarió aos intell'esses do 
J?roprio Banco, obrigado a paga,r juros das importancias que rec&ber a· titulo 
de_ ernprestimo; os adia iüamentos que o Banco ·do Brasil há,ja de fazer por 
conta do auxilio .posto ·â sua disposição pelo Thesouro Nacional, não serão 
effectuados em curto prazo, ex.igindo cada caso estudo cuidadoso. do Banco 
sobre· a idoneidade moral (!é quem 'O$. soliCita, exame meticuloso dos bens mo-
veis offerecidas a penhor, avai:ação rigorosa das propriedades a hypothecar, 
serviÇós todos '_.estes que exigem largo tempo , para serem ultimEl'l.os. 
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Demais, Sr. Presiàerité; terá. ·o· .. J;lan~~r~E!C~~.~.i{\11!-d,~ 'de .~h~Çar ;~fr_l··:rnêrcaâ'O 
todru; as' 4oo mil ap~lices de que t...ata a eih~~pa ~ 

Acr~dito · _que não,. 
Penso n;esmo qu~ .grande parte do ' ei]:l.!'n:estifuo de Thesouro âo ·:ka.n:cci: 

ficará. nas caixas deste, servindó apenas de garahüa . á\l let~~ hYpoÜie~ir.i.;;_~ 
que o § .1 • perlt:litte. n.o mesmo Ban~~ .emittir, . 

Os , deposito~ existentes 'nas cá.l:,t"a;fl. .do.$ bancos ef.ltàb'elecidos . r:( o ··:r.i·áhi: . á.~i ... ~:'· 
positos A vista e depositas à. prazo, . ei()edi~m: como ~o~r~i 1iá ' poucó • a~ 'i:~Z~t · 
milhões de c6nt9s; . e~· .Pl de Dezembro ~d~-· ~9fl. -Óra, ·u.~~ .. direc.çaà' . ha1Jil ;. 
competente do :J;iarico ·Cio &asil .poderá_. retira~ .d:e· taes de~ositos .·valiosa.. irr)··· 
portancia; afi:rlt de :a.pplical-a .ao d~se.~lY~HV'imentp da agrictiituni. él~ pa,:íz';· 

o SR. Lurz AooLPHo: - E ctl!a não hoüv·er-.corriC!a?; 
·O SR. SAMPAIO COP.Hll:A: ~Responderei a v. Ex .• .ulta~ . no· mom!'irJto .oppqr-

tuno; para nao me çi.E'SViar dO raciocínio · que -y~'nho . fazendo. . 
Vam.Qs proçedÚ ~or partes. · . 
Os depositas ex st~.rtes em 31 'de Dezembro de_ ·.1 ~ ~.i., .pote ~estâq' 4mito ii:p'-

gmentados, eta•m,.' co.rin vimos 

A' vis(&. ..... . . ,. .. . 
•: 

.:; • • • • • • ~"~ J ~ • ••• • • • • • • • ,· • ·• • • # • • • • 

.. . .. .... . . ... •' • • '.,' •• • • •• • • • •• : . • • ' • • ~:: • • • ~ •• # -· ••• "; . -= ::· .. 
.iL100 mi1 coútos 

9 ~7'4 :inü'-• ç:6,ft·o~ · 

Ora, é f-acto conheciào qi.le os ba~cbs' guardam serri.pre, em1 Slf~ 'kii.i?'iL.s; 
impcirtaricül.s que os6.il!am de pouco. 'em torno' · de 10 .P/6 .. dos d~pCÍs itds- a : pr"wo: 
e de 30 . o/~ · .dos de.posito.S ã vista, por~u~ adm:tt~m ·que as IMÓ~rt~ric:~ : ~~~_p~, : · 
rentes das rela_Ç,Õ\3!'! per.oeni~·aes i;ldlGad~s· ·bastam ao inàxLm~ ) ie •P;~$iV.~i~\f.6-
lirada s em urri 'çiüL 

Assim, p encaixe· t otal em 31 ;~~ De:l;embra dever'ii-.: :S~}; .. ·~p~f~ :~~~ .de 
cerca de 500 mil co h tos cde .l!'élS. .. ' . . . . ... . .. ' . . 

Mas a reüra~a ef~(·cti~a em c:~ri,\1- t(a,' a s.orl;~~ .' uo;, . 2hequ~s ·. aPJieseriia:dmL ,. 
ãiariamente' aos "guichGts" d.e. ca;d·a:. bancQ, com].)ara da çom o ·y.aror das. eriu·a~ 
das, representa sempre, de~ 1 de .farieh:~ :a-'31.· ã,e ·D•ézefu.brli>~ .iitlportà.hcÍa ' frtu i't~: 

. . .. • . . -. ::. . . ' . . . ~ ' ' ' - .. - ' ' .. . . I·. . . . 

inferior , áquella que é g·mirdada em .cai;xa·· .. cqjxi:o ~n':ledLdá- :'.çle,. precaução ·~ ~n;Gii~,. 

pensav13l;; por oui:Aras palivtás, o desruvel d}ar::o >dó s'il,~·a.:?f~ .~~F_ c.a: .d,a - ~~.n~·ó: 
oseE!a, approxima da mente, entre 70. o/o e 120 <>.{~. ·da imp'or ta:;ro c:-a,. ·n'\ilp.j.i:~a :::P,a:X:!L, 
a hypoth~se , · qua~r üTealizavel .. en:t épocàs noi·maes, C!'ó ,m~x~~o p.e;rre~ú:ii;~a:~· ' 
)Jossiveis em tim dia. .. · ' .. . ' ·· 

h<i~:n;, .df. uin _moO.o gera.!, . (:!f>.da~ banco f obrigado ·à. :J~a,.~t~: ~r,_aé.!l~v:Ç\ .cet:.éa 
de 70 o/o do .. valor' dó c,nca itxe, sem .o benefic'io de ·uma peq,u·ena .r\)nda ~ertuer ·. 

Em 31 de De~emb,ro . de 19.21 q~ando o en·c~i~e ern d~ .sa6 ·fuh cÔ~to~. 
app<roxima da mimte, 70 . % desta i~p~r.tin~ia, da ·350 mil ~o-.nio~· : éi~ réis, e~:am · . ·' . . . . ' 

!mprodubtiv.os para os banc.os aqui'· 'estab,elecidas·, 
Ora ,: Sr. ·Presidente, não s~,,~ desejada por .estes .. Í)-ai\{:os -a s~li~t.' tili~ã:o 
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ãaquelles 70 o/Ó de encaixe normal por titulos que rendam juros, como aquel-
les oque o Banco do Brasil ;haja· de emittir, em virtude do dispo~to no § 1• do 
il.rt. 1° da emenda, maxime em se tratando !le titulos que gozam de uma tri-
plice garantia, cada qhal mais merecedora de c!onfiança· -;- o activo total do 
Banco; as propriedades hypothecadas a este e finalmente as apolices forne-
cidas pelo Thesouro .Nacional? • 

Certo que sim, Srs. Sena.dores. 
O SR. Lpiz ADOLPHO -.E o perigo il.e se emprestar em titulos hypotheca-

ri9s. de acção. demorac1a? 
0 SR. :SAM~AIO ICORR:rl:A: - 'E 'spetáva a pergunta, porque eÍla é njltural. 
Na verdade, tna,nda a bõa ·pratica do comrriercio ban<;ario não substituir o 

dinheiro preciso >ás cáixas dos bancos ,por títulos hypothecarios de vçnc!i-
mento em prazo determinado, que não pôdem ser vendidos .de prompto, em 
grandes massas, .. e.m momento ·de aperturas. ·em qualquer banco, a não ser 
com grandes prejuízos paro. este. 

Mas o que impedirá. o Banco do Brasil de acco~dar com os demais· bancos 
que lhe queiram recebet· os titulas ·hypothecarios, porventura emittidos, o re-
cebiniento desses mesmos títulos antes: do );}razo do vencimento, em caso de 
córrfd.a,, por uma dete~minoada e prefixada cotação? 

v·ê ·V. ... Ex., Sr. fresident e, qu<:J ~- c!arteira, m a nejada com · habilidade e 
co.m ~rlterio, potlerá eervir de escorva para pôor á disposiÇão da agricultura 
.sommas avultal1as, que hoje dormem iriactivas nas caixas .dos nossos bancos. 

A objecçâo de temer, Sr. Presidente, não era a •que allud: ainda ha- pouco 
~ a de ser, -~lvez. excessiva a importancia de 400 mil contos posta á dispo-
siçãü da nossa agricultura; ao contràrio, era a da ·insuf.ficiencia dos recucsol" 
que.__..o Thesouro · porá., em virtude da emenda, á disposição da lavoura e da 
pectnria nac!:onaes, cujo desenvolvimento tanto ·depende do credito agricoia. 
. . E foi por temer e..<~ta objecção •. que a Commissão de E_'inanças additou, á 
emenda, o § z• cio art. l • provocando a fundação de outros bancos, cujas 

' rúras ohypothecarias ·,$'osac(i.o, por assim dizer, do endosso do Banco do Brasil, 
·desde que -sejam tambem garantidas effectivamente pelos governos dos Esta-
dos ).'eairr1ente· interessados ·· n<i fomentéi da sua producção. 

Ao dem~is, c~nfiand~ ·a. soÍ~çãi:J provlsorioa ao Banco do BrasH, a Com-
mis:;(i.o de .Finanças .não pôde ser accusado de entr.egar as operações de cre-
_dito agrlcola. a um instituto que funcci-ona no Districto Federal, que n~o está, 
em -conseq'uericia, conhecendo de .perto as necessidades da lavoura do paiz, 
porr1ue.- .. 

O SR. A. AzEREDo: - O Barico do Brâsn tem agencias em toda a parte . 
.Q SR. SAMPAIO COim:rl:A: - ... porque, .diz V. 'Ex. muitc, bem, o .Banco do 

Brasil tem agencias em toda a parte e as multipli-oa c~ntinuamente. 
Sr. Ptesident~. imagino que o Senado j.á d~va esta_r fatigado (não apoia-

a.o8 geraes) e, 'pois, não mais· quero abusar da· generosa att~nção d!sp&nsada e 
y_ue tanto me penhqra .. , Desejei apenas mostrar a5s meus honrados collegas que 
a oCmi~lis~ão ·de Finai;uas e,sta convencida d~ ·que éumpriu um dever, cecta de . 
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COntribuir para O desenvolvimento da nossa ~gl/iCU!lur:j,, ela - ·quat dépendein 
POJ:" certo, .. a prosperidade e a. grandeza da nossa ·terra.' 

T!!nho conclu i do. (llfuito bfJin ,1 muito,: lJem. o orador é c1tmprjmtentado :,) 

O Sr. A. Azeredo: - Sr. Presidente, j:iãÕ ·posso deixa1,- de a?radecei-
lt generosi<lade C'avalheiresca .do meu · em~nente amigo, Senador· péio ., Distri.Cto 
Federa) . . . 

O SR .. .SAMPAIO GORR~A: - Generosidade', ~-ã.o, dever. 
O SR. A.· AZEREno: -'- .... que começou o seu ,discurso declarflndo· que era 

em atcenção ;:t Jrum, attenção que. . . aUás,_ eu n.ão ·J;nerecia, ' quari-~o . . nem seque1' 
um discurso .eu havia. proferido. 

Em compensação, porém, agmdecenck aG. illust<·e Senador, reclamó"' para 
mim, do Senado, os seus agradecimentos, pela brHhan.te oràÇão 'que -todos· 
meus collegas acabam dfl ouvir do eJ?!nente. ·Senador (-nV!úto bem; :apoiados) , 
verdadeiramente uma lição de finanças, que ·inter essa incontestavelmente ·o·· 
nosso pa:z .... 

O SR. SAMPAio C~dtlllA: ~. Agradeci-do ··a V :). Ex. 
O SR. A-... AZERmno: - ... e justifica pleniunente. a emeil;da que S . . Ex. 

houve· por bem apresentar. . 
Dev~ dizer que niio _combati a: idé:;i. da creação no Banco do "Bmsil de 

" . 1 . . 
uma cat~tilir?- 4e c.4::-edito a,gr!.cola. O que ·compati foi a fórnia;· .o _v.roce~so de. ' 
se providenciar neste .. 5lntido por meio de u.rrHI. emenda a i.Ún prõjecto que se 

I . . ' : .,· . . 

achava em 3" disoussão n·o Sena.do, forçando ~ Camara f!. !'far sua opinjão, 
acceltando ou rejeitando ·a medida,. isto é, impeflirrdo.-a de collabbrar com.-
nosco ne~te assumpto, que ·é da., maior t:elevancia..· Fqi sómente. -neste s.ertÜdo 
f' por ~sta l~azâo 'que neguei O m('l'U VOto ' á .emenda apresentà.da. pela horrrada .. 
Commissão de Finanças, á q!ial, normalmente, ten·ho o· P'I'azer de obedecer e 

• . ~ . . I I .. 

.segutr, vctanàv eernpre. 
1
de et..ecõrci: .:::orr.... . ella, .f;Cir-:.tua, innegave1rilente, estuda 

OS UHSUmptos que interessam O paoz com.·<a maior elevação de VÍSta.s e Ve11dá-
deir~ patriotismo. tA1!Gia.ãc.·s.) . . , . . 

Penso, como ' o nobre • . Ser.ador; que o Estado não pó.de deix!)..r de çollit-
hora.r, em organizaçõen desta natureza, 1offei-ee:'e'nÇJ.o o 'aúxiÜo necE;ssari_o· paro 
que esse organismo po~:a ser efficaz e produza o resultado qtié todas aspiram·. 

Fui sempre :Pela \theorioa de -que- ·o :Esta.do não é iildustriaL Aétualn\i,-nte, 
. ' . 

porém, princ:pa.Jmente depois da guerra, observa mos que todos ·os paizes .ci-
vilizados, que como ttocma estabeie~ida não . se intromettlarri nas itidustr iàs, 
são hoje industriaes . . r~. s~ isto acontece na Eur.opa pril1cipalmente üa Aip.e~ 
rica do Nort•), devo d:zer qu~ tambem nós, que esfa~os habituados a fazer 
tudo por intermedio do , Governo, não pixramos a:JQr.ir uma excepção nesse 
momento, quando se tlata de uma materia tão importante, destinada· a salvai· 
a nossa lavoura, a: 'nossa agricu ltura, que in co.ntestavelme·rit~ necessitam- de 
•·ecursos. 

Não •se :lJóde· negar,, Sr. President.e, .que confia,n do ao .. ;B:;lnco do ;Brasil. 
essa providencia, não poderia ser · posta. em melhores mãos nesse J!10:11ento, 



J)(jpque o . Bànc!o ·dó 'Bl'ásil fie}i í>rqv4,s da sua aJta. capaciçlade (a.poiaàos), me~ 
recendo . o seu director' a,ppláu,sp~·· ·de ·todo. 6 rriundo,· pelo modo corri o· tem 'di-
rigiclo .es~U: noibÍiissima; in.sÚtuiçã'o; 'e.levahdo os seus creditds 'e demon~trando 
~~ pa,i:<J q,u~ .ella .pôde pr~er,tcher~s iJ~~çõ~~ ' de um banco de Estado . 

. . · . . ... ' . . . ,. -· . \ ' : .. .· . 
. ~as, P!llr"gup,to a S, E;x:. : PJ.uando faita;m apen!}s tres m~es para finalizar 

o.·~overno actl_lal, poderemos cóhtar. que. o actual Presidente do Banco do, 
Brasil .:q().ntinue ria ·directoría daquella iirstituiçã;o; quandÓ sabemos que entre 
.nós ha. sempre solução de continuidàde com •a. mudança de .. Governo·? 

Decerto que. não podemos cp:iita:r que com a as~nção do no'sso: GovetnQ 
o. actual. Presidente' do Banco do Bràsil continue a: prestar seus relevantissi-
m~s'serviç~~ <1-Ó pa:í'l .(ApÔícidO,ij . 

·O. Pli'iJsiÇ!ente que vem, estal'á ·de accôJ;"do corri 
~nêo.,, $_.pe~rr~de se~- ei+.e '·· .. ~·m :Q.ome:i:ri ·d(e .. _eti,p·acidade 
todo~ r~conheée~? · 

a actual pre.sidencia do 
e integridaQ.e moral. que 

. . O SR:· SA.:MPAio ·CoR!lí:A: ~ Se a aci)nii:üstraçãó actu~J @.'bôa, não. sei por-
que não .·se .:Jit8'nterá:. 

0: SR. A~i "Az:ErnEoo.: Não ,indagarei sobre este ponto. 1\![as, como· entre 
)iôs rierihuma tra.clição fi dou que .Pudesse merecer nesse particular . o nosso 
,r\'ispeit·q;' 'como }netéó:J esta, não nos i dado affirma .. que aquelle IÜiistr!'), bra~ 

'srt~~to ' q~e preside os âes'flnos do Bánco do .Brasil~ pos~a 'conúnJar'· no seu 
.,.d.'>:Ostó; arrianhã':, ·a: cil,ri:g.il-o e; pol;'tanto, li :carteira:. Hypotheçaria que'· aqui se 
~~~d~~~tit~ r · . ' .. . . . . . . . .. .· .·. . 

. '· .·"'i!7àm estas, ~ir. Pl'êsid.ente as o:b;;ervaçúes que tinha a ·.f•azer. Não corn~ 
b~t~ a m~dida, qo~.b~t? , a '' f~or~ula simplesmen:e. (Muito oe:?lJ-; .mntito bem.) 

SESSÃO I)f,D 1!) DE A<;}QSTÓ DE ;1.922 
. J: 

Jb~ a}}R'\l!lciada a . vota~ã,b; _em:, nov-~ ·.disc.~~;~o. da .emenda· apres.enta(la;. 
p.ela Comnrt.ssKo de Fimi:tiça~ · á. proposÍç&~ ·i:J.a. Camata dos Deputados n. 8, 
de 1922, eine~fut. ~utori.ia~do \lm ;~nipt~st'mo .de 400 .. 0~0:000$000 á C~rteira 
A'&"r icoia, que M c~nstituir i:j.o Ba~co do :Brasil. 

O s:r; Soares; dos S.antos (para enoa·rnlnhÇw a votação): - •Sr. Pré" 
.sidente; pedi• a paiayra apenas para enviar· á Mesa a minha declaração de 
_vóto. sobre a propos'çã·o qpe se 'va.l votar .. 

I 

"Decla·ro "Votar .cbm restricções â emenda por ser contrario á pri-
nieira part:Eo <'!-a .1nes~a. que _autoriza _o Governo a empre~tar ao ·Banco do . 
Bra~il' '400 m'l co_ntàs em: 8;POli~!3 da divida plJ.blica, emittidas para o· fim 
.éspecial de creat no referido instituto, a carteira de credito agrícola. 

Mantenho as n'l1nha.S re~trlcções .•·elàl:ivas a ~ss:;t en:tissão, piinci<pal-
-\ 
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mente ,dep.ois da~ :d~ClatiaçÍõ~~ feitas •peio;· Presidente daquelle Ban~o; em 
entrevista ' cio~cedfdà ao JÓrni~l dÓ· Bra;iÍ> • de cuja.: publicação destaco o s~

·gu.inte período: 

., . ' 
1' A.s apo!ices a ·emitth· serão retiradàs gl'adativi:J,rneri,te e 1'end4d<z.$ 

.á medida das necessidad~s da carteü·à.; o productp liquido será .. cre~ 
ditado ao Tbesouro· em cop.ta .especial ·e os , emprestimos poderão, 
11.ssim; ser f,éltos em, dLnbeir:o, sendo resgatq:veis na mesma es-
pecie. ' . 

Nessa ·ri!esma publicação, devo dizer. o Presi'<iente do Banco allude á 
circum!jtanci~ ?os ·ernpresthnos 'que fore:m feitos em ·~hi:rt·e f1o cr,edito. agri-
co'h serem ao juro de 7 ou 8 Ql~-
f Eu ,Pe.11sa,va pela leitura da em<>nda Ci.;ue estes tff.ttilos seriam ·en-
tregues, ao -BancÇ> e serviriam como lastro para garantia dos empresti:mos 
que fossem ·realizados por coiJ.t\1 do c,redito agr!cola, ficando o Governo apenas 
resrJ.Cmsavel pelos j:uros vencidos das novas . .apo]ices em cirçulação .. 

Desd0 que o Bançó não va5• lariça1: mão do capital ,proprio , para fj.S 

tran~aCÇÕes de sua nova carteira, a qual furiccio'nará sõ;mente com OS. re-
.cur~bs. obtidos com a venda das ÇLpo!ices, .tenho' duvid,as srDbre ·o exito de 
um~ l:Ui providencia, por estar ·corivenC(ido de que ·o processo adoptadb tem 
ir,con:vqnientes, que poderão influir até certo ponto para o:cdesmerecimento 

.. elo cre;~ito nacional. E' :um facto incontestavel que· o lançpmertto ' destes 
títulos em nunwr.o efficiente púra prod,uzir· c;>: co,prital necessatio, diminuirã., 
a cot:xçi'í.o dos meim:os, .sendo .a.té .possíVel que• o propr:o Banco .do Brasil, 
coruó i'n~tituto comme~cial que é, ve-nha a i.;·terVir no merçadó, ivressando 

' ' ' '·:: . ' . ' . . ·- - '-

asSim -a baixÇt, CJ.-Ue
1 

será inevit~lvtü ;1~f;· ~Em -quê_ t~,és oPer8.g.õ~:; possam in:--
fluir .para ·f'[wilíta:r. os· emprestimos·. rec:Iamàdos como medic1as lndispensa-
vels á de fi ni_tl v a .instituidio de credito tu ral e hypot)H~c<J,rio . 

·Além deste in~onv('lniente mantido pela emehda . e que 'poÍ· si rev:~la 
a inconstancia das ope:r;ações mandadas executar por coJ;J.ta da emissão, ,ha 
Unia QUtra ·laCUi1a SObre ·.a qual tornar-se-hla ·preclzo providendar, , se ÍS'Íâ 
foss~ possível, ·pfb~à· que na ·rr;édida_ l~gislativa 'a ser adopt~da ficasse ex-
})ressam:ente comprehendida ·~ defesa d~!. pécuar:a, pela qual tanto se in-
tere,ssarP.· as 'blasses dos criadores e industriaes do Rio Grande do Sul. 

A emencía· autoriza, de facto', a creação da carteira de credito ag:rlóola·, 
n'J .Banco elo Brasil, mru~ não 1ndic~ uma providencia qualquer relativa á 
oefesa ~i'r~Jeta da indust;lá ,pastoril, ' tornando dest~ modo dependente da 
blla vonta.de dos agentes corrimerdaes e dos fi:;;caes do Governo, a reali-
·zaç,ão de 'negocios .que possam ser favora.ve'ls aos emprestimos decorrente~ 
do ereàlto rur:al hyp~thecario. E esta distincção· tornava-se n:ecessaria qile 
fosse feita no texto. da lei, .para produzir· effeitos beneficos, do mesmo modo 
que a defesa permanente do café foi .clc:terirílmtda. por uma disposi'i:ão es-
pecial, segundo ·a qual o Governo se obrigava' a fazer .operações .de crec 
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dito a .emittir pape!-moeçla, como r-ecut'sos indispensavei!i á. vàll!t'lzação elo 
cáfé . . E' verda<ie ~ue, de conformidade· cO:!ri: o texto da l~i- que d~terminava 
taes pro'\·idencias, o Gov.erno . foi tambem autorizado a entrar '~m acc(}rdo 
com o B·a.nco ão B~asil no sentido d~ . ~.e~ despendida ,aiê a llUantia d~ 50 

' ' ' . .. . ' ' . . - ' . 
ruíi r.ontos para -promover e incrementar a nossa ·defesa a,grícola., pastoril e 
in:dustria'> anm;xas, mediante condições. que ·foram estabéiecida.s no inesmo 
decreto. Mas, apezar dess·a. auto·x:ização legislativa,. o· accõrdo híl'O se tor-: 
noú· effectivo atê agora. parecendo, ent:retant'o, que dentro dos recur:;.os .,!l-u-

. torizados por aquella dispo~ição legal; . alguma :~ou'sa ·poderia ter · sido · feita· 
em defeso. da producção nacional , qu'e JJão ,consiste somente no d:;L~ii.',. e qliE:-
outras proviqencias poderiam ser ~Ç!op1.ada~ no sentido ··de ·m elhora': a si'-
tuação afflictiva em que -se encontra a ~cuaria nós Estados · criadores de 

' . ' ' ' , ' ' 

todo o. paiz.. A verdade man·da, porém, dizer _que emqli.anto a· .!e! _citada 
creou ·o fundo de 300 mil contos' para a defesa do café. a qual teve 1rú-
media,~a E·xecuçâo neste pôn:to: dos 5o mH contos, que figtira_1" ·na mesma 
1ei. destinados a auxiliar a_ pec_ual'ia , o, ajgodão, o cacáo; a borracha:. 6 assuca·r 
nenhuma importarÍcia foi ainda dt:!!!tacada. ·para (Rio Grlt'npe rl9· Sul, com<,; ·ern·--
prestlmo aos fazendeit:os , críaçlores·, invernistas e ·industrfaes. púéc'endb a-ssim 
que· nenhuma ·pt·o-videnc;a fo{ àin.da: adoptada pelo Governo. sol1 il. l)'a ,~e das·. 
g:n:mtia:s ·de que · {~~ta· a referida autorização. 

A,. med·ida Cú;Jti-d.a nà emenda., qpe -.,.e.tabelece oR recursos de uma. emis-
são especial _de apblices fede~:;tes , para o ofim de ·fazer furiccionar a · Cm'-
telra de Credito Agricola , veio mostrar ' -que o B~nco dq _ ·Brasil :ni\:o' quio: 
fazef nen.hum accÔrdo' para defesa ela producção p:àcional, empregando par?J. 
GXecução da lei, os saldos q.'!sponiveis do ·seu ca.piül1 soeial. 

Isto era de e,sperar, desde que o decr.e'to de ~ tle J1mhrJ ultimo. não 
a utorizou a emissão dos -50 . 000:000$ooo; .::orno fez -para a defesa do .café, nem. 
tletalhou ~ual o acaôrdo que pod~rfa; 1;er' éffectua:d'o, p-~~· int~rmedio d.~~ 
Banco do- ·Brasil~ afim de encontrar Os. recursos .Pani ós- eniprestimos au-
torizados pela me·sma lei. Dahi · as justificativas .. das· rwva_s prqvidencias 
de~erminadas pela ~meJ:~da. Conve-~hamOs, -entretan~o, que a sólu~;ão e;,>-
contrada peccac p'or ser incompleta e ainda pôrci.ue não resguarda : conve-
n ientemente o Thesoux:o Nacional ·de possivels t,entativ~ s c:Í'as esp~cul{l.ções 
mercantis. 

O momento 'não G J;Ila!s para os ·palia·uvos ·de medidas legislativas , 
como esta, que· praticamente pouco adiantam em .beneficio da producção 
nacional . 
. . . _,F}' ~.C! ... -~~. P~esf:d~:l,l\~ ·?.lb - ljt~P~'i?~~ca ;P,_\l;-~õ>;.,~~!_Fl , representant e r :ogran-

'· ;; .)lens.é;'. âlt.:dir.í.Jo · ó; meu'·· ãppenõ, hÓ'riesi.t triib;üfitsta:Çãá de um es~ü:lto cot•-
~ervador, pedindo, em nonie dos l•nteresses das. classes productoras de .minha 
terra, que S. Ex ., com a E~Jta comprehensão do· aproveitamento do traBa; 
lbo nacional, attenda, dentro 'fios recursos_ -creados ·pela j!'lglsl'ação v.igent'"• · Â 
Bitu(J,çãp .de a.llirustia·~":!!Üe: 'cÍé~at'é a · pecuai'ia no ·Rio Gra:nd.'e do SuL 

t~ 1*. ~ ,., v·-:- . 
' ..... • Ó " uôv~r,no di~PfE; te..tnEliriSJ ~a!ra"· a!.rsii 'j4nto ao Bàpcó do Brasil, afim 

l>')~ J õ\~.1 ~· . .J. . . '. ' ,f, - , . . 
~1 ...... ;. •I. ·" f -~ · 1 .: .. .. . . • I.J_ L ... . 

• /\I '" . to: • ' n . ~ 
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ue toepar . effectivos os i~xiüh:s · au~órJ,zád<jís;·/~ê'$iil ~ quE( 'estl;i · tn'stJ\~vt?, 'dcf 
credito;. apezar de reger-se pela lei :;aas ~bçfe,dh.cl~\-a:nQ;i,Ymás,, ~f~põê' de· Ih'i~ 
vileglo para arrecadaçã6 dos impostos ':.~.úitnde~~ios( · fa~é#'il:~ · r~c'hú.;_é'r, lie~d~ 
longa data á._ conta do Theso~ro F:eder~l, , :ali~pd~·tAn<;Í~.s ·,ãJs ': vales- oui((< 
sem que esse, deposito, que represen,ta_ ,a --fortuna -Pll~liéà/ténl;là ;uni çliJstino 
Cei (O, nem ' mesmo " ·podendo Ser àver-igwid(; se dS . V~lores re,\)o!bÍd's .até 
{Lqnelle Banco têm sido augmentado's por effeito de àcc'umuÍa,_Ção·- á:~ . jiÍl'O.s '. 

Se,. ap<.;SRr clisso, nãó fô~ possível o. e~p_rego de u~· :au~))io -~inJYl~c\hitO.:: 
surgido de um .accô.rçlo com o -Banco d~ B~asil, só nos resta ~;i1.Janl:;t~• um<l 
nÔva providel'lc'a legisliüiva, que para ~er ef!iciente e,- torrug· ~~r·rn~+ne)~t'f{ .ll 

defesa· dR. n(Jssa pr;oducção, devem assentar-se ·-~bbré, 11-· soli,cifi- garantià de 
unn l:loa politi'cá i'\naneeira, çorri :a. crE;ação ü:i'e:VitaveÍ rie um .Bii.Íicó' dó: 
Credito Hypothecario, i'd:éa já, v~:ó,ce.dofrJ. nq seih -do: Con:~~essd N~~io:~àl<. •Í 

so,r!res dos Santos 
·E' este o me~ voto, 

O Sr. Sampaio Corrêa: (para 'erJ;oil.mrilnhà1· a v'oti,iÚi'ó)' •+-/B~·i!{ a pa1a-
vra, Sr. P.resideí,:te , simplesrnel'!te. p~r~ h~fo;Íriar: a.& ~ri:bb~e repfe~~~t~mté do 
J<Jstado do Rio Grande d·~ Sul, - nesta Casa; -~ ~ Si'. :SoÚ-e~! .. a'ô~' $ant~s. '~~e a 

' . . . . . . ·' ., ' ~· . .. ....... ; •;, . _,· .. ' 

Commissão de l!~ilmnças, ào :redig-ir: o .subinetter ' ao: J,úYg_>lTI:t.e<t'</ ·do S~nadd 
" emend::c que vai ser votà;d<t, não \~y,,; ~ão só o: :int iui t'b . . 'dé , u;dar 'da:Yí&;; 

• . 1_'. ' ' '' · ;. 't' :• '.·.· , \ ,,, 

voura propriamente dito, sertão tambem de àp>parE;I·h~r i{ ::Ba,'!}êo ·.dó .:Brasil 
pata/ que elle possa acudir, como , curi>P~'' 'ilo · pbder 'ri:i.ií'li-co ---de ,. ;,;ili.ha terra, . - ...; . . ;:_;.:} .. . . . · . · : ·· . .... ,. ·,· ...... · . . : . ' ··. 
11. situaçao em que se encoP-tra a pecuaria nos va·ri0s Est_a,élos da :Re--
publica . 

Este foi o intuito da -commi'ssfí,o de F?inanças. 
Ü SR. SoARES DOS SANTOS: ~ A emÍ<md:a de:..ià iset i:nai's exphçiti . 
11 Su. SAMPAio' CoR!U!lA. ·- i._ eznendi.t; fa!lando ÉirÍ1 cré.dito agÍidoia:- ~nvb!vê 

<otlas as modalidades de cr.e~lito : Foi e~ ta ;a inte~çã:O da; C~mhÚiisã:~ de.•Fi" ;. 
naaças, que eu aqui deciar~ !];)a:r:;t .t~Ai;~-;;iúi:ú: ~q_u~u;k ' ~~~ tê~ interesse 
na la:vo.uri/ e rÍa. pectiarÚt dos vanles :w!?ta dos 'di) úieu paiz: ,{;&fiiú o:: 1JI)m; 
m u-!to •bem.) - - ' ' - -J '· . - . 

E' a pp:i-çn,ra .di a ·e~.endà, que ~Y:ii. â~ Co~n.'m issão ·de lR~·cltloçtl.O ~. 

~ m!fflFMJtkf -- fltBt.tOT! (• 
·' 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE ·bE JUNHO 

.O 81·. JoaquiJn Os.orio: - St·. President~. 3:'crise l)<>r que atraves&'1. .t 

pecuaria nacional é uma crise ue mercado motivada pela restricção do con-
sumo de carne no mundo, em consequencirJ. do empobt·ecimento {]as .nações 
apóe: a enorme guerra. Ha em todos os grandes centro~;> con,sumidores um'l. 
pl~thora de productos frigorifieados , -e sub-procluctos de ga!do, !jem consu-
midores. Affirmou a commissão cl<~ Socied.il.de Nacional de Agricultura in·· 
eumbld~ de tratar elo assumpto. PE~n!!(J com ella ne&'la- .partt:, quantv ã C31l-

sa do mal. O Brasil com effeito não podia, escapar ~ el!sa crise mundi~ de 
consumo, que a imprevidencia -geral não viu, pois e-l'a, de facto, convicção 
que, find~ a catastrophe haveria enorme procura de_ carn~ -devido ao ex-
tet•mtnlo· dos rebanhos ·europeus. Esqueceram t::>dO(l que a, restricção de;> con-
sumo da carne seria fatal, já pela situação •ie pobreza das nações ' ctecorrente 
da guerra, já pela po.upa.nça; dos rebanhos dos paizes em luta, já pela dispenlla 
dos gra.ndes exercitos consumidores perman-3ntes. Ra, I>Oii, que soffrer a crisE>, 
emquanto não se reerguer a _Europá emquant0 não se reéonquistar o.s mer-
cados perdidos, emquanto perduraJ"em os grandes 6tocks accumulados. ' 

De modo que, _ c primeiro voto deve ser pela re:;tauração . ec.ónomica da E'u-
ropa, re.stauraçâ>J err. qu;, esUt empe.nhado 'J ir.ter<ossE· geral. 

A crise da pecual'ia nacional é ; por conseguinte, um reflexo da crise mun. 
dia! 

Emquanto nã0 se der o equilibrio universil.l teremos df.' ser victirnas, Brasil 
e todas as nações produotoras. 

Çomo debellar uma crise desse·· caracter, geral? 
Charlatão seria, por certo, q_uem se propu:t<:!S!<e a. resolvei-a por leis ou 

decretos. Nem eu, nem o meu eminente a.Illigo ,notavel medico Dr. Nabuc9 
dP. Gouvêa, nlnguem se proporia a extinguir 21. crise por medidas legislativas 

IPóde-se, \Sim, a't1Jenuar o mal, fortalecer o doente, para qut· res:sta e Ítão soo. 
!sobre. Esse é o dever, e nesse senticlc. l'nuho p•)cle fazer a medicina pàrla-
meritar. 
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1.-~ual o remedio a ~pplicar nesta desgraça? 
O remedio .está i11:igur"mente em · organizú a defesa 1Jasto1·iZ. Appliquem-

no os legisladores e esta1·â alliviada sinão 11alva ·a pecuaria ;nacional. Está 
~::m nossas mãos soccorrel-a. A detésa pastoril repousa n·a adopção destas duas 
medidas: protJBqçâo Uà1w.n.eira. e asslstencla i>a.ncllria., ao par de uma politlca 
.ilensata de impostos é evidente, porque nenhl!ma industrla resiste ao guant~ 
dos tributos. I 

Br. Presidente, sou contra o auxilio á. _industi"ias artificla.es, que só servem 
'p~a encarecer a vida; mas sou francamente protP.cci<:>nista em relação .aos 
tJroduct;os da lavoura e da pecua!ria e a todas .:IS industrias que podem díspGr 
da neces~aria ma teria prima do paiz. (Apoit:t<los) . 

Não c~mprehendo portanto a impugnação :l ele~ção do actuaJ impOsto 
de imp ortação sobre o xarque estrangeiro, proposto no s ·~nado pPlo eminente 
collega de representação nacional naquella Casa do Par lamento, Sr . Vespu-
clo de Abreu. 

Aquelia medida consultava os interesses da producção nacional. A al-
teração da tarifa sobre os direitos de import:tç:io para. o consumo de xarque 
estrangeiro se _Impunha e nada tinha de prohibi-tiva do similar estrangeiro. 

O ·SR. LYRA CASTRO: -.Si elevarmos a ta.Xa será impossivel consurrn!r:inos 
xarque 

O Snt JoAQUIM Osoruo: - Sr. Presidente, a eleva<:ão proposta não retl-
rarla. do merc&.do consumidor o xarque estrangeiro, que ainda ficaria em 
ISltu~ção de inferioridade. ·!'!Cria uma razoave1 l)rr)tecçã o aduan~irá. . não. vir!n 
-impedi; o consumo do xarque . 

. I • 

Pela tarlfa appro:vada pelo deéret0 n. 8.617, de 191 de março de 190&, u 
xarq).le p~sou a pagar de,direitos 120 réis por kilo á razão de 20 •1" corrE::s· 

. pondendo o valc.r official de. 600 réis o ki)o, s.~ndo 15 ~J•: dos direitos em ouro. 
Pela· lei n . 741, de 20 de dezembrõ de 1901, a quota ouro sobre os direitos 

foi elevada para 25 ·~r. 

·Pela lei ··n. 1.'1,44, de 30 ele dezembró· 1e 19.08, foi ainqa efevado o direito 
do xalrque para 150 ·réis. 

Pela lei n .· 1.454, de 30 de dezembro tl~ L905 passou a pagar 180 .réis 
!!lendo 50 •f• em oul.'o. 

Pela lei n. 1. 616 de 30 ds dezembro de 1906 foi novamente elevado para 
200 réis , taxa que ainda vigora, sendo 51\ •/ em ouro•. 

Fa:rem 16 anno,s que o direito de importação fl9bre xarque não soffre alte-
·r<lção, tendo entretanto se elevado o' valor co.mm()rciaJ. qu<' não mais corres-
pon<le ao offíc.ial, sendo ainda a razão rela t i:vam<mte ba!xa . 

Como mediOtt de protecção. da industria :la•'ional os direitos poderiam ser 
elevados a 300 -réis o kilo á razão de 30 •J! corno õas carnes verde ou fresca, 
em salmoura ou fumaça e a.s conservadas por qualquer ;processo ' sem condi-
mento pois o xarque foi o unico producto do ~rt . 53 da tarifn. - taxado A 
razão de 2()>. •J~:·. 

O augl11ento do imposto não v!J.:Ia. impedir o consGmo do xarque viria, 
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apenas Úl'oteger a: .con~uin0 ela rri'er~aElória ·ú:icúfn':l:l' céinti:á- a conéurl:encÍh do 
pro·cttiét~ . esta~geiro e :Ó ~e~e~ó de q_~~ . ~ . ineriça<to~ii\, : ;;·~1bl~se ·t~~to . ele/ pr&Ço 
que, lmpÓssÚ:iilitasse o ~-~;:;sui;;'ó nã~ 'p~o~e.;le ji[L i;ori:[)le ~ã.o.· E,)Staya no intEir"!'i" 
se ela )nd.ust\:-ia; jfl. porque: +icaYâ 0 Poder> .;@x~c. ;t:tiv.o an~prG:aclo ··a . ~stal:ielé~et 
o limite n;áximo. qo· .preço de ·venda para :evit:jr à. cspecülagão · commercial. 

Não é naturaL Sr. Presidente, que, donos' do ri~c,rcadÇ>;, sof>framos. a c·on~ 

CUI"l'encia do prodtic_tà estrangeiro qu~ offeréçe .;in\â ., vantagem ela superio" 
dda<'Le em qual_idiail.e. 

A :eleva,ção ' de iill[losto pJ;"óposta nada tinha de prohtbiüva, dis~e, e 
mostraram os intéress,ados,. por intermedio, da Ferlerac;;co RuraJ do Ri,o .G.:;an" 
ele do Sul, quando pleit<earam o augmento .de: tre~ento. ;réis •par\J.. quinhe-ntos 
réis. de imposto :ele imr>ortação sobre o lÍ:i!o. ele xarque •ante a concurrencia 
viotoriosa :à!o' ~1mi!a,r plaJtino dkntto ',dé ITOSSOS propri•OSI rrtercad<i1S. $egu~,do 
o calculo. feito; eleva;clo o )ÍrJposto para tresJ')nto~ réis o~ .. sejam ··no~ecentos 
e cind-oenl:iá .•e um r'éis f•ei:t.a a ·c?brrunça de 55 ·~i·? ouro .O. preço cl10. .k-Uo do x:ar~ 
que:. n~ciónal posto aqui no ·:RÍ9 se;·ia 1$600 ao pa.sso qtú, .o· tl.r.uguaJTO. não 
excederia Çl.& ;l$2:50- ·e o argentino custaria sÕmente os 951 réis do imJ!OSt!>, }'{~c 
t·ó a inferior ·co'taÇfuo_ élo boi na . ,A:fg'Emtina, Elevada. a .:ta,xa para 500 réis ou 
sej~m 1$•590.,. com. ·5·5 •ió o 'imposto eçuivaleria ao pregú mininio elo nosso 
producto que assim 'Poderia !'!Upportar a concu::rencia- ~strangeira. com _van-
tagem .. 

o SR: <ÇAR,LO•S 'GARCIA: '77 A respeito O; Urug'uay dàn ·o eJÇemplÕ tirand:o 
O imposto de jéXpm;-tação ·de 4 centesimos c1e manetr;-a que O nosso augmentO 
aqui não redundava á.bsoluta.Wente em· modi.ric:~.r 0" preço .. 

o SR. ·JoAQUIM Oso~IO: -·Sr._ .. ~reside me, a >?Iéva,Çffi_Ç, à.'o impo~to, porém, 
além .do obsta.:~;u~· çq~istei;Jté n~ recei.o :·dq c\ons~ldi:JJ ... . de qu~ o preço elo 
xarque/ subisse pela falta da concurréiiéia :i§s,tí:a.ngei):-.~ e\~C:ontrou •obio.; inter'-· 
nacional ·+:-7 o receio .. de réin'esàlía~, além . c(é. q;lé' btjeÇ\ou.~s& dev;a: se ter 
em ~-ttençaó à crise que 'soffi'em ta:mbem os no'>so:~ yt~r;,h.o~ qné seriam pre" 
jud1cados éoi'n a: prqvi,der1da' , , É·, substi~uiu-se :~ m~it<jrio' da ~ievàção do im-
J)a>;to: peito do artii;lo 1 • da 'emen<k .cliq: Seri:ü:lÓ pelo Qtül,il iJ GoiVern0 limvt:a..t'á a · 
im~of!:aÇão d.o xarque -p~o~·enie11-tJê da pr\}dhcçlió.' ,e dó~ : portos esttangetros _àÔ 

m'lximo- igual á média de '~ua irnp·oriadio .uo tátimo 'triênhio. ' . .' . ' . 

_Eu proferia, Sr; Presidente, ; o eri~erió .d.a eleva.ção dQ. imposbJ, porqw, . 
em relação á defesa agricola ·e · pa~tori! Jo B1·n.s11 .sou -repito abertamente 

l - . . - ' . 

]~rote.ccionista além d-e ·que "':qli-el!é cr.itério sccrit>_ d0 mais faci! execl(çáo e 
fiscalização: -

Este ponto de vista prqte"CÍontsta~ expoz br-iÍ'hf;n1P.mente o cabdida,t_~ da 
HeacÇãÕ Rep11blicana Sr. Nilo ~eçahna, em sua cqJjfer;enci:loÍ. em Pe1<namb1.tco: 

"Que entrem no. p\)Jz . .com . tarif~~ · lr].ódel:a: C}as .como convêm ou 
Hvres -de. direi-tos se· qu izerem todo~ ~s· !l~·t\~Üs. q.ue , 11ão constituem ou 
n(i'o. possa.m co-nstituir 1;1 bas(l da _:noss:;t Jli:J.ueza e t~_rcs€j <:>stabelee~àc · 
" r~gilnen d{} urna lJoa e· sabi_q.. p:e'rniuta·;· .nl.t:1E', ·ql,Í~1;r~~~ se Üvér 'de 
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proteger alguns generos que podem e devem ser prod~zidos alqul, 
quando se uver de crear a riqueza agrícola, ,a origem principal de to-
das as outras, quando se houver de levantar a!! industrias e com~çar 
por ·aquellas que ·estão' fildadas áos ro.:mrsos naturaes do só lo, -ou que 

· já se desenvolvem á sombra d·as garanti~.s officiaes, quarioo se ·hou-
ver de pedil· á ·propriedade territo::-ial a materi";L prima das fabri~~ 
OU O a.limento commum das populações que eSSb defés·a ao trabalhO 
dos brasileiros seja firme, efficaz, franca ·O' decisiva. Não ha meto 
termo. A protecção frouxa, arrancada viutem a vintem de uma po-
Jlttca timorata, é antes um mal que mn bem; ~-ncarece a vida sem 
favorecer as culturas ·não attrab.& os gra'ldes capitaes, só g;arante .:· 
C!ltabelecimento de industrias gl·osseiras e vaclllantes, e não" traz a/;. 
consuinidor a compensaÇão de ·uma concurrencia interna fecunda. 
E' pela politica ·de defesa de trabalho brasileiro que ha.vemos de che-
gar á riqueza.; é pelo concurso da prosperid~·de individual que have~ 
mos de attíngir á prosperidade gers.l; é pel0 robusteciment0 . da.~ 

rendas do contribuinte que havemos <le ulcançar 8 solidez .das finança:! .. 

A questão se resume em produzir, em tornar remuneradores o 
capi:al e o tr-rubalhq em garantl.r as colheit9.s e . o~ mercados internos. 
E' ernfim pela prosperidade dos orçamentos incividua,es que ha:vn-
mos de reerguer as classes abatidas. leva-atar a riqueza predial, re-
sol-v-er a crise do commercio a.ccumuiilr receitB.3, empret!Pl1der m~. 

·lhora.IIlentos, attrahir os immígra~tes, '·favürecer o ·proletario, levantar 
o cambio valorizar a moeda, activar a .circulação e impor a confianÇa ... 

Tal é a politica &'enel'osa, grancle e ~ioeraJ ·que ha de unir oo 
braslleiros e salvar os Estaidos, politi<>d. de regeneração cconomica 
du nossa Patria, volitica -que no ·estr:angeit·0 tem tl<lo as provas Pr'<L· 

ticas mais solemnes e de que não é menos suggestiva nem menos 
e!oqUeJ;J.te a lição historica do Extremo Oriente. 

Refere um eminente homem de Esta,do d~ Japão que as tar1f:t~ 

aduaneiras conm1ummente vanav8.In de 5 ~~· e 10 •j•,. mas no dta 
em que os gra,ndes reforma-.d.ores ·lo .;e,r paiz resolveram proteger 
a proJucção interna deixaram de todo as mel2;<; medi-das e sem medo 
de represalias lançaram sobre os ~;imila~es estrangeiros taxas prolU·· 
bltivas que attingiram <t 250 "l". Vêde ::JS r&:mltHidos: 

A exportação que foi em 18•68 rle 1l>. 553 A37 kifi>s subiu :M an-' . 
no!!! depois, em 190t2, 258-.303.665 ldlos, e :t lnqo-ortação, que -era ae. 
10.668.072 ldlos. elevou-se no me~n1o período a 271.731.2·59 kilo~ .. 
O augmento da riftueza interna foi de 1. 560 "!'' f\ o augmento da p<.'ro 
muta intern'<cion'l.; foi -de 2.452 •j~·. ') beneficio do ccin~mercio N!· 

trangelr0 Pxcedeu o do proprio paiz. 
Vêde agora n . sua repercussão rios on:ameJ.tos. A. renda ordi-

naria ., extraordinarí~ era em i86S, antes õa 1 eform,, de 33.089.31:1 
yens. o deficit do exercício de 2. 584. 227 yens. Em 1903. depois <la 



39 

:::~t~Etf;~~~"ii~ffi~:~{;~W~~~~;,~; , 
··eré.oú· .a à]:i·'.niã·6;,.êr; 1que as târl;:Í'~fl' ib,i~; defesa ·J!lu:riJ·, .<\-~ Í}.I~otecÇão da:.•cU'1~ 

cura .~o· ~r,igo, em' l'sTs, torna;i~m 1i1~s t,a,~ji::â: ,;iq~ db 'P~ovo a.l!~~~~~õ. 
~'\. gi:Úa hi\.b amedtô'ritbu o goV.ern6 n:~iin(.i'rn){edíÜ ql.;i'é -à tarifa . qe ·l 
mar~o por 1ôo k-ilas, ~nsÚtuíd:;i, .. n~<q~él!~ fl!ú;{~ .. : :f~s~ el'evad~ a 3 marc~" 
~tn· l87·5. 'Estende~ _o . s~u : ~e~ime-11 .Ih:oteêlyii" [,;· ~év!~~~. ::; ã,,,;.~4i~.-~:;J,:ó 

eenté1c,, aD milho, · ?- Wdo 'quanür. des>~e a terra, .b:~m :é~:tiiQ áo' vr:o,tre::t" 
•so da marinh~ -=efcruilte 'e : ' â' m:ultiplié<l.ção -da,s fabr~91"'~'.; :;':'i~;,:·1 :;~tr:. . 

De 19011 a 19i& :i p~pulaçíÍ.0 allemã -6rés~eu ·de -Í1o,r~h1Íú;;ci.€s: e. '• 
' . • - , . ' . • . I·-. :• :~;'~ ...... , -·. ·I ;, ~:- • • .· . 

prOducçãc.- . do · trigo e.; demais a:rtigos . . il~feni~oio; sU,P.J?riitc,ô '('paiz. , '(i!•!:· 
far~. se'nd~ qu~ algUns dellea .como ô 'oonteio de que eú~' iinhar :1J<ii':!/ 
mat~e~ie : um excedente de i1~po~taçã,o dP 7~o .mil to;ri~lad~~,· ·~~i$~; 
trava :errl. 19i3 um excêdentd·' dé exportação ()~ rnai~: de ~frO: ~1),: , ·. 

Uma tal 'P,Olitica de '"1ric:reinen~o •G!a;;;. forÇr'" eçcHÍ:ií~Ic';$,,. ;:i~'oia'd!l: 
.nas mat~r\as pmm~s .da t~rra, na regl'a. oa's comén~~Çf:ies, '":i ~':#(d~::t 
pimdenela da~ , i~rd~sfri~s; . no· :balai1çci· ~~.P.·I;~ú ~los. · iJ~g'~!fl.ertti;>s: .~ <:J.o$ , 
recebi:meri~os ris. hiÍr:moi~:ià ·: .do ca:~i~.a::} :.-é ~? trab·Íll)o,, d~t~~inou· ;_ eJ.e~ 
vaçâ,o da rendi.. de 25 .mil-l:Íõe:; .\le'.' .Uiiúcos· a .43 milYiões >~tutcmenta.da 
.rt, ,fortu~a •pu*úc'a.,. ·~~,:.st:,:oi.t'J'l~~speti cl~de. j~;,;;1ís ':! ~tti~giq(i:. ·npr·<Wf)tt?_ 
paiz ·da Eure~~ .em .'ii)liü ~irigdo. ' . · · ·· · 

O rios~ o ~;bte~~io~i~II).o .::é ·· 'f~iso ·~ >·nãi.l r.ern '!:id,ó-' '~if~~o :. ô •. poJlto é!~· 
vist!!.' fi~cal ; as. adi~üh.r~t:raçõ~s .. bràsi!eirás des'di/ ~.:·:k,r;:ügci>r-e~nien 
!!ú .. te~m .~wiedi~dp , possi V.~t~~j r~i~1~er~~;~·~·'' ,q~~/tid~~.~~~-' 'cb~ o ~.m .. : 
pobreciment~ .da Nação"·· 

' " ' '': . .. ,~ i-;:.;~; ::;i" ;; ,;.ji~ ' 
Br , Presidente. r:v pecuaria no, ~0. Gir,f\#d~ t{,o . •S'lt[.:. ;Í-í:];p~â; com (ii...,' falta de 

'!JrOtec!:i:i,ol aduaneira (, dB ·.~sststen~!;,t';:~'!,1d[\:ia:.: X:~~!h~.:.a:C;~i?t,)ia~~ 'e,stril.IJ:geÍr~ 

;~§~;;=r~:!t~i:s~~:~t~~~~:~~~"~: 
. Felizm:en~~. 'o · É~k.do : ~ · os· )pie~e~~~ci~.~ ·~i~~;t~~;:{~)líj>~l'!:hü~.o~ na . défés~ 1 ~ 

pecuaria em''aéção .. conjunc:tá para: evj.t~r, ,i)': c9~1\'~'Bp;hdo J çlC' ';gÍ!,CÍ0. 
No org:Ún o~ieia:i, X ~edetO:~lio~ :):1;, fl~f,i~Lre~~hi~b>;r~:.s~: . . 

. "Depois de uma longa ·_serie:;e '%b~~'~ri:Çõ~s, a :·:Wazéh.d.a d({ E,~taLÍfJ 
chegou ·S. c6NclttSM d6 q11& intermP.dlarlo~ . clô.!t ~~bó:ria:do'res do ~a.>> 
que •naciónal , sob _p!'éte:Xto .de ' êJ(Pcfr-t'a:Iictn,; '0; ~in1i\!J:·r :est~angéh:~~ ex-
traliiant . as respécti vas . gi-as 'o,~ ' ~:X-J)bli;~ãq .· ri;,m~tt·~~dó~as e'm· segui-

::a::r: .. i:~r~f:-:~1~: :0o~fd~:!~~~t3~,s~::~~;;~~~P:::~~h:~:~ed:~~;-r~: 
Estrtdi:J. 



'.'~eten:do o iJ,mccion'liio fi:Scal, :),gora; a gui~;t <JUe· el'a entrqgu:, 
ao eXJ(io_r'tad;qr :ó.aéiona[" e ~n.tt·~ijd;;d~~~' :sqmentir: ILépbis. 1Uf emõarca.ft(}. 
a '11ti1rcdàoria;torna·-se Impos!livel a,0 exportador do Pr.ata dar ap. sell 

·producto outra p~oooden.~i~. :~.q·;;.' n-ã~ :í.s :Ôós;' I'lQrt6s .Jlla~Inos, faze!l!i:o 
' ~ ,, ' . . . ; I ' . '. ', . •' .. • . ·.·:! ' ' • • ' ' ~ • ' • • I ' - • 

·;pàssií;~'·;·com brasileiro um' :rn;-oduct0 que 'rf"aJ!j:iente· não o e. · 
"'-'o .,Gc;rverno está disposto . ~ f~rn"a.r. efl"ect.J.va ·a medi1:la, àgora de-

ternüna'da ás exactorias o>fisca;es-,. e a :tórnec.er-ll:l!es· .o pessoal· que ' 
for:.~~ciso· ao cumprimerit~ ~eal daf! in9truc(:ões co~ta:.ntes da cir- . 
cular, que virpos, alludin.do" . . 

·'I • Etri 27 d~ àbtil 'pi•r.•ximo ·pa;s,saLJ:o; no ~t_Íltuit?: de auxnia.r o serviço 
reptessão do. coútrabande (le .gado d·e cõrtê que tanto agg-rava a situa-

··ção ·a~ ,nessa pecu'aria, o. Sr.. Bot7ge~· de Medeiro~. Presidente do Es-
tad.o, expediu ios ·int~~dent~s :!Jos m1~_nicipios t!a :ero.n.L!fü;a (\ segui\1;. 

: .. te telegranuna-circular; pl,l'blicado p«;lla A _ Feàeraçfw. · 
"A!I'im ~de ·col).ibi; irregt}Hu;iodides ·e abusos .na expediçfi.o de .guias 

r>royisoi-ias'' de ti"~nsito ·nesr~a- rr'O:nteit'a ele tri}J:l:l,; ele gado de corte, 
• ~ ,, < • • '. • ~ ' 

dE"stinada~ ·a.s xarqu~adao;; occoTre-me · sug~e~il;-vos as .seguintes m"'-
dlda& d.e earacter transito.rio, qup <lOtÍ.erão eoncorrer efficaJZmente -par,._ 

,.,._ rqpressão do c'óntl;'ii.J:iando; 

1•. .çLesignar um ~unccioriariq municip~;tl de toda .a confiança 
p_ara insl;}eeci.onar: ta.:o:s ,guias;, qufl deve1·1ío ?eclàff~<r· · no· verso ·se; '1'$ 

TrillrCáS estão l''lgiS,tradf\S. .n'a hÍ.tehdeO:cia (! R.f' O ''encleiÍor e criador 
::-~u .i .nv~r~a~or no _municipio; .. 

-2~, ~·!fJ;:dt;Ú!ilJ" o maxh•o riioi· no. ~envl!W ele -r::egistro de n1.arca,s. qu .. 
aeverâ 'sei 'i~Üo s6ménte nA il.éde, d~ ~t~'uici.pi~, _- · cÍe ·fõ'rm:a.· ~ impedir 
niém de outrá,s ,frnm.i;es que ~~. ma.rcã.s ae·.áiáC!ores ou invernad<>r,e;; 
ur\iguày.os ou' árge:ntini;~, seja-m regü;trudas eow.~ -de braslleir,os' • 
. . :s·. :dar mstrucçõ~s as autoridad~ (j :i.gentés mun'clp~~ .pa~-; que 

sempre ql!e e:n:co;ntrem Ü'.9P.its ein transito C!en(ro do municii;lio ve-
·rlfiquem se· a!l ·,!-nii.c_aà .nti :cg!J.!io:-'sâ'O· as ·~OhHta,nfes i!a· gu4l. respecUv:a. 
de_tendo-as até Q.Ue .OS .6.9n'du~tú!i. ' pree!Ícha~ a<;l formhlldades 1egaé" 
dellde qu~ <l'ls.culJ.rã.m' .qualquer . if:r;lg~Jaiidar'le" :·-

Em c!rcÚlar: ·n'. iz; l:lé 5 de ;~I~io' proxÍn,_o p6:ssado, de .o:vd.~in :cts 
Sr. Secretario da F<1:tenÇ!a, o director geral t;!o The'sour0 exepdiu. aos 
exaclores estadoaes as s_eg:ilint~'s iiJ.!>tn.rcções relàtiv~:;; a fraúdes- ob-

..sen'>adas na exportação r'le iarqtte :I~r exporta,c;:ão pei9s exportadore~ 
uruguayos e argentinos que munidils d~$s'es -docq_mentos officiaés 

1ntroiluzem. o xarqu_e' Jllittino na Re~publica ~:Om.c se fosse realmente 
xa.rque do Rin Grande do '!?uJ .. ill_il!ii.n,4o <}'à~,i~ !:> risc.o federal é. pre-

- judicando a economia dp E>'tado, 
"Sr:. exactor estádoal. ·Chegol) ao conhecimento desta' SPcretar1a 

da Fazenda que tende a rê~í;tl:descer a fr~•-úde· c:onsi9tente \1i ext','ácçào 
de despa chos -de export8.ção de xarqu~:o p·or· agentes de ;negocios ou 
inte~édÍal'io!i de ~XfJ~~,t~t d~:t'Js, vu . ~pf'Q':l:~~t.~~~i E>stt:a.np:eil:os sc'r. 



41 

11ue o:prod_uc"t.b seja -'r~a:im'e't(tk eXlJúl'c".do1 aproveitando-se , ~s referiiil<ts 
.guias par~ fa:cilitár â.' 'e'nt:çâ;~ã: do :X/it~fl,Je, nl·u~i.ta::rll , o~ llJ.'Il'<'m fÍ;,n t,~-.-:,:> 
territoriô 'à.a Repttblida icon'lo proâ~cto J}i~íUe~1;&: e livre assim do,~:'-' 
reito; d~ impo~ta\;ão. , ... ( ·:-·· ·;/ ' 

Extrah.i~ a ~iii~lçl~ dé,spacho p1t e~;h~t~rlÚ, ·ó a~ente ()U 1'uppos-
tc. ex<porta•dor não' 'embf!.rc"" o procludo ~d~spa:chadiJ t~rhêúiiu:àoa: i,es< 
Jile~tiva g:Úia já négocÚtd~ parâ o 1).l~ugU'f,j;( óu n. ;~i;>g~Íf~n;;);P:ridé : elia 
Vaj3 aÇOIDJ,Jall~~~ alguma , pfl,i'tfaa db J!:ÚtJ.Ue f]!)tfnQ:;:g:'i~/ ;d~~S,e- ÍfÍ\:ido 
substitue o, sÜppóstô , pi;odv.cto b;-asoil.'iro, · ' · · · · - "·· · 

No 'intu\to: ~cie repr-imir de yez• ç.'!sfl. fraude ~.ssâ:s~:~ )'li;éjucíi'cia:l á, 
ecibnómia r iog''R.nclenst ·e ao ;f~sco~ feuibr, ,_d~.t~!'~Ga ~tl' •Sr.; . :S,;2rerarill, 
da F.àzer,ii:l~ ··~u,é ;r:e:c!; es~a:â6 o d!'spg,cho o': i'ntere,· ~adó'' ·a; C'oifimunióar.: 
á e'x:a,ctoria do dia; hÓ~a" ~ logi;!./ 'à/expediQão do~ productti, afim ·Õ.e~ 
ser então ~. ;rrlefcadbria aoompam~d.í' . fJelo re~pective>. ·conl'ei..;;;n:.té,:á-1;~ 
o ponto d~ emba~que ou ~ahid? . <in)le s~i·:i: lánçada :a: re~~fc,t\;f( .~~~;; 
regulamentar .· ·' 

·~ gUia ?e, ··~xpÔ!:t:;tiio q.ue •era ·fornecida r"•pr.r,tdeef<Lt~e·~-c~~:.·~.·~Oe•.·.·~.;em.·.·c• .. ·.·.b .. -.t·'.'.u!·f~.·. 
que ,da mercadoria só _será agorà. e:q:treg'ae depoifi, ... · ~-~~ .· :"" , .. ~· 

do realm~nte i ·~xpedição dO- x·ar~u~. · '· . 
Deve't·â. ainda o •Src exactor "infol'J'it,;:;· ·qual a: prod1Úiç1i0 " 3:ct;tial 

de xa:~~ue nesse muni~ipio e a q·~a11i~d~d~ fxPOFtad~.· ~~~.co~~' Ú}~ó 
quando convenha á 'h'oa .• fiscàÍfzaóãó· êlas t~~da.s, · ~··R;endt'o :··>(f'JiJf!rt• ai" 

' " • I ' ' ' ' .•' .~' ~:"':._'-,, ,; ;::•f~o;; ·~,{~~:.~>': 
rector· geral" ·~ 

Aindà. mais -:~· ' com o fim de pÕt.'.éobro ao contrabande ,qe::~g~dt;~. ri!i'! 'riluc: 
niéipios da fronteira., o delegh.do fiscâ.i ·IO;Ô. •inst:Í.á o:' lár. BE-n1!l1•.dir;·o d,, . C~rvat~y . . . '. . ~~-... ""' .. , ' \ ·,,. 
baixou a -s eguint~ circular; 

Outros-im recoriHnendo"1·hes .que nenhi:tmà gu4;;t· :s.eja e.'X;pedida ~em 
que os documentos a .qUe se ;r~fe;r:etn ·os §§';2?. 5•·'~ $;,, do ~;r:t: ·jj4 C'uai:I~ 
sem que e~s~ ·docunJentbs esteJai~ v+·~a~d!i pelos .:i;)topr"i~~ i~tên.a.~r:{~ 

'J ~ .. ' ' ·.:. i . J~. '.· .- ' t _·· 

tes municipaes ou pelo 'mppregado munfcipal d~· oontf:ianÇa. deJ!les, conio. 
lhes sugge:riu . ci, Exmo. Si' . D1~! Pi·9srde'Íife :~Q ±staâ.j:i. · ' ' ' 

No caso de desig;naÇãodé ~~p-;ei~d\Ís , wunf~fp~~~; os Sts ; ~, 0hefés 
das t>:epal,tições . sübor<li;11a.&B.s ~olr~itat_~:o; eieli:es . o.- a:titogi-<i.;'llo, da ::;;ua 
assi~p.a\.Ura, sendo este(isad,o pel~ inte~dey;t~ • .!'lue , o ! de~.~~ci~, : a:fiill de-
ficar W'chivaidiJ na repa:rtiçãJo ''para servir 'de .c.6llfl·G>nto com ·a: a:ssi~ 

2;natura do. certificado lançad~ :;,o~·· éJ:&cur~~:dti:m ' deií:~'a .iete,rido~~ :~ .~· 
.. <Si se .d~r o f11-ct 0 d~' algum; inte;essfi-Q.o ~J~gir q·ua:nd~· - p~eii~O:if: 
a. expediçã~ de gtira que nKo·; apres~riú1, ·os. doc-U::i:b:e1~tos exjg}~~s ~b>~ 
o . ~isto' da ~~tor[dade munf~ipàl o•q estado;!, ·P~f · ~ãp - ~x~~tirefl'r:~:i).o 
districtD não tenham s'ido' encÇ)'(l.t\L·_a!J.i:;i:c ou ~'l.ind~:>: que aqiléllas · atitorl-
dades se negar~m a ·a,ar o .·d~tt'Lt-iéaií'~-: os Sl:~ .. chef~s :ajl.s ·re·~iti~i'ies 
offi.ciarão aD .inte~dentê ni,:;nlcipaJ i~~ii6ità~;:',j~ as :necês>;;ár.f~~ inf6t~ÍLc 
' , • . • ' ' • , - • '. ·>, • ' • ' , ' • . ~ ~ ,'i ,·, . ' '\ • ' .. ;• •. ' '· I < < 



ç:ões àntes;_ai 1kocedererri' de.' acéOrdo ~ohf ·o p-receit'UadP n,a lettra a 
do § •'' 6~ '~~ :àif~; 34 q;e ven-ho' cit~-~ó~. ·:'· 

~ . . ' . . . 
.Si: ,á. :b-·o:pá .fOr. do mesmo _m.l:fniciJ?io' da repartição e se destinar 

ás .~al'gÚ~-iLci~~ nelle ·exis.tl3ntes.; -será ãis.jensada .' •a. guia de conform!-
• 'I ,. ~. :• ' • ', 'o ' ' . . . • • ( ' . ! ' . I ' • 

dade' M~ o âls1J<isto no § 4°,. proced!Ji).do-se p·o:rêlljl como .nelle está 
d<pt,er'?ÍnfÍ.!ia _ 

·s'· gutas serão e:X;ped.idas em .~res v:ias_, ·<,la.J;ldO-seiJhes .o desti<n'o 'de-
.t~l··~üÍttdÔ: riq~ §,§ 7• e .s• ~· 

, tf;i, -tt1.rnbe;rn por 11'\ULto :reco.rnm,~hdàd~ a.. abl;er:vancia ao que está 
est~bel~çido nos dema,is para~raphos :do q1tado arl. S4 aqui não men -
cionados e.' das dem:a.is !lisposiç:õ.es· :-egulam;tentares ·constantEls d:a sec ... 
çã·o .especial ao r~guirunent~ !o1 ql,l\! i~1e verÍho referindo ._ . 

Os Srs. chefes da~ repartições ·eni cuja jm·iHdicção estiverem 
situadáls · xar(j_.Uead:a~ q:~ve.rã~ pe~'so::tlmente itrispecciorial·-as, afim de 
vedficarem si o seu ,fisca.i tem ÓlÍ·servàdo e feito observar todàs ;ts 

'tj1:~sc;JC1gç~es legaes. 
:No «aso de o.oservare1il a!.gun~a falta- por _pàrte do fiscal, de-verão 

::;ubstÚ:uH-o imÍI)edia.tamente dando' clisso conta á Del'egactà Fiscaf; ou 
qesta so!icita~Cjl'() 'ij._~ · ~eàida's que forem de sua. a:lç.ada. 

O d·e\egn.dq üscal B erncwdino de ·c ·(};,.:va./.h o". 

Em ?-U.~i<I:o ~o Estado. :~stão os Ínt!')~essadps, ·e. só " ássip.'l .poderá ser efficaz 
:a ~pressão. c--

,·':mm· TÚuguayana, os fazendeiiros reunirá.rn ~se e fundaram uma .Liga oti~o 
objectivo .(Jii'incipal J~ combater por· toâos . os mei-os o cont:rabando em geral e . 
especUmente o cbntr~.;bando <\~ gado e n:ais producto da vec:uana .. 

A Liga recébeu o nome' 'de Liga NaotonaJ. de Uruguq.yana e vae se re-
-ger pelos ~~guint~~ ~st'atU.t9s. 

"Art, 1 • Firo. nesta .data .cread'ó nes te município -~ri-t.l''e os que 
subscreverem estes ·estatutos. "A Liga, Nacional ue Uruguayana" . 

.'f Art .. z• A Ligá' 'tem: por fi~ combater por todos os meios o corr~ 
.tr<tband:o em ger.al ~ espeoial.mente o contra,bando de gados e . m~is\ 
derivados · da iniduStria pecuaria. . 

Art'. 3~· rPoderão':·ser· soci~s da "LLga N acional de Uruguayana ." . ~ . . . 
to.tios _os criadores e invernfstàs do Estado, ou quaesquer pessoas aqui 
radicadas. 

Art. 4° o socio'que p'op qualquer fórma faltar aos compromissos 
Çle honra assu.midbs com :· ·eSta Liga será excluido a juizo elo clirecto-
rio; lavrando-se de sua .. e:x;clu.sii,o um termo . no "Livro de Honra" da. 

'f-'ipa-
Par'agrapho ):lrilco o;;.o socio _e;Xoluido pe,Io direc~odo poderá re;~~·r: 

rer para . a assembléa, que ê· ·solbera,na. ·' · .... 
'hf; ·5• ,:A Lil!;'a· terá um "Livro 'cl<;o f.:[onra" ··que será assignado 

por t~d~s os''~e~s a.ssociad\l~. 
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Art. 6~ {) ".Í..i'vi·o, de ':Horit·a:" o symho~o d.O pacto assumido pel<lS 
membros desta Liga terá na .sua pri~eira pagina os segui'lltes diizeres: 

"Nós abaixo as'signados, filiados á "Liga Nacional d,e '"(Jru~ayan31-" 
a5aumimos -, um por todos e todos ·P<lr um - o compromisso dil 
hon~~ de dar fi~J' cm

1
nprimentq ~~: Jéis e rrHI~n:d~frie~:ios·; da !tOs~a as-

sociação". 
Art. 7•. O 'directorio setl!, composto de tres ~embros. eleitos por 

dous annos em assembléa geraÍ; e , exercerão todas as funcçi)~s iie 
direcção. 

Art. 8:·• A dumção da ·Liga será por tempo lnd<etérfuinaiÚi. 
Art. ·9.• A dissolução da Llga só póde' ser decretàiÍa p~r d·ous· 

I , 

terços do numero de seus· sociÕF. 
Árt. 10. Os casos ·não ~·r·e{.is;· os. nestes. estatutos seriio resolv idos·. 

pela maioria dos socios. 

Sr. Presidente, como as 'medida.S flec~es irid'cadas e assistencia ban-
caria o crfador do. meu Estado vencerá a cri:;i. tanto mais. ·que no 'Rio 
Grande do .Sul não· s·offre o peso de impostos asp.hy:xantes de que queixam 
os crladores .de ·outros Estados. _ 

E.m 1'9tll0, reflec.tindo sobre 0 vrÓblen1a·, de reg1•esso. da via,gem .ao Rio 
da Prata, cheguei â. conclusão da urgcr.te necessidade de dar ao crià.~9r 
nacionál assistencia bancaria. E, apresentei á Cam.ara na :sessão de ·13 de 
Ou~ubro desse a.rino o projecto de lei que recebeu o n. 486, providenciando 
sobre a creação de ba,:,cos ruraes h~J!otp.eca:rios estaduites com o < cônc·urso 
da União. 

Infelizmente "O projecto não (eyé: -~tndi'Lniento; ·apezar de ·uistilbuido a 
dou!:' eminentes collegas. 

O SR LYRA CASTRo: - Não havia cris.e ··nessa occasião. 
O SR. JoAQUIM OsoRio: - Nessa occasião dei uma e~trevista em que 

expuz o mécailisrho do projecto, pois foi-·11t·e feita a qbj_ecçãà :de que já ti~' 
nhamos var;los bancàs hy;pothec'arios,: 

"- Temos tido diversas tcnt~tiva1;, nwllograqas pelos vicies 
originaes de orga.nização, como mostrou ·.o illu.stre Deputado pqt 
s.. Paulo, Sr . . Sampaio Vidal, em notav€1 discurso .proferid·o na Ca-. 
mara Federal, em 10 de Dezembro de 1918.; No Banco de Ci::ectito 

Hypothecario e AgricoJâ:, d(' S. Paulo, os en1prestimos são feitos em 
ouro, grand~ m~l !!ara o agricultu1', que hoje deve cincoenta, ama-
nhã sessenta ou setenta. conforme as differenças do cambio. Esse 
Instituto repousa em um contr.1to com um bai).q~e'ro francez que 
não pód,e corrésponder á expectativa do Gover11o pauliste; dispõe · d~ 

recursos limitados, vivend? de J.'E'q~·enos au~llios' que 'J lj:stado lhe 
tem fornecido, como de um emrrestimo feito pelà Banco do Brasil, 
Não é mais efficiente, informoc1 o Sr. Sa~paio Vidal, a situação 
dos bancos hy]:lothecarios de Mil~as e Espírito .Santo. Onde a as-



áistei:lciâ. financeira á lavoura e pecuaria ? Então Jião possue o 
Brasil um system;;t de çredito .real conveniente? .._ A•bsolutamerite. 
A si~i1ação do .homem 1;ili-aJ é :ª' mai•s pr~catü1,. so.b .es~ aspecto. 
Está erittgÚe ás surras dos .bancos de emprestimos ccimmuns e dos 
partic,ula_ré~. q)le fornecepi.'.·.,dinheiro a taxas IU!·Phyxiantes e a prazos 

, curtos. Urge erear irrstihitàl{ de.' (;redito 1:eai destina:dos 40 desenvol-
vimento da agricultura e da ér~á,ção, em condição de realizarem em-
Pl"esti:qws .a juro- modico e ~ largo .prazo, lihertando ' o proprietai:io 
,rural dos .elevadós juros e das hyopthecas a c:urto tempo, com· o 
seu cortejo de . ~enovações e cc.~missões. forçandq a ma1ória das 
veze~; a liquidaçqes desastr~sas. ~<":}';t 

Sem <linhciro a jUro mogic,J e a largo· prazo hão;.)XJ'õde o ]!l"O~ 
prietar:o . rural negoCiar com, vantagem e tranquillidade. E, pelo 
mecanismo ·do seti · projecto, se1 á possível aJc<tnc:iai· esse ~ébjectiv.o 'i 
- Sem duvida. Pelo mecanismo que offereço os proprietaii_os ruraes. 
mediante unia -pequena quota, que comprehende o jÜro e amorti• 
zação, pode_rã9 ·ne,g!>qiar a juro modlqo (6 "i") e a largo· p-r~zo (n.â 
30 annos)", ~xtingui'ndo-se o emprestimo ·totalmente ao vencer-se o 
tempo_ convencion~do · da hyputheca. Será resgatado P!'llo systetna 
de Íúnortlzação ~ccu:1:nú).~tiva:, õeg~n4o as tàl;>ellas qu~ Iorem or., 

i_ganiZadas. - Qual à, base dos empr_~tlmos? - Os emprestimos 
serão feitos em litul\>s hypothec~rlos; ao l>.ortad~r. e11~regues por 
.Seu valor nominal, com '.garantia da primeira hypotheca, sohre im-
:~h-oye;'s ruraes, livres de todo o gravame. 

-E mercado p~ra esses titu~ós '!' 
__,.: Haverã, fatalmente merc:;a!lo para os titulas emittidos; desd~ 

.<,J.iJ.e; se attendà !!- que gosarão: da garantia de juros dO!! Estados, 
com o5 endosso da União. 

·Mas,- as más· condÍções. das hypothecas não poc.lem compro-
m.etter os bancos ? 

·OR- en'>pre~tin:os serão conced:1dos coltl todas as · cautelas, Para 
a det!lrminaçãp do valor dos ünn:ioveis ter-se-ha em e0nta, prinCJ-
pahn<>nte: 

IJ.) à renda do Ímmóvel, segundo os çontratos ·de arrendamento 
vigeiltes e o que rendam propriedades amilogas; 

b) as avaliaÇões officiaes para o~ págamento da contribuição im-; 
mobi-Iiai:Ja; 

c) as avaliaçõell judiCiáes que se tiverem f-eito nos tres annos 
·anteriores, ao ·contrato; 

d) o valor Yenal e corrente da propriedad~. 
Em· oo.so 'algum os emprestimos poderão e'x:ceder ao ca:Jculo para 

a CQbrança dos: impostos res:Peétivos ou poderão Eer feitos sem a 
prova real da legitimida-de W!. Jl()Sse. 

Não terão direito a e.mpreHtimos hrpothecarlos os im!J1Ó'veis t"U·· 

ra~ que por sua natureza. não seja~ susceptíveis de procl~z!r renda. 
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Além dessas ta~~feJ.,~~ii'~~ds' ~àn~~S' estadoaes · ~$Úi~ r>~1el1i'6s á .fisM-· 
lizacão da trnião; cujo ·r.~présen'tiuité : tem mesmo vHO sbl:!re a!" re-
!lolu'c;:ões adaptadas. ·. ' 

Era j.n-dJst>e~s.nvel à fÍJlCa~lzaçã<i. à,a União, uma Vf'Z .(J:íje rlá llnc 
iiosso :1. garàli.tia ile jur,o 1ios · 1\)§tíií:i:o~. 

- D,evem ser !:Yancós e'sÚia'&;J;ê:~? · . '·· 
'·. ···· ~ -· ~·;( :,' ·,, . .,lt:.:~··: . . · ' 

_,. Perfeitamente . . :o n,;ovünento déve- p'art!r ·ai.: P\li:-lp.Jleria :Pará· 
o centro, para: dar ·re-s:ultaiios Sréríos. Oomo póde .a Uniã.b r.esqlver 
o próqlel{p.a? A iniciativa ' de.v.e. caber aos Estados, a acção da União 
de·Ye .-s,;r df' cooperaQão, de concurso. Ó" em.prestimos só· .poderão 
.ser f~itos ~obr\l ÚnmovciS. 'ruraes situados dentro da~ ~:r{u~s.éri.;çõÚ 
terrjfpiS~e~f de :e\ida Est~do , cá.da banco estadoa1 overa d:entró da 

. fe~:~~~~::f~~~\)~if,.:)~ente, ,Agó~a .os .titulas JJPderãJo .s~r Mgociavfiíl" 
' r~i:'a;:. ao~· E.sj;,ádo ' pal'a. que o mercado ·não seja Hmitado . 

• ·_:;·;Então os E~tado~ ê, :que deYem fundar os "ba~cos? 
~ O!< .P.ar.Mcu)àre~< podem fundal-os; mas a cc-nvenienoia está 

em que sejam fundados .pelos Gavérnos dos Esta.dos sob sua dir~
N;ão ~;> ~responsa.hilidàdEi, por{!ue taPs ins.Útntos nãfl dP.ve·m . ter par 
fim Jucro para af'fereée;etl1 os e~}J:r.~~ti'ri\Q'~ nas. ·~~ndiçõeli libefi}~i\ 
;,,_P o,~t~ s . Oaben rl~ ' a(>,<.~ ~;EstACióR . as h~~~il:t~:ifq!~s :#n~.ú r;.$jpfi:~f~'i\'· •i~tfo;~j:à~ 
ra, e á pecuár~a" ll~~e(:t11t.er~$~e. que .. :·~~iL'li~ ;:~~u·::·ftic' t~~n'i~ih:ó~~l];,oa~~~~ 
e devem, em. nome desl\i·e. interesi:e econi>n1ico suppr:r os :n~c.ul·~~f:, 

de que necess1te a .JàVoura pecua:tia, Só íucrarão; bem como .á União, 
considerando que J.a intensÚ'iila.Ção· da· ~rodÚ:'cção naCional res~Ita
rão saldoo no · ü1tercambio. ·e o sani>amento dá; oircu:·ação )n.ónetáriií;, 
duas i'd~as de,· toda boa .. P.alitica eco'nomica. 

A cn:aQão de~Ae.s a(Ppar6lhos bancarias :forrierit:w:l, il\ e'Xplo~~~~;, 
d.as 'teh·:'lo;, dÓs Eist.~d~~. Ie~hrn,~n~o ~ p~opt:iedàde 'r:u~~al; facilitando 
a adopçãó. do impmrto. territorial e _sua con'vef!áente.lotaçii,o, p_orquantn 
não ·haverá interesse .por parte· dos· proprieta:rios t·ur<Íel< ém dimi-
nuir o valor de "eu.,; CaffipÓs e ao contrario: em valorizal-os. 

O .funccio'namento dei!,ses ins1Hutos. de crEI(}ito virá ·estimular os 
propriétarios agrlcolas, . s~~' capitaJ;. ou com,. 'Cá.pWÜ deficiente, á ·eJ<i'-
plÓrá\:ão ··de ,iêu;s c!Lrt:Po~i 'E( t~ri·as em f~~;c"(? ·:das v~11tajo~as ;pe1~acõ~s 
que o~féeC'ein :p~la mobi:Uza~o do cre~rto !l'ypb:thec~rio ruraL ,E eRc 
Res l~ancos .P.recizarã.o <;te g!'andes eapitâes? O ,eàp:tar varhr'i con-
forme às neéessidades da Ia:Voura. e criação l()Ç8.es-: 

, Pelo m~car:tismo do vrojecto não ha necessidade .de grand;s ca-
.pitae-s; 5 e 10. ·mil cont(]s, serão suff'1cient:es, pode.Tló.o Q.ttin~'ii· essa,; 
!Sommás, co~fopi)·e· ·'a dtP,acão :firia.]l.C!!iri;l e. a rjquez(l de c..1.da Es-

. ' . ' •. : ·'• . '. l•',l "'~-. .' . .... . t .. :· ' . ~· . - . ,, ., :, . . ' ·, ' . •. '. i[, ; • 
tado. .k l'mi#~~o-:.liqs ti~u1o~" iW ·11.ypotheea~ po(lerâ, :Se);' a,'Qé,; 0..: cl!'lcupli, 

.do capital efféctivamerite ·1,-elfljzapó_: , 
Assim. um bani;a:. Jl:UQ tiver. um CBIJ)itOJ de dez ·mil con.tos P" 

· · derâ emiftir titnlos !lt6 o V:iiT-or· de eem mil çontos. Dar-se-ha a amor-



• ti~açád d·os titui·os hypo~h'é~riós, :por ~sd~.teio oti compra ·na .blYlsa. 
o reembdlso de tOd~ ~·~ parte ·do oap:ital'.·e:aip~estado, o quaJ. póde ~er 

'an.téc"i·~dó. será ;feito em tltulos hypothecaiios, que serã-o recebidos 
pefó. seu valor Aominal, sendo s~mpre · da mesma série eq1 qtie s·P. 
houver beneficiado o emprestimo. 

E, éonfia nos resultados .praticos do .pr.o}ecto convertido em 

Como não? Foi com esse syste:ina. .. que ·o Urú.gay e Argentini1 
desenvolveram a sua porterttO!!a· r.iq1,1eza .P~toril". 

Sr . :J;>risidente. o criádor nacioiiai é 'um ·v~da~eirO. heróe. Não con~ 
com. a protecção aduaneira, soffre a concurrimcia· do contrabando, vive Rem 
assistencla bancari~.· E' um '·desampa.r~do, e · como :f;t;., criaçãq :JlO Rio Gran-
de ao Sul é o ejxo em torno-do · qual g·i~a o mundo do; ~egcJCiÓs: ' padece com 
E'll.le o Estado :pela paralysia dos negocios. 

Lamento que o projecto em debate ··não J;!3~Q!Va ;O l)roblema do credito 
rural que fica. assim adiado. E': P.ena, porque não havh assum:Pt<? mais 
urgente. AÜãs o, projeeto: é falho nessa parte. 

O SR. C.ART..OS .GARciA i .,..- E!"sa par.te foi destacada no Senado. 
O SR. JciAQÍrrM Qsinúo': ~ Foi d~$Út:;adÔ o substitutivo ap•reseri.táé!o pelo 

'.Senador Ve~Jicio, ma!' mantidq o. projeéto da <:amara na parte be.ncaria. · 
(Trocci.m.-.•e ap .• n';es entre oil Srs . Ca.rz·os (}areia, Octayio Rocha .. L'vra aastro, 
Nabuc'l de Geuv~a~ Anuwicanb rlo · Brasil e o orãàor. ):; 

O Sn. JoAQHIM O;:oRro: ~ Sul>metto a questão· ã V. Ex, Sr . Presidente. 
O Sn. PR~IDENTE: - O .Senado ·ma.ndou ã Ca.nú::.r.a uma emenda subst1-

tudva ao · projecto n. 51~, a· qual se acha}· em ~discussão. ;; .rião limHo,u· o 'súbsti-
tutiv·o ~ tal ~ou qual trecho e sim ·o ·exte;déu . a . todo ~ projecto . . . 

C SR. NABUOJ DE GOUWA: _ , Substituip o _proj<lCto; por conseguinte, isto 
f questã,o vencjda . 

0 SR. C.ARI.Os GARCIA: - 0 SÍl·bstJtutivo não contém a parte a que o . .ora~· 
dor se ref·ere. 

o . .Sn: JoAQTTIM Osoaro: "-'- N~a ··~nsls~i(~I 'e; :pem tem'. i rn!}Ortancia para a 
e~pos!cã.o de minha these. 

O apparelhamento bancaria que p reconizo, PeJa sua ·natureza·, para que 
of·fere,ca o resultado' efficaz q:ue offerece ria Argentina. e no Uruguay, de.ve 
ser m3ntido pelo Estado .. Sob a f6rma de sociedade anol).yma, como fazia o 
'projecto e mantido po_r. particulares, não .. :P6d~ apresen~r as vantagens e.pre-
ciavels dos i·nst1tutos congeneres das Repubiicas do Prata;.; (ApO!iados.) 

No 1Jruguay e na Argentina, esses àpparelhos são officie.es; não tem por 
fim o lucro,: sua missão primordial é beneficiar em geral o p~z e em . es-
pecial ál'l. cla.'ises producto.ras, contr!bu1ndo pe)as condições de seus empre~7 
timos - para a r:nan,utenÇão dds \•alares da propr.iedade, para o desenvol-
Vimento da edificação e pr<?gresso da criação e da agricultura: 

S6 taes institutos, c01J1 semelhari'tt; organi.Zacão e fins, que não vão ~m 
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busca de diViaehdos, ,:pÓ:de1b ~~~li;~~ · empresti~os os rilais., l ibet·aes e !~ii'.n-. 
tajosos, gosando , par·a·· isso,'.:d~ vantagens especià-es, ' é ç;Iaro-;: .Taes ~:Ustd~tit~s~ 

·, ' , ', . . , . . . I .. - •. . . ~ . 

fazell). seus emprestimos ~m · i:ituilos · hypo.thl!carios, que ·,..·~~ :' eÜes t€ni.,o pri" ' . 'J . . ' . . ' J. 

vilPgi'Çl de efl'itti):, cujos fitulos entregam ·e recebem por s·eu .Val{!)r norii:inal,
1 

ao par . Estes ;valores. se _coti!zam sern!Pn! na Balsa; coruiütuem !)eguro i:i~:
cumento de ;r.enda, pelo juro :de 6· ~jo amiu~i e pel~s gaqt~l:iis ' que lhês dão a 
hypotheca reaiizada para a sua e~issiio, a .ga:rantià especiáf :<i~' Está.do e ~-
gerai da ' institúigão. 

-. ' ' .-."1: 

Os errwresümos sij.Ó 'feitos· ao prazo rrialf'i~.o -- de 30 ànnos:. -Paga:U4o ess>~ 
· pe,quei{a, quota, semest~alm:e~te, ·quota <JU.e d~mpr~~ende . '6_.jti~d .. e :a. ~~o~ti~·a-. 

ção, o empresiimo $e extlngue, total'Íneli't'e, ao vencer-se o ptazo cohye:ricl.(J-
natio da hipothecá, pelo. systema. lle aJ,TiortizaÇp·~s aecumulav~is ,. . 

Sr.. PrAsiçl.ente, de. .institutos assim - é que . nós preciza.,mos. 
Conhecedor C!o: mecanismo desse apparelhamEmto bancario, foi ·que ·apN>: · 

sentei·, em 13 .te O~tubro' de '1920., ' o meu projecto - ~' 486, de.ss~ ~:rin:6:,: ·::,P~;r:.( 
me; entretànto ! 

Sr. Presidente, ' incoritestes são a.s vantag-ens que of-férecei:ú :e.sJi.ei/ ÍiJ:~:tr'· ; 
tutos de credito. 

Ra. a salieritàr ?-S seg-uintes vantagens { 1", __ a liber-tação .da>rir.~i_lrÍ~dad~ 
territorial da's hypothecas a curto prazo com o , séu-- c.ortejo' :d.e renovações e 
éommissões on~rosas e: juros elevados <i de vendas . forç~das p~ua o pagameJi·-
to da divida; pois taes i:U:s~ittitos, no desempenho de alta .missão, .não têrÍt 'iri.; 
tere.'lse em a,dqU:irir <J Q-em hwathecacto; ':llaci!Ita ao ·devedor ós meiqs· de r~-; 

gularizar a sua si_tuaç~o no caso· de não po(l,er ,pont1!almente entrar c<m:-. as 
suas quótas; zo o pagamento do· :j~ro· e .amortização se abonam ·a'd banco 

' ~ . . . : ' ' '· . . '. 

cada. seis. mezes vencidos, quando, em g~;>rai, ··nas hy.pothecas :,pa1:ti~;tlares 
deve, abo~ar-se o juro a.di~nt~dó. 

Sr . . Presidente, tal o mecanismo do~ ;.J:ian9os: de credito rural hypo~hecari_o, 
que urge institui;- entre rtós. 

Ta-es bancos de . Estado e~g.e ,o concurso da Uni!Lo.: 
0 ~SR , N>\.BUCO DE GoUVl':A: - Os ba,nco~ . de 'Estado p:recizam -do ,prestlgl<> , 

da Uniãc e da garantia de juros para a -~(MôcÍl;ção ':de suas .abções. 
O •SR. JoAQUIM osoruo: .,.... No Uruguay;·\ ·:b?,nc'o l;lypothecari<J 'era •par-

ticular, foi encampa;do para. poder off-erecer as · v~ntagens que· hoje a'PreseU:ta. 
Temos, pois, o exemplo e · a e:x;periehcia' -n~ Rep~bÚ~ visiil:ha. E' s,ó . ' 

imitar. 
o SR. CÀRLOS GARciA: - Temos o projectg Ariwlfo AZevedo, que estA rh·' 

Senado .. 
O SR. JoAQUÚ,I( OsoRro: - E' j-ndif!ferent~. 
o SR. CARLos GARCIA: ·,- Mas a bá:se. ,é ':·.e,s~~: ha gara>):ltia de própri-édadc:>. 

e de juros. · • 
O .SEh JoAQUIM Osomo.: ~ Sr. P:reside:(lte ,'- ~Ôrn tal apparelhamento bari-

ca,rio comprehende-se a possi):JiJidade do d,esenvolvlmento da pecuaria ; i:t~quél.~ 
les paiJZes, o surto qúe teve .. 



.. .., -. . . ·.• 
E~t~·e nós quar ~ .as~isténci~ l>(t~<~riª ', "ÍJ:e ' <t,~~ gosiÍ. ,o,criadorf 
N'ci Rio Gr!J.~~e : do · Sltl, ie~Ús ba~c~s i.~P~.~tant.es ·d.:e depçsitos e de ' ~eil

-cozito5, mas ·Q.'U'e ·.'nã~· podem ,of·fereeer aos taz~ilQ.e1ros as vantagens Q.i.Ie' ciffe~ 
rece~i~·; :Um.' .banco .>de credito i.u~ál hjrpbth€~ario . . São bancos. c~m;,rietciae..q. ' 
d~ á~~~~~ista~;: ·p1''~s~andó ; grandes . serviços ao ks~ado, é ~erda!de . " . 

'(Y·SR. · LYRA tClASTRo : --'c; Estão dentro de ·~us ~stàtutos. 
l , . . ~ - ·-. . . . - . . . I '. . 

.',() SR ; · JoAQUIM ·. osoroo: - ·Mas agindo dentro de sua esphera de ·.aicção, 
.·e. ·• alrida · a>elle~ (leve o 'fa:r.end;iro riograndense ~' a~sis.ten{:ia. OO.néa,rir, . qu~ '"':'.r .... -:· - :·· ··- . ·. . ~· . . - . " ~ . ·. . . . ,. . . 
tem , tjdo >. · ; ·'<' 

:E)!,tbu.,:cêrtà, que a: f\l·n:cJ:ação n:o:Rio Graii!}e do ·sUl. de um banco d.e.; ~cr~:.:t'. 
dito rurBJl . :h~p'obhecario' seria a s~lução do Í)l~oblema. 

<) Estado ;estâ como rrer~hum outro em · ~eniliçõ~s. dfl· :r·ecêber .um taa .. a·p-
:Paràlhamento. porque tem ·o impost~ ter~Ú.ori~1 : ~ - • p-ropri~de .dividida ' e 

:deínâre~da; o·:·Cadastró de su~s terras, condiçãÓ sine . ·qua. nm~. . . 
; · .: De~e; ·íiiortant.o, a · U1,1ião dar o seu ~dnc-~rso. ao E 'stado, -conceder v<i,nta-

!\:ens. :ids· Est~dos .qtie s~ _p-ropuzerem a f-undar ·ba-n<?os de credito rurá\. no~ 
· ·.me'J.des ·á.pontados. . 
... f:N~sta hora nenhuma 'creaÇão máis uúr do que é~sii,_ 

. ' :.~~~E;J·n\ieirri~.- bil. qÚe não dlgpõem 11e c~edÚ:o; apezar de IJ:pssui~e.m exteu-
são de Ça:~po e ~dos·,· porqm; n&,o existe a. zitobilização da t!!rta. ·e soffrem .a-

. l'lii~a "~' o .Q.escre.cüt.o, 
.o·sa .. NIAlfiUCo. DJ;J :'Go~A:- E' 'justamente na erise que ·lhe falta o ele-

dito , (apoiadqs·) , 
O Sa .. : Jç>AQUI·f\1· osoRro: Ainda ·ha dia;s . (; . •meu. illustre coUega: .Sergio 

de :Oliveira_· mos.ti':yvà~me :um -jÔrnal de Urug)layana em que um fazendeiro 
ail,ri>\i·noiava' v~i),d~r. e~ Í:tàqu:Y>ó. ~ado e dar gratis, por cinco ann:as, o cam~. 
po ~~m exc~lle~t.e , es4bêl~~i~~~to _, -

E. ai-i1da . r~~.entem<jpte,_·. Q-':·::Bk~,Ç~. :Pelotense, na reforma ..de seus ésÚ~,i;u,-' 
Úis; PÍ'E')·vendo ''à hypoth:"\~e·· de -receber ÇIÍin.J}os e gados em pagamento' d~ · t.!:i'-
·vidas, na legitima defesa ''de· seus. i'ntereSjles, ,crea·Va lugares de: adrril·nistra-. . · ·' · : - ·. ·., .... _ ·. . . . ... ' ,. . 
dores·. 

Níí.o .. ~bstant~;.: .os· rea-e:s_::~érv-Kçt)s q~e prestam ao· .commerc,io "e ao Estado 
os institutos de c;edíto eiist~·ntes,·:nã:o pp<ten:i, : pelo seu mec<~.nismo; offerecer· 
Ms cf'iad<!i'es i fLSsistencia ·flnan:~~ra· a .que deveriam ter diteitó. 'i'aes 'bàn-
·cos negociam ·a prazos cut~t\>5 ~ 1err;,p~estani a jur~s alto~. pqis, são bancos 
commerciàes. 

A creaçã{) de um banco de.: .C.r~dito rur-al hy.potheeal,"io, nos IhDldes dos do 
Uruguaor;ê Ar,i~ntlna. se. im;Põ.e .fl· l;!erla a !'JOlução do ]lrobl-emct. do cr~dito para 
o criador. ' 

o' SR. CARLOS GAR.CIA: "":"• Não :bastá.. o Uruguay di's:põe desse banco e não 
~asta. A prova -é·q!l~ alli :a cir)sé é fOl' tissima. A questão é :z:nuito complexa . 

-o· SR . .ToAQUIM. OS(lRIO·: ' __,; :Nãó ha :.Çllntida·, ·a: questão é Comi>~exa, ·maR 'no 
caso da Rio -G'raride do Sul, :por ·:exemP:ló, 'a -·salvação do doent-e · e!!):aria _no 
ban~ô hypothecario. A érise dps •JÍler.ê';:t_~ps é a. c a usa ci:9 fl n.gello, mas a só c 
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Jução do prOblema elo credito ao· fazendeiz<o per.mittir'-lhé-hia lutar · e venca:r 
a crise. Ha ~uti:~· nós ·esse recurso Rinda não .u t i>Iizado. 

O SR. NABUCO DR Gou\'ÊA: - Apoiado, e nO Urtiguay e ~~genàna, quan· 
do se ·,·e:r;ifiea uma situação dífficil, baixam as tax!l~.' não apertam. 
( .dpO'Iwdlos)'. 

O ~R- JoAQlJI~ OSORIO: - Ainda h<t pouco re~eria .eu o caso -daQuelle fa-
zendeiro de Itaquy que annunciava dar gratuita'!Ilente o· ca:m,p'o a quem se 
propu'?esse a fi.c~;~.r com as existenci~s. Houve~se o systema de 'credito ru-
ral hypothecar:n e· es~a não seria a situação do fa7.endeir.o, teria mediante 
a hyp!)theca çlo immovel obtido ein.p·resUmo a juro moo'ico e prazo largo. 
evitando assim a rui·na. 

<Sr. Pre~Ide.nte, lamento' deveras que este -pr9jeoto sub:1 á sancçãq "en• 
dar solução. ao. màgno problema. 

O SR. ~AP.Uco DE Gom~A :. Tenho esperanças ainda de que este a.nnu 
serâ resolvido o problema. -

O SR .. JoAQUIII;i Osomo: - SI<. Pr~sid·ente, bem sei que E stados ha ,quo 
não es~o em condições de manter · bancos hypothecarios _autonomos. ~lin

de, poiE<, a União a carte.ira de credito rural no Banco do Brasil ou o projecta<1o 
ba!lco· central de ~redito rural. com succur:;aes nos Estados; mas ao mesmo 
tempo vá de encontro aos Estados que- estão em condições ·de manter o seu 
banco. 

O SR. CARLos GARf!IA: - Ha. sobre isso a lei Affonso Perma. 
O SR. Jo~QUIM OSOP.TO: _:_ Não offerece o ~ecanismo mais conveniente 
o SR. 'C'ARL(lS GAT.CIA:'-'- Póde-se mooifk!ar. 
o SR. JoAQUIM ósoilro: - Não é póssJ.vel que Jlli;tados como o ·Rio Grün·· 

d;; do ·Sul não tenham uma ;tssistencia b.ancaria ·conveit_iente. Urge, pois, 
que, a Unlão:ievé o seu concurso aos Estados para a grande obra. Preci~am 
os Estados do c.oncurso da União, da regalia em'issora, da ga!antia subsidjaria 
de juros para os titu:os .emittidos, da alteração da legislação hypoth~caria, d" 
vant~tgens para a livre organização do instituto, de fàvores, c<>mo a isep.çãc 
de imposto de sello _e outros. 

No Rio Grande do Sul felizmente os imp~os não asphyxiain ª' industria 
pecuaria. Ainda· o anno passado o x:ti·que foi isento .de i!IllPosto de exportac:ão. 
gosando os project.os exp-ortados pelos frigorificós de isen~ão ·de taes iillJPOstos. 

A proposito, recebeu ha dias a Sociedade Nacional de Agricultura o so· 
guinte telegral:nma do Dr. Miarinho Ohaves, :secretario da Fa?~enda do Es· 
tado: 

"De ordem Presidente· Estado respondo vosso telegra~una 18 
Março ultimó. ·Continúa suspensa cobrança imposto e~portação es 
"tadoal gado cOrte, su.teito s.óqtente tilxa e,Jepediente 1 11.2 . Quanto gad ... 
·cria só !!'e . acham em v'igor seguintes taxas, quando exportado: 3~ 

'por cabeça gado .vaccum , qua.ndo exporta c:J-o diversos Esta:dos, Pa~n:.. 
e Santa Catharina; 10$ qua·néjo expor tado pelas fronteir~s orient'ae~: 
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e argentlna!i, e 1$50q quando expo1·tado pela B!trra Estado. Exlstb: 
tambem imposto sangria de 200 réis por cabeça à-e gado abatidu 
nas xarqueadas sob1·e va~or sebo, cquros, vaccuns e cavallares sec-
cos e salgados eXlportados incide taxas 5 oi<>: sobre ' o dt producto.ó' 
bovino:i não o~pecificados mesmas condições taxa 9 °!• estão isentos 
taxas ex)wrtação xnrque e productos ; estabelecim~ntos frigorlf!co"' 
uma VC'Z conservados cobram segul•ntes Impostos: taxa estat101tica 
ou expediente entre 1!2 e 2 olo sobrl' valor exportação productos e 
sub-product~s. imposto pecuo.rio na ·média de 700 réis por cabe~;a 

gado cr'ln. Saudações." 

Sr. Presid'ent<>, o crladur vive no Rio Grande do Sul sob um regime;, 
trihutario que em nada o ásphyxia, tendo como .base o impost~ sobre a ter-
ra, desti-nado a substituir por completo os impost~s de ·exportação, felizmen-
te, no Estado, em aholição. As taxas de exporta:ção que ainda existem reca-
hl'm sobi-e numero reduzido de productos e não excedem em média a 3 •1•. 
s'endo de nota1· que estíio isentos de impostos de expor tação o xarque. e .pro-
duetos exportados pelo!! frigorificos . 

O SR. FlDEl.IS Rm:s: - Aliás a missão do imposto territorial é substituir 
esses imp~tos. 

O SR. OC'.l'AVIO RoCHA : ~ Minas está- tentando desenvolver o imposto ter-
ritorial. 

O SR. JOAQUIM Osomo: --'- Sr. Presidente, n~o desanimo. Confio que a 
Uniã~ ainda este a nno dará solução ao problema, indo de ~"llcontro aos de-
sejos dos Estados. Fali o do meu, porque o conhe~;o e o represento. O Rio Gran- . 
de do Sul tem direito ã. assistencia bancaria e não póde teJ-a em CO!ldições de 
inferioridad<: ao Uruguay. 

Sei que o Presidente do Estado, ·contando com o concurso da União, do-
tarã o Rio Grande do Sul de um banco de credito rural hypotheca.riü nos 
moldes indicados. completando assim :.>. sua grandiosa obra administrativa . 

O SR . . NABuro DR GoUV1!:A: - Os criadores· de Bagé reunidos incumbiram-
me de declarar ao Governo que estavam proiD;Ptos, globalment e, a pôr â. dis-
posi(}ão do Estado suas tl'rras, para se realizar um emprestimo especial, parà 
fazer lastro d~ banco hypothecario. 

0 SR. JoAQUIM 0SORIO: - Dispõe hoje o Est.e.do do. porto, da viaçã~ 

terrea, até ha pouco tempo em mãos de syndicatos extrangél.l"os; com o ap-
parelhamento bancario que permitta a defesa e o impulsionamento da in-
dustria pastoril, terã o Estado assegurado a propt"ia expansão economica d~ 
Brasi.l. de que o Rio Grade do Sul é uma das mais im,port.antes unidades. 

Para attingir esse desideratum ancelo pelo andamento do projécto que 
th·e a honra. de a pres entar em 1920 ou pelo que está no Senado, de modo, que 
haja. o solucionam ento do problema. Nesse sentido consigno meu ap,pello ã 
Commlssl'iío ·de Fina.nça.s desta Camara. 
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O criador no. Rio, Grande do' Sill t'êclania o cuncursO' da união, para a 
grande. obra, e confio que, conced~do .o auxilio, funda~o o. ba-nco esta>doal, 
credito rural ' )1ypothecârio, pam o· q·(Je estA , ·prepátad·o ;o Esta.do, , como ne-
nhum outro, lp~ls '· tem coino centro de '!leu 'reg!men tributaria o i·mposto ter-
ritorial, nov~ 'êra se abúrâ. l)hra o Estado P\lio d~s·e:t;.V?lvjment~ que ," tei:á 
por certo a industl:ia pecúar1a·~, 

Eis o que tinha e. dizer, chamando a attenção dos Iég'i:sla,dores para a 
urg'e!)te ~ecessidadce. de solucionar o problema. ·(Ji[uito Çe?h;~ m;wito benL O 
araàor· é Cttmprlnil;'nltarlo.) 

SESSÃO DE 21 DE AGO!':JTO 

A ~t'twiza. a a.br.!r, pelo .ilfinisterio àa. .Agricu~t1trrJ., ·o c:re&ito extraordinario de 
8fiÓ: 000$, para paf]MILe?LtO de pfemiOS esta.belec1;àOS pe~08 !leCIT'etos nwme-
~OS .1.2.<89:7, de 1918, e :1!3. 920, de 19'19; tendo .pa.recen da. Oom.missão ci:e 
Finança.s, tavoraiveis á emenda do senado, e voto em sepacr.rdo do Sr. An-
tonio darlos. 

(Proje'cta íL 7n •. de 19-~1. Fí·nanças n. 290; '1~22) 

A emenda éo Senado ao projecto ~. 8, 1de 1~22, autorizá :0 Góverno a 
&mp.restar ·á Carteira de Credito Agr.icola: que se constituir no Banco do Bra- • 
ffil; a prazo e juro que forem convencionaqos até o ma.xímo· de 40.0.000;000~ 

em apo!ices geraes da. dlvida pun!lca, que emittivá pàr;1 esse fim. 
A, referida Cat·teira podem tam.bem emHtir letras hypothecarias, de jure. ' . . . . . 

não ex.cedente a 5 o/o e na proporção maxinia de 50 o/o dos seus títulos h-ypo-
thecarios ap!Jrovados pelo fiscal do governo. 

São ess~s os recursos iniciaes de que poderá dfspõ'r o Banco do Brasil 
]Xtl'a organiza·r, COm caracter pTOVÍSOt'i·O, .O credÚo .agricola do .nOSSO paiz. 

Trate.-se· de .medida da. maior importancia para a nossa vida econoniica, 
mas ini.elizrnente· não será licito á Camarjl. ·intervir no caso senão para appro-
var ou rejeitar a proposição do Senado, sem que lhe seja é:ado·. prestar a 
suo. collaboração para melhorar ou ampliar os termos da citada .emend;l, apre -
sentada a .~ projecto de lei já por el!a ai>:P.rovado. 

Não mereceU: o· apoio do Senado a ampla autorização ao Governo para 
orgimizar o credito agricola e hYIJothe<'arlo, constante da proposição da 
Camara n. M·2, de ·192•1, que esta-beleci?- medidas de emergencia em favor da 
producgão nacional. ·Entre '· as medidas que estão. consignadas na lei nume-
ro 4.548, de 19 de Junho de 19·22; em que se converteu o mencionado pro-
jecto, não Úgurà o credito agricola sinão em plano secundari0 e de maneira 
pouco efficaz. 

O assumpto da emenik'1 abre ensal'),cbas a largas discussões, e não é .pre-
elso recor·aar os luminosos debrutes. que s"e têm succedido a esse l'espeito 
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na Camara .. desde a Monarchia, sem que dahi, entretant_o, adviessem resul-
tados praticos. 

Até hoje, ·no .nqsso paiz, so:lifrem, desesperadamente, a lavoura e a cria-
ção pela escassez de credito, tanto mais sensível quanto mais ·crjtica a sífui-

. çãu dos mércai:os "de consumo dos seus prod~ctos. 
Seria oc-ioso voltar a disc-uti!' aqui a materla,_ quandv as cla:s;;es produ-

ctoras anceiam por uma sqlução immediata, que as allivie da. angustia into-
l(;lravel em que se encontram, restituindo-lhes a confiança e os rn.elos de acção. 

Os appellos que nos chegam de todas as regiões agrícolas· e pastoris ' são 
de tal modo cruciantes que seri·a C.eshumano e contra:p.rodu c:entt. retardar QB 

.auxHios ~" credito autorizado& pela emenda do Se'ÍladQ sob o pretexto de in-
sufficienda !los seus termos. _Basta notar qUe, em nen'hum paiz, tardara m 
tanto as medidas desse genero com-o no Brasil, cuja falta ainda mais se 
acc-entuou depois da crise universal de preços •. que se declarou .nQS fins do 
segundo seméstre de 1920 e que ' tem sido de consequencias tão. nefastas para 
a economia nacional. 

Nos principaes paizes estrangeiros, logo C:epois de declarada a crisE>. 
multiplicara.m.-se às pro·Videncias de amparo, sobresahindo entre ellas as __ que 
visavam a facllita.r â.s classes productoras recursos de credito a prazo longo 
e juro baixo. Cumpre assignalar que, na sua maioria, já possuem elles insti.-
tuições pujantes de credjto ág:iicoia e hypotheeario. sendo, porém •. conside-
radas de todo insufficientes is condições sob as quaes operavam esses esta-
belecimentos em épócas nonnaes. 

Julgue-se agora das diffictil.dades COm (jjUe têm tidO de lutár· Ós lavta-
dore~ brasileiro~ sem poder recorrer a tàe~ inst1.uições . nem d!s.,or de . faCI-
lidades npvas durante a crise ? 

E' força reconhecer os · effeitos beneficos da iD!tervenção do ~overnQ 

Federal o an·no passadó no mercado do café, ·QlUe -permittiu evitar a ruin:, 
da nossa ma:ls importante fonte de eX'pQrtação, más o pl~no de c::eiesa desse 
producto não surtiria de p.rompto os mesmos effeitos, se fosse applicado: aos 
demais. motivos. sem duvida, que levou o GoveT'Ilo a limitar a elle a sua 
acc;:ão. 

A Carteira de Redescohtos, que tantos serviços tem presta.do ao corn-
mercio, não podia senão de modo indirecto e precar!·B, em virtUde C:a ... rigidez 
dos estatutos do Banco do Brasil, benefci?!.r a producção. Comtw.do, os resul-
ta.Cos obtíc:os. graças ao -seu funccionamento paténtearam as vantagens que . ' ' 
produziria a instituição de uma cartei-ra de credito agrícola e hypoth~carin. 

!1. que presiôsse a mesma orientação criteriosa. 
A' primei.ra vista parece desarrazoado dotãr-se um· banco desti.nad.o · 'l 

operações commerc!áes, de curto prazo, com uma. ~ecção, que exige immobil'· 
zação de recursos por .períodos longos. Não haverá nisso, todavia. o menor 
inconveniente desde que a organi,zação e o funecic:mamento da .Carteira de 
Credito Agricola obedeçam a. princípios que seja.m característico:, dessa mo-
.O:::alidade de credito, e que as suas operaÇões nada tenham de commum com 
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as das demàis ~.e.c;Çôes do banc.o. o: ·exémplo do Banco .. çle 'lá ·Nc!é:lón '.A?·geitt·iiw ,. 
crue desde 191>5 ~-ea!lza operações de .'credito _ag.ricoia·:·:ít prazos · relativàmerite 
longos mostra-nos a. exeqiübilidade da .m'edidâ.. · 

E' claro. porém, que •o credito agrleola e hy,pothéc'~r,ío r_equér no ·Brasil, 
• ' • .• • C• ">' •• 

organização ·muilto. mais completa do· que a Prevista .na emenC:a do Senado 
que apenas deveril. ser 9cceitá.. como nella. mesma se declara.. "a titulo prr;-
vis-orjo, at~ que -·o Congresso .N;acjonal ~esoiva ·sobre a Qt·g'a!lização definitiva 
d{) credito _a-grícola no pai~". 

Taes as razões por q ~e aconselha. a Commissãó de Finanças a approva-
çã.Q da emenda do ·Senado -ao projecto n. s·. de 192·2. 

•Sala da Commissão de F i.nanças, 19· de Agosto de 19<2:2 .. ~• Bueno Bran-
dão, Prestdente. _:.. Miguel Calmon, Relator. - Es'tacio Coimbra. - Rod.ri· 
gues .Alves Filho. - Vicente -F. V. Piragibe. - Bento_. Mt."anàa . . ..,..,. Tho= 
Raàrigues, vencido, de accôrdo ·com as· razões do voto "do Sr. A~tonio Cat•los. 
- .Antunes · Maciel . ...,- .Annanào Burlatnaqui. - . Oscar Soares. - , .Antonio 
Carlos, :vencido, noe termoe do voto em sepa,ra;do. -'- ÇéZso_. Bay~a. 

' V-QTO- EM SElPARADO DO SR. ANTONIO OARLOS ,, 
Não."obstante ·o alto ápreço em ·QIUe :tenho a autoridade do rj'llato;r, SOu 

fo11Ja.do a d!v~rgir C:as conclusões de seu •.parecer e a qplnar tiel;;t rejeiçãG da 
~mend11 do 'Senado. 

Reconheço a conveniencia de que o Estado P';"Oiiorciorie reetil'aos; d.irec 
cta ou indirectamente.' a insdttÍfções _que, em nosso paiz sEo proponhan• a 
transigtr cóm a <.'lasst agncola, con. .- ~ll! ·epetaridt- ·por emP:~·i'ls tin'!o5> sobrt ,a. 
base !!o credite. pessoal, cJG movei ou do hypotheÇar.io'. : '· · . 

Assim pensando, applaudi, no ann~ pÍissato. ·dando ao projecto minha 
assigi:tatura a· iniciativa d-o illustre DeputadQ Sr. C,inCi:nato Braga ·co.mo aco.-
lhi com sympathia os projectos dos distinctoô\ collegas_ .Srs. 'Luiz Bártholomeu· 
c Nabuco de Gouvé-.... 

Do e5rame a qu~ submetU esses tre~- projectos, a conclus~o foi a de que. 
feitas modbficações em . vari<~s pontos; ···ellés \ -e~ndensam excellentes idéas, 
a propi·iadas ao actual momento. merecedi>ras de todas as preferencias. 
Quanto ao primeiro refeJCiC.O, , o do :Sr. · Ci·ncinato Braga, ha '!!ara consi.derar 
que esta Comrnissão lhe deu intenso apolo; adaptando~o pleila met'lte .'_e·_ dando-
lhe a assignátura da quasi un~nimidade de seus membros .. 

Mas, não reconheço seja tão urgente e imperiosa essa necessidade que 
force a adaptação do alvitre concretizado . na . citaOO: . emenfu, alvitre que, sen-
do inteiramente invia.vel, !; bastante suggestivo para demonstrar a_facilidade 
com que se legisla sobre assumptos .de tanta magnitude e ;L desattenção. 
certamente. involuntaria em face de _importantes il!ter_esse~ : inherentes 1!-0 cre- · 
dito da Nação; 

A essencia da emem::-a. está no em premimo de . 400.000 ap.olices, do va~r 
de l ; 000$ cada uma, e juros de ·5 ·<to,. ao Banco do Brasil. .afim de q\ie este 



atteúàa: [h ,·<iv:ei:áç;õ·és c(e credito <\~,riep!a', em qualquer dos aspectos retro 
ulluçlidos: 

o plano ê invia>)e; porque .b BáU:•Co não conse3·mra cóHooo.r essa~ apoli~ 
·ce:s em ·cotaçio s.~t;sf-atoríi, para os in·ter~S$~s do Ést;do ' e do ·propri0 .Bap"CO. 
o mercuJ.:o de a•poFces no B;rasil .n~ot01e;a ;uma enü~são desse , . ..;"l.iltq. nem dé 
pt'.oporções muito ínenot·e.s/·.nil~te·, motnentó", e 'ségut'arriente-- por· alguns. annos 
ainda. A cotação desses t-it~i!l{~àe · e'in ~edJí.Tüo ( iendo· sido C.~ 7<50$ a que ihon-

·.tem regulou . .Paf3:;. os ,dás .ultiriias emts~Ões .· Ha .-, á.fnda apollces a sefem 
e~ittidas, em -:;,;Í~~ttH1ê de • coritr-'LC~OS e em execúçió de dispoSitiVOs dá·· lei ;h 
despeza 'Vigen-te ! ·Nesse rnesfri~ l~i se autor)~à. ''eu;:· ·artigo 1~'3, : n , .19, a em4ttir 
apalices . na im:pot•tÚ\c~J:i neC)es·saria. pa1·a. i~c!n~:J;'ar p.a.pel '~o~dQ.; rufim de ' re-
Çluzlr o melo ~i-r~ula.-nte,,'•que or:a : e~cede de l .. 90Q.ÓOO ·conto-s. ~ i .. 5oo.ooo -
e··-ê; .. facil :de ap:pt:el)..end~_r que o i1éciinio 'tem· -de p,ers'i-s>tir e de a.v-ançar em 

· crescendG até o pont.o em que· passe a ser .grave atteritado ao credito nac)o" 
na! . insistir em seni.eib:G.nte.· ~ecü~oo. • A prÓ.va dectsiva de .q;)le J1ão 'ê possivel 
esPera:Z., sendc) múi .~o;_;c~ mâis de ap,ollces, :está 'no fa.ctó .. de não· ter ,alcan-
·çadó- 'exito a operação .interna de 'obrigaç.ões do 'I'hesouro, a. ju-ro d~ 7 o/'o. 
l~hç~d~, o ·ann'o pa:ssa~o: ;e cuj11. cotação Já é inferior ao do typo do lança-
·mento . 

. Ora, ning:uen1 'â<'Íínitte' -a hypothese de que o honrado Governo da Repu-
blica convenha pa\:"oilqc~~ã-o de a.p,olices em .cotações ruttentatorias do nosso 
-credi'to. )TI'·, l>Orta-~to; d~ .coi1cluir~se q~e ficar!'~. em fantasia o func<.'iona:mento 
do credit"o. agriçola no que depende da!.' apolice!l · as quaes, como se· vê do 
texto !!a ·emenda; f!lão'. o 'l'e,cm'so .r~;:~;l, a ·esse flm attribuido . 

Mas erriroorà . inviayel, .o pla:rio ê de eLfeios noci V'o.S. O só proposrto de 
uma nova emissão, de ~J:lito ou paulatinamente, de. api:JUces reperc.iüe ·:-~orte'
mente nas cotações dep;:imindo-as . . e comoprQ~ettenG)o o credito .publico, ao 
mesmo tempo qué prejuc.·.ca de cer:to pel<J.·, gr!l--nde depreciação a fortuna pri-
vada q1,1e confiantes nos gov~rnos, -estA :itw:ertida e)U. :mrus éÍe · um m.il·hão. 
desses titulos. ' . 

Ao demais, é para consi-qerar-se; como aspe.cto mui re1eva.nte· para o inc 
teresse publico o de que quantos admHtem ainCa u possibilidade da colloca.- . 
ção _satisfatoria de apolices, devem destinai-as ao. pii:.gament o da divida flu-
ctuante dec-orrente. do's defi!Jf-ts q'Ue annururnénte ;e tê~ verificado. Esse e 
cestlno primacial que devem teT os creditos _publ!coo. 

Ainda na sessão ,r!.e hontem, por ~tiv:o de dividas fluctuan tes, transsito-
riallJ.ente consolidàdas .em lettra.s , do The.soÍlr'? a prazo rela tivamente curto. 
a. CommisSão assignou o. grave projecto autoriza-ndo. ·o Ba_nco Mercantil a 
contra. ellas, e· pela Carteiro. de Redes9ontos." e:rp.it!tlr puró p3J]:)el -rnoeda assim 
de5lnaturan do os- fins da ·instituição, -que ficará .ferida de rnor1;e, ao mesmo 
tempo que ·p!l'eparando o ·. ala.rgame_nto, uma vez mais- do nosso j!'l. inflaccio-
nado meio circulante. Fosse :possiveí. a collocação t:e ·apólices em c~mdições 

acceitav;e-is e cer·to ellas teriam sido -p-referidas â solução que a Commissão 
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.uloptol! e que ;/ale por err.Jssão de papel-moeda do Estado corri a aggràvante 
e a, singularidade de - sobre ella o ·proprio Estado pagar jurQS. · 

Convençan~-se• pois, 'quantos, neste momento, esperam organização 
prompta do credito à.gricola. com esse recurso de apolices, que se i!ludem com-
vietamente. Si houvesse o -in:tuito G.!l prot,esta1· á. sÓlução desse problema. 
J~ão haveria tneio seguros do que o de apoial-~o. sobre tão precaria e faJiivel 
b:tge. , 

O outro a.ilcerce sobre q.ue pretendt~ levu.ntar-se a Carteira ~ ainda• mais 
preoa.rio e fa.lllvel. A ex.Per.iencia; em nosso meio, revela o insuccesso com-
pleto l'las letrf,l~ ·hypothecarias qúe não ten.haln -~ . garantiaS 

1
dp credito bu-

blic~ . Exceptua.das as emittidas pelo Banco de Credito Reál de Minas Geraes 
de juro de 7 o/o e garantidas pelo Estado C:e Mi-nas. não se apontam outras 
que tenham alcanc;:ado ,exjto; e. e~sas mesmas só o têm éonseguido por se-
rem em numero ·restricto "e terem sido sempre !llanej~das com rara· pru-
dencia. 

J.. emenda do Senado autoriz~ letras a. 5 % e com a g:o.ra.ntia ·exclu-siva 
C: o Banco. A v-;uie-se pela cotaçã.o das a 'poli c!)!). (j)Ual vae ser a dessas letras . 
o . De,putado C!nclnato ·Braga, vendo cla.ro no a.ssumpto, -prescreveu em seu 
projecto a garantia da União para as letras hy,pothecaria;s do Banco que 
plamijtm, e para .ellas institui-u jÚro maior, 

Diante do eXlJOsto, tenho como certo que seria muito mais efficiente t! 

acertado emprehendermos os da Commissão de Finanças, estudo normal eo 
aesumptoo, tomando pa.ra guia o:; projecto5 e~<!-boradoE .pelos referidos colle-
gas. e. sem perda de tempo, sujeitarmos ao e:x:atne da Camara· ·o projecto 
definitivo. Haveria, . assi~, maiores probabilidades de s.uocesso, G.os quaes· de-
''emos deixar comp1.etamente se vingar !L emenda do Senado. O credito .pu-
blico ~offrerá novo golpe. a fortuna ·particular collocada em -apcMces expe-
rlml:mtará nova' reducçã.o, mas os 'recursas para emprestimqs às classes agri-
colas ct>ntinuarão a ser unicamente a.cnuelles que as instituições bancarias. 
como presentemente oucorre, ·lhes ptrderem l>ropordonar. 

·Sala c:as Sessões.. 17 d~ Agostr;> de 1-922. - A.nto1!4o Carlos. 

tJMENDA DO SENADO AO PROJECTO N. 7.7'1, DE 192l, DA CA'MARA, A' QUAL. SE Rl!lFElREl\l 

O PARECER E O VOTO EM SEPARADo 
. ' 

At'nrescente-se 0 nde convier: 
Art. Fi-ca' o Governo e.rrtoriZa.do a emprestar ã Carteirà. Agrícola que 

se constituir no Banco' do Br,asil a p~o e juro q_ue íôr convencionado. até 
o maximo d6 400 . 000:000$,' em aJPolices geraes da divida -publica. qu6 em1ttir 
para esse fim ' 

~ 1.• A Carteira Agrícola acima r.eferida poderá. emittir letras ·h·yp«?the-
(',arias. de juro não excedente de ··5 ~ % dos sel,ls titu,los hYI>othe,carios · appro-
vnqos pelo f1scal do Go·verno 

.~ 2. • A mesm2. Cartmrn.. mef.·iante a cOTnmlssão que _fôr estipulada en-
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c~.rrege.r~se-·n.a .de lanÇar ~:.o ··:i>UbÍ~co a~ .-Jetra.s ·hy;poth.ecari.< s emittidas pelos 
bànco::f de cre.dito. agricol~L que se 'fundarem nos E;~tados JOm garantia do01 
respectivos gov(lrnos. um<. ver que não excedam o capital realizado de 
cada um. 

Art. A ·dtsposiÇão constante do ar-tigo .. anterior e respeetivos para-
grapho~ vig-oram. a titulo ,provisorio at>' qi.te o 'Congresso resolva ,sobre a 
organização definitiva 'ao Credito Agricola nô paJZ. 

Henado. Feeeral. em 18 de A:gost.o de 1922 , - ~.-ancisco Alvaro Bueno de 
P~iva., ,Presidente. - Ped1·o da Cunha Peãrosa,- 1" .s(lcre~r..io ... Manoel Joa.-
qu.nn. de Mef!-dOnça. Marttns, 2° secretario interino. 

O Sr. Na,buco de GQuvêa: .- Sr .. Presh:Iente, permitta V. Ex. que em 
fàce (da attitude 'assumida ,ri_esték últimos .. dias pelo Sen~do, em ma teria de 
credito _airicoia, eu ~econheça _que razões tínhamos. de·· sobra, ' quando, em 
nos~~ d'scurso de: S de Junho deste anno, protestavamos desta tribuna con-
tra o ··acto da.quella Casa do . Congresso, ma.ndan<lo ã. · Camara o projecto 
~ue provide·11ciavà sobre a defesa da nossa producção · _agrícola e pastoril, 

·mutilado da parte r(lferente ao credito rural hypothecario, incontestavel-
mente a mais util das medidas reclamadas pela mensagem que os criado-

.res :i-io-grandenl?es enviaram ao .Ccmgrese<o Nacional. por intermedio do Pre-
sidente do Estado do ' RÍ<i Grànde do Sul, e F da na sessão de 29 de Marc~ 
do corrente anno, pélo meu collega de : repr'e~entação o Sr. .Toaquim Luiz 
Osorio. Não foi sem_ -o nosso protesto q:;e a Camara se viu f-orçad;;L .a vf>tar 
o projecto ãe emergencia, tal qual veh.t do Senado, sem poder nelle col-
laborar, embora Se ;trata8$e' de 'um assumpto q\le, por su~ ... ·natureza especiali-
zada, ·exigia o mais amplo debate e_ a mais franca coope~Ção dos répresen-
t~.ntes do:;. Estadoo criadores OM mais interessados na resolução do pro-
hlema visceralmente relacionado · com os .séus mais vitaes• Interesses. 

Emfim, percebetr o Senado, que o projecto de emergencia tal qual or 
gal).izâ.ra e fize.ra passar· pela Camara, incolume, blindado pela couraça im-
penetrava! do Regimento, era insufficiente para os fins a que se destinara. 
reconhecendo ser precizo fa~e; alguma cousa de mais seguro, em prol da mo-
mentosa necessidade das classes. ruraes do paiz .. 

ú Ser:ado -&.ind:, desta ve~. embora sejamos obr·,gados a reef>nbecer que. 
nos envicu um projecto aceitavel em suas finhas geraes e que julgamos 
do mai-or interesse para o credi~o agrícola nacional, o fez, usanio do mesmo 
expediente. Indelicado, pelo qual retira 'J menor dos direitos que a ('amara 
póde reclamar para si, de approvar ine<llda que reputo de maior relevancia 
para os interesses naci~naes pelo valor que ella mesma re~resenta, ~em 
o conslrar.gimerito de uma vota,çao forçaea, que diminue o effeito moral d(. 
nos~o yoto, retirando-lhe uma espon:taneidade ·q~e o ·senado devi'a ser o pn-
meiro a -cul~ivar para a excellencia do seu projecto. 

(•) DL~curso proferidç. na hora do ·· ('xpediente. 



o que é nials·· c.ui;)õso; porém, :;é . que~ o senado; pel'a paiavra' autoriza da 
do ' meu emineúte am!g~, é Sena,dor Samnaid· éon'êa,. confessa que teve pre 
sente. ·com taf ·proc'édi'mento·, til'Ó· .s6tn;éMe; um má.is -rapido andamento da -
solução de tão magno probleiÍu,;.'; ·Finalmtnt~ não coinptehendemós, tão ine:& 
plicavel quão ·:;~erod'io ·e~pirito d~ ~rgel)ci;, t_, quand~; ~es_ID:o agora, a Senado 
conserva dormindo na pàSta· de sua commissãa· da Agricultura, o projecto 
qu,e visa a c~~aç~o do Banco Rural ·Hypothecário ~uando p,elo art. li",. da • ··I ., . .. . .. . . •" 
actual lei de emerg!lnC' a decJarit <iue (; l~ta a medida •· definitiva ·qúe' reserva. 
para o credito . agrícola d() paiz·. 1 

. 

Note a(~ Q-a;na~a .Q.ue' ides~ .MarÇJo dó · óc)cléb.t~ .ànno tal d'ispos'·tivo foi 
def<tacado da prirneir~ lei . dE) em.erg'eneia. p~r"~ ·'ser"' approvado em pro.iecto a 
parte, .~o~ a pr.~m~ssa ·cath~~ri~a .'d~ : ··m:ai$ rapldo andamento. 

sej·a como f~lr.:, -sr. P~esidente, :v;i::ino::. acreilitar .Que o senado, se arre-
pendeu ·da ·entrave q u'e vinhà .• in terii.onil:b ã marcha ·do projecto :de credito ' 
agr.icola, e 'qu'i~ r~lmente. carnl~ha~ '\i~~~e~s~ ·, . da~dd 'úm ·no-vo auxilio d•. 
emergencia ao~ .. nossos criad~re6; por todas as fcf>rinaii!; . muito mrus !?Usbtan· 
cioso que o1·a_nterior.mente appr<i_vadQ:; .embo'ra de .çaraeter pró'l(~so~.i~, atl: que 
volte de Goyaz, o !llus!re relator dá. Co~rmissão de . A~icult.ura, que ·gna r<h.. 
fechado em· 1ma . p!iSb.; não sabemos ."c\om que. ·objE{ctivo, os papeis ' rei e'· 
rentes ao Banco de' ·Credito Rural. .' A Can:iara. çot'Íhece bem o nosso mOdo 
de pensar sobre es'ta ;'questão de Çredito~ . aghyrios . e sabe que preferimos 
a qualquer projecto provisorio a' organlzaçã,o · definitiva. de ' ·F~dera.ção ruri>l 
<los Bancos· Hyp'othecarios, .urgariizaçãn esta que ainda ha pÇ)ueo tE;mpo, 
em nosso .ultin?-o discurso 'sobre esse as;;umpto,. def~ndemos com ardot, acre-
ditando.: interpretar a f:ormâ que :melhor ·eonvéril' a,os interesse.; ~LgrO-pecuario~; 
da ·nação, · · 

Este nosso modo de pensar nã.o e~cltie · < . entret;_nto, noss"' ma.is fraco 
apoio ao projectc. do ·81madé;, ore eri. debat(l, com o qual estamos de phmo 
accõrdo, .pois a nosso v~r';c'ó Bl).nco do Brasil 'de todos os nossos estabeleCi -

. \' . -· . : . . . .. ' : ~ . . . . . ... ·. -
mentos de creditó é o qu·e rea.Jmen.te ,tem mai.s ' idoneidade mo~al. e ma .. 
teria! para o bom exitç do emprehendunento que visà. alcançar o projecto 
do Senado. OperaÇões desta' ordem, são· ·.real~aveis apenas ·pelos Banco~ 
que .o Estado põd,e· dirigir ou ' orientar, ~ão .. visando outros lucros ·que .o in-
teresse·' super:.Jr da ··collÊicUiridàde . Nes:as cond.iÇJões sG se encontra entre 
nOs o Ba,nco dó Brasil, sobre o: CJ.Ual o Estado conserva meios e faculdades 
suftlciente de dlreccão :e· de fisc.al.Ízação, o que, assegura, tanto quanto pos-

. sivel · os !mportantes e fÚ.ncianien'taes ~er;igas que instituiÇJões desta. nature~ 
devem prestar, como coaperagões. de direito publico . .A at!i.i-mação de qu., 
não cabe dentro de sua miss!i-o ao BancQ . do Brasil .tratar ·de questões que, 
com.o as do. pl''ojecto, estã.o !Ora da. alÇJai!a. de sua carta .orga nica é absolu 
tamente erro~eU:. Se a funcgão soCial dos B<t~cos é justamente a de transfÓl · 
mar os capitaes · improductJ~oa: de seus c'Íepo!jltos em cap!taés productivo" 
que . melhor funccão pod~ria ter o ~anco à o· BII'asH; neste momento, do que tra-
zer c "auxilio de seus depl)s1tos, que confo!'me affirma o seu illustre pre'aidente, 
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atting;m a quasi dous terços de nossa dirculaçii:o-fiduc:aria em auxilio da re-
solução de um problema da inaJs alta relevancia, qual a defesa dP. noss .. 
pr.oducção: agro-pecuaria, sobrefudo ago<a, que sua ~nova Cllrteira ·pspeciaJc 
·sàda, creada pelo Estado, vai. em,prestar ·a.. seu organismo uma .elast~cidadf;l 
d~ acção á altura das circumsta~Cias·. · . · 

Estamos, neste ponto; de lnttiro acCôl'do cvm o parecer do lli.ustre Re-
lator do projecto, quando cita o exen)l)lo ·do B~nco de I~ Naciori da Ar-
gentina. Nesta mesma corrente de idé<te, podemos appellar tambem para 
o exemplo ·que nos chega da R!ei;>ublica. Oriental do Urugüa;y:,_ que, a nosso 
ver. possue um d?s rnel~o·r,es ~p~ar~Jh~rh,c~~~$: .de <h"\ldlto .rural h,yp othec<>· 
rio que conhecemos; mas que, . entre!ati.to, hão dispensou .à- cooper:ição do 
Banco Nacional e do Banco de Seguros do Estado para o auxilio da defesa 
da produc~ii.o agrc:pecuaria da Repuh'li9a, no afflictivo momento creádo pel:~ 
prQ<:<mte cr:se 

Não é, pois, un'1l~J ''-Jln'.;.vaçã~;- éiué vamos. -introàuz'r em nosso rn,,o" finan-
··céÍro. nem é umli aventurá: pei:Jgosa, piu·<> ·:os ·!iÚéress~;s· Cio· Banco. do Brasil, 
ante~ peJO <:On~ral'ÍO, 'a llOVIl cai1:ei~à. .~riÇOJa, itm~n~(}a- âS 

1 

O~tras ja ~Xl:!! • 
tentes no Banco, constituirá uma admiravel orgal)ização qy.e vaJ 
confiar ao Estado novas forças para presidir e. orientar na me-
dida do J;osslvel o funcci_oria.mento do· ~~·edito agro-pecilario em nosso paiz, 
influindo na dirécção ·· geral ·de todas as àcti~idade:s re!aciona.:tilS com este 
ramo de _Fiqueza pubÚca, c·o~ a mesm~ efflcieilçÚt· (!e ·l).cçã(),;· qu,e . até ago~,1~ 
encontrou no nosso grande ·estabelecimento de credito officia1, para regu-

. l;tr o ' cambio: auxiliar ~ Tbesouro é amparar _{!. commercio no interior e no 
exterior (lo ·paiz. 

E' claro, porém, ·que toda á boa· _marc:ma; desta po,derosa, mas ·cl.ellcadrv 
machina de progress-o, deve repol]sál: so]l~'-1'1 ~ma. regulam,en tagã() ·perfeita 
da nossa carte'ra hypothecari<i, na mais" escrupulosa execução de sua lel 
organica, e na conti-nuação a mais uniforme de sua dire·cção. E', pois de 
esperar que, como foi obs_ervado no Senado pelo ·seu i!lustre Vice-Presidente, 
o Senador Azeredo, o actual detentor. <Ia gerencia suprema do Banco, na 
vigencia da qual se vai orga:(lizar a novu carteira, conserva o seu posto; pelo-
menos, até :ter livre pr.atiéa. de a.ndnmiwto,_ tli.o- importante in_strume~to · de 
credito. 

A organização ,dú .regulamento da Carteira Agricola: do Banco do Brasil 
nos preoccupa bast11,nte, aP,ezar da co:nftança que depositamos no eminente 
homem de flnanç;as, que o Governo em boa hora collocou na presidencia do 
Banco do Brasil e a cujó me.~e_cimento eu .riindo to'das as minhas homena-
gens. Esta nossa preoccupação é m;iundà da i:ediwção um tanto confusa 
de alg.un9 paragraphos da lei do Senado, o qu.e, al"ás, já mereco~ reparos n.o 
proprio Senado. 

0 SR. FIDELIS REis: - E' pósitivamente omisso o projecto co genaão. 
O SI<. NABUt:Ct DE Go'iiVlilA: - Mas V. Ex. ver!\. como p6de· ser bem or-

gaJ1izaclp. 



Es.;iéa ·reparos ootigdral11 G illJisb;~ Senador Sampaio 6q'i:rê~ .:•· expliêat;:õe~ 
compi~mPhtár~S~ · qué . n~ ' ciJ:SO ;'CPD~r.e.tb tomaram VÉ!rd[j.deiramcilte a fÔrma· 
de.' ~m ~- coiri~;cibi;sso, .ent~~~ -~'· B~~~9:. do · :_Br~~~ ''é· o~ ' credor~s pâtdcios . . ·q mi1Q, 
porém, ik•ipterpretação. dli. ·p~;es~rite . lei ~erá ' ovien_tada ·por U,'l_l! ~ÇJvr- }egu-' 
lamento pedi~ os venia aos \qiüi sir '\rãó. '. incumbir •i:ré tão iinpof.i:a.n te rrte-' 
dida :Pata>r~zéi· .algu~ãs ,'Poriaéi·;çõas --calc~das ~o obi$cl:tvo ciué· tive~~~ em 

- .. ,, . .; ', .. · · _ .. I \:. ·'' . . . . 

vista os s'ignatarios ·, dà · 1nensagei'n 'do'!; criadores ·rl,o:gr'àndenses, da qual. 
e.u fui :o :rri~i~ . hÍ!inild~ ' . sfgnht~;'fÇJ , 'como,)epr~senta~t~ ;·da Asseciaç~Q RtÚq.l 
de 'Bagê; úl;n 'dô~'· ~ai~ :)rppg~~~~-tes ;ceiltnls pastó;i~ do ':F.s:ta4o dq R) o · Gr'a:iH.ll 
do S:UC . ' · ·· ' · 

Pr~Jirrüriarme'rü,e ; est~Pll se_gl,\l'O,S1 LIJle ,ô :i·eg'ul~&ilto. da ,nova cât;t!Ji-:', 
ra d~ credit~ a~ric;~l$ 'dO'. Bâ.;ilÇó _.da Republica: ·sElr:fl 1.ui1~ càrteira ' r~e: -~~"'~
dite ru~ar: :que .:~ão 'receÍ;el~á ,·_~e~p~ltos;;'. Íl~o ; J;ar:á. :,d&sÇôÍ'ltos Íiem'.c enipreàü -
mos Ç~inmuns·; a eúa: ~ã~ :,serã; fii'.Cü.Ú~dÓ · . effectua,r' · tr'a:hsa,cçÕe~ · que i:>~la. 

. ';.," ", ·.. ·... l ' ..... .... . . . .. ,.•. 
sua orl.ge~. ·e nature:?a, estejam • co~pi·ehendidas · na secção co,mnier cià l ~9-

Hanc.ci,.' devendo·: · ~ss.i·ni ; ócÇupàr-se · e.xc~usivamente ~ió~i .fin·s ·aÓs q'uaes se ,·deiJ~ 
t!na el;ri _;especi<!-li.dad~~ · .. . . ·' · .. . . . 

Na regulamentação, porém, da.'· cú.t6i ra, deve .'··rÍ.(;â/.:·i>ern ·· <.:!aro. qúe o~J 
seus emprestimos ' serão· feitos···â' ~Óngbs . p~á.~Ós; a j .u ·ib'~(íihr'i;~ ; excedentes át 
\llt~ · por . cerito, seja qual 'fôr ·~- ptazo. do . _emprestirrio)~ sobi::Úiid~ com um~ 
amortização medi;.;,nte . . qu9~a.s-.' annuaes, . ·ql.· que. consti.tue, ; .combi~ação mais 
engenhosa para "i . rriobjlü~ação . d~ propri~daes ait:ar:á. · uu ;~toril e o que 
repres~t;Jtá. . ri ·~sse!)cia' do · cr.~ito r:m.:al étn .suas .grandes 'IÚt)lll,s que devem 
set· .. ma~ tida~ em. tedas as' -~odalidaês'- ~b!lte: . gen~ro d~ credit~, '((Úer . .!''"' ti"<\t<.: 

de ' bancos dê credito. agricola proi;lÚamemte ' ~itos., que( de si'Il)-P,les c~iias. d>, 
<:a r teiras- . (je ·eÍhpresti~bs· sob penhor âgrzrio. . 

.Ào· libertação da dl~id8!: hypotheoa:ria·. p·~r a mortização .a lo'ngos prazos 
não só resolve •.o J,Ú"oblerr;a\ da: seghr~l'lça'. e do valor !·d.a ri~ueza immobilia-

• . !' • . • :, • . -:- l • . . . ~ • • .· . ' ' 

ria como ·gar\.'irite êom ·fli,cilid!!-de o ree!J,lbelso ·(ia!; somma~ tomadas por 
empresÚm·ps, ·,-~e)'ll o' :eon.$tra.n.girrtento das r~stitl!içõ!Js e -'b.loco; a prazos fi~os 
com ·as diÚ1éÚidàdes ... qtie ~.í~rci.~1p em ás , í/ez~s· no momerl.to prei:izo do ve,I-
ciméiito· d!l penhor' agrari_o'. 

C> SR. l!"'DEiLrs REis :·· -+- Seriá: o modeio argentino. 
O SI!. ,N~aU;co riE ·G_ouV:mA. : :-. 'Ou uruguayo, ou {!'e tod9 banco ruraL 

. ·. , ' I ~.. . 
A proya ·do que .affir1uam.os,_ é que n~ Republicas do P rata; apezar d~ 

fo'rmldavdl: cristl ' q:tle avàssa~a a . vida .a gro ... pequ~:tria daquelleS• paizes criadores,-
quasi p['Q ha ~xemjJ1o de liq:ui~açÕes ··d é' hypo'théca~, pelá émr!);;a de proprit-~ 
da de agrarijt dad~ em penhi:n· do ~~pt'estlt~o. · . 

E' e.sta .a ·conclusão ~og•ica das griu1des vantage-ns que s>r·opor<'iona a, 
:unortiz~Ção · da d!vfda vu'ra~ por quotas ann'uaes : Na; ' ~epublic~ Oriental dv 
Uruguay, o prazo ·para o.s e);Ílprestimos com hypotheca da propriedaile· 
:lgraria é .d·~ ao:· ann,os, ·6 juro· pe ··6· •f• ·' e amortiza~ão de . 2 •1•; ' isto quer 
dizer que ·r;,o tiiri de' ':)O· arinos com uma . ~unples · c~ntribuiÇão · de .8; ~ "+• a 
di viria, se e.xtingue · .con1pletamente, ]Jstas · considera çile.s, qUe sujeitamos ao 
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' esp'rito clar-ividente do Chefe .da- Nação, é.rh cujo p.atriotismo ccn:jfiamÇ>s noo 
dão as mai9res esperQ.nças. 

O estP.do a que ·chegaram os criador-es do Rio Grande, obrigados a ·so-
11citar o adiamerr(:o do· .pagamento !lo impo~o· teq'itorial de su>tR groprieda-
des pastoris, faz ver claramente a, . grave' situação que atravessam. 

O SR. F'IDF.Lis iRms: --;:..,A crise não 'ê s6 rio •Rio Grande do .Sul; mas::em 
todôs os Estados da Federação. 

() SR NÃBuCo DE GoUvll:A.: --' Disse hà. 'Pouco q~e ·fállaNa como signata-
rió da mensagé·ffi dos oriador.es: do Rio ·q·ràndé; maif em • these o ·qu" atfirmo 
p6de se estend~r a ~odós: .o; ·'Êstados: .•· ·' · ''·''-' .. \ · .. 

Não prec'zamos de argumento )'Ilais eloq1_1ent~ para pedir á Camara o 
rapido . andamento.: do projeétó oz:a em d~bate .. (Muit,o õewr,_; ·n·•ufto lit:m. o 
orador é viv(llmente cum~entai:Zo.) · >- • 

l 
A emenda dQ Senqéi.O .. é· approvàda; sem• .débate; e~ en1 ileguidn. t-'lmllem 

approvada a se~-inté 

REDA.CÇÃO FINAL DO PROJ'E~O N. 7·?·1·-:'Ã) DE 1•921, DA. CA.~ARA.. EMEDinADO l'EL:l SE-
NADO, QUE AUTORIZ.\ A ABRIR, ·PELO MINISTERIO DA A.G!UCU1JrU:RA; O :CREJDI'Í:O .mxc 
TRAORDINARIO DE 8511:000$·, PARA. PA.GA.li-IEl;..TO DE' PREMWS BSTABELECm0S PELOS 
DECRETOS Nl;l. 12.89:7, D~ 191Í_8, E 1:3.9-20, D~ 1919;' jii' QVE A.UTO~I~A .Q .G0}'ER!'l0• 
A. EMPRESTAR Á CARTE:!RA AGRICOLA ATÉ O MAXIMO DE 400 , OOQ :000$.Ó00 

(Projeeto n. 771, de i921 ~ 'Fin~1iça.:" 290-922) 

O ~ongresso NàéiPnal re~olve.: 

Art.. 1~ Fica o P<,der Executivo auto:rizad_o. ':L ~l)rk:;: P,e19. WJ?ister:c:' da 
Agricu-ltura, Industria e Commercü;i ·o credit·a extraordinario de ··s5o :000$000 
(.oitocentos e ~incoenta contos de re~) paTa. ·a.tterideJ; ·an- págamento dos. :pt~o
mios estabelecidos pélo decreto n. 12 .. 897, ~e 6 'de :Ma.rço de 1918, e a·nteriCÍ-
res ao de n. 13 Al2·6·, de 17 de :Qezetnbro· de 19·19. 

Art. 2.• .. Fica o F.óde; Executivo igualmente âutorizado a ·emprestar ,a 
Carteira Agrícola q-ue S«: constituir ' no -Banco élo: Bras-il, a, PrlO!.ZO e jur-o~,que· 
fôr eonvencl:onado; at~ o tnaximó de 400.000:000$, em a-p<)Jic«;'s geraes da d:-
vida publica, que emitÚrã pli,rá esse firr. 

§ 1." A Çarteira Agricola aéima referida podem emittír letras hyppthe-
carias, de ' juro não excedente de 5 % -e rut ,próp()rção maxirna dé· .50 o/o dos 
seus titulas bypotheca.-"ios approvadõs pelo r:scal do G-overno .• 

§ ;<!•- A mesma Carteira, mediante a comm.issão que fôr 'esti~~ia~i. ei:icar-· 
regar-se-ha de lançar ao publiéo as let:J:as hypothecarias emittidas . .pelps bari-
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cos de oc-edHo agricol·a que.~se fl!nda~em ·nos Estados com gal·<J.ritla dos respe-
d!vos governos, uma vez que ·não excedam' o capital reálizado de cacta um. 

' ' 
Art. "3.• A disposição constante do artigo antêrior e resne~t!vos po.ragra-

phos . vigorará a tit:Úlo provisório, até que o COngresso resol~· sobte: ·á,~. or;g~-
nlzação definitiva ao Credito Agricola no PiJ.iz. · 

Art. 4.• Revogam-se as d.Jsposi~ões. em contrario. 
Sale.. d:as 'commissõ~s. 2~ de :Agçsto' .de. 1922. Pir~;he·i1;o •rf~:~ior.·, .:;:·:, João 

1'a.b1·al . - Jodano dé Cast1·o. 

> I 
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Titulos de emprestimo çontractado pelo-, 
Thesouro ·Nacional com o Banco do·· 
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_ Brasil _equiparados ás lettras . e · notas. 
promissorias regidas no Dec. 14.635 ~e: 

21 _de ·Janeiro de _1921. · / 
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CAMARA DOS DEPUTAl>OS 

SESSÃO DE 26. DE AOOSTO DE 1922 

FACÇÃO FINAL DO PROJ=r'O N ·. 133, DES~ ANNO, DA CAl\iiAI<.A, QUE AUTORIZA A 

ABRIR, PEJ;-0 MINISTERIO DA FAZENDA, O CREDITO ESPECIAL DE 291:307$500, PARA 

PAGAMENTO DOS JUROS DE ÀPÓLICES, CUSTEADOS l'ELA VE~A {• DO ORÇAMENTO 

DO MESMO MINISTERIO, NO l!lxERCICIO DEl 1920; E DA· OUTRAS l'ROVIDENÇJIAS 

(Finànças 2016, d~ 1922) 

O Congr.esso ~aétonal resolve: 
Art. 1.• Fieâ o.' Presidente da Republica autorizado a abnr, pelo Minis- , . 

teria da Fazenda, -o credito especial de 29:1.,:307$509, destinado ao pagamento 
de juros ·de apolices, custeados pela v~mba 4•, do or_çamento do mesmo min;s- · 
teria; para o exerci cio de 19·20.. 

At't. 2.• Ficam equiparaãos ãs letras e notas pr~missoriá.s referidas no 
art. 15 do decreto· n. 14.163'5, de 21 de Janeiro de 19·21, os titulas do empres-
timo <:ontraC:tado. pelo Thesouro com o Banco do Brasil em 31 de Julho do 

·a nno . 
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala das Commissões, 24. de Agosto de 1922 . - João Oa.b1·a.z. - Pinheiro 
Junior. - Jovialno de castro. 

Est~ projecto c:'ujo a rtigo 2• co nstituía uma emenda offerecida peJQ. Com-
Jissão de Finanças, fo! approvado, sem debate, em ambos turno~. 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO :DE 4 DE OUTUBRO 

O Sr. Lopes Gonçalves: 'sr·. Presidente, pedi a palavra para requerer 
urgencia, af_im dt ser immediatamente discutida e votada a propos:ção da 
Camara dos Deputad~s n . 62, deste- a·nno. 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador Lopes Gon(.-alves, requer urgencia 
para q'Ue seja discutid't e votada a proposição da Gamara dos Deputados· n. 62, 
deste· anno. 

Esta proposição contém no seu art. 2• a seguinte disposiçã.o : "Ficam 
equiparadas áS !eiras· e notas promissorias referidas no art ;: '15· do decreto 
n. 14 .635, de 21 de Jane'ro de 192i, os títulos do emprestimo- contratado pelo 
Thesouro com o Banco do Brasil, ení. 31 de .Julho do coocente anno." 

O Sr. José Euzebio (pela or,dem) - Sr. Presidente, a pr oposiçã.o a que 
~e re.fere o requerimento qÚe o meu çlistincto ami-go Sr. Senado~ Lopes Gon-
9lllves, acaba de1 formular, está suomettida á a preciação da Commissão de 
Finanças e me foi distribuída pará relatal-!1.. Devo, pdrém, communicar ao 
Senado que ainda não conclui o exame d!a materia nem os estudos necess<tJ-
rios á intocposição do 11arecer á respe_ito : Reconheço, entn ;tanto, que se . trata 
de uma medida de governo, que, sendo resolvida com urgencia , melhor atten-
de>á aos fins que coU:ma. 

Não me opponho, ;wr isso, . ao requerimento apresenta do, e antes lhe dou 
n meu voto, de ac.'côrdo, aliás, com o que já tive occasião de communicar a 
diversos membros da Commissão de :Finanças e ao seu lllustre • Presidente. 
Sr. Alfredo Ellis. 

E' m:n:ha _opinião, portanto, que essa urgencia deve ser approva aa . 
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O Sr. Alfredo Ellis <*> (peza ordem): - Pedi a _palavra, Sr. Presidente, 
apenas para. comple ta:- as informaçõeEj trazidas ao plenario pelo meu illustre 
uollega e amigo, membro da Commissão de Finanças, Sr. José Euzebio. 

O projecto para o qual foi pedida urgencia refere-se ao emprestimo ou 
â somma dada ao Governo Federal pelo Ba:nc9 do Brasil, em virtude de auto~ . 

rlzações e projectos votados pela Camara dos Deputa dos e pelo Senado. Tra-
ta-se apenas de regula!'izar .actos praticados pelo Governo, \lm virtude . de le:• 
anteriores, decretadas J;elo poder competente, que _é o Poder Legislativo. 

Nada mais teria necessidade de accrescentar, Sr. Presidente, a não ser 
q,ue estou de perfeito accôrdo <1om o pc\'eccr favoravel do d!gno r~l~tor do 
projecto. Entretanto, ~eço permissão para faz~r uma observação que talvez 
venha esclarecer o voto do Senado, que, .espero, não deiX!arrá de s13r favoravel 
A pl oposição vinda da damara, attendendo á circumsta~cia principal de que 
essas verbas fu~,:n" destinadas a defender e amparar a producção nacional. 

Para contrabalançar o debito do Banco dp Brasil existe um grande de-
posito. de café. finíssimo, que o Governo tem -á sua disposição e que, Uquidado 
o "stock", como da outra vez, por u~a operação semelha nte, dev~rá resultar 

\ 

grande beneficio e lucr~ para - a União. 
E' esc.'usado lembrar que em época anter:et· o_ Thesouro forneceu ao Es-

tado de S. Paulo, em virtude de um projecto _de· lei a;utoriza'ndo a émissão 
de 150 mil contos para a defesa do nosso ·principal producto, 110 !llil. A tanto 
montou a quantia emprestada ao Estado de S. Paulo. Na applicaçã o verifi-
C'ou-se o lucro Uquido de 1'30 mil contos, cabendo, pela divisão de- lucros, 65 
mil contos ã União e outro tanto ao 'Estado de S. Paulo. 

A:proveito a occasião para responder a um aparte que ha poucos dias .me 
foi dado quando ctuva, de que S. Paulo tinha recebido ' favores da União. 
Não é verdade. 

O S.r .. lRtNEt: MAcii-:ADo: - Eu não disse "favor"; disse "auxilio". 

O SR. ALFREDO Er.Lis: - S , Paulo faz parte da Federa ção . Amparandc.-se 
uma producção de S. Paulo, como o caf.é, não se ampara um produdto pau-
list&., ampara-se um producto nacJonal, porque S .. Paulo não é o unico produ-
ctor de café. 

Entretanto, Sr. Presi-dente, corre por ahi, e sempre com caracter ,16 
invectiva, que caM é S. Paulo e que S. Paulo é café, •quand'o os Estados de 
Minas Geraes, Rio de Jan~iro, Espírit o Santo e mesmo a Bahia produzem 
café. 

Entretant o, quando se trata de amparar um producto que é nacional, só 
se atira á fade de S. Paulo, como um favor feito ao Estado, qualquer quatüia 
destina.da ao amparo desse IX"oducto, que não é sómente paulista. 

Nessa occasião, S:-. Presidente, eu disse a S .. Ex., contestando-lhe o 
a par te, que estaria disposto a discutir quaes os au~ilios que teem sido dado~ 

("') Não fo.i revisto pel~ orador . 

I 
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:a S. Paulo, rião só e:n relação â. producçã.o nacional, como âs estradas ds 
ferro. 

Em' r~lação ao da · valorização do oa,M, jâ. declarei que a União lucrou. 
.U5 .000 contos. Operações desta natureza, de amparo desse quilate, qtiem nos 
dera que a União as repetisse annualmente! 

Trata-se, Sr. l?r'olsidente, neste momento, de um facto semelhante. 
Applaudo mais uma vez a acçãc do Fo'der Executivo, lançando mãó d-os 

1·ecursos que o Banco ào Brasil lhe forneceu para amparar eslõe produ~o. 

pOI'q~anto, pela estatistice. publicada ha dias, se verifica . q'ue, entre o ·l)reço 
do café , da ;afra de 1920 e o actual, jâ. a União, e. port8.nto, a ' NaçãÓ, estâ 
.9.Ufet:indo ·li,ICro superior &. r 250.000 contos de réis. 

Feliz o chefe de Estado ·que póde apresentar um balanço dessa natureza 
-entre o emprego de nma somma destinada áo amparo de um · product'ô, que, 
em poucos mezes, traz um augmentó para a fortuna publica da cof!llnuri-hão 
!lttciona l, e, portanto, para a Nação, de 250.000:000$000! 

Nada mais _-creio, Sr. Presidente, ser necessario dizer. 
Estou de perfeito at!cô1·do coin o honrado relator do projecto, e peço ao 

Senado, como medida r!e urgencia e de patriotismo, a approvação do projecto 
.como veio da Camara-.c- (Muito bem; muito bem.) 

O ·sr. Gonçalo R ollemberg (*) (peza· ordem): - Sr. Presidente , a 
proposição de ·qúe se tráta não é, ultima analyse, que uma autorizai:ão para 
uma nova emissão de paplll-mooda. 

0 S_R. ALFREDO ELws: - Nâo apoiado. 
O SR. GoNÇALo RoLLEMBERG: - Em uin paiz que tem a sua moeda de-

preciada como 'n-unca o teve, émi.ttir uma· grande somrria de papel-m<Jeda, em 
uma occasião 'como esta, id!gura-se a riüm, obscuro representante da N'a.Ç~o. 
uma verdadeira calamidade! . 

' Portanto, declaro a V. Ex. e ao Senado que, não querendo contribuir para 
jsso, deixo de votar e· retiro-me do recinto. 

O SR. ANTONIO MAssA:· - Vote cont"ra, mas fique no re~into. 

O SR. ALFREDo ELLis: - v. Ex. assim trahe o seu mandato. 
O SR . GoNçALo RoLLEMBERG: Entretanto, assim procedendo estou con-

vencido de que presto u~ grande serviço ao paiz. O que se pre~ende, 'repito, . 
-ê fazer uma nova· emissão, o q,ue, no meu fraco entender, repre~enta uma ca-
lamidade publica. 

me 

O . SR'. ALFRDo ELLIS: - Essa · declara ção é h u milhante para V. Ex. 
O SR. GoNçALo RoLLEMBERG: - S. Ex: póde julgar como quizer ; eu não 
submetto ao seu juizo! 
O SR. At.FREDo ELLIS: - Mas além do meu juizo, ha o da 'Naçíio . 
O SR. GoNçALo RoLLEMBERG: - E ' pa ra esse que ápello. Garanto ao 

·nobre SenadÔr 'que a ~aioria da Nação não concorda oom esse dispauterio, 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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qual o de emittir tão grande somma de papel-moeda nas actuaes- c;rf.!limstan-
cias. E' um crime! 

O SR. ALFREDo- ELLIS: - Mas não se trata de emitt!r papel-moeda.· 
O SR. GoNÇALO RoLLEMBERG: - Então autorizar o redesconto pela car---

teira respectiva do Banco do Brasil o que é senão autorizar .nova emissão· 
de papel-moeda, ellhlssão que virá. para a circ~lação monetar-ia do palz, 1quandó-
jã tem a sua moeda depreciada de mais de 300 o/o?! (Muito bem; ·n···u.ito. bem). 
(0 s,-. Gonçalo Rollem .. berg retira-se elo recinto). 

O Sr. Irineu Machado (*} · (pela- ordem.): - . Sr .. P _residen'te, os hon.--
rados Srs. Senadores estão se pronunciando desde jã sobre a medida 'em .si •. 

Devo dizer ã Casa que o ~eu ponto de vista é .diverso. Acho. que. não--
podemos, quando· os casos são controvertidos e quando a opinião do Senado. 
não- é geralmente fa.vo;ravel a uma medida, dis-pensar a intervenção das Coro~ 
missões. 

' As ut·'gencüas são acceiltaveis quan.Cto as meclid:a.s ·envolvem _providencias: 
geraJmente bem acolhidas, geralmente julgadas de necessidade .. 

Quando, porem, ha duvidas. quando o caso pôde .ser até daquelles emc 
que ainda mesmo os que são favoraveis as medidas querem, muitas vezes,. 
nellas collaborar, emendando-as, estabelecendo garantias, determinando res-
tricções, ampliando-as, e assim por diante, a urgencia vem de· frente con-
trar:iàr essa necess-idade impedindo os que são colhidos de sorpreza de, por-
falta de tempc.. estudar a questão. A esses sô resta um recurso: votarem na. 
fé da_ solidariedade politica, _ porque nem siquer existe um parecer sobre o 
qua-l possam basear o voto que devem dar. 

AchÕ, pois, que as urgen_cias 'sô podem ser concedidas, dispensados os' 
parecere;;; das commissões, quando as. medidas sobre que eJlas versam en-
volvem providencias geraJmente ·acceitas, admittidas inteiramente por todos. 
os- Sen~dores s~m discrepanc-ia e em divergencia. 

Voto, por isso, Sr. Presidente, contra a urgencia re·querida. 
Quanto ao . caso submettido ao Senado, vejam bem os Srs. Senadores· 

como iamos decidir. Lev'an.ta-se um Senador, que não ~ membro da Com-· 
missão de Finanças e requer urgencia para um credito de 291 contos, para 
pagamento de juros de apolices! 

O SR. LoPES GONÇALVES; - Como qualquer Senador poderia. fazel-o. 
O .SR. !RINEU MACHADO - O caso é apparenteme·~te simples - um ~rc:.. 

dito de 291 contos. Entretanto, o pr-incipaJ, não é o credito que faz o objecto-
da propos!ção, mas a emenda que permitte mais uma ordem de títulos a. 
redesconto e a uma consequente emissão pela carteira do Banco do Brasil. 

O SR. A. AzEREDo: ~-Aliás, temos feito isso muitas· vezes e em casos. 
mais graves. 

O SR . . ~RCILIO DE LACERDA; - Esse systema de engate é velho. 

("') Não foi revisto pelo orador. 



O SR. LOPES Go;NÇALVES·: - E' preciso notar que as letras são emittidas 
pelo Govarno . 

O SR. !RINEU MAC~ADO: - Diz o artigo 1 • da proposição:. 

"Fica o Presidente da RepubJ.ica autor-izado a a.brir; pelo Minis· 
ter:o da Fazenda, o .credito especial de 291:307$500, desti'nado ao paga-
mento de juros de apolices, ousteados pela verba' 4",. do orçamento do 
mesn~o M'inisterio, para o. exercício de 1920". 

yê bem o Senado que esse artigo em si não tem importancia . Mas : .. 
diz o artigo 2•: 

"Ficam ,equiparadas ás letras e notas promissor-ias r-efericl'i.S 
no at·tigo 15 do decreto n. 14.635, de 21 de J .aneir·o de 1921, os titulas 
do emprestimo contratado· pelo Thesatiro com o Banco do Bras!!, 
em 31 de Julho do corrente anno". , 

A minha primeira inclinação, Sr. P re.sidente, é votar pela medida ; mas 
é antes preciso conhecer, ao menos, o teôr desse contracto. Qual é o Senador 
que o conhece: Ninguem sabe o que vae votar. 

0 SR. LOPES GONÇALVES: ~ E' um contracto mutuo. 
0 SR . !RINEU MACHADO: --, V , Ex. COnhece-o. Já O leu? 
O SR. LoPES Go.NÇALVES:. - Li-o. o. Banco do Brasil comprometteu-se 1\ 

fornecer ao Governo as quantias. nece~sarias· .mediante requisições, até a im-
portancia de 500 mil conto&, a ssignando o . Governo, para esse f im, letrM a 
favor do Bouco do Brasil- a juros legal, quer dizer a juros de 5 o/o. 

0 SR. lRINEU ·MACHADO: -Para que fim? 
O SR. LoPES GoNÇALVES_: Si o Gove.rno pediu o dinheiro é por-que pre-

cis:wa delle para a:pplical-o da fôrma por que o disse o nobre Senador per 
S. Paulo. :> 

O SR. !RINEU ' MACHADo: ~ E o Governo estava autorizado a fazer esse 
contracto? 

0 SR. LOPES GQNÇALVES' - E~Jta:va. 

O SR. !RINEU MACHADo: - ' A minha situação é esta: não quero negar 
cumprimento a Úm contracto, mas q·uero sa ber si esse contracto exis te e ~i, 
existindo, é legal , si foi assigna.do por quem de direito, com a devida auto-
rização o:; qua es as suas condições, · si ·eue é 5usceptivel de emenda ou dé re· 
visão da nossa parte. 

E sse· cqntract o foi. registrado no Tribunal de Contas? 
O SR. LoPES GoNÇALvEs·~ - Certam~<nte o ·foi. . 

• O SR . IRINEU J\fACHADo: - Ora, ·votar assim sem mais nem menos, sem 
ao menos conhecertr~.os o teôr desse contracto; é, para usar da 'feliz expres-· 
são do .honrado Senador por São P3:ulo; faltar -aos deveres do meu mandato. 

O · meu em!nente antigo, -0 benemerlto Presidente da Commissão de F i-
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nanças, conhece a questão profundamente. Versado, c'omo ê ," nos assumptos 
dessa natureza, S. Ex. conhece a fundo a questão. Penso que, igualmente, 
o nobre Senador pelo Maranhão está inteirado dos termos do ajuste. 

O SR. JosÉI Euzmo ; - Já. declarei que ainda não complete! o estudo 
da proposição. 

O SR. IRn.'mr MACHADo:· - O m·esmo, poi;ém, não f.uccede com os outros 
merhbros da Commissão de Finanças: esses êstãii a quo. 

E' e·sta a nossa situação' de espdrfto. Não ' pode·mos votar um a ssumpto 
de tal gravidade sem exame detido a respeito. 

E o mais curioso, Sr. Presidente, é que o Gov€rno, que tanto· fulmhn •m, 
que poz tantas difficuldad~s· ãs pequenas equiparações entre modesto!! func-
cionarios, queira agora uma equipa.raçãosinha para seus titulos, em relação 
ás letras de bancos e particulares, notas promissorias. 

E' natural que, nós que lhe pedimos informações s·obre as equiparações 
de pequenos funccionarios , lh'as peçamos tambem s9bre a de que se trata. 

O SRl . LoPES GoNÇALVES: - São equiparaçõe de natureza dirferente. Aqui 
se tra ta de titulas de credito; nos outros casos, de vencimentos· de. funcdo-
narios. 

O SR . IRINEU MACHADo: - Não se pôde, afinal, deix.ar de reconhecer que, 
o que se visa ê uma equiparação, sendo·' que esta tem uma grande impor· 
tancia. 

Aliás, devo dizer que não sel a -quanto monta a operação . 
Poderá o nohr<~ Senador pele. Amazonas dar-me aJ_gunR e.;;clare<!imsrt os ? 
O SR. LQPES GoNÇALVEs: -A operação . <Ütin~e a !500 mil contos.· 
0 SR . lRINEU MACHADO: - . Quinhentos mil c-ontos! 
Veja o Senado como se pretende resolvet' operação de tamanha monta, 

sem se examinar o contrato, sem .. se saber qual a origem da obi'!gação, sem 
se dizer qual a sua procedencia , sem se cogitar da sua legalidade, etu. 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - Mas os titulos ·do Governo são dit natureza 
dos que .têm sido of'fe·recid'os a redescontos, assil;'nados por particul'l.i'~s ~ 

ba ncos. 
O SR . IRI!\'EU MACHADo: - Em· assumpto desta gt·avidade - parece-me -

as urgen cias nã o. poderr, ser concedidas. Por isso, votarei contra estfl., re-
servando-m" para examinar a questã o oppor turi:a mente, .com a sympa.thla 
q u e me tnerecem todas as causas pelas quaes se interessa o honrado Pr'>si-
i'iente da Commissão de Finanças. 

Apro veitando achar!me 11a tribuna, ~ já que S. Ex., o nob1.·e Senfl.dor por 
São iPaulo, al1udi o a um aparte dado por mim na occa&iã0 •ia 'discussão ch 
proposição da Ca mam dos Deputados que manda equiparar o Collegio Ma· 
ckenzi·e aos · seus congeneres of!icMes, devo exJ}licar · a razão de ser dess~ 
meu a parte. Não f oi meu intuito dizer que São Paulo tinha recebido fa-
v or es d~ União, ma s 'sim au.xilios, o que, aliás, ·não é a mesma c<Jusa. !Ma~. 

se s e considoce.m auxll!os dessa nat ureza c.omo ·favores, não v.ejo em que 
São Paulo pudesse ju fg ar-se me!indra.d~ ... 
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ü SR. ALFREDo ELl.rs: - São. Paulo não ficou melit..àrado, São Paulo 
não se melindra! 

O SR. IRINEU MACHADo: - ... com a minha phrase, que apenas queria 
mostrar que é um dever nacional soccorrer todas as unidades ·da Federação; 
quando ellas se· achem em difflculdades, nos momentos em que /obre ellae 
pesam grandes calamidades, como então succedla ao ,Cearâ. · 

O .SR. ALFRF..Ôo ELLIS: - Ninguem jâmais protestou contra isso. 
O SR. IRINEU MACHADo: - Todo o mundo sa·~e que- os banqueiros mais 

ricos, que os institutos de credito, que as caixa:. dE, deposito, emfim, que 
todos o;; estabelecimento~ industriaes e commerc!aes, por m3is poderosos, por 
·mais possantes que sejam, experiment&.m dif.ficuldades em determinados mo-
mentos d.e sua vida, e, em ta'! Cii.SO, não se vexam em receber soccor~-os ou 
auxilias, não dlminuindv, por isso, de valor ou na estima rla communhãn 
humanoa. · 

O 'que eu .quiz então accentuae:- ' roi que o nosso dever era soccorrer os 
flagellados do Ceará, em Jucta com as di.ffLculdadt:s da su.:~. proPria natw:e>'A, 
com os obstaculos que a sua propria situação e as suas propcias condi<;)ões 
dimê.tericae lhe crearam. 

o SR. AI.FREIDO ELLI;l: - Como sempre fazemos sem alarde. 
0 •SR. !RINEU MACHADO' - St> 'São Paulo tem por si toJos OS {d.VOl'':!S, 

todos os beneficios da natureza ..• 
0' SR. ALFREDO ELLIS:· - Da natureza ..• 
O SR. lRINEU MACHADO: - ... _só · posso orgulhar-me, como brasileico, 

por saber que em meu paiz ~xiste um Es1:\'3.do favorecido pelo seu clima, 
pelo seu territorio uberrimo; mas, não posso, no meu amor por todo o Bra~ 
si:, esquecer-me de outros Estados, em que o sol toi:'ra e onde as chuvas não 
podem penetrar seu sólo, porq11,e os ventos continuas as desviam para ou-
tras regiõés,, impedindo qUe · o homem alÜ possa veJ,l.cer. 

Continue a admirar e i:LdmirareJ cada ve~ ma.is o soctanejo cearense. 
Assisti uma vez um&. dessas tremendas calam:Jades que alli' chal!lam 

<1 secca. Os que labutaz:Q naquelle ter:ritorio são homt>ns que lutam com 
1:odas as dlt'ficuldades, com immenso2 infortuniós superiores a tUdo quanto · 
possa um cerehro humano imaginar. Mal a chuva deixa de cahir por um 
certo tempo, inicia-se a retirada, porque a . vida tbrn~J.-se impossivel. Antes 
da retirada., porém, abrem as ca.ncellas de suas fazendas, abandonam os seus 
gados -e as suas foctunas, de modo que, h<;>mens ricos na vespera, tornam-s~. 
abruptamente, · pobres, miseraveis. 

·Não é possivel, Sr. Presi-dente, que essa gente infelicissima, que -_log3 
.que a chuva começa a cahir volta a recomeçar -a v!da -na sua luta perenn~ 
contra o infortunio, deixe· de ser soccorrida nos momentos, agudos. 

O SR. ALFREIDo Er.Lis: - V. Ex. está interpretando perfeitamente o sen-
timento de todos os paulistas -em relação aos f]age~la(\os. 

O <SR. !RINEU MACHADo: - Pois o meu pensamento naquella occ.asião, 
quando aparteei a V. Ex., era' mosb·ar qU& nOs não p·odem~s . negar ao Ceará 
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aquillo que não tin.hamos o dicei~o de n~g?r· e.. qua.lquex Estado da Feder:&.cão, 
em caso semelhante. 

O SR. ALFkRDo ELLrs: -· Não era essa. a qul':stão em jogo . . Tratavo1-se 
do auxiliar um producto do Brasil, e V. Ex. disse que S . Paulo tinha t·e-
cebldo ·auxllio da Un:ão- em relação ao- café. " 

O 1SR. ' IRINEU MACHADo: ~- E recepeu não só- em relacão ao ·càfé,. ma.~ 
. r ' -" ' 

tambem em ·relação á imn1igração e . estradas· de ferro. 
iMas, qual (i a ;t'unccão do Brasl! senão auxiliar iis . partes do seu tet·-

ritcrio quando de auxiEos necessitam 1 
Não vejo nisso mal algum e nem . me at·rependo do voto favora\rel que 

de! a essas medidas. 
!Em · faee de dous , irmãos, um favOI'ecido Pela: nature:ro., feliz ·e _t·i_c:,o, o 

out1·o .por . ella d.esfavoi.'ecido, pol.Jre, 1nfeliZ; pergunto: · não se· deve soccorra-
os dous .igualmente? 

O SR. ALFREDO ELLis: - V .. ~- está .c·hovendo no rnol:Aado. 
O SR. IRrNilu MACHADo: Tanto melhor, pOl'!J.Ue isso faz faltâ no 

Ceará. (Riso). 
O SR. ALFREDo' ELLIS: - .Pois ê o que V. ·Ex. está faz~ndo, a.pezac d.l. 

secca. 
O SR. !Rr~Eu MACHADo: -Vê, pois, V. Ex., q!-le o meu pensamento não 

.foi uggredir S. Paulo, mas defender o Ceará~ 
0 SR. ALFREDO ELLIS: - Ninguem a,tacou o Celü·á. 
Ú SR. lRINEU. MACHADO: - Desde. pol'lé.m, que V. Ex., naquelÍe mo-

mento, explicou que não tinh-a intenção de melindrar ••. 
0 ISR. AI.FREDO ELLIS: - A:bsojute.mente nenhUma. 
O SR. IRINEU ·MACHADo, - . .... estav~~, terminadt. .. o. incider.te, &· lamento 

que S. Ex. renna hoje revidado um aparte dado tão sem intenção dE: ma-
guar a S. Ex. ou ao seu Esta.dl!>, sobretudo quando esse ap,n·te foi dado 
por um Senador tão obscuro. que não era digno ãt nova· refért!nci&. 

VoZEs: - Não apoiado, 
0 , SR.. lRINEU. . MACHADO: 

muit~ bem). 
El'a o que tinha a d1zer, (.Muito bern; 

O Sr. Sampaio Córrê-a - (*) (pela ordem) - Sr. Presi dente, as pa.;.. 
layras e..inda h.o. pou.ce> pronunci!l.d:as neste recinto ·pelo illustre Presi-dente 
da Comrnissão de FinanÇ<ls, Sr. Alfredo Ellis, cuj 0 nome peço permissão. 
para de~Iinar, convencem .de que a medida pat;_ a qual foi requet'i-da ~r
gencia respeita â norJ'Ilillização de um estaào de co?sas cree.do pelo cio-
verno: carece este de ser autorizado peio Congresso a realizar opocações que 
lhe pocmittam satisfazer a vultosos compromissos ;iâ_ assumidos. 

Trata-se, pois·, de regulâ.r:zw.: uma situ ação ·que não póue perdurar·. 
Por isso, tão sómente por este motivo, não m~ opporei a~ requeriment() 

de urgenéia. assim como, se tratar da questão àe meritis, votarei pel•'l 

(*) Não foi - revisto peto orador. 
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med:da, reservando-me, porém, o d:reito ·de analysar e de criticar ·a · acçiio 
administrativa que nos 'conquzio a tão desagrada v~! situação. (Ap~os). 

Se se tratasse d~ autorizar o Govocno à realizar operações afim de ap-
p!lcar. o productô .dellas_ a novos . serviços, quaesqúer que _elles. fossem, ne-
gat·ia o meu voto A· pr opos i_çiiq d!t C;tm!'lra; nãa PDl!SC. compreheQder uma 

. carteir:: de redescontc. efflciiOnte e metecedora de credito ... " . 
O SR. ALFRiilDo, ELLis~ - Apoiado neste pon~o. 
O •SR. SAMPÂio CoRidl;A: - . -.. tam'bem destinada a ~edescontar tltulos· 

emittidos pelo Governo. Prefer(ria, talvez, ·a emissãe> de papel-moeda, .con-
fessada men te ... 

Se se tratasse. repito ai·nda, Sr. Presidente, de operação para no-
vos serviços, o meu voto seria contrario ã. proposição da Camara, como o 
serã. em relação ao emprestimo de _ 3Q milhões de. dollars. pa.ra a Prefeitur-a 
do Dóstrlcto Federal, pedido em mem;;agem do Governo e ora em discussão 
na càmara dos Deputados. 

Neste caso, eu e os que commlgo commungam nas mesmas idéas parti-
darias r;tão podemos apoiar· o pedido do Go-Vocno. 

O nosso desaccõcdo, porém, exige 'uma· 'declaração e eu a faço desde jâ. 
A;s . forças polit!ocas que apoiam a situação, solicitámos ·approvação de 

uma médlda de Càracter política - 0 -adiament0 das ereiç.ões m u nlcipaes -
que os do meu partido julgavam necessaria; sempre enconlrámos .o me-
lhor tratamento e a m~lhor lealdade da parte de todos. os que nos apoia-
ram. - Em consequenCJa não no~ as::nste o di-reito de exigir a satisfação de 
um compt·omisso, do mesmo passo que negamos apoiú _:,. uma providencia 
pedida pelo Gover no. 

IDe outro lado, p'orém, entendemos que o nosso apoio á :;tutorização pua 
um novo emprestimo municipal de 30 milhõ-es de .dollars, destinado ao . . 
resgate de_ títulos de divida int~na; importaria na pratica de uma desleal-
dade pa.ra com aquelles que nos enviaram e.o Congresso como seus man-
datac·ios. 

Asslm ;iulgamo!' QUE' a· nossa consclencia ficará. tran<ruilla no comhat(! 
at> empt·estimo. auP sertl inteiramente ·livre e. nossa accão. sem qu~bra Õ" 

lealdade devida ar.· Dlstricto F~deral_ e âs !orças polltlcas que estavàm ~om
nosco compromettidas. abrindo. mão do compromisso reiativo e.o adiamento 
das eleições m uriiCJpaes . . " 

Se ce.hirmos. ce.hiremos no. cumprimento de .. um sacratl!?slma dever,· de-
fendendo os altos fnteresses da Municipalidade e do povo do Ria de Janeira_._ 

Tenho éoncluido, ·(Muito bem~ muito bem-). 

O Sr. A . Azer ed o '- (*) (pela i>rd:em) - Sr. Presi~ente, como varioa · 
Srs. Senadores jâ justifi·caram o seu voto, em relação â urgencia, tambem 
quero dar as razões por-que a apoio. 

(*) Não foi rev!sto pelo orador. 



76 

Pelas informações que tenho, ·Sr. Preside1].te o Governo tem neces-
sidade dessas providencia~ af1m de !iquiqai- os co1npromissos contr.ahido~ 

pelo Thesouro para c_Cim o Banco do Br.asil. 

Apezar de não sa· governista a outrance, ao contrario, 'não tendo desde 
o começo do acttia! Governo, razões para morrer de amores por elle, venho 
di:z;er que, jã no fim da sua gestão, ' não p.osso ·recusar 0 ·meu voto a ess . .:;. 
medida, quando ess11 Governo entendE> oue ella Ih!?' é necessaria, indispen-
sa v e!, pa1·a liq uid:u as suas: contalt com o. Bancv do Brasil. 

Nestas condtçô_es. Sr. P~e~idente, não vej0 razão .;Mlrn. que não seja 
concedida a urgenciá, at1m de attender á necessidade inadiavel invocada 
pelo Governo, proporeiona.ndo-lhe o~ meios de não deixat· á futura adrn.i-
nistração a responsabilidade dos compromissos existentes actualmente entre 
o Thesouro e o Banco do .Brasil e vice-versa. , 

E' preciso que ao futuro Governo fique o d,ireito de inic!ar sua acção 
como bam entender. 

·0 SR. lRINEU MACHADO: - Permitta o eminente Senador que observe 
qu~ ainda temos tempo para resolver, dentro das normas regimeritaes, a 
questão; não estamos a encerrar a sessão. 

. I 
O SR. 74... AzEREl'>o: - D:z o nobre Senadcr, Sr. PFesidente, que J?,ão 

estamos a encerrar a sessão; mas .. lembrarei a S. Ex. que já estamos no 
m.ez d·e Outuhr·o. portanto, mu!to proximo do encerramento dos ·nossos, 
trabalhos, accrescendo a cireumstancia, portanto, de termos d·e nos reunir 
brevemente para apurar a •eleição do Vice-Presidente da Republica. 

Tudo isto está a nos acons~lhar que devemos discutir com urgencia 
es~a medida, que é de caracter premente. 

E' facto conhecido, Sr. Pres1dente, que a ·Commissão ele Finanças tem 
encontrado diff~cú!dades para se reunir e dar o seu parecer sobre a questão. 
E' mais uma razão que vejo ·para que o Senado vote a urgencia .. 

Nós já concedemos uma autorização' de- 100.000 contos para &. C6.1'teir,., 
de redesconto, e ~o orçamento votámos outros lO(J. flOO. 

Ora, se votâmos duzentos ml, conto~. n<> Orçament\1 par.a redesconto, 
não é rlemais qu.e votemos agora a UTg~nci~. de um. credito constante do. 
Droposição da Camara dos Deputaõ.o~o, relativo ao mesmo assumpto. 

Temos feito aqui cousas semelhantes. Se desde o comeco tivessemos 
tratado de defender a autonomia do Congresso Nácional, haveria razão para 
agora repellirmos a urgencia requerida. Te:riamos ra.zão de sobra para jus-
tificar no no~l:'o procedimento anterior o actual. 

Não vejo, portanto; motivo para que não se vote a urgencia, · sobre-
tudo ·quando ella visa urna pt'opo,;ição que envo~ve interesse de alta monta.; 
'tante para o Th.esouro come para o Banco do Brasil, conforme estou infot'-
mado peilo illustre Presidenle daquelle e"ltabeleciment~ de credito. 

Voto, pois,' a favor da Urgencia, e acredito que o Senado não deve ter 
constra.ngimento em secunda.r meu gesto. 
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Eram .estas as razões que me levaram a justifi~ar o meu voto. (.Mu·ito 
betn; muito bem) .• 

O Sr. Presidente - Os Srs. que approvam 0 rre!3-ue.rimento. de urgencia 
para entrar Immedia,tamente em discussão a proposição -n. 62, de 1::.22, quei-
ram dar o seu assentimento. (Pausa}. 

Foi approvada a urgenc1a. 

O Sr. Irineu Machado 
rificaçã o da votação. 

(pela oràen~): 
' 

Sr . Presidente, ,.requeiro ve-

O Sr • Presidente: Queiram levantar-se os Srs. que votaram a fa-
voi· da u;rgencia . . (P<!UBa). 

Votaram a favor da urgencia 31 Srs . Senadores. 
Queiram levantar-se os Srs. que votaram contra a urgencia. (POJUsa). 
Não se tendo levantado nenhum Senador contra a urgencia, verifica-se 

que estão presentes apenas 31 Srs. Senadores . Não · havendo, portanto, nu-
mero. 

Vaj proçeder-se ã chamada. 
P rocedE'ndo-se ã chamada, verifica-se a ausencia dos Srs. Justo Ghermont . 

Benjamin . Barroso, :Manoel Borba, Gonçalo Rollemberg, Moniz Sodré, Jerony-
mo M<>nteiro, Irineu Machado, Vida! Ramos, ~rios Bl).rb<>sa e V~spucio de 
Abreu (10). 

O Sr. P•·esidente: -·Responderam ã chamada apenas 31 Srs. Senado-
res. Não ha numero . Fica prejudica do o reque~imento do Sr. LÓpes Gotl-
galves. 

SESS.W _DE 5 DE OUTUBRO 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador L<>pes Gonçalves requer urgencia 
para que a proposição n. 62, do corrente anno, seja immediatarnente discuti-
da e votada. 

Vou submettel-a ao· voto do Senado. Os Srs . que approvam a urgencia, 
queiram dar o seu assentimento. (Pc.IUsa). 

Approva.do. 
O SR. IRINEtr MACHADO: - Requeiro verificação- da votação. 
O SR. PRESIDENTE: - Estã approvada a urgencia. 
O SR. IRINEU MACHADO: - Ma11 eu quero fazer a declar_ação de que fui 

contrario a ella e por isso requ~iro a verifl~ção. 
O SR. PRESIDENTE: - y, Ex. quer àeclarar que votou , c'ont.ra o reque-

rimento? 
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·o SR. !RrNmu M-"-CHADO: Requeiro verificação da votação e não me 
retiro do recinto sem que ena· se faca. 

O SR. PRESIDh'NTE: -V. Ex. faz a sua declaração de que votou contra. 
O SR. ·JRINE~! MACHADO: - Eu requeiro a verificação ·da v otação. · 
O SR. PREsiD~NTEÍ: __:. Os s~nhores que approvam o · reqüerimeilto de · ur-

ge.ncia, queiram sa levantar. (Pausa). 
Votaram a favor 31 Srs. Senadores. 
Queiram. se levantar os que votaram contra. (Pausa). · · 
Votou contra apena:;; um Sr .. Senador. 
O SH. · !RINEU MACHADO:- Já ' vê V. Ex. que dependia apenas de .mim. 

CREDITO PARA JUROS DE APOLICES 

2" discussão da proposição da Camara dos D~putados-, n :. 62, de 1922, 
que abre um credito · de 291 :307$50G; para pagamento de juros de apoliceb. 
no exerci cio de 1920 . e equipara ás letras e !lOtas promissor1as referidas ' no 
art. 15 do decreto n. 14.635, 'ele 1921, os títulos · contratados pela ·Thesouro 
com o Banco do Brasil, em 31 de Julho de 1922. 

·O Sr. A. Azeredo: - Sr. Presidente, •quero dar as •razões por que vo-
tei a urgencia e por que votarei a :propos!ção em debate. 

Em cóndições normaes certamente ··não lhe daria o meu apoiu, porqu" 
entendo que eiia produzirá grande mal ao reg!men estabelecidu pel&. Car-
teira de Redesconto .. E não vetaria, por9-ue não conheço, como o Senado 
igualmente . não conhece, os ' termos do ac·côrdo feito entre o Banco do Bra-
sil e O· Thesouro Nacional, em virtude do qual o Banco tornou-se seu credor 
de somrna muit:ssimo elevada. Só por esta razão, por se tratar de facto 
anormal, dou fl meu voto â proposição, afim . de que credor e devedor :pos-
sam liquidar suas contas, embora reconheça o. mal immenso que is~o vem 
produzir, visto como ·fica completamente deturpada a autorização que de-
mos ao Gove!'no . para crear a carteira do reuesconto ·no Banco do Brasil. 

Sendo, porém, esta uma providencia n,ecessaria não lhe posso recusar 
o meu voto entendendo que o Senaao deve àgir do mesmo modo, afim de que 
essas negoci~çõefl havidas entre o Banco do Bral;Jil e o Thesouro, sejam re-
gularizadas, ·certo como estou de que o Governo lançou mão do credito de-
vidó a si'i.uação precarissima. 

,Hontem, o honrado Senador pelo · Estado de S. Paulo, meu· eminent~ 
amigo, Sr. Alfredo· EIIis, nas ligeiras palavras que pronunciou nesta Casa, 
lembrou os serviços que o Banco do · Brasil prestou então á valoriz~ção do 
ca!'ê, valorização, Sr . . Presidente, de que o Congresso· Naóional não •·se tem 
esquecido, pois ' ile ha longos an.nos a ella· vem emprestando o maior dos 
seus ~sforços, a começar pelo convenio de Taubaté, em que autorizou o Go-
ver;';o ·a dar o ('ndosso da União ao empréstimo julgado indispensavel a · essa 
mesma valorizagão. 
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()s Srs ;.::: l'!(3n·addp~s devem ·el!ltitr lemli~aiÍds quão difficil foi a pas,sigern 
dessa, autorização. _·A. Commi~s'ãp de :finanças, da .qual eu }~zia:. ·p:o~.i;te, v'Q-
tou. em sua. quasf im!lilimidade;, contra. ·esse endosso, :tend,o eú; Si· .. · PrêsidéD:te, 
dado entã·o o meu ·voto vàra:que o Con.~resso 1].mno1o~:;~:~s~: .e~!:lli: op~'raÇ[0 d~ 
credito. 

Deve· 'se: recÓrdar o .hpnrado ~enador· por · S. P.aulo, _que ·se bateu com 
tanta ded:6a.~ão pelô seu E;rtado pará a obte~~ão dessa. I>rqyi!lencià, que não 
foi _facÍI.a:, ·~i_çtoti~ do desejo_ dê S. ·p!lulo ·aqui, no Senado. 

O .SiL. ALFRF.no ELLis: ~ Foi uma luta .tremenda. 

O SI< . A.. AzEREDo: - Depois do em;I>resUmo di! .1~ milhões, que fo: o re-
sultado do CÓnveniÓ de Tauh3.té, o Estad~ de 'São :Pauio fez diversos outros, 
um de· 7 ni.HhÕ~s, ouh:o de. 3- milhões, e ' um quarto não sei se c:le ~ ou 6 mi-
lhões, ascendendo a sommà t_olal a • uina iÍ:nportari.cia maior <le 30 milhões de 
esterlino:s , .. os .. qÚaes, _graças· á ·valoriza.gão effectuada, S. Paulo resgatou, 
rom~letamênt~'; :solvendi:l cóm .. rel~tivà. facilid~de. os comp.romissos oriundos 
dessas ·Oll·eraçõe.s; .. 

O Sn. :. ALFP.mno ·ELLIS: ·i- Consígnando-s.e .ainda o fact? de .a AlleiÍ).anht>. 
não ter entrado com., a importanci_a ·.corresi>Olidente ao café que arrecadou 
no porto -Çie: .•\.'ntuerpi'a. 

·O SR. A: Aimrimo: .;. Na dmporta11cia. de cerca d:e 10.8 milhões de marcos, 
posao informar' ao :.no'bre ('lenador. 

Depois disto, .Sr. Pr,es:dente, o <Congresso d.eu ao Governo nova . autori-
z:J.ção, tendo :por uiso se esfoFç_ado grand()ment.E) o honrado Senador pelo Es-
tado da ·S. Paulo, c'onsegJ,Úndo que a União .emprestasse áquelle. Estádo a 
somriia:·cie liO mil contos .•. , -. . 

0 .Sn. ALrJ:'.EDO EJ~Us•: --o .. E' verdade . 
O SH. A. AzEREDO: -:- . devido a .uma emissão autol"izada pelo Co:ri-

gresiio de 150 mil éop..ÚJ~. 
Os resúltados ·d!!SSa operação foram os melhores . :pos.~iveis ' •• 
o 'sR. ,GoNçALvES Lo:PES\~:-:-'\'. Apelado. 
O Sn. A. AzERED.O: ~· ·• _ .• t:endõ·. o Estado de· S.' Pau'! o consegu~do. res-

gatar a sua divida para ii~i· :·ó:; '.rhes~uro Federal, dando a este· um lu.cro . ~-~ . . 
de 65 mü cóntc-s. isto 'é, p.e.r>cei:It~ltem à 60 •!•. · • .... 

Depois, •sr·. P 're$idente, · tivem'os a. ultima valorização, e é e~actamen,tà· ~i!l' 
ponto· que me obrlg:a a ·chariwr a attenção do Senado neste. m''emeiJ:tÓ ~ .. 

Eu· n{i> m!'t.hife·s~ei, rieste· caso, pelG projecto ·de valorização; ·nãó nos, 
t~rmos em que fÓt feita, porqne entendo - e o disse, em discurso aqui pro-· 
nuncia'do o ~ro passado, por occasi5:o de ; agradec.er a m:rilia 'reel~ição pa:ra 
Vice-Prcsiden.te· desta Casa, !e o repeti; ainda este anno -' que a valoriza-
ção'. n~o de~!a depender · do Go,ver~o Federal,' e -siin ser entregue aos inte--
resAAdos directamente, ao EstadG de .s· .. · I;'aui,o ou aos'.•productores, isto ·~. 

âquelles que e:nteridem desse negocio, mas que não· ·o exploram. 
' Fui vencido , . , O •Congresso entendeu que devia autor;zar o Governo· 
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Feder~ ·a fazpr a valorização como ~ntende!!se, sendo para isto créada a 
Carteira de Re<iescontos. 

O Senado sabe o medo por que se iniciQu a ulfima va!Qriza.ção do ei.ré. 
O SR .• ALFREDo ELLTS: - V. Ex. me -permitte um aparte? 
0 SR. A. AzERFJDO: - Pois não. ' 
O SR. ALFREDo ELLIS: -Não é verdadeiramente valorização. V. Ex. deve 

mudar o vocabulo, dizendo "defesa", porque ,o nosso proposito era o de im-
pedir que o nosso producto· fosse vendido a preço miseravel, C!JJJ?.O ~stava 

sen-do, nos mercados ,europeus e amerié:a.nos, O que fizemos foi mais. uma 
defesa do qqe uma valoriz;J.ção. . 

O SR. A. AzmEnb: -' E' uma.' questão dE' tel1llo. Def<!nde;r e ·valorizar 
são, por assim dizer, synonimQs. Como não se. pód-e fazer a defesa d~ •. um 
producto sem .~e recorrer aos meios para valorizái~o,. valorização ou defesa 
são te~mos que se equivalem, mormente · n~ m~ento em que sé discute ·!L 
valorização do café; cujo preço estava incontesta,velmente bàixo. 

O SR. ALEREOO ELLIS: - Não ha duvida alguma. Mas a intervénção do 
Gov~rno na ·defesa desse producto tinha, como consequencia; '· a elevação do 

~ - . . ., 
preço ·do café, porque os especuladores pão encontrariam o campo ·franco ás 
súas manobras. 

O SR. GQNÇALVES LoPES: - A defesa ~ sempre 1>?-ra valorizar e não .para 
depreciar. 

O SR. A. ·AZEREDo: -·Mas, Sr.' Presidente, defesa i:ambem foi o convP.-
nio de Taubaté; defesa tambem foi o !'mpre!'ltimo que autorizamos o Governo 
a fazer para comprar caf'ê, afim de que seu preço soffresse alta, voltando 
ao seu justo valor, tendo ee verificado, felizmente, que este valor foi além de 
nossa esvectativa: calculavamos este justo ·valor· em 10$, por arroba,'·e, 'hoje, 
elle é cotado a preços superiores. a 20$000. Portanto, ~ defesa p7oduzio a . 
valorizac.:ão do <:afê. 

Mas,_ o que eu dizia, é que· a valorização ou a defe~a do café, entregue-
ao Governo, foi começada exactamente por agentes seus, de sua confianç'l, 
inC'umbid:os de adquir!r dos produetores ou nos pontos do ·Brasi:l, on~e eXistis-
se, a mercadoria ·procurada. o resultado não podia ser mais satisfator:o, 
poi's que o seu preço ~nbio consideravelmente, o que é notorio. 

Para esta operação foi necessaria. no primeiro momento, a intervenção 
do Banco do ~rasil pela sua Carteira de Rede11conto, onde o Sr. PresidentE' 
da Republicé. encontrou os . recursos indis.pensaveis a essa operação. Re-
sultado: o caf<'!, que estava a 8$000, subio acima de 20$000, ·como se encon-
tra actualmente, realizando-se assim a valorização, ou defesa, como quer o 
nobre Senador. 

Ass'im, foi ·por intermed.io d,o Banco do Brasil que se come~ou essa ope-
ração. Mlas comu o Governo contrahio um l)mprest!mo de quatro milhões 
esterlinos, acrE'dito que esses quatro milhões foram entregues ao Ba~co do 
Brasil para se pagar das .·importancias que havia adiantado aos agentes do 
Governo para adquirir o café; e, neste caso, ao que parece, o Thesouro, em 
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Telação ao cal'ê, pouco deve ao Banco, s.:; realmente a somma de quatro mi-
lhÕes _ester linos, pedidos por emprestimo pelo Governo a_o ·extrangeiro, foi 
,ara reailizar -esse pagamento, ficando o Governo Federal possuidor de 
um grande "stock" d!' café. orçado, creio em quatro milhões üe saccas. 

Se assim é, esse café que pertence a.o Governo pôde perfeitamente f~r- · 
11ecer-lhe, recu~sos para saldar sua divida com o Banco do· Brasil e co.brir em 
]Jarfe as despezas que fez e para as quaes a ~recada5=ão não foi suffid-en-
te, porqua nto o orçamento votado o anno , passado foi de 853.000. contos de 
r€is e a receita· renüeu apenas a 498.000 -contos. 

Mas, , Sr. Pres!dente, Q Governo mudou de idéa em relação :;tos seus 
cagentes, passando essa fmicção a mãos extrangeiras, interessada s directa-
·mente no negocio! 

, 

Foi por esta razão que _eu v:enho dizendo, desde e do anno passado, quP. 
a valonzação do -café devia ser confiada aos interessado!'! irnmediatos, ao Es-
tado de S. Paulo, d!recta~e'nte ... · 

0 SR. ALFREDO ELLIS: - Apoiado. 
O SR, A. AzEREDO: - .... que tinha dado . provas de capacidade admi-

1Jistrativa para executar esse serviço importantissim0 . 
0 SR. ALFREDo ·ELLIS: -'Apoiad-O. 
O SR. A. AzEREDO: - Haveria assim mais cuidado, sendo con-

·fiada aos interessados a dirilcção deste serviço. 
O SR. ALFREDO ELLIS: - O que não se de~ia· era entregar o r ebanho ao ., 

1obo, como o Governo fez. 
O SR. A. Azmmno: - 0 ccmtité actual da valoriza ção do café, entre nós, 

-~ composto' das segu!ntes. casas: Johnston & Companhia ... 
O SR. ALFREDO ELLIS : - Ainda hei de tratar desta questão separadá-

.mente. 
O 'SR A. AzlilREOO: - ••• qa,ixa Registraüora, que é de Johnstori & C.; 

Ba:silian Warrants ..• 
O SR. ALFREJ)() ELLrs: - Q.ue é da mesma firma. 
O SR. A. AzEHEDo: - . .. · cuja direcção está. confiada aos mesmos Johns-

ton & C. ; e Caixa de Liquidação, tambem entregue aos mesmos Srs. Johns-
ton & Companhia. 

Todas essas casas têm por chefe principal o Sr. Eduardo Green, quer, 
·em Londres, fazia até hoje a valorização do café. 

O SR. ALFREDO ELLIS: - Isso quer dizer q\le o de.stinq da producção 
-do café do Brasil estã entregue a uma só creatura. 

O SR. A. AzEREJDO: ~ Quando devia ser entregue a brasileiros ..• 
O SR. ALFREDO ELLIS: - Aos mais interessados. 
O SR. A. AzlilREDO: - ... a pessoas capazes de bem dirigir esse · ser-

v:i~:o. 

O SR. A~FREDo ELLIS·: - .Ahi o Governo · errou, entrega ndo essa valo-. 
Tização ao maior interessa do. em tirar proveitos proprios. 

O SR. A. AzEREDO: - Errou de boa :llé, estou certo, e errou porque ti-
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.nha controhido um emp{·estin;o na. importa nCia _(le alguns·. lrii!hÕes ·.';~~:~ :-l~brii.s 
esterlinas, de John~toÍl & c.: RcitchÚd & ;Br others,, etc: , para ·a ' v;>-loi;i~ação 
do c;:üé. 

Depois que est e .a'om i t ê; foi a ssim organiza ilo,· e mals {le u·m õanqjleir'o-
hollandez. f_igurando .o Se . . eusto.dio Coelho, uni co . -brasileir o, c cimo r e pr eslln:-
t;lnte do ·· Governo, clm'o• er·a 'que os 'infer;es.s_es do ' Brasil não pod-:am ~e r cui-
dados com o esmero até entãp_ >~er:Ó~ado. :' · 

0 SR. ·ALFREDO ELLIS: - Não .,~ei_ mesmo porque o Sr .- Custodio Ç'oeÚ1o· 
for nomeado . .Não é. formado .em seierfcia papiend'i!. 

O -SR: A. AzEREDO : - O Sr. Oustoélio •Coe1ho· era o represént~xrte do 
GoveJ;'nO; 

'Ó SR. ALFREDO ELr,rs: .::_Cumpre a.i,.;da notar qÜe o Sr. Eduard~ ·Green ;. 
além de presidente de. Brit!sl1. :Bartk; dir~ctór da B1'asifãn Warrant _. ~· .da 
ca"~::t Johnstori & ç,, é ·.d;r~ctor .da São ·Paulo Rail~' e ~rei o que jn teres~ado
no banco dos Srs. Rotschild .· .São cinco entidades representa da s por um. só'· 
indl'vidu.o- b Sr. Eduoar.do. Green. 

O Sn. :Á · AzEREDO: .;._ ·Mas, qun.ndo ·se çreou a Caixa· R egistrado·ril dos· 
" '. ., ' . . 

Sr!'i .. _John~ton & ·C . • qu!O'. é um .a:I?·parélhc· exquisjto e es:Pecial.- .. 
0 SJl. AL~JlEDO ÉJLÚ_S: - Original .. . . 

ó SR . . A. c~ZEREDO : ' .-'-'-- . · .• com o direito · ~xtr~(n;dinar·\o d~ obi:igar ao r_ec· 
gistro as compras. e vendas dO càfé, feitas no ;Brasi-J,".'p epa nte ess<+ dompa nhia, 
da qual é 

1 pri:>p.rieta·t·:a ·n rind pa l, a cc.ion:·ista e orga.nizad<Jra. a ftirma J.ohnstolll 
·& C., hriGve no Estad~ à~ S. Páulo' a idéa dê fazer t ambem a Bolsa Offi.• 
cial do CaM·. 

0 SR; ALFREDO ELLIS: - Um institllto. 
O SR. A. AZlkRFmo: - .... e a . Caixa de Liquidação Ofd'icial , Essa idéa nas~ 

ceu no Gover no do Sr. Carlos Guimarães, qua ndo então Secr etiu: io da Fazendn. 
do Estado 'o Sr. Samp_aio- Vjdal. ··s. Ex. , po1;~m, nãCi execut ou · ã: le,i; .e ,s·(>: 

, muitos annos depo~s - o Sr. Altin_o Arantes, .Go:verno do ~stado, ~reou essa.s 
duas institui~ões , as quaes ·proànzii'am um e:ffe_ifo extraordin~ri_o._ ... 

0 ~ · ALFREDO ELUS -: - f\Ji úia do. 
o Sa . A . AzEREDO: - · .. .' pr:n cipalmer.:te na práça de Santos', onde a!7 

. ' I 

·opr: r à ções s~ -fizera'm com mais largueza e· co'm mais ... ... . 
0 SR. ALFREDO Er:Lm: ~ Clareza. . . 
O SR. A. AzEREDO: .-'..., .. .. Clareza, com . maior d~:vulga<;;ãc;> do que occor-

r eu, com a Caixa ·Registradori da Casa J ohnston & C .. Iniciado a· serviÇo, for.\: m 
·incontestave lmente prejudicados os interesses da referida firma, porque o 
Ef'tadü ent-en(leu que deVia lfisca!iza l-a, de onde resultüu 'uma certa vantA:'-' 
gem P'Çt-ra os productores e· consumidores de café. 

Entregando agm;á o .Governo a valorização a um liorr!Jité de que fazem 
part~ os. Srs. Johnston & C .,. caso é que a instituiç-ão crea:da pelo Estado di! 
S. P~u1o para 1liscalizar os .interesses dos productores e 'com:pra dores de cat.é,. 
ticando subordinada á Caixa Rr,gistradora , se o c<:-m11té perdurar alguns an-
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nos na sua direcção, o instituto ' organizado pelo. Estado de S. Pa-ulo . desap-
_parecer{i. den.tro en:t breve. 

O SR . AÍ:F".REoo , Et..Ms: ·-:- Apoiado . . Não .poderá con~inuar ..• 
O Sit. 4-·' AzEREDO: . ~: A Caixa Registradora só aceita a compra e -:en-

.da do café por seÚ intermedio. ' Essa caixa é que determina qual · o preço 
par.a ·a· .vencla e compra." do ca~é, sendo, por isko,. a ~nica que conl:ieçerá os se-
_gredo~ desse commercio, prejudicando os interessados nacionaes. 

o SR. ALFRE:bo ELLrs: - .Todos os interessados, E' factu virgem: no 
I 

cr.Jmmerci(' p.ão . ha ·nada semelhante: o de uma unica creatura., dominl'II 
tuclo. 

O SR. A. AzEREOO: ....:.• Assim, Sr. Prolsidente, vemos que. os :interessa-
-dos .da defesa do catlé, coino · e.u previ em anterior discurso, es~ão preju- · 
-dicados e não sei de que modo o Goyerno -evitará. que essa :lituação con-
.tinúe· prejúdicando· os interesses da nossa producção. , 

O SR. AI.FREI>p ELLIS: ·- Em lugar de Situação, V , Ex. deverá dize!" 
ar;nadilha,. 

O SR. A .. AzEREDO : . .,- Não irei ·tão lÓnge. 
(I rrielhor seria Sr. Pt'~sidente, que a· Carteira de R-edesconto continuas-

,se a amparar a nossa producção, de maneira mais d:recta·, não esquecendo o 
commercio .. 

A Carteira d<,> Redescpnto foi institulda em 1918. por um proj.ecto trazido 
.do E~tado de S. ·Paulo e amparado pelos nobres Senadores Alt:!'edo Ellis e 
Alvaro de Carvalho. · 

0 SR. LUIZ ADOLPHO: -E o resultado é esse. 
O ·sR. A. AzE!,!EDO: - Mlas, infelizmente, a idéa vencedora não foi post& 

irnmed:atamente em execução, pois hólol augmentamos essa autorização, que 
era de 100 mil contqs, e destinava-se exclusivamente aos effeitos conimcr-
·ciaes, a 200 mil. 

Se nessa occas!ão tivcssemos, ao menos, reduzido a conta ao Banco do 
Brasil, com a qual dev-ia installar-se a Carteira Commercial, de 6 a 4 e mesmo' 
.a 5 '•f•, no maximo, alnd.a -teríamos andado bem, porque amparartamos dess;L 
man~:ra o commercio· e a la.:oura d~ paiz. Autorizando, porém, que f~sse au-. . . 
_gmentada além da somma solicitada no projecto apresentado pelo honrado 
Senador,- Sr . Alfredo Ellis, os juros que eram de 5 •[•, foi ainda elevadc. 
a 6 •!•, de modo .que a Ca.rteira de Redesconto tinha lima vantagem muitc 
maiilr do que o proprio Ban<lo quo:, en1prestava aos lavradores ou áo:. com-
.merrian tes. 

O S&_. AI.FREDo Er.r.r~: - Mu!to bem. 
O SR. A: _l\..zERRno: - Assim, por exemplo, um commerciante que ti-

vesse ner.essidade de 100 contos de réis e que fosse procurar. um banco corri 
sua ·letra reforçàdá com dua!l assignaturas seria o]:>rigado, àttendendo á 
questão d~ redeseohto •. não a pagar 6 ou 7 ~~· de juros ao ·banco, mas 9, 1() 
·e 12 •[•, porque esse ba.nco, que poderia ter· necessidade desse dinheiro p~ra 
.satisfazer- os seus depositantes, teria de recorrer ao Banco do Brasa e então, 

I • 
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tendo recebido 8 •j• e !lendo obriga('to a pagar ao Banco do Brasil 4, 5 0!) 
6 •j• ••• 

0 SR ÀLFRE!l(, ELLtS: Para se cobrir. 
o SR. À. ÀZER;ElDo: - ... restaria uma >IOmma muito pequena,_ que não. 

~ompensaria sua intervenção e o capital empregad_o. 
E assim, Sr. Presidente, Incontestavelmente. o Banco do Brasil teve U5· 

vantagen~· acima do redesconto, dandó dinheiros de sua carteira com tOdM 
as seguranças, porque, pela lei. esse instituto de credito s6 .poderia dar quau-
do a letra tivesse duas asslgnaturas de co~merciantes ou . lavmdores e fosse 
endossaC:a pelo proprio banco. que ia solicitar da caixa auxiÚar de redesco!rto 
a sqmma corcespondente ã letra que lhe .era apresentada. 

O Sa. ALFREDO ELLrs ; - Além do prazo curto. 
O SR. A. AzElREDo: - Além do prazo c.urto, que variava entre 30. 60 ou 

90 dias. 
Que ::. Carteira de Redt!SCOJtto tem prestado grandes serv!ços a.o C(lm-

mercio, é i.ncontestavel. 
0 SI\. ÀLI<'REDo ELLIS: - E dado IUCI'OE. ac paiz._ 
O Sn. A. ÀZEREDo·. - Pr:ncllJB.lmente. 
E' possivef QJUe tambem tenha prestado alguns serviços á lavoura,; maS' 

esses são, com certeza, pequenos. 
Quar{do se creou a Carteira de Redescontos, ninguem ignora o,ue cs de-· 

positos encontrauos é reconneciào~ ncfl:< bancoS' que funccionam no paiz .. . 
O Sr •. ALFREDo ELLIS: - Eram superioreS' a mz.is de metade áa em'-ssãc: 

total. 
O 'SR. A. AZEilEDo;- ... attmgram .a pouco. mais de 500 mil contos de réis_ 
Esse dmheiro, Sr. Presidente. não po~:ia naturalmente entrar em cir-

culação. porque os bancw. deviam reter em suas ca!xas, pelo n.enos, qu~J.nt'a. 

corrf!BponC:ente ã .terça parte desses depositas. Entretanto, com a Carteira 
de Redescontos, dava-se p"'enomeno drverso: ao envez de rt>ter em sua ca:xa. 
30 ou 40. o/Ó para garan'tir a conta ã eventualidade de uma corrida, des~a· 
quantia poC:Ia lançar_ mãv porquE> em caso de necessidade, podia recorrer á. 
sua Carteira de Redesconto, ondfo ~<ncontraria o dinheiro nece!!lsari: •. 

. Isto, po.rém. não succede com os dema1s oancoa. <IIUe ' nã<; ~enham enca'xe· 
tão grande. ·porque delle não careciam . 

Mas si fizemos isto em relação ã Carte!r!l de Redesconto, foi visando a: 
neces11idade que teria o banco eJll>presta.dor a firma commercial eu a iavra-
dor, com o endosso respectivo, c.e levar essa letra â Carteira de RedescontJ-
e ahi obter o dinheiro de que carecesse. 

A Carteira de Redesconto. porém. devra reduzir tamt-em os seus lucros. 
o que até hoje não se verificou. 

O Banc:0 " do Brasil que, pela sua Carteira de Redesconto, teve ·o a.nncY 
passado, um moviniento superior a setecentos mil contos ce réis, deve tet· 
ti.do luoros extraürdinarJos sem ter, aliás, satisfeito o objectivo que estava 
estabelecido roa lei. isto é. o de favorecer o commercio e a Iaivoura, forne-

. ' 
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cendo.-lhes dinnmro ba.-ato- o qu..- não foi. verificado porque os t0madore.3 
foram obrigados a pagar· lfr a 12 -%.·de juros, ~isto como -. Unham de dar á 
Carteira de_ Red(l$cçmtos d~ 4 o/o a 6 'o/o. Estava, portanto, desvi~tuado o pen-
·sa'mentó dO légls1aC:or em relação· ao i·ntereSSE,- qUe pudesse produz~, no com-
m.ercio, á Carteira C:e Red!iSconto!l. • 

. O que quer_emos agora pela pro
1
posição em debate é desenvolver o meca-

nismo commercial dessa carteira,. ·de fóril'la não é, a meu· ver, a m.J.is cou-
stnt:í:;o'eà com os interesses geraes, nem mesmo com oo do Thesouro, meno" 
com os ·.<'ro: proprio banco~ 

pesvírtl!.ar·, a· lei que foi ereada para effeitos cómmerciaes, acceitando 
como redesco~to as létras do Thesouro, não é o que devemos nem imag.ina-
mos :fázei'. 

(J SR. ROSA E SILVA: -Apoiado. 
O .SR. A. AZEREI>o: - Si vamos dar o nosso voto a esta 'proposição, â vífl-

t&. d~ n_ecessidaqe em que e:;;tão o Governo e o Banco do Brasil ·C:e l)quidar as 
suas: contas, eu r~commendarei ·que, a c• menos, pudessem o~ múdifiçal-a, si não· 
agora, quando é, •q!llasi ImPol:lsive •. 'ao menos der.tro de breve J>I'azo, de ma-
neira a podermo!! evüil.r o seu desvirtu!Lmento, porQJue votamol-a simples-_ 
mente para effeitos commerciaes, a.fim de que o Governo não p~desse dilq-
contar letras do Thesouro na Carteira de Redescontos, com prejuízo do coni· 
mercio e !!a lavoura em cujo beneficio creamos esta instituição·. 

0 SR. MIGUEL DE CARVtLHo:· - Muito bem . . 
O SR. ~A. AzEREDo: - Sr . . Presidente, o nosso i-ntuito deve ser o de facíl!tar 

'ecursoà financeiros ao Governo, recursos necessarios nesta hora em que se · 
vê tambem_ ·em·baraÇado pelas circumstancias especiaes C:e não dispor da re-
ceita necessaria para cobrir as despezas, porque, cow..Ó já se disse; o Cqngresso 
Nac:ortal votou o anno passado um ,orçamento -dê oitocentos e tres ·mil conto;;; 
C:e réis de. d~speza, attíng!ndo à arrecadação apenas a quatrocentds e nbventa. 
e oitt> rn~. contof. de réis. 

O Governo precisa, pq:s, ·para as despezas ordinarias de mais de tresentos 
e l'inr-oenta m!l cFmtr.:. de r:'}•"· 

· E como poderá elle ob.ter essa !mportancia. s-inii.u por ~eio :1e credito, por 
empréstimo' no estrangei~o, ·como alguns foram feitos, mas para serviços de 
outra natureza que não COJ1stav'am absolutamen te 'do nossc. orçamentt •. 

O nosso 'dever _jigora .. Sr. Presidente, é votarmos. uma vez que reconhe-
cemos qJue o Governo não tinha outro recurso senão lançar mão do Banco c'o 
Brasjl, que, aliás, ·poo'a empresta.r essa s 0mma porque o deposito que o 
Ban~o tem, b. encaix~' do Banco, ~ extraordinar,io e repre~en·ta · m~s da ·me-
tade da nossa emissão, que anda em cerca de· d.ous milhões dé contos. 

Assim, dou. o meu vbto â proposição. para que o Governo e o ,Banco do 
Brasil possam fazer uma liquidação digna ·e o hon.raC:o Sr. Preside~ te . da 
Republica possa desembaraçar"se desses compromissos para com o Banco ~ 
o Banco para com o Governo . 

Esta providencia ,, vem sanar dif<ficuldades . de momento; e nôs, espíritos 
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conserva.dores e , cheios de . resporÍsabilida,de, nã·o· podemos r·ec~ar. 'a elia o 
nosso voto, tacilitando a saldação ce -con:tas ~ntre uma iDBtituição banéari~ 
da . maior relevancia, dirigida 'por um homem de maior competenc,la (Apoia-
dos oeraes), e o Govern_? do honrado Sr. Presidente 'la ~epu.blica, que ' :fez 
tuC:o com' a maior integridade (apoiDàos), convencido- de que prestava um 
grande serv:,ço ao paiz. 

Era o que eu tinha a ·diz:er. (Apoi.alf'os, m .. ~i~o. beni,; 1nuito .bem. >·.i 

O S••. Rosa e Silva: (•): - Sr, Presiéente, a prl:}pÓsição ora ' .suje'ta' a · , 
debate encerra mater-:a da ··mais alta. relevancia e gravidade e por iSSo lll.-
mento que o Senadq tenha votado a urgencia para ·ser discutida <;em au-
diencia da sua .Commis_sã.o de Finanças. 

Essa aud1encia nunca foi tão necessa.ria como · em .relação ao ;Pfojec.to 
em debate. 

Em primeiro Jogar, á proposição aJtera disposUJvo elilse~ci!l-1 e s::llitar de 
~ma lei recente .c0 Congresso Nadona!, que .creou a :Carteira de Redesconto. 
Essa lei, 1~0 seu art. . 14, determina que Só serão admittidas .a redesoontos as 
notas promissorias contendo pelo menos duas fir.rrias, individuaes ou- ·cone-
ctivas, de a.gr1cultures. commerciantes ou, iné:ustriaes. 

Nã.o se cogitou, nem se podia cogita?. de que essa c!l.rteira. servisse '[iara 
· emprestimos offic1aes. E ~. mquestwnaveur.ente_ abrirmCJB um pr~cedente 

. . funesto e perigoso, , querer que seja ella que receba o debito do Thesouro para. 
corr. o Bai.co ão Brasi; · · 

Err. segunà'o logar, Sl. Presidente· - e I_sto ainda é inconteste ,-" tr~ta~Ole 
d& paga~ento!- se~retos, mt.ndaào& faze1 por o~dem do Governo. sem pa;'!ea-
rerr. pelO Tribuna! de Contas 

Já é um2>. grav~ illegalid!!Ce qUe se façam pagall}e:fitos po,r e!'lse. ':fó~á., 
porque a oreação do Tribunal de Contas. para. a qual ..:ollaboreí. como Depu-
tado, visou exactamentt qUb se não pudesse d1spôr dos dll)heiros puplico8 
sem ·a fiscalização dtsse Tribunal, e a" ordan11 de IX!-gam,(:ntos, dadas directa-
mente pelo G~vemp. ao Banco, eS'C!!Jpam lo. eSS!>. f~c~p·z~çã.o. . . 

Accresce que, em i·ela.,.ão ao contraeto de que se trata, nem ao menos ao 
Congresso Nadonal se quer prestar informações. Não ha aqui nenhmn Se-
nader que possa dizer ein que foram gastos- esses 500 mil eontoa. 

O SR. A. AZEREI>o: - Só a. di.ffererrç:. emn: b. deapeza e a. receita é de 
355 mil contos. 

O SR. RosA E 8ILVÁ. - C'Js deficHs orçL.nentarios têm siüo, até hoje, e são 
em todos 0s paizes coberto& po~ cre.ditos extraordmai'ios, pedidos pelo Govet--
no em mensagem, com a demo-nstração da c!espeza. 

Não creio que, e!ll nenhum paiz, regularmente constituído se posse. vir 
pedlr âo Congresso que ertc!osse o pagamento de 500 mil co.ntos, sem s" dizer 
em que esses 500 mil contos toram applic~dos,. 

(*) Não 'foi rev~st<;> pelo orador,, 
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Amda :qlai~, Sr I>resfdeqte, i::te'm ao menos. · o rélatorio do Min.ster1o da 
Fazend~>, -qu.,. ja. se a~na publicado ha muit0 .tempc- t' dl• qual .. os jor)laell de-
ram no~icia, é conhecido . pelo Sena.do, ao qual até hoje 'nã() foi remettido. 
Eu o te1-iiio. rt;ciamajo em vão .... 

Sr . . P~esl d!i!nle, em 30 de .Junho deste arn9, requeri- e o Senado appr()-
vot,t --".-q,ue .se requisnass~<m. do Góv.errro:·. por ·ii;termedio do .Mi:nisterio d;1 F'a-
zenda1- '·as . segumte~ intorma~:ôes. 

"l ~- cópl'ol.f. UD~< contracto.- ·.di' emprestimod realfzados pelo Govei·-
·.nO -d'Ú .-IirasL. nas p·ráças ·t';e. Londre~ e .Nova York.' . de 1 de Janeiro 
dt,'19·2~ .- !A. 30 de Junho .. d~ corrente .a.nno; ' .. 

2", de qua:nto tem sido augmentada ·a divida p~blica interna, em 
apolices e:;o)Jrigaç:~~s do Thésciuro, de 1 . de Agosto' de .1919, até 30 é:e 
Junno de •1922; 

a• .. ; .quál· .a somz:na de pa,pel-inoeda ha actua.Imente em. ç:rculacão. 
~ 4.• Qual o debito do ·T·hesouf'i', ·nesta ''datE< cpn, .o· Bane'-' do Bra-

sil, em yirtude dé pàgamimtos, aé:eantamentos ou emp.restimos fejtos 
pelo mesmo háitco de ordem do Governo;" 

Como vê o Senado. o' quart_o item refere-se exactazpente á propos:~:ão. 

em debate·. 
Até hoje, entret<mro. Srs. Senadores, já são d\'!C'Orridos mais de tres me-

:zes. (;: ~ Gover.nt. pã!' mandou ac Senado ·essas informações 
0 'SR. :MIGUEL DE CARVALHO. -: Em Dezembro do. anno _pa.ssaé:o eu tam-

beql pedi: ii1formações ao Governo e até hoje .11.ão as re.cebi. Vae fazer um 
annc.. 

Isso prova que o Governo trata o- Senado com o 
maim; descaso, e esse mesmo Senado vàe votar, por meio de urgen.cia, o pa-
gamento de. 500.000:(}0Q$. sem que e!lP conheça ao menol> o respectiv~ con-
tracto e sem exigir que lhe ~ejam pres:ta.das contas da appl:cação dessa im-
portanliia. 

Nm.gueni e muitos inenos BU, que· tenho o hahit~ de, ac'ornpanhar b. mas-
Ch'l f i-nap.ceira do paiz, ·eontesta quP. o G ... verno estivAsse autorizado a· reali-
zar operaç.ões de credit~. O -que eu digo e está na po~sciencla, de todos e na do 
proprió Governo ê {[1Ue. elle tem obrigação de ·dar contas ao Poder Legislativo 
da~ operações de creàitç. realizadas e I'Ja a·po-plLcação d!)P din}leiros obtidos por 
empi;estimos. 

A!> operações de credito, Srs. Senadores, emquanto pendentes de negocia-
ções; são. asiiumpto de naiure.za reservada, utna vez, :J)orém, concluiC:a&., per-
tencem ao .dpmiri1o · publico e é dever do Governo 'tornai-as conhecidas; pois 
elle não contrah~ uma ob:r'igação pessoal, ma~ uma divida em nome da Na-
ção, , que a .tem de p:J.gar. 

O SR. LOPES GoNÇALH;s: .- O Governo .. tem de prestar contas ao !'espe-
,ctivq· Tribui1aL· 
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o SR. RosA E SILVA: - O .nobre SeníÍ.dor refere-se ao. ·Trtbunal tie· Cpnta~. 
Esse. Trib~nal foi instituido exactament~ para fiscalizar ~iiís~e~rdio· do~; ~i- I 
nbeiros pubJ.icos. "mas esses 400 mil contos por alli não pas~~~-~ 

Ó . .SR. LoPES. GoNÇALVES: - Chega.J)ã, . a seu te~~~~.:.Por · e~'quánto ."yaríi.ps 
.~ar a 0 Governo os rec1,1:rsos nece~s~rios p8.~a o.- -p-ag·a\$ er{.to .:_:ire ti~à, ··.;di ;ir ida 
contrahida . . autoriZada pelo CongresS(), 

0 SR. RoSA E SILVA: - Qual foi ella? \ 
O SÍ!. Lo~E8 GoNÇALVES: -Aux:lio ·fio 1\l-V.Oiira, defesa d.?' eapé;-: etc· .• v.\C'_x._ 

nãn _ignora. is~o . 
. o SR. ROSA/~ SILVA: ...,.... Sr. Presidente, o nobre Senad()r está iiÍ.foTIÍia,do- -

de c.itívá. Essas divllla~ são; em parte, _.de letra5 que- Ci Governo acce!tou· ~f.·t-~ a;;. . 
a coinpraf'q.é,_ ca..f'é. 

o SR. LOPES GOJ'!ÇALVES: - É' isso _ mesm·o, df(l'fesà ~o café ~, . 
· O SR. ROSA E SILVA: - Mas "não é isso que c_onstitue a major parl.é-.d,a 

ilivlC:a. E' preciso que á· sombra àa ·valorizaçãó do ca,lf'é, qué não .éstlj.. em 
questão; nji.o .passem out~as des'Pe7i~s il!eg~~;~ ·- de (]!ue o ·d.wv~;ri:fo ~'íJ:ií;!.i'; -~fi:Wr 
dar conhecimento. · -~··;..")t · "'"· 

' . tf 
Senhores, quando o Çoverno pede algum credito em mens,a.gem, e.àiliiw. 

, fica as despezas feitas. Por que então :n~o autoriza elle, ao menos, a()trio!)-íte 
Senadór que requereu a urgenciâ ou 11. q11alquer uni. dos ,sé:us· 'amigos ·• .a. 'Y~ 
peran:t.e o Senad& dizer auaep·vsã'-' a2 despezas feita.E por ess~ i>n:iprestiriicr)le 
500.000:000$000 ? 

Longe de m1m, Sr. ;E-'resi~erfte; impugnar esse pagaii].ent::0 aO- Ba:Q.c0·:.i'ico 
Brasil'. Longe de mln:t a idéa. de • crear . difriculdades á primeira iriktittÍ~f[ó ··ii~ 
credito q,ue todos devemos fortalecer e que está tão bri:lhantemeriÚ: diríg.i.da, 
(Apoiados. ) . ,. 

A;penas d.""esejo que· o Governo pre~te contas ·ao PoC::er·. LegisiátiV:o; .'.par;:~. 
que a Carteira de Redesconto nã0 sej~ -escoàdo:Ir~ d~ d~;spéza-~/ili~gá~{~;;,' • 

O SR. LoPEs GoNÇAL~: - IL!egaes, não apoiado; despezas -apto_~1Zà4~. 
pelo Congresso. ' · 1 !"'~· 

Ó SR .. Ros'\ E SILVA: - ... por isso q~e as ordens dadas dir:ectamente - ,P~(o1 

Governo ao Banco do Brasil, escapam· á fiscalizaçãÓ do Tribunal de Conta.S~ 
E se ellas são dadas directamt:-nte, se ellas fogem á fiscalizàçã,o do Tri-

bunal de Contas, é p!irqu;; . são ii!egaes 01.. secret;..;, e c. Congre~sc não ,dey·e 
approvax contas secretas;";;, illegaes. · ' .. 

O SR. LoPES GoNÇALVES: - Illegaes, não, autorizadas peló Congresso. 
O SR. RosA E SILVA: --:- Sr. Presid!lnte, o requerimento que apresentei e- o 

Senado f!lz seu. app_rovando-o, foi de 31 de Jun,ho .do 7orrente ;;tnno., cO con-
tracto a ·_que se refere a proposição é c:e 31 de J1llho. De mbdo a parecer que, 
não querendo ou não podendo expli-car 0 seu debito para COitl o Banco. do 
Brasil, o "Governo reUniu todas essas despems em um contra-cto de empr~
timo para assim melhor ·escapar .á fissa)izaçã(). 

Mas,. deve o Congresso votar 500 mil conto~ sem ao· menos saber como 
foram gastos ? 
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Demais, senhor.es, a pass~gem desfes 500 mil contos da C!j.l'teira- de em-
prestimos ou de con:tas correntes para a Carteira de Redescontos, não· "faz 
mais é.o que transfer:r o debito de uma para outra Carteira; não 0 sa)da. · 

De maneira que parece, senhore1;, qúe o pensamento que dita a propos':ção 
é uma emissão desfarçada de pfupel-moeda, com a aggravante de juros. 

ór:a, uma proposiçã0 desta qrdem pôde :Passar no Senado sem' exame, 
sem ·explicações, se~ pareéer da sua Com missão de Finanças ? 

Na . outra Casa do Congresso, Sr, P:residJ:lnte, para 'honra do relator da 
Receita, amigo é.o Go<verno ella teve o seu vot0 contrario. 

Sr, Prei>idente, já t.;.rda que attendamos para a gravldade da sit1,1ação 
'f:nanceira· que atravessamos. Em -'\gosto de 1919, <l;;~ta. ti'ib:u~~ tive oceasião 
de externar as graves ap.prehénsões que ella já então me i.rispirava, acc_en-
tuando a necessidade de uma politica financeira. previdrnte . . 

Em vez disto, temos tido um quatriennio C:~ -dissipação. A d!yida publi-
ca já está augmentada em 2 m1ilhões de contos, e não ha exag~ero nessa 
somma. Talvez até esteja augm·en~da. de · muito mais. 

Ao Banco do Brasil deve o Governo, ·no· mínimo, quinl).entos mil contos 
de réis. 

O SR. A. AzEREDo: - O Banco tambem deve ao Thesouro. 

O SR. RdsA E SILVA: - A informação que te:p.h.o 'é que a 'divida do The-
souro para com o Banco do Brasil é superior ao_ que o Banco Ceve ao The-
souro em Ir.ais de 500.000 contos. 

A emissão de apolices da divida publica, intefna, já excede de· 600 mil • 
contos de réis no actuaJ ~uatrlenni~. Fo1·am conirahidos • _na praça de 
New York dou!J emprestimos; uz:r: ·de cincoenta milhões de d"OJ.lars, e outro 
de vinte e cinc0 milhões. Setenta e cinco milhões de C:ollavs, a oito mli réis 
o dollar. aJ;-âs a última cotação é de oito mil e seiscentos. ' importam em 
600 mil contos de réis. 

Foi contxahido, na praça de Londres, .l,lm empJ;"estimo de nove milhões 
de esterlin-os. Ao cambio abtual ·e~ses nove 'milhões de esterÜnos excedem 
de 300 mil contos de réis. 

De maneira que, QJUinhentos IJ:?.il contos .de 'ré's, mais se'sceritos mil con-
tos, fazem um milhão e cem mil contos de ré;s; ' mais se'scentos mil contos 
dos 7'5 milhões de dollars e tresentos mil contos dos nove múhões de ester-
linos, perfazem o total de dous milhões dç contos ! ! 

Ao mesmo tempo, Sr. Presi\iente, coin grande pe:i:ar o digo, o crewto 
brasileiro acha-se _profundamente abalado . 

. o SR. DoPES GoNÇALVES: - Não apoiado; o cred'to brasileiro não está 
abalado . . 

O'SR. RosA E SILVA:- Como é que V. Ex. afere a firmeza ·ou o abalo do 
credito .publico ? 

O SR. LoPES GoNÇALVEs: - Toda a .vez que o nosso Governo tem· recor-
rido a operações de credito no estrangeiro, os emprestimos têm siCo cober-

• 
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tos ·immed:atainente, porque 0 Brasil tem sempre cumpr:do com a~ suas 
obrig~ções. 

6 Sn. RosA E SILVA: - Sr. PrMideo te. até h._oje àprerldi que. o credito'. de 
uma mtção se afere P,ela modicida:de ~a taxa do juro e pelà confiança na 
roo.li:?Ja~.i.o d.os com;promissos assumidos ·pel0 Governo. 
· .O emprestimÓ Ce cincoenta m lhões de doÜars foi· contrah~do•.nds .Estados . . ' . . : . . . ~ -

· Unidou a.o juro de oito ;p.or .cento, ou antes, . de oito e me:o· por qento, pois 
foi -contralüdo abaixo do par l 

o s~. ·LoPF..S G:o:NÇALVES·: - Essa taxa é. para todos os paizes _hóje; 
O SR. RosA E ·SILvA: ~ E, Sr .. Presidenté, para essa ope_ração dey. o·-Go,·· 

verno, em. gara.~:~ti~, o rendimento do 'imposto de consumo, o rendimep:to do 
· iinjpQ.~to do sello e mai1; as ,ren\fas da Aifandega, em ~egunda garantia, pois 

q'qe ella já s.e a:cna hypolhecada aos fundings.. · 
E ainda mais, senhores, se obrri_,go.u a applicar parte desse- emprestimo 

nos ·Estados Unidos ! 
Nã0 creio, .Sr-. }'residente q;ue .!Im~ semelhante opet~ação possa -ser con-

siderada vantajooa nem creio . que nos deva rejubilar. 
Do empréstimo ee .nove milhões esterrnos não tenJ;to informações tã:o·. 

segu~as. As que ten•ho •. Sr. Presidente,. estão de accõrdo com as revelações 
feitas pelo meu illustre amigo, o Sr. Vice-<Presidente do Senado, revelações 
que .são, certamente, da maior ~tavid.ade. Devo dizer, senhores, que fof 
exactamente ,Por causa dessa,s infQrmações que pedi, em junho deste anuo. 
cópia dos · contractos, por.qiUe, c_omo · ~rasileiro, interessado pelo futuro e e 
minha Patria, c:.esejava, com : o co·Iitra·cto· em não ,pe>der desttluir essas 
.informaçõe& ~~ 

O Sen;Wo acaba de ouvir do nobre · Vice-Presidente/ desta Casa que o 
contracto ·foi feito com a intEOlryençã_ó de interess·Mios estrangeiros, e .~u.e. eúes 
ncaram com. a superintendencia dos negocjos do café. De modo qU:e elles 
qt.te negociam com o café, que podem lucrar com a alta t.- a baixa, têm o 
Gov~rno brasileiro manietado nas suas m~os, e •tambem o Estad0 de Sf Paulo. 

0 SR. ALVARO DE CARVALHO: - 0 Governo de S. Paulo não tem no caso 
. compromisso . nenhu:n, · a não ser a soliéarieda de que deve ao Governo. da 

União. (Apoiados.) . . . 

Q. SR. RosA E SILVA: - Não me referi aç. Governo .c!e S. Paulo;· disse q1le 
o Estado de s·.Paulo. prmc:pal productor do café, e:;;bâ mai:tietado por este 
eontra.cto. de emprestlmo. 

O SR. IRINEI; MACHAl>o: - o honrado Senador · por S. Paulo tem :mos-
trado a oppressã0 do Estado,. viétima por parte · dos ... 

Ó SR.- RosA E SLLvA: - Agora mesmo o nobre Senador Sr. ' Alfr~do Ellis. 
apoJ.áva . . com toca ra_zã.o e. pat.riotismo. · a c_rit;oa feita pelo honra.d0 _Senador 
oor Matto Grosso, Vice-'Presidente desta Casa. 

O que era natural é que o· Estado de S . .Paulo tivesse. de accôrdo com 
a União . .a dirE'cçã0 dessa~ op~rações; .• 

. 0 SR. ALFREDO ELLIS: - Neste. ;porito, apoiado, 

• 
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O SR. RósA E . SILVA: - . , . como prlnci·pal interessado. Más, não ; a: di-
recção ficou nas mã<)s de um cOmité, que . negocia em café. 

O ·SR. AN'I:ONio MAssA: ·- ·Mas o' café estê. valorizad:o. 
O SR. RosA E SILvA: - Que importa que o o.~fé esteja valorizado. por 

um anno, s~ amanhã •. elle ~6de soffrer nova érise ? Que ini·porta .que ~steja 
valorizaido por um .ann'O, s.l amanliã: o Esta,i:I0 de .S., .Paul>O e a, Uruiã'! pód·em · ~e 

vêr ei:nibaraça dos por esse contract0 oneroso ·? 
O f:;R. ALFREDO ELLIS: - A , questão · é da .f.6rma por que se ·faz a defe::;a, 

quando deviam '!JnÚ:egai-o aci mais interess~do, que· é o governo de K Paulo. 
O SR. RosA E SILV:A: - Deviam entregar á União ·e ao qoverno de São 

Paulo, este. interessa-do legiHmo e natural, ambos sem interesses indiv!duaes 
e não a · negociantes que. podem ter .. ·ínteresses partiCulares' na: alta · oú na. 
baixa do café , · 

Não .. conheço nada ma:s grave do que essa revela ção. E ainda faço sin-
ceros votos para q1ue 0 · Governo Qa ·Rep·ubliea a desminta. Es·sa oper,.ção 

-não nos honra. 
Mas, -senhores, ainda em relação ao cr~dlto. do paiz, a que se ret'er:u o · 

nobre s i.nador pelo Amazonas, co:ilsJ.derando-.o solido, porque, afinal .. o -Bra-
sil aind~. ~hcontra quem lhe empreste, ·eu ürei, que .o empres-tilno .de 200 mil 
contos, a,pezar da ele_vação dos juros a 7 o/o, não foi todo co~erto .. O credito 
do Brasil ·estiã. :r:me, .ffias as a:polices . das diversas emissões que. ém 2.8 :·ae 
Julho., quando o actuál Presidente da R.epul:>lica assumiu o Governo. esta• 
vam a 947$. foram hontem cotadas a 7513$, isto é. com quasi, 25 o/o .de pi-e-
juizo do seu valor nomil)al. 

O cambio. que o actual Governo recebeu a 14 1'j2; hontem estava abaixo 
de 6 1)'2. E senhores. al'proxima-se o anno <!e 1927, em ·q,ue o Bra.sll tem de 
retomar os . ·pagami:mtos. extet"i:.os suspensos pelo Fundii.nfi. 

Urge;. poÍs. que .os p~eres publ:cos, que os res-ponsaveis pelos· negocios 
financeiros attentém para está situação, que .é grave. antes que ella se torne 
dese&peraeor a., e imprimam ordem ás flrianÇas napionaes. 

'l'ermin'a ridb, Sr. Presidente, "êstas rapidas consideraçÕes, COIJ?.O expl.icaÇão' 
do meu voto contrario á p r oposição, d ' rei que o ;p-roprio Goyerno e os seus 
&.migL•s dev.em procurar collbcar acima das conveniencias · e· das ·cond~CS11-

~enrlas 'politicàs, os interesses sagrados da Patria. . 
Tenho dito . {Muito 1Jém..; muito bem. ·o orador é cumprimen.tado . ) 

O Sr. Alvaro de · Carvalho ("'J: __:_ Sr . Pres '.dén te, sou o primeiro a re-
conhecer que os momentos· do Senado são preciosos e delles não posso .abusar •. 
por isso que sou l;'esponsavel .pela ln,fclativa da medida· s·obre a qual vamos 
deliberar. 

. ' •', .. . : 

O SR. JoSÉ EusEBio: - Apoiado. 
O SR. ALVARO DE CAR\'ALH·o: - An,tes de mais nada., pedÍria Úcença ao meu 

(*) Não !o! re~1stc pelo orado? , 



iÜustre amigo .. Présidente '.;i:a-. ·Comrilissão ce Fi.n.anças,'·.e. como · ~u . represen-. 
tante do IDstado d~ S. Paulo. para, precedei,o ~'a ·a f,firmàtiva,• ··:Perante .o Se~ 
nado e per;wte a Nação da. im~9r~e:doura_ g-.ratid~o q.ue •f?' :m!lu .E;sta.do · :gu~~d"a 
ao sr·. Presidente da Republica. Dr: E -pitac!o pessôa (rtp.oiado~). pela :inicia-
tiva, no sérvlço que pre~tou a S. Pa111o (,~poiadds) e, ao .Br~sn; · pr~movehd~ :~ 
.realizanr.p a valorização do c~Ú . (Apoiados;:): , _: . ·. . . . 

0 SR. ALFREDO· ELLIS; - Ainda hon te:m disse ·ist-o. 
O SR. ALVARo DE CARVALH'o : -::-. Sr. Pnisidep~e.;_~;; Gove'rno .. do·,sr;(. Dr: )iii:f-

tacio Pessôa iniciou ,a acj:ual valdri:;;a;;ão do café independentem_en.té d~ 
Governo do Estado de S· .. P;Í.ulÓ, ... . 

O SR. GRAcclio CARDoso: -'- Isso é u:ha verdade, 
O. ,SR, .ALVARo Diil: ÇARvAÍ,Ho: '- Isso é ;uma· verdad~! 
Nestas C!ln~ições, o Sr. Pz:esidente da Rep~lfca confiou a operação, 

·como é publico e notorlo, ito Sr. .C.oncle Sicil'(!no e algum Ú;mPo. · !lépois· 
entregou á s.ila· · direcção a um orgã.o . o~llectivo , .. no qilai 'intervem um 'br,:i- . 

. :·. ~íieiro; 01ijo :·mehtó e· qualidades ri~o. queto_ di~cut!r, mas ~~jn. · competen~ia 
.na materia ninguêm contesta :.,:... :0 . Sr. ()úst9dio Coelho. 

Nã~ indagarei · dos per.:gos' que · pQss~m' as~;~altar essa _operação, pqrqúé. 
extranho, como sou · ás materlas : fina.ncei·tas sempre tive· :o maxiino ·es" 
c.rup~1lo de a esse respeito ·~rt]lnci)lr conceitos, ·das· tribunas parl~mén.t4~es' 
que' terilio· occupad~. pór'que .ir;~o sempre a traz ·· de· IÍlim uma Pll!rte de . ' ' . . 
responsabilidade dá -representaÇão a que pedenço, Consciente 'da. m inha 
nuÍlidade ·em assumptos dessá:· espeéie í:rúio apviado), não t'Jnho ·a ousa·ilia 

I "- • . • . . • 

de avançar L:>nceitos que. possam !'J•or riocivos ao c.redlto do Bra-
sil, que merece o maior ·respeito·:. 

Não estou habilitado a.fallar em nome do Governo; ' não· es-tudei -os ~ em-
prestirnos ·aos qÚaes ile refere S . EX·.· :o :ç.obre -se'na~i>r· P~l:'. p .;.l:n~n:rbui:!o· .. 

o SR . .A. Az~REDo: -São todo·s ~uitd .. cdnheéi~qs: . . . 
0 SR. ALVAHO DE CARVALHO: - Nã<J passo; ·· rio príisente JnOmento, ::por 

ju:gar inol!Jportuno, aceitar discussão. RestringÜ~a-1Ií~· ; · - ·~.penas . parà dà~ 
as razões ' porque o senado deve votar a medida que .·oi·a lhe é impetrada, 
e o faço, ·felizmente, depois dessa· 'medi'dà 'estar prést 'gi~da pelà palavra' 

. •. r , • 
do üh.istre 'ViCe-Presidente desta Cil.sa. ' 

' I, ' I 

'O SR. A AZEREDO: .:.._ o me~ prestigio é o q~e Ii;Íé' empresta D Senod~. 
Eu valho co:r;no q ualq.u;er Senador. 

o SR. ROSA E SILVA: - Eu suppu:.1ha que o nobre. Sena dor· por São 
Paulo .vies!3e dar as explicações. 

"o SR. ALVARO .DE CARVALHo: - As explicações que. eu p'OSSO dar ao I)Obre 
Senador acred ;to qué eu .as podaria pedi;. Procurei, como S. E;x. p: fez, 
a companhar o desenvolvimento dos negocios putilioos . e ~rÍformar -.:rite, corn,o 
·S. J<::_x. Informado se JllOStrou·. 'Por conaegui~te·, :P·osso affirmar - ~o· i;enado 
qué, até uina .detepri.i.n.a.da quantia, este cr-edito ·de 500 mil con'tôs é para 
a valorização do café . 

. 0 SR .. ROSA E SILVA: ,;-:--· Valorização;. n,ão. 
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0 SR, ·ALVARO DE CARVALHO: Para a defeza, do café, para O .!jerviço 
café . 
O SR. RosA E SILVA: - N.ão se trata de valoriiação. 
O, SR.- .ALvARo DE C~ ALHO: Não faço questão de nome. Seja como 
Ex, quize~r denominar. 
O SR.' RosA E SILVA: ~uer. V. Ex, reduzir o . ·credit~ ao pagamento das 

etras do ca:l'lii? 
o· SR. ALVARO DE CARV~Ho: - s'e V. Ex. dá o seu voto sem o exame 

do Tr1bunal d-e Conta~, sem -outia 'formalidade;· 'até': essa quar:tia,, eu que 
poio . o G;overno da Republica 'eu que nelle t~nha confiança,' eu que 

sei, •comor 'o Senado, que mil vezes 'q exame do Tribunal de Contas é feito 
depois das despezas effeo.túadas, me\>mo quando a approvação dos con-
'atos por esse Tribunal · é fei<ta media,ntt. - protesto, não l).egareb o meu ·voto 
e confhnça politic~ ao Presidente · da Republica, apoiando esse credito 

O SR. RosA E SILVA: ~ Em ma teria . i~nanceira nãa. ha car:a-fia~ça iiÓlitic:i ~ 
ão se dâ um voto sem tsaber para quo;. 

O SR. _li,LVARo DE CARvALHO: - Mas ha a confiança .politica p~ra os ho~ 
men:: qut> . são os respon,saveis do dia pela some do Brasil e dos Estad.Qi! 
e ~ essencial que de uma vez por to'das a. RJepubliGa se firme· entre nôs. 

O nobre Senador por· Pernambuco t'oi durante _muito tempc o respon-
ilav?i pelos destinos do seu · Estad,o natúl' e militas vezes 'teve occasião de 

!sentir a necéssillade de um voto de confiança dos seus ami.gos polit:·.:-os .-
0 SR. RosA E .SILVA: - E.m materia financeira:, .nunca. 
O SR. ALVARo DE 'CÁKVALHo: -O m•'u ·velho amigo não ~xtranharâ que 
viesse ao seu encÓntrol A amizade que possa -ter á pessôa do actual 

Chefe da Nação' é mais nova ·do que a existente entre mim e o nobre ~ 

Approxima m-se os· dias ~m que o meu silenc'o tenha de ser inter:om-
_ido. Cor,teorii com .o inslgnicante valor que tenho: na politica do Brasil 
(Não apoia-dos) , para eleva~ á caueira :Ie Chefe da Nação o DI',. Ep]tacio 
Pessôa, que é um sol no occaso. EssD affirmativa rião envplve accusa-
·Ção ao · nobre Senador por Pernambuco, que ha mu'tos anho!! delle está 
separado; inas a. recusa de -v.oto a esla pr oposição seria neste -momento 
o abandor>.a do apoio á politica do Dr .' Epitacio P~~:::ôa; na'da é mais le-
~itimo que .fazermos jus.Uçá á sua ad.minist:r~.çã.o . (Muito bem). 

Não ousaria vir á tribuna, s~ não PlJdesse ássumir um comprom:sso 
que sirv:~ ·para trànquilizar os escrup~.tlos_ de. um homem como o nobre 
'por Pernambuco: o credito do Brasil em nada soffrerá com a a•pprovação 
da medida ora ·solicita.da" e prestigi~da pelo voto da- outra Casa d~ Con-
gresso. 

As restricções do Relart:or da Receita mostram que o Pres'dente da Re-
butlica não se. esforçou de fôrma nenhuma por fazer compressão ' contra 

inguem, e o desenvolvimento da questão nesta Casa assim o mostra. 
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Os m ;émbros' da ~·ea(;ção Republh::ari a, um . por ..''- ]1~; , ;: ~I~~.~~{',:~~~;tílos · 
' manif~S!taram duvidas, ·foram IJ!ro.t:uta d,r:is -:pa ra - ~et.ém esêláreéidos; •a:é"'.16r-' . . ". . ._ , ... ; . , .... : ...... ,_ .... ,.._ ... ,-.",· J.,;'· 
•ma a qu~· es~a: questão ·passasse q;qui, ·c or\~ o . 'd<\Ve- pa;ssã:r···. ·. ,'.1 ... ··! • '"'· ' 

·em ::~:~~:e· ;:e ::;v~·~:~~;~~~e e:::~v.:e: . • lJ.i~~~dé::•_ i~- :1~~i~t,,,~~';.,~~!:::·. 
·par<( com () -Gove.rno '.. , · _ _ . 

Pois , Sé s. Ex . e!-of·ou, 0 brilho d~ adminis~vas;~o :ddao .~!-ea __ p~u_·:ct_.:J_.l:_:e~_ .. a-._~--··~:~_ B_-J._,;_·~.--.--~a. ' jll·.· 
po:rqile não din;en1os ·nós; que ·apoia mos ·>o .Gbv:ernó .. ..,, " -"' 
mente elogial"v , á.PI)ro'v~~do ~ - c;~dito . q~e nos ~oed~ .? . 

E~: o que tárÚ 'com o meu ~oto, Ófruità' ietnr:· ·mu{to - ~;~. ) 
. . • , • • •. . . ' -. '• 'I ' .-., ' ~· ~: 

O Sr. Lopes 
P,i:tra justificar b 

't, 
Goncalves : ,(•) -. Sr. Presidente; direi ;:·p;ó'):ic~$' p:~Jan'ú ! 
requ;rimento que à~1~cs.ent~i - /).~ ): ' ' •,: ' 

".On. X do art, 2• da iéi n. 4:242, Cle .AiA~t:·!·~;n!Ô!~i,:o'\~e , '0~?l, 
rest ã:belecido :_p;i;-a o cm::r:ep.te: exercício:' pe~a l~\: "da ·R;eC:,ei,tà., q_ispõe 
o · sekui~t~ : E' o :Pre'iidênf:e da. ~epubli.ca•- .autoi::i zad~ ;, ~é ::n~cQ?.cl v 
com a I'ei n .. 2. 8;>7. - de 17 de J1~nho de-· ~9 :] 4 ; a: · i~ii,; ; ~~e_t[tÇ Õk~ d e 
.credito no ~nte_r.i~r oil . no ext~tiot .. • i:iÓ ~~iz , P<:J~~ndÓ:: é~{tfi: ' t i 
t1,1los o~di-narfos ou .de natureza, ~special, ·com· jurOs• em ·"Q l'l. J?.~f. ou e~ 
:oÚro;: re~gcata'veis : cón'IQ fôr rriaü; ·conveniente, err{ praio •, cÚfto ou 
ivr.ogo assizfi ct.mt.. ~mvre~al--;o;; n[• Jiq,u'idação 'd,ô~ : compromiss6s:' ·do 
:r'hes otiro, ag indo de accôr;do qpm a s -ne:~ssidad~s .: dó . :p8.:i~ :·. ~:. 'de
vendo a~segU;ar , ôe. modo eff:.ciie~i:'é, ó ~itêrló~ r é;iate_ .dbs- tÍt~Io, 
que fo~en(~mittidos; ~; A l~~ · n< :! : S57, d~ 1:~,, de :,.T?i).Í10 d~ .: :l9* ci· 
tada no disPositivo· tr,anscripto ,- B,ütoriza . o Gov e.r'no ';a· téalizar~i: !ien
tro ou ;fól'a do •P?-iz, as operaçõ~s de; · ~r~itc\s. qU!e ·forem ·-: :i>'e_d;~s2.
riat5 ' para ~.egulat·izar e solvE)i- cpmpfon;j'~s os ·do Theso~rO, -pvr.·--des-
pezas I'egalmen te ~rdenadas. 

Ül'b deft:s:J, ou vá l&rjzação d'o café ·a cção do _ÍJo:ye rho .:~&r:~ .. ri3.z~r_ ::eleya!" 
o preço desse prociu r; to, que é i,ncontestavelmente .um _. productb,.(na:cidnal, 
é úmà. ·despeza p<J.ra esses fi>n:s, que. f·oram1 d-elvldamerÚe ' aut~rÍzad~~ '··~elo· 

' Cong-ress~. :0 . Governo ne.c€ssitou de nuriJ.~reri0 , rec'?l"l'~U .ao ' Bl:\: .~p;;: do,-, 
Brasil emittindo notas 'pr.omissoria-~ - a ·praz& de un: anno ê-'. a jÜI~iis_: . d.!> 
fi •!• .. como tiv~ occasião c:l.e ~.es]ionder, ht~ntem, aó ilonrac:I~ Sena dpr Sf' >Ir:~ 
neu Machado. E' uma. interpeiiaç~o q.ue._ihe fà ç,c,: 

O SR. !RÜIEU MACHADo: -V. E:lr. está me cham ando .1).o ~ débate ·:.?; 

· O Sn, A. Az~~ : ·- _E' uma_ aUtr;rjzação ai:nplissim;'.; 
O SR. LoPES GoNÇA.LVEs (lê~ 

I 

''Usa~:d:o ·dessa autor;iza çp'es, o . Poder: --Executiv-o contra hiu 
um eml)restimo- com o Banco do Bras'!, em .-s1· :d~ 'i-.uib.p u}timo 

(*) NãÓ' foi revisto pelo orador. 



:rÍ'riitl.iln!te · ·riota'S 'v_:tóiD: i sS'~d:as,_.: ·a. juror;· _de ·-·:•6.· o/'p .íl -pra,zg de .uh> 
·:. i&- ... 

aiÚ:iiJ. - '· 
- . Sã.~ :· e~:~S:, ·fituÚrs. leg-almente ;;mitti00S como 'fica ex,posto, 'CiJ;l\l_~~'. 

\ 1,\~ ' ·, • : -• • -' ' 0 ' ~ t ' ', ·~ • ' I > ,~• ' 

'~,í·;· ur:opo~JiÇãó - dit, C1_1mara, assim rne!lci()n~~a.,-~a,nda no' s't!u art . . ~~-' 
<>qtJiparar '•-'á!s'- letras .e:· notas - p'tt'n-nis~orias' referidas; ntJ· •art. 15_~ d': 
necre.to -~ < 14 .-635; :,cteê 2.1· de -:J-~neir'O· de <ür2.r:, que l'eoí·gariizou!- ;_,, ea:r~_ 

-feira :;te· R'ed~sc~~1>tó~ ; atJtéi:tc:ien'dQ .a;ssü.n ~es< bons ·=_ effic-i.os ; '··cru·e- - ~ 
' ' ' ; • • ' ,; ",' ,• ~· • i ' , •, ',' • ' : '• ' ' . ' .... ·. · I ' ' ' 

: Goverpo · se : c:efupiofu~tteu _ a:: empregar pair!!o _. abte( .:._e: Corig~es§G 
;N:n6iqti~l'.· e~s~; a.tttdr}zi\:ão ,-;,: . - . 

· ]J~~as riotas:. ptbrpissorla·s foràm jm~edia:tamente 'Íiest~ntatÍos: por :·P-*r:fi-
~ulares; ·, ira Cac1:teira d~ Redesco'ntós,

1 q;e· ~' tt'~a é~~tei~;. ~6fori·r:.'rmi, quE! :faz 
suas• ~,PéraçÕ~s un.icament.: r,éstri_cta~ h< pa~eis re~e~Con•ta'v;€ifl',.,:N:aàá '·:··Ç~~Ç--
que v~r l;'om.' opimi.çõe~ -- o.u't:ra~ da quelle -panda' .. '. 

O:i:a < (;. ' nob~e - Senador pu~ p erna"IÍlti...co declarou ao ·se1iad'o ;quê1_éf;tai"là 
dispo~~ - ~ auxil ia~ o B~~nce .. do: B~~sil' coin r~c-ur!l6s in:dis~~s-~v~is' ã 'su,.: 
boa ~ere;1cia e ·~d~Ínl~tr~dão; ~br~tie; •'é'ccinhe'çe .no ' p~é~i-d~pt~ . claqú~Ú.~ 
banco·; ~lti .bordem· :d.e m~it~ co'mp:e.te~ ~i:. . . ·-: · 

' E o q-u~'- o: -c'o~gr~ssb yài , f!J,?Jer; ,:{ h'6l}l'o\ilil;'~: çr:;.a:cto··. QO ~oyerrio , sai. 
dandii .O" seu corrip~·oitliS86 -p~o,( intermséno ·: da Órrt9irà 'de .ite'd:es~·urit~:;, :com 
o Banqq do BrhsiL (Lê:) . . . . :-

":ciidJ.:; -~sta ··prov.rciencia nao se eleva ··o· iliitlté da etnissãe ·d :Ó-; 
· papel~~o~cfa ' :iJ'~ :c~i:i·teira dé ·, :i=U~d~·se·Cl;j_to·, . 'nem . -s~. alteram 'à's Úí-·· 
. . . . . '-~ . . . . .. ,· -: . . . '. . \ ' . '· . 
gcncias·, do prazo ·q.e incineração. da:s rro~as : recépidt<sit~tç·, -':J'rata~se 

d.:; um~ rp-eclld?-:" \ qe' c_aJ:actér excc,pcioí:ial , Ümita(\à ··;a. ée':td~,i e çleter-· 
minados. typos Ehu-stifi cil-da· pe!'os '-altos interesses ll'o· .paiz . 
. _ . E in condi~õ~s 1.ln~ncêfr~ . ~0~n~~es, -~ ·çoml-rt-is-sãi/ de Fina nças 

llii(i- acortselharia; a . suli . a dopç&:o,: tnas, ho momento. pre,se:çÚt, .elfi" se _ lrl~l)Õ,e' pata evUar .. mi~t"maior Yt' ' 

Ei.·~· ·o q·1J~ tinha_ ~ d_iZer : a0 :S'~naClà; jUstificando, nii.Q· 56 o meu ~ _ _i:écr~e-.J 
rimento .de lirgeiteía, gtie o: nobr_e Ser~aclor por Peniam'buc'o disse r.ão ·ter 
sido justi-ficad~, mas; ~o mesmo t~~lP<?, jus·tificandq : •. « ~rop~siçãri . em: Ca-
mara dos .. De_putados, nGi_ seü: art: ~·. p~d-indó ao Se~a·d'o que Cullabere· nesta 
·grande oi.ta.. patr.iotJ·ca, cte. civisz.ito," amp~ra-nao. un{ G.oV.er~o fiue : -te~ 

· honradCJ v ·.pq:ii rJorri ur~ü, adwlni!lti·açáo .efficai!l, _predara :e honesÚssii-mi.~ 
(1lf1cito bem~; . mui_to - õe~ ,j: , ' - . 

O Sr. Alfredo Ellis: .(*) = Sr': P resi:dm:lte, e)rr '"-4liiu ruga.,."·dev-ia'- ~ir:. 11"· 
esta tribuna, para responder ao nobre S_enador _por: ,;f;_~rna~bu'co, . ó )Úú~trt. 
Relato~ do ~Fojecto . ore ::ep1 discu~~ao ~ . 
---.-~~-· 

(•j Não fqi r.e-visto pelo. ·orar.1·oi-,. 
l 
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Occupando a t~ibuna, viso apenas (·Onf!rmar algumaa, senão todas, as 
asEeverações do nobre Relatw. e, tambem·, as do meu illustre collegá de 
bancada . . 

. () illustre Presidente da RepubÜca, S.r. Dr. Epitacio Pessôa, não 
pediu cousa algum!l-; nad:.. solicitou, nem tem procurado intervir na-~ de-
Íiberações das Commissões de Finanças. 

Talvez seja o unic:o Presid~nte da R.epuhlica que tenha agido por 
essa fôrma. ·Temos tido completa liberó.ade de acção :e a Cummissão de 
Finanças assumi: a responsabilid,ade de ·todo"' os actos prlltiCildos. J<J se 
tE<mos nella membrol! ,oposi~Úmistas ll~ados á Reacção R epubl!cana •. , jLP-
·peqo para esses collegas; para que venham, sob a sua palavra . de honra, 
dtK:larar B<;, tJOr vc:nturf ,. ~·mllsam ;. menot 'l;'".iul(;ncia da ,parte do. humilde 
Presiden.te da Commissão eín materia polltica e se outra. orientaÇã.u na ., 
te11 .. tido senão o interesse publico . 

Sr , Presidente, S. Paulo Inteiro, sem quebra da unanintidàde, apoiil-
o Presidente da Republica. E ' o apoia porque S. Ex. défende o ~rindpal 
produé:to, que é o esteio desta Nação: ) 

Eu. Jgnoravl:L u circumstancia que :a·a·ba de ser exposta da tribuna do 
Sen,ado: de se haver o Presidente de :S. 'Paulo desinteressado da questã.ü, 
11ii.(J proctirandü nfllla -irutefvir, de accôrdo com o .Presi<).ente da RepÚblica 

O SR. ALVARo. DE CARV~Ho: - Perdão, eu não disse que não agira de 
ucc;ôrdo eürn .o . Presidente da Republfca. 

O SR. GRACCHo CARDoso: - "y . Ex. disse que G Presidente de S. P~tulo 
chefiara 16. mov'mento de defesa do café 

O ~k. At.VARo DE CARVALHo: - Foi isso exactamente o que (lisf!e. 
O SR. ALFREDO ELLIS: - Mas, Sr. Presidente, essa affirmativa aind~ 

.f ma~ encarece o esforço do nolire Presidente da RepulJlica, porque S. Ex 
agiu sem solicitação do Presidente . do Estado mais interessado na questão; 
,,gi•J cotno JJa!inuro ou como chef(; da róta que a Nação tém de ~egu'r, evi-
tando' o naufragio. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que se alguma açcusação merece o Sr. Pre-
P.tldente da Republica é a de rião ter ·feitr, ant"'tl à operação real!zaaa pos-
teriormente. 

0 SR. A. AZERE!;lo: - Muito bem. 
0 SR. AU'REIDO ELLIS: - Se S. Ex., o Sr. Presidente da Repubiie~t , ti-< 

v;e:sa:e acudido ao appello que fiz em Ago!lto dE< 19'211, para ~Úe os pode· 
'res publicas -interviessem no sentido .de evitar que o caf-é·, ,que é a nossa 
princ!pai riqueza, cahisse nas garral! vorazes. dilacerantes, dos torradores 
de café am~ricanos, claro é que não • e&tar!arnos suppor.tando' as conse· 

. quenclas do cambio a 6, 112, como acaba de -deoLarar o nobre Senador por 
Pern:aml.ouco. Auferiamos uma d.lfteren~:a que orç,aria entre .. 20 a 25 m1· .. 
lhões de esterlinos em peneficio da ri'qu·eza publica, e assim não se teri~ 

dado e desequilíbrio entre a nossa balança cambial, como se deÚ ,. fi'Cando 
o café reduzido a 8·, e 9 mil réis por arroba. 
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'Perdemos ' uma, safra, ·sr. presidente, e foi por essa razão que s<; deu o 
áesequilibr'io da nossa tá~a cambial . 

Mas posso affirmar, com cqnheci11.1ento de ~a usa, que a . noss~ . . ~itua~ão 
11a& é eomo aqui pintou o nobr~ !'?enador p or PernA.n1buco .. 

fãp . .Estamos me~ho'mndo e ·have~os de .firmar lfmfl. taxn sup.e\ior, 
desde ·que· continuem a p·roduzir ,effeito .as rnEH~idas salvad(}ras empreg~das 

velo Sr. P!"esidente -da R epublica . (Apoi<làvs.) ., . ·, 
· Só não concordo como disse em a.p~rte ao nobre Senadm·· p.pr Matto 

. ' . .' • ' • . : . ' -- • l . -.. .. · . 

Grosso e .co'nJ:or·me já tenho, por var:as v.ezés aocentuadc, dPsta. t.ribuna, 
quanto i\. .farma . po~ que se fe:;;: e s~. entre~~u ao. ~in~:J;Jal ;ntei-e~sado t< 

dbstin~. do c~fé .· Hei de discutir este · a~s~m~to m'in u~ios~meni.~. e ·a aU:phL 
ind~vldualida.d~ dessa creatu;a .qu~ se .· ch·ari-l'a Ed~ardo .. Gr~en. ' . 

. Devo dizer, ac·centtuando bem o apoio que p~·esto · ao ·sr. Pre:;;idente da 
Hc;:mblica, que apezar de ser: . rer>rese~ta.1<te d.e S . · P~ulo ~~~ melhor ~~p.he
ce a ·.qu estão, .Pot·.que ~ui l~vrador dur·&nte .. 30 .. a~no~ e porque . toda~ as 
qu,estões d~ café foram gebatidas por n:lll'!l. neste recin'to.; devo~ d:zer que 
não fui ouvido, neJTl S. Ex. jámais se dignou .pedir a minha cpinião sobre 

. ' I • . 
o caso, ele f~rma que .toda a questão, todo o as~\lmpto; .. t~o o problema 
fol formul~d?, debatiç1o e resolvido á minha revelia. ·Tenho, po,rtan~o, I?lena 
•\fberdade de acção ... 

Faço essa observação Sr. ;president<l, e el·la import~ na asse':'er'a.ção 
de que ~~ais importantte é o apoio. que presto á operação feita pelo Sr. Pre" 
sidente· da Republica:, porque se tenho a coragen'l a·e eeusurar a forma pela 
qual ella foi f~lita, presto o· meu apoio completo, 'a .m~nha admiração sin-
·cera ao acto patr_iotlco .do Sr. Presidente da RepÚblica, nã.o. salyando São 
Paul&, quE G c prin'cip3ii proãuetor do Utfé, m&s .. sa lv&.r,do o Brasil <'I~· f:..l-
lenc:a e da ruiha. 

r . 

. Era o que tin.h~ a cliz<:>r. (Apoi<l(ios. ] lfu.ito be~í· inuit.~ bem.) .( •) 

O Sr. Presideitte: 
ra-se a discussão. 

Nâ.o . havendo ' mais .quem peça .·a palav;.a .. er1cer-

Esta' ençerrada. 

Vou suhmetJter a votos o art. 1 o. 

Os senhores qub app.l'ovam o art. 1•, .LJ. ueiram dar o seu aSs&1\.t1men-
to (.Pa1tsa .) 

F o. 3];> l)rovadp. 
Vou submetter a: votos o· art. 2°. ' 

' O Sr. Irineu Machado (pela ordem) Sr:· Presidénd~. requeiro a V.I'Ex. 
r1ue ·· consulte o Senádb. sobre se consente em que a vótação ·deste a:rtl go 
seja nominaL . 

(•) Em seguida •falloti o Sr : Rosa e Sii'Va. :b: 'ct·iscm'>'<o ·não foi p ublicaclo 
no Dirwio do Óong1·esso. 
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O Sr. Presidente: -Os Srs. que . approvam .o requerimento.do Sr .Ir-i-
neu Machado, queiram lev.antar-se. (Pau8a) ·· 

Foi approvado ·. 
Vou mandar proceder á chamad<o.. ·Os -senhor~s que approvarem o ar-

tigo, dirão sitm,· os que o rejeitarem dirão não. 
Procedendo-se á chamada respondem sim, os Srs. Lopes Gonçalves. 

G'odofredo Vianna, José Eusebio, Costa Rodr~gues, Felix Pacheco, Anto--
nio Freire, João Thomé, Eloy d·e Souza, Antonio Massa, Venancio Nei'fa, 
Cunha Pedrosa, Mendonça Martins, Euzebio de Andrade, Graccho Cardoso, 
·Bernardino Monteiro, Marcilio de Lacm·da, Miguel de Carvalho, Sanipaio 
Corrêa, Bernardo Mónteiro, Adolpho Gordo·, Alfredo Ellis, Alyaro de Car-
yalho, J·osé Murtínho, Luiz Adolpho, Antonio Azeredo, Olegario Pinto, Car-
los Cavalcanti, Generos·o Marques e 'Affonso de Camargo (29). Responde-
ram não .. os Srs. Tobias Monteiro, Miluoel Borba, Rosa e Silva e Irineu 
Machado (4). 

R;espoll:deram sim, 29 Srs. Senadores ·e não, 4 Srs. Senadores. 
· Foi approvado o art. 2•. 

SESÍ"L~O DE .6 DE OUTUBRO 

Vem á mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DEl V<Yl'O 

·.Se estivesse presente á sessão de hontem, quando se votou a propos1ç:ao 
da Cámara -dos !Deputa<'!os-n. 62, deste·.anno, ·daria o meu voto contra·o artigo 
2• da mesma, .porque entendo que c ·Congr-esso não póde conceder ao .Poder 
Executivo autorizaçõe~ ·eEorbitant~s. 

A medi-da que o art. 2• dessa proposição suggere altera profundamente 
a CorürtituiÇão da Carteira de Redesconto, transformando-a em uma Carteira 
disfarçada -de emissão Íllimitada, e •annulla por completo o Trilbunal de Contas. 
que ai•I1da é a un1ca sentinella que monta guarda á porta: do Thesouro ·Na-
cional. 

Nós não temos elemento8 exadtos para argumentar com os algarismos. 
mas o que se sabe; o que corre nos meios financeiros e alarma os interessados, 
occa.slonando a oscillao;;ão depressiva · do cambio (apesar do;· es-forços em con·· 
trario para sustentai-o), e a baixa das acções do Banco, - é que o Thesou-
ro Unha uma conta corrente, que accusava um debito do· Governo de cerca 
de 43 mil contos; que .esse debito foi augmentado vertiginosamente, passou 
a 400 mil ·contos, sub.io a mais de 500 mil e dizem que agOI'a _attinge a quasi 
70Ó mil contos. 

Esse debito formid&vel e sem precedentes foi c!ontrahido por pagamentos 
feitos pelo Banco por ordem do Governo. 
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Mas pergu~to: es:;-es pagamentos podiam ser effectua dos sem o registro 
do Tribunal de. Conta~? 

Essa conta corrente que o Gov~rno mantém com o Bancó matou o Tri-
bunal.de· Contas, ·porque .por ella s_ão f-eitos os ·pagamentos sem o registro do 
Tribunal, ao contrario do que man<la 'a lei. 

Quaes foram os serviços publicos que exigiram esses enormes pagamentos 
e qu., ·eJev'!Lram esse debito ã somrnit tã.o colossal? 

No Senado ninguem sabe. 
Pal'a deci-dirm·os com a consciencia tranquilla, deveríamos pedir uma .de-

monstt·ação detalhada, como sempre exigim.os com o~. creditos e autorizações 
que ,rotft.mOs. 

Não me .parece qut> esse dinheiro tivesse sido g•asto para defender e am-
parm·· a produc!ção nacional, porque par!l iss,o o Gov~rno estava habilitado 
com a lei que o autorizava a emittir até .. 300 mil contos. 

Ninguem sabe no Senado· em que ·roram gastos eSSes 700 mil contos, e 
agora o Govei'no' preciza legalizar a sua situ açã;o com o Baneo, este preciza 
de numerario para as suas transacções usuaes, e como o Governo não possue 
numeroario e não tem .a coragem de pedir autorização para emittir, contra-
dizendo-se e ·fazendo po!itiea financeira de opio e morphi.na, quer que o Con-
gresso autorize um gr>~.nde redeseonto "sui generis", que não é mais do que 
uma enorme emissão ·disfarçàda, pois as Jettras admiti:idas ao_ redeseonto teem 
o prazo de vencimento improrogavel de 1·20 dias, findo o qual o Governo tem 
de pagar, o que só poderá fazer com emissão. 

Essa manobra de redesconto só poderia mesmo ser conc!ebida em estado 
de sitio, Ella importa numa verdadeira prorogação da dictadura financeira 
que de facto existe does<le Janeiro do ·corrente anno. 

Sala das Sessões, 6 de Outubro de 1922. - Justo· Chermont. 

SESSÃO DE 9 DE OUTUBRO 

O Sr. A. Azeredo: (*) -Sr. Pr-esidente, muito a contra gosto, sou for-
. çado a dizer duas palavras em resposta a um artigo pu:blicado no Jorna~ d:o 
Cf>nt1itercio, de sa.bbado ultimo, e transcripto em out~os jor.naes desta Capital, 
assignado pelo :Sr. Custodio Coelho, Director da Carteira Cambial do Banco 
doBrasil (U). 

Quando oecupei a tribuna do .Senado, ao ser disc!utida a prop-os1çao reiativa 
á'Carteira de Redescontos, fil-o des.preoccupadamente, sem intenção . de mo-
lestar a quem quer que seja, levado principalmente peJo· des~jo d.e .dizer a 
V•Brdad,e, embora COD VE'nc!ido de que não ia ser agradava] a alguns dOS inte-
r.eRRa{!og na valorização do café. 

. I 

(* ) Não foi revisto peio omdor. 
(**) Vide annexos. 
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Por essa occasJao. naturalmente, referi-me ao nome de Sr. Cl.)stodjo ·Coe-
lho, mas de modo tão_ ligeiro que me causou ext:ranheze. que S. E ':it. se apro" 
veitasse desse facto pa•·a escrever um longo artigo a respeito de sua pe.<;soa. 
procum.ndo, ao mesmo .tef!lpo, ser agradavel ao Sr. Presidente da Rep.ublica, 
a quem teceu_ os maiores elogios, não esquecendo de enaltecer os seus pro-
prios serviços, prestail os á. vai ocização .do caflê. 

No meu discurso, Sr. Presidente, só fiz referencia ao Sr. Custod:o .Coe-
lho, no periodo que vc·u ler, onde não se p9de vislumbrar offensa alguma ~ 
S. Ex. nem á sua altç ~apacida,de_ financeira, menos ainda aos seus conhe<!i-
mentos especiaes sobr{ a valori;zação do café. Dizia eu: 

"Depois q c e este ' comité foi assim ' organizado, e mais um ban-
queiro hollandez (no •9ue ·creio haver-me eng>anado)., figurai>ao- o 

Sr. Custodio Coelho, unico brasileiro', entre cinco q~e perfazem o nll-
·mero de membros do comité para a valorização do çafé, como repre-
·sentante do Governo, claro era que os interesses do Brasil niLO po-

diam ser cuidados com o. esmero até eritão verificado." 

A rdzão d!Jssa 'affirmativa, Sr, Presiden~e, é si!flples, porque-·o Sr. Custo-
• l • 

dio Coelho, uni~o _rep:resent,ante do Gover-n_o, ent:r;e outros de outra.~ naCiona-
Udades, seria fa-cilmente conduzido a ceder á malon.a. 

•Pergunto eu ao .Senado: no período que acabei de lêr disse eu Ql\e o 
& . Custodio Coelho e:ro. incapaz; que não tinha competencia. para dirigir a 
valorização do café? 

Não, senhores! O que eu disse - e é vel'dade - é que o Sr. ·custodlo 
Coelho, como simples fiscal do Banco do Brasil, pouco adiantaria (o que· su>-
tento ainda agqra), nfl sentido .de impedir que a maioria sobrepu~asse o8 a,-
teresses do nosso paiz. Nem se diga que o "véto" do rep'resentante do Go-
verno possa se tol'nar effectivo ante maioria tão poderosa. 

Entcetanto, o Sr. Custodio Coelho, que não tinha ~eoessidade de se re-
ferir a mim, nem de publicar o arti_go· a que me estou referindo, entendeu de 
dizgr -~ que. vou lêr afl Senado, para que meus collegas melhor possam com-
prehender o que visou o honrado director da Carteira Cambial do Banco <lo 
Brasil: 

"ReiJresentou o Governo do Estado de S. Paulo no comité âe 
1908 o illustre ·engell'heirQ Dr. Francisco Ferreira Ramos, substituído 

·depois pelQ DI;. Paulo Prado. No actua.l, é o Governo repre·sentado 
pelo Director da Oai.·t~Jira Cambial do Banco do Brasil. Esse dírector, 
que, apezar fk. '1taàa cçmhecer de oafé, cr;mo àitrse . 0 Benaàor· Aze.-
reào .. ,n 

E' cl~f9 que o Dr. Custodio Coelho não leu o meu discurso e se deixou 
levar pelas informações ·aéreas que lhe foram prestadas. 
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. . . foi quem, durante o Governo do saudoso Conselheiro Rodri-
gues Alv~s. CH"I.gniZ.Ou e executo,it a p;.i~eira 'valorização : ,." 

0 SR. ALFmiDO ELLIS: -Isso não·ê verdade. 
o SR. A. AZEREIDO (COf~inuanq,o. a. Mr!.: 

com os melhoces resultados, ~~e~·~bertdo então um offi~i;··~ 
m.uito ·honroso da Assocjação Commercial de Santos .'" 

Ora, Sr. Presidente, já o nobre Senador por S. Paulo. adea.ntou· a · propo~ 
sição que eu ia aventar ... 1jl já agora 'dev~ iriformar ao Senado que o que 
eu queria gizer, o que diSse e repito, que o S~. Custodio Coelho é que af' 
firmas Johnston & C., :Brazilian Warrants, .'iCáiXa. Registradora e Green en, 
nada· differem, no ·caso do :.café: send~ toda~ uma e. a ·mesma colÍ.'la. O Sr 
Custodio Coelhó não ioí -'-' .v·oss.o affirmá:r -'- o organizador ·da. ·valorizàção d'C 

café em 1908. 
0 SR. ALFREDO ELLIS: ·~ A<poiado. 

1 

O SR. A; AzEREoo: - Para que, P-Ois, a proposito de um discurso, t;>nde 
S. Ex . não foi atacal'lo,. vir ga•bar-ile de que já tin'ha feito uma va lor:zação 
e que podia faze~ outra?) 

O Conselheiro Rodrigu€_l; Alves, de saudosi8sima menioriii: ... 
0 SR. ALFREDO ELI.IS: - Ap<Íja.ao. 
O SR. A. AZEREDO: - .... a quem me prenderam sempre os laços mais' 

estPeitos de amizade, respeito, .consideração e és.Uma, fot . . contrario a es~ 
' . . '. : 

valorização .. O s~··. Custodio. ·coelho que era ·então ,director. da .QartBfra C'am: 
bial, como h~je u é, .f .oi,. é ver.dade.' ,incumbW.o pelo Sr. ;Leopol-do ·d~ .Bulhões, 
Ministro da Fazehtla de entã•o, de vender algumás partidas d-e café em .San-
tos. mas nunca o organi:1j3.dor, .como S. Ex.. ~iz, da valor:zação do ca,fé, 
em 1908. 

S. Ex. podia perf~itamenté, ter ,eVitado voltasse eu á ~ibuna para do·n~ 
testar suas affirmaçÕl'~. certo como é ·qe que eu nada disse que lhe {md'esse 
ser desagradavel-. 

Não entenÇI.o, Sr. P>t·~sidente, de questõ!Js financeira,s, nem de valoriiiacão 
rte cf\~ê. mas sou ,dotado d-e basOO.nte intellig'encia e discern.imen:tó· (apoiad~s) 
para conhecer das .causas·, .. sem dellas ter estudo a-profundado. Acho mesmo 
preferlvel que esso(ls ' assumpt~s · sejam tratad~s de bôa fé, c,om patriotismo e 
lealdade, a sel-o á sombra de a:Ua competenéia, pois no primeiro cas!l, por via 
de regra, procura-Sé SRIDpre curar dOS intereSBe:!l dO paiz. 

OcPupando a tribuna da ultima vez, fil-o com o desejo· sinc~ro de defen- · 
der os interesses · de S . Paulo na valorizaçãO do café. 

O attestado publicado pelo honra:do Director da Carteira Cambial do 
Banco d o Bràsil, firmado pelos Srs. Rothsohild, para mim rlã.o vale nada, .per- · 
qu~ esses banqueiros são verdadeiros gentlenn~n. Não ha um só Ministro d3 
Fazenrl::L,- •um só funccio.nario cJ.ependente do Ministerio ela Fazendâ , e r qu~ . ' 
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t-enha relação com aquelles illu~>tr-es banqueirD<~, que pão seja ·elo~iado. s. Ex. 
sabe que todos os Ministros da F<tzenda co)Tirnuhicarn immed:àtamente as 
suas nomea~õe'! aos 8rs_, Rothscild, os quaes, aent·zemen· e deli"cádos· como 
são .. : 

O .SR . .A,LFiwno ELus: Nossos banqueiros ... 
O ·SR. A. AzEREDO' - · .. : responde~ · ~mrrJ.edia:tamente .com :;Lpphmsos, com 

gi-ande.s elogios, significa.nc}o a .c:onfiapça que depositam no nomeado·. Nã<J 
em d~ mais, portanto, que esses .senhores, ref€rindo-se, ao Sr .. Cus~od' o .Coe-
lho; applaudissem a ~ua nomeação, éomo eu não. a desapprovei. · 

Re:fe~indo-me· ao Sx·. Custodio Coelho, não Ih~. neguei éompet!)neia .. A,l;i~na~ 
disse que era o fis.,a;,l do Brasn e o uilico brasileiro entre os outros quatro 
membrDs do c01nité, os quae~, sendo _maio:l'i-a, -..deV.~,- ter, incontestávelniente. 
maior influencia. Foi o que .. eu -a_iss~. s~m, ·ab.solutament:e atacar o Sr. Cils.to-
di.Q 'Coelho . 

. O honrado Directoc da Carteira Cam,bial do Banco do Brasil podia .per-
feitamei\te ter deixado· ·de escrever esse artigo no· qual só se preqccupou'·em 
recommendar-se ao honrado Sr . . Presldente da Reptiblica, pelos g~a:ndes elo-. 
gios que lhe faz .. e aDs va1Drtzàdores do co."fé, peles grandes serviços que elle 
lm,agino ,ter prestado t. valocização de 1908. 

S. Ex :; pocierã prestar,_ ·d'-or13, em. deante grandíssimos serviços á 'IÍ"ft;~ori
zação do ~.' Tem cap-acidide para iss-o. Não ._.os prestpu porém em 1908, 
como affirma no seu e.rtigo. E se os pre.sta,r agora, merecerá os applausos de 
todos nós, p-ois temos o maior empenho em bem servir o Estado de S. Paulo 
·e a Nação, por ;_que ,1 _ca::f.'é não inte.ressa sóm.ente ãqueile Estado, mas ao 
Brasil -inteiro. 

O· Sh. ALFREDO ELLIS: - .Muito.,bell:t .. 
O SR. A. AzEREDD: - Assim, Sr. Presidente, creiÓ h:lt;ver respondido. ao 

Sr ;. Custodio Coeiho. d_ando-lhe •a explicação que. merece e . que· se não foi 
dwd,a pela imprensa, .:! por que estou della afastado e por que ·tendo tratado 
da questão da ·tribunn., destÇL Casll., preferi de.lla respondeJ.'"l!je. 

Tenho por habito, desde· que ·se me fazem accusações, qua.ndo -nã-o são 
injuriosas, quando nliiJ são calumniosas, não silenciar, Nã.o podia, portanto, 
dei:J~:ar ·o honrado din;cter da Carteira ·Cainpial do Banco :do Brasil· ,sem uma 
resposta. conveniente. 

· .Se •o honra'do Sr. ·custodio Coelho não. estiv-er. de aêcõrdo commigo, fi!?<~-

.-<ret··a. .dÍsposlção 'JIO s~;tido de · ·nov<!.s ex<plicações a este I(eSpfill:te, na i~~rt~za 
de que, em relação ·rt val_orizaçã:o do c.aíé a que S. · E;x. s.e referio, ella f.oi 
feita PE'los Estados d!> S .. Pa.'Ulo, Mipas . e Rio de :raneiro, se~ a i-rtter-ve.n~fw 

·'do Governo Federal, ·c.omo s: _EX'. diz, quando al)lségur.ou que , foi q honradú 
• -e saudoso Conselheiro Rodrigues -Alves o autor della e '8 .c ·Ex .. , o di.t•ector <la 

Carteim. Cambial do Banco do Brasi,l, o· organizador de· s.~a defeza. 
Era ·o qUe eu ' tinha a, dizer;, ' Sr .... Presidente,. em relação ao artigo do Sr-

-eustódio ·Coelho: (M'llit.o. bem;' nuuito bem.) . 



.. 
. SlDSSAO ·D:E :1;3 3JE) Ol:JTQBRO 

O .~t· . . A. Azet·e<Ú•:. ~·) ~ ~r~. Presidente, .rreç: .. :irêf:di? a V. ÊX'. e ao 
SeEad.o se ,:;l)rida' .hoj~ yofto -~ trlpuna, :Pám, torna:r, embora pM §tlguns· mu~ 
mentes, a aÚ~;.,:ç~o Çi(!;t;t Qá.Sa,, afim ' de :respOiid·er •. 1h~~ u~à. "'~z. ao illwsú~ 
Direc.to'r da Crrr:teira ·ca,:nb'@J ;·dó· J:llainco do Brasil~ · 

Não ,t,eph.jj por:'.l:!al:iito, st·, :'R·i·es):den'i;e-,_ Çleixar os ,m~ús· comJ)etiélóres na 
arena, quando ~·u tenl::o caú:a~l~ d~ ;a:zõ(ls 'para denio~stt>ar ~ v~i;dad~· .dá.<; . . . . . . . ~ . . 
minhas asserções . .. 

. O· h~nr~do ,?kec.to~· ·,da C;:trt~h;ª' :.cani.bia'l _ do ~i1oo .d~ :gr~;i\ ~ciltW., ;.a~~te~· ! 
hontem;. pelas columna.f. do "J.ornál- do Com_mer;mp '',- yi'o,eu:rani;l.-0 ,deli)Çp1;tr:;.!: 
,JlUe eu ·haYia·\ confundido• ·co_usa.S ipteiramen1e .div,e,rsas. . . 

Não t·erri razão '0. ·sr .. Custod.io . ;Üo~lhp '; ·Se alguém ~onilin~i 0 causas fn) 
teiramente' cíiv-ér{;a.s·. !oi o· úiustr·e nkector ·aa ca:rieir~ · cambial aa.'.i3Kn.2o 'ao ' ,' .. ~. . ' . . . . . . -. .. . . . . . . . 

Bmsil. · 
NO: seu ri~:i:mei~:o !··ai';tig o; _qí.ui:ndó prac;urav~·'}t).sbfiéac:~~~ de ~'j,'óJ~~~: de Que,_ 

.' ·.-· . ' .. ·, ·.- '. .•• ·, . . - ·---:.... -.: .· -· :·- _. .. · .. ·--. .. ... 11 : •· 
não fOTa· açcus,adQ,- pois, ·no. ·meu discurso, :na:o. fiz. r,eí'er.e!1;Cia- alguma :ct11.e: 
pude~se,>~_eHndrar .a .. $. ,iiJx., dis:se 'muito c~f!l'U'!\Hil].te o i~~p. ln.t~ .: 

..... 
''Re.pre~er.tou .-.-' d:l:Zih elle ~- o ·qo"eÍ·1w do' )!.i!ltl)>d:o· de ·s·.-. Paú!~; 

rio ''comité;; de 1908 o . .iHushfl -: en~en•l).eil'o .Di'·. :E~'aÍJ.oisco :P.ereir q; J;l.a-
mos, subs'tit']lido jepois -p~Io D~. Paulp .p~adÔ·. Na ·vaio1:izaçã.o actual 

é\ o Gove.rno rep-resentapp ' pélo .Direct()r _.d.a Cal-teí-i:,.· C.ambia! o·P,c.., 
Ban~o 'do :s;#s!I, esse Director _. Que, apezar (le. naaa: ·con1Ú!C:à~ ~9-ó. càt{ 
r!orr)o disse o Sr . .- S€m.adm; 'A:zeredo ,. •. , ,. 

)• 

Nã:o f]ll eu q.'uerri disse sem·élh~t~_:<wilsa e· o S.en.ado -!leve)· lerhoiiÍ.l'c.'lt\ 
muito ·bem qufól ,se · a)*ntnà· a ff,i;maçã.o ho~v~ -em r.e.J.ação ft : ~p~ciO.aie do ~Sr ~ 
Custodio Co):llho sob!;·e QlJ.e;;tõ<;ls de c<Vf.é,. wí.rtio ella do ~eu . iUustre e ·•emi~::. 
nente amigo,' . .Se-na4Ór pç)r· S : ~;ui; . E. ningtiern, ~~stà C~á e f!)rp. _ ~eÚa, t~~ , . . . . \ ' . . ~ ' . . . . . . . . ' . . . . . 
mais autoridadtdlo. que o Sr. SenUJdor -Alfredo Ellis; Que .co:ri.hece·: o assumpto, 
que vem diE>PÚtando l:Jc1 longos annq~, ,·d.emp~stra.ndo á sua, ').it;a. c.o'inpete.ri~~a. 
na rlefesa. continua ··.ans questi)es· do café ... 

O SR. ALFrum>o .ELLrs·: ~- Agr?-cte.ço ,I)J.uito' .:it :.v~ .Ex. as penevolas refe.; . 
re11das. Referi-me, E'Tn aparte, ao S;. Custô(Úo Coelhó, por que nunca suppuz , 
que S. Ex .. tivesse incl!-IJação pa..ra negoc\,os .)Je: ca+~ - The:rh ,cJ)J.~ _envàlvido ·-e·sti'-. 
vesse em h'ansadções de ca.f·é, porque m,iÍ-ú:~ _foi dommi-E\sario e:·.;rúwoo me ' 
havia cpnstado' q,ue.-'ti -vEosse !e--i to'· ll,;:rte de "com\t~s" çle ç;afé. 

ú Sli. A. Az-o -'-'-'. (ContitniaMo- a l,êr).·: 

r 

.~" foi quem d~rante o· .Gpv~·rno do sa,udoS<;> êô_in=i€Ül~J.i~O- Rúdri: 
gues A_.Jves, ,orga.úizou .e -éxecúto~ a .primeira va.Iori~a{l,ão ; com n11 

1~---.;--

(*) ·Não foi i·evisto pelo or.ad.or. .. 

..,. 



104 

melhores resulta-dos, merecendo, , ·então, um offi.cio muito honroso da 
A~sociação Cmrirnercial de Santos." 

I 

Eu ju!g1~ei que fof'se do Governo e não·, da Associação, porquanto ellé 
l'El.IJ'l'~se11tava o Gov~:·r.o neste n-egocio. 

Mas, Sr. Pl'es~dente_, aqui, o Sr. Cu.stodio Coelho declara que foi elle 
quem o organizou, quem executou o Ccm~erüo de Taubaté. Por que, e~ tão, 
se refet-.:l exactament'! .a esse convenio e -cita a data de 1908? 

O SR. ALFREDO E~s: - Ha ·um positivo engano da ·pa,-te.·de V. Ex. 
O' Sá~ A. ~EREIDo: -:IOhegarei lá. V. Ex. vai vêr·.que •eu j usti•ficarei ple-

namente o que estou dizQndo. , 
No artigo de ant~?-hçmtem, o honr.ado Director da rCarteir·a Cambial diz o 

seguinte: 

"A operação financeira de amparo ao éafé e as praçaos de São 
Paulo· e· Santos, a qual foi organiza~a e executada pelo Director u~ 
-Carteira do .Banco do Brasil. no ultimo semestre de 1908, quando Go-
verno· o ·beneine'rito ConseJ,heiro Rodrigues Alves ... ," 

Ü S'r... ALFREDO E.LLlSl - Não era Ilk"LÍS Presidente da Repub!iclt.. 
O SR. A. AZElRI!IDo - (Continuando a lêr): 

" ... nenhuma ·connexão· tem com o p.lano da grande valorização, 
O!'ganizada e ·E>xecutada no Governo do, illustre Sr. Dr. Jorge Tibl-

. riçã, de que '); respectivo contrato foi firmado em 11 de Dezembro 
de 1908." 

O .Sit, ALFRFJPú ELUS: E' ·outro equivoco !).e S. ~x . . 
O SR.- A. Az.EREJDO: - Tambem não é a data de 1908, como bem diz o 

· honrado Senad«~.r por 3. Paulo. -ci convenio foi votado em Í906 •. A .. valoriza· 
ção foi feita pelo Dr·. Jorge Tibiriçã., que era o grande· interessado na vala 
r'ização desse producto, porquanto, sendo !Presidente do Estado de S, J'!aulo, 
fez o quanto poude para -que !'ll~a, se r ealizasse. 

S. Ex. o Sr. Custodio Coelho no seu ·artigo, mais adiante, ·diz .o seguinte: 

''Nesta oecasião difficil e angustiosa para S ... :Paulo.,.'' 

~ 
Veja bem o Senado·: em 1908 a valori~Ção já. tinha sido -feita. 

" ... 9-e crise de numeraria e· de b~ixa nos· preços do café . .. ," 

De drlse de numeraria, sim 8en'hor, e foi por isso 'que o Governo de entãG 
o procurou melhocar as condições do Estado de S o Paulo, fornecendo , os ele--
mentos necessariQs para i}ue· a praç~ se aHviasse. ' 
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o eminente chefe das fi.rnú1Ças de eíil:ão.. o: illus.trado Di· • 
, L~opoldó de ~'ul·hõe:s, embora: ,'orno d!reetür d0 c;tmbio do ;Bancq do 
. Brasil seguisse orientaçã'o clara a 'aeÚniÜvini.ente ·adversa' da p~ii-

' • ' i ' . ' ' • 

tlea fil')anceira d:e intervenção .n'Ó commercio e ile valorizáção qu!!l tãl.• 
felizes res:ul tados produziu". · 

Ahl }á é operaçÍio bÍLifêarià e ·não {)'per a:ção· .fe!4. err: favor· fui. valorizaçã(> 
do café .contra a qual o ·Sr. C ustodio .Coéllvi mainlfé~tot>- st.· ··de ·.rnocl.o malis poc 
sitivo, escrevendo um grande relatorio: _que prov6cou a,pplausv:; da imprensf, 
que. era adversa a · essa valorização: 

Continua S. Ex. ~ 

"Remetteu o ·Banco do ,Brasil 1nconti_nenti, para ·S.. ·Paulo -e Saa 
tos ·quantias vult'uosa h e ap.oiado financeiramente nos _seus antigos.-
agentes· em Paris, _se.nhore,. ' !fottinguer ·&,.. -ÓO~p~\.:c inicióu esse Brune•• 
a· op eração financeira qu·e em- pouco,s di.ú fez -renascer· a confia•nc:~. 

supprlndo aqu€lles .'~ercado's de ·.n'umerario e animand·o ;·o.s'' ne~ocioi' 
de café. E/ si all'\da. hão basta ssem os .t>roveitosos resultad<J:; -que en 
tão ~e conseguira m. foi a op~qrtunida/le d'as salu-târ~s lJl'Ovide.nciB.l" 
adaptadas que despertou ao g'overno paulista -daque lJ&. épo<::a ~ ir.: 
ciativa da ·g+d.n{li, · vf!-lorizaÇ~o. de' ·:11 'dE> . dezembro d~ 1908 ". 

!\1a s, Sr. IPresider,tt; , o honrado dire,ctor cti Ca:r:te.ra Cambial 'do Bane0 

do Br·asil estã compleUu:nente enganado . S , E:;<. confunP.J;ti' ~OU'S<l.s clÍ!fere;, 
tes. po1•quanto , em :l908, o ·Sr. Rodrigues .'\J.V!l!l; de saudosa ~mernoria., .não ·era 
Presidente da R epublica;. o Sr.. Leo:!Joldo Bulhões não e-ra :Ministro da F o. 

z~ndrc; o· •Sr. ··cuetodio Coelho não era i!irector. i!a Ça.rteira Cambial do Ban -
co do Brasil. 

Todo o• inundo sabe que . "m 1908 o Presiú.ante da R epublicà era o !;!f.' 
A!fonso Penna; Ô; Ministro da Fazenda era' () Sr. Da~id Ca:mpista;' o ·di'reCtor da . 
Carteira Cambial ' d.o_ Banco do Brasil era o .Sr. João .Ribeiro ,_. Portanto quem 
r.ão t Pm razão, quem confundiu as cousas f·oi ·o Sr .. Cu~·tod)o Cflc.l:ho-. 

O SR. lRINE\J MAcHADo: --+- Ellé .conhece .café ... filas .conhece de m;ais. 
O SR . A. AZEREDo: - S . Ex~ podia perfeitamEmt8 me: ter,dbpensado .de· 

estar occupamdo a attenção do Senado •por alguns instantes· afim ,de mostrar 
~ue S . Ex. não tem abs-.olubamente ra:Ião, qúa ndo alffirma "q:ue fica desfei--
t" a confu_são gerada no espírito do . Vice -Pr<Jsidente' oo i:iemido ..-. P rotés- · 

(to, em nome mesmo de~ta _Cas>j., pat·a· que o ·_l,I()!~ractc • iUrect~r :da Carbei~'l. 
Cambial não imagine _que Elll tenha . traz.ldo :para _;.·tiibu·na. arg~~en,tos qu" 
pudessem illudir os meus illustres coll!lgas. Quem · ~stá enganado é o Dr . 
(Custodio Coelho. ' . 

! . 
O SR.· lRINEJU MAcHADo: ...,,- Qu'em e«.tá eng~n.ado, niss0 tudo; é o PreRl-

(dente da Republica . 
0 SR. A. AZ_FlREIDo: Elle -póde entender ele -cousas. do ca.Ji1b . .l,Ô, :mas. ern 
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in::Lteri ;~ · d€ ca:fé, acredito que está ensa ia ndÓ ~·ntl;h ~l'c.un:~ de ter d<ociaraclv "'" 
s_eu art~&'o que o;~aniC!Jou ~ executou a {>~iA~>~·Íz~~lo. c1o é<tfé, depois çlt. Co~ 
veniti de Taub~té. 

:Sr. Presid.eJ~te, ao _deixar :a:_. tribuna,, Y<1.ço voto:s par:a ·que. o. ii~ush·e lii-
~ec'tor 'da C<crti,li-ra Caii)·bia l _do Bij.nco: d.~ Br'i.zíJ ;seja ma.is feliz ha eH~:Vàcão o.lü 
c~~blo. que enc~nt;·ou ; ·· 8 . . li;!, ~ q~e deixará cer;ta,mente. em 15 de novem-
Pt:O, . si, ·não . houver <J.lg~ outro ·;~~ec~;so . .a. o.: 

P cSli. f:Rrl'IEU MACHAD.o: - P&·dão, Já estâ. a 5. 
Ci' SR. 1:\-. AZE!ill'D~ ·:. - If~ Súrte qlle siÍo esses o·s ~yotos que ;fa~o para. <!:Ut 

·c iHustre dire~tor na Cai-ten·a. Ca.rn:bial do .Ban<?o do Brasil,_ ·q)le foi chama. 
do ':para· ·essa funcçã0 com o fim de der'n_onstrar .. .ao paiz -.a sua._a l t,a ·.ci_tpaclclaQ•, 
s~ja. .. m~is feliz, d~ · agora em 'dea nte, do qu·i3 o' . tsw sido, Pc;>dendo eri~ãio mere-
ce~- o~ a~plauso~ da imp:t·ensa, .que concer~eu muito para q'ue 'iJ:re fosse cla•lo 
esia p()sição,' ~~n virtu~e . da. con.vi.cção em que todos estavam· de:quc t!s s<·U> 

es·t'~n;os - ~ .:~~u talento e.: a . l:?Uh habilidade ... 
b _é,;: -lfitNÉU MACHADO: - ·E o seu : PEl._S[; .. 
Ç)-SR-. A ,• AZEJREDo: .;;-- ... far!at1l_;·elevar o cú1b.io ,-: io, conio imagin o• . 

nã.O: cjei~l 7i>' ·ciJ,h)r '!- · ~, com<- esta ·a gora·: (Mui.to "Qe1Jt ( Jtf'tbito bem!) 

SESSAÇ> DE lp DI~ ÓUTTJBRG 

O Sr. A . .• '\zeredo.- (: .. } Sr. 'presi·dente, começarei o nieu .Q.is'9~rso r•e· 
gw'lla o,do S€' aJ.ltd.a ·e:~tamt.~ ~m ·"e~ta ão de sitlo;. e se realmen_te ~xi~.te em, 
sura prévià: contra a iniprensa. 

S& estamps em ".estad:o <ie sitio" e ·se a imprensa· está s'tijeita â. c"nsur,, 
cl;;, poJlc~a, · permitta-me- V ,, Ex. e- permit~a-me o •Senado .qUe ·éu extranh~ 

,as publi~çõe; hont€m feitas ·no 'Joi·;,a), ; cio ·a omm.<wci.o- -c~n~eituadissnno orgii" •, • • • • • l 

.. tle ,publi cldíl!de dEsta Capital ·. · 
.,.Conio a ée'nsura não pôde. ·ser teita nómente !"Ui rel·ação-·a.o go.verno. isto 

~.: · ao, ?.oder )llxecuÚvo, e sOmente _sobr~ :~u. c ousas que .intere$sa m â OL-rl~m 
' . ' . • J· . ' . 
e, -~ moralidade, .pa.rece: ·qu.;, deve ·se-r "xercida -tambem .sobre os actos ptati-
<;,--:t:~os e;rn re.Jaçào ao ·Congresso ~a.cionaJ. · · 

:À_ 'c;:attâ .d'O Sr:., .Custoil.!O {)oelho, hont-em divu)ga da -pe!o Jorna,z do' C(}m 
m~rci!o~ es~á :!i-i3S::as. con'digões, <porq-Ue, desde o 'co!fleçn 8tê ao firo, é um'' 
aggressão 4U'ectfi.- ao Congresso ;Naciqnal . 

_Con1o érítend.ó •que os . direi tos .c'\o.s ·Deputados e Senadores são identico, 
aos d~ Presidente da Repi)blica e do~ ''MinLs t·~:os, ' cor'r;o . orgã:os do p~der ·pu-
-blico à cens1.1ra devia ter impedi,do a. . pu-blicacÍio .da: C'artn ·dt> -:·si{ ~Cu ,tort,o 
CÇ>elbo, qu.e __ é toda· uma injllri~.':iq Cqngressd .Nadonal. ... , .. , -~ 

. I 

in Não , fo1 r.ev1stc. pe1q. orador .. 
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E eu 'fa.llo, neste mom~nto, Sr. PrP,.ilid~nJ .;;, ·prfncipa:. menté' .. ppr·cÍl,le· ·tenfÚ>: 
Mnra e 0 desvaneciinento de sei· ·o Vice~l?residente âo. Cóng~esso · NacioÍrii;~.' 

Mas nã.o é só .ahi que a cen~ura po,derla ter ~xer.cido· ~= ~issãt1~ . . . . . I . . . 
outro ponto tambem· póderia merecet" a . fi.tt.enç;ão; daqÚelles qÚe .estl'W· 

de. cens'urar ~s jdr~es ci.e. fótlh;-L ,'a pe'i·;;ittÚ· sóme~'te que ·eues 
àqÚ-i:ll~. que a poliiiia e ~ G0~erno. e~t;;ndam p:ossa ·s~r PLlblidadc· 

os Srs.' .s eri'adores'lera.rh , como ·e'n,.o primeiro teleg'r~mma. ;ié LO~'l'e~ publL 
no. Jo.rnai !~o Crmvrroe<rcio, .'hãü ': d.e c~ncordar :<,r:'tie esse despàcho ~ev:eriÍ?
sujelto às :rnes~as conçlíÇ~es . de ~én'sura :principal'rceJ1t~ . :ri~rque ·s,e>'re 

· , de uma .certa maneir~ extranhà; h~O s(.lmEmte em r~,"Ç1~b <~? ;Bi-~1!, éortiç_ 
honrado Sr. Presidente 'd:a' R-epublica. · 

Sr. President·e · ;~Iá. :leftu·ra do f•lleg!·anuna ·a que· estou alludincío 
. I'·, . . . . . 

·censurado q.uê reá..lmel;Ít<:! n Sr P:resident:ô! 1\.i .. RepUbhç&. . est,_· trú 

·Contra· .S. Ex jfÍ· c:omeçam a arremessoar ·r}é·km; .. 
LUIZ ADbLPHú:O '--'-'. ISSO nãi!. : ~ de adtni,i'al': E ]?ràXe. 
A. AzEREJDo: - pe sorte. que ·a d~mi]lra ·(nãci, ii nÇss~ :sobrr, a im-

mas ·a de Londies) não podia ·sef recebida na consideração em- que· 
foi. Não querem.• os nossos amlgos da Ingla tim:a: q·ue. ri'Ós: .dei~e~o~ de ~.ú~&iet~ 

á suá. fisca.Úzação, ;de .sorte\. qu·e ,:tão se _ co.:n~entam ,. com. as ma~Ífe:;i~ 
da. palavra das· .quaes aliás, temo.:; sido· fetteis-.: ' Ainda '·por óccasião 

inaug'uráçãó: do P 'a.vilhão Inglez n;. Ex:pósiÇão, nós' ,vimo~. éo~o o hon~ 
Pre~elt~ •:•d.esta c:i1~ita! s~ .dlrigllt . ao ~rriLne,nte 'Embaix<> dor in~lez, ; 

os mé.ibrel3 elogios á Inglaterrõi 
SR. __ LUIZ .ApoLPHo: ~ E' verd~de ·. 

O SR. A. AZERE)bo:, ~ .. 4. po~to de : cjh'~gar: ·a. ser indelicado· para com .às·: 
Naç;õ~~s qJ<e -Jiâ -gFa,:,de gue1'r.a é.stiveram ao !;;,do · da · inglat.erra, ·,iú_: .. 

que a glori-osa n·aÇãci ingiezá era a . baleia entr~ as· súdinhas q:u·~ ·a .. ,., . 

!\>Ias, n.em o telegra~ma: :ri~m a , p~ria do .Sr .,, Cu.stodio. Coelb.o .. rrierecec. 
a censüra c1a; policia; para que.:· pão-. f.o.sse!Íl divulgados. e co.nh:êc.i:tlo's do ,, 
brasUEriro,. _Deixo' d~ . ~·er o· prf~ei:ro telegtam~a .~o~que; é "long-o, .c'óni.o 

não le.re-i e:rri sua iiitegra a·'càrta do. s~. C'ustodio . . Coei:Íló'. . . 
QuerJ, porém .. cha.rhar á att"Eíliçãb ~o ·senado para o ~odci por'' que o 

do G'cwerrib~ que outra . C\)USa n\i.o é .' o sr . . Custodio CÓfrlho. ü.·~ta: 
Congrceso Nacional , pensanlio que ta:rnbe'in lhe assiste direito dê .:dn~.' 

v Podt{ Legislativo, pen3ai!dCJi podeJ· equipa rar-se ao honrado. Sr. Pte-
da Republica, ,qlle, a,p~z~r: de tef, por. iongos ânn<?s.' f~ito pri.l,te ci:~stá 

no ·exercício d~ . 1\!eu \.altO' mandà to, censurou · ci c'o"n.gresso Naéjonal . 
ocqasião -do . .f"Yêto" opp~sto ao orçàm~nto da de~pézã: . . 
QuAro,. Sr·~ Presiderite, dividl~· em duas pal'!tes a res,posta que ;,ôu dar' 
Director da Çarteira- 'cambia)' do Ban~o · do )~:iasil . . Na prlrri.e(ra irisis~ 

. : no que çl!Sse destá. t,·ú>una, susto;·ntimdo ·que o sr. Custodio Coelho 
tinh:J. ra~li~. nem à tem, quando · pP.la terceira ve~- rep.ete .~iti.da, como. 

" . 
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hz hontem, que em 1908 exercia o lugar de Director da Carteira (~,n 

bial do Banco do Brasil. Não é verdade . A merr10ria do Sr . Custodio C' 
lho, trahiu-o neste .. ponto. Na carta hontem public~da escreveu o Sr. C= 
dio Coelho: " . . • ·pude auxiliar· na. medida do meu fraco isforço, r~n 
renda na direcção da Carteira do çambio desde Noverríbro de 1906 a D 
zembro de 1908. " 

Affirrr~o ao Senado que o Sr. Custodjo Coelho deixou ,o Banco do Br;, 
en1 1907. pois à 2 de Dezembro desse mesmo anno assumio a pirecção 
Cartefra Cambial .o· Sr. João Ribe'ro, presidente claquelle in~ituto bn~ 

'Cario. 
Não tem, pois, ra.zão, de ser a ,,ontestação que pretendeu .oppôr 

minha palavra o S.r. Director da Carteira Cambial. 
A verdade estã. commigo, o engano com o St'. Custodio Coelho. 

A revol.ta do Director da Carteira Cambial do Banco do Brasil (">lfJ 

tra a minha hulijllde pessôa nasceu o'(• facto de ter en assegurado qu 

tendo S. S. recebido a Carteira Camb;ar quando gosavamos d!" urna cn 
cambia). de ·& d., vai deixai-a a .6. 

Isto o def:agradou, razão por que nos veio contar· a historia: de ·q~H' l'nl 
dado ao Banco o lucro fabuloso ' de. 25 mil contos ·durante a sua gestão • 

· tres semestres, armando ao effeito, procurando fazer a opinião acredita-r ~~ 

realmente os seus serviços foram . extraordinarios. 
· Sr. Presidente, estou certo · de qne o bom senso do Senado me f i!l 

justiça,' quando levo a conta de um mal e não a de um bem esses l11r 
· -.,...ail.uzidos pela Carte!ra Carrib!al do · Banco do Brasil. O menos que 
poderia dizer da gestão .de S. S. no Ba:nco· é que ·elle, tendo encontrado 1 

taxas a 8 e estando a 6 neste momento, negoc·ou na b~iixa, concorreu ]IR~ 

o cambio em lugar de · subir, descesse, afim de poder o Banco auferir ' 
vant~ens que ·o Sr·. · Custodio Coelho· proclama ter a dquirido, ·graças 
sua gestão na d:irecção da Càrteira Cambial . 

.Se o Sr. Custodio Coelho se limitasse a Justificar seu procl'd .m~n . 

fazendo acreditar 'ã. Nação qué os seus serviços eram extraordinarios, Q'J 

bem merecia o seu reconhecimento pelo muito que ha Vi&. feito, ·nada l'!f<l 

mos a dizer, e deixaria~os_ que. o Director da Carteira Camb:ar 111 ().11 1~' 

a todo o mundo a sua alta capacidade financeira. Mas · S. S. foi a!l'rr ' 
não se cingiu a procl.amar sua sabedor·a, e, e~;quecido- de que pisava J~r 

reno que lhe não era dado pi~ar, atacou _fundamente o Congresso ~~ 
cional ., 

Sei .il~m que qualquer 'bras(Ie:ro t~m 0 direito de _censurar o Cnl 
gt·esso, qtoandq para tal tem base; J;J..ÜO pôde, ~orém, fazel~<• (·Jllt'll>nin 

do. injuriando. mentindo. 
O 'principal dever de quem se 'arroga o direito de censurar. o ('<ln~ r'e'~ 

f: prova~, por factos, que o Legislativo andou mal. ,.. 
Entretanto, o Director da Carteira ('ambial', ·com um desembaraço ~d!il 

ravel, attrtbuiu ao Congresso . Nacio~al não sómente a responsabilidade~ 

• 
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ba1xa do qambio, qüa. n.ttingÍu As ·taxas yls· da ~ctualfd,àde, r.qucas vezeg 
,.,J'"(ic;:u:l1l S na nossa 'histeria financeira, como ·at-tribuiu ig11almente ao Pod~r 
Leg:slativo a13 difficuldades ',:financefr:&.s f·m que nos enco·ntramot< ne:>le . mo-
tel Lo angust~oso da nossa vida econo'mica. , 

o SR. LoPES . Go~ÇALVES: .,_ Aliãs; ê costume ve1ho à01; finaJ?.Cl!lt&.S da. ad-
minis tração allti'ibulr ~s mal-es da ·Republica ao Congresso N'ac,ónal. 

O SR. A. .AZEREDo: -1-:- Apoiado . 
. o SR. ALFREDO ELLis: + Entretanto, apezar da nossa l'o:_~~· e <:J9dE!:·io, 

não conseg'uimos um ediflcio nova para o Sens;do. 
O SR. A . AZE~o: - São pÓd~ · haver .. maior injustjç~ . do ·que a que 

nos fazem, porquanto· ess'a'3· :faltas devem ser at:tr.ibuidas, ·nái:J ao 
Congresso Nac.ional, mas ao Governo (aiiOiados) ~ -do qual o Sr. Custodio 
Co.,:ho é delegado. 

O SR. ROSA E: SiLvA: - .Apoiado. A ca rta é a demonstraçfto d,a Jn<•apaci-
dade fi na nce.lra do Governo. 

. . I 
O. SR. LoPI'i:S -GoNÇALV!'JS: ~ V .; ·Ex. dJria.·melhor: Çle a lguns a uJ!:ili.a,res ·cio 

Gov~rno. 

O SR. A . AzmriiiDo; ,...,.. Quaes são oii factos allegp:Q.os . pelo S.r. C1.). sto~ll6 
Coelho?. 

\ 

De a ccõÚlo . com a enuin~;ração feitq. e mant'da a f!)rma ' i'li~~n~o.gativa 
adaptada pelo perspicaz . J:lirec~or da · car~elra ·Cambial, ·São. as seguintes 
'que vou reproduzir e ·respqnder· uma I!JOr uma, para .. demon;:;trar que' o 
Congresso não é nem pôde · ser ·o .r esponsavel pelo de's cas.() finaiíéetro · v ~
rif.caclo; surt:' covartic!v à çã.o é,. ~xclusivamente, a resuitante .do v:cito de ··con.·-

• • ' • I ' 

rt11~' que deu aCJ Gov,erno para satisfazer ar;;. necess 'dades ou. conven ien -
riu~ governamentaes, quer de .agora, .quer no passado. 

o SR .. LoPES ·GoNÇALVEs·: -'- O Congresso . Nacional vota ·ci·,1di'to.s, au~ori·

~a O!OfJl'eRtÍffiOS, ma·s .. n ão f<~,z Q.peraçÕes f i,nilnce!ras. 
· O SR. JoÃo LYRA: - Aliás , !>. Congre5so ·não determinou nenhuma: de$sas 
Pl'ovide>1cias,; a utorizou !l '· Poder'· Exec~tivo . 

· O SP.. A . .AzEREIDo: -V. Ex. tem. r a zão . 
Pergunta ·O Sr . ' Custodio Coelho·: Q\l <'ffi votou e autor izo\} a éxpor.taçãr. 

,1~ um milhão .çte contos, ' representando mais ,de libras 50.000 . 000-0-0, que 
se achavam coÚocada!!, .'fr.uctificavam no nosso paiz. e .foram ·empre'gados e 
logn sahiram para o ~xterim; nas e~campaçõe!l .. tjj~, estrad~s de fen'o e d.~· 
concessão de pr.rtos . 

O SR. SAMPAio CoRlillA. : .- Contra i!'<to,, no Congres;so, protestei ~ d.a trr-
buna do Senado. 

0 SR. A. AZEREIDO: - Muito bem. 
A resposta · a . que me obrigam as interroga!;ôes q o .Si.·. Cu S!:o_dio Coelho 

obedece ã. mi.nha consciencia e ao meu patriotismü, esl?.er~:tndo exprimir o 
meu pensamento .sem a;ri~ré pensife., na certeza . de que .ao Cor.gre~so não 
Púde' llesagradar a apuração das responsa,bilidildes q:ue ma.J~·.rol~en~e !hç, 
querem a ttribulr·. 
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No seU primeiro "item." ,. ~ Sr'; Custodlo alhide certamente á encam-
pação da rêde ferroviarla d9 Ri-o Grande do : .Sul, explóra_da: enlãq l)ela 
'"Ahxiliaire", .e. â d'Q po'rto da. cidade <f?' Rio ,Grand~ dO Sul. .,. 

Mas quem praticou ellaaf! . oper_aÇões, das quaes, como· ·-obl1erva· o 
Sr. Custôdio; resultou a exportaÇão, nãc a~ um núlhão de co~tos, mas dt. 
me.(los de 15 ·%. dessa somma. ? 

.A "Auxillairc" , sr.. :Preside!) te não. consu·mmiu 200: milhões de'· ftancos. 
p~rqu6 naq~lla é.póc~, 2_00 'ffiilhõ~s de francos attÚi;giam a s?mrria .de 80 
mil contos e o · porto do Rio Grande do- ·sul não _consumtu mais de 50. OO(J: 000$ 

. & de~ta somma teremos de tirar 15 -~i·' 'j:.m pagamento de dl!lspezas. 
Havet-â·._ alguern que ·ignor~ ter .sido o· Poder Exe~utivo ?· 

. E' c~rtçr . qtie--;o Co_ngresso a ~utorizo~ e 4 àutqrizou rp.Uito bem, ' i>or{Ju~ 
.convinha• aos interesses· do Estado; mas autorizar quer dizer _facultar e nâú 
pompeZIM. 

·o SR. LóP!fS Go:NçALvEls: - :Jll. nã,o praticar a. medida. 
O SR . . A.' AZERÉDO: ·- ··o Poder EXecutivo era -senhor a~ ' rea.lizar _a _ ope-. 

ração na opportunidade melhor. a seu 'jul~o. e nas condições qu_e entendesse. 
Se foi realizada em 1opportunldad~ improprla; em momento imprOlJrio, a 
cUl:lJa é ão Governo. e nãq do Con_gress9 Nacional. 

1
. . .. 

o: SR. Ros4 E SILVA : .. - Apoiado, c Governo foi o prlnc:pal _fllspon-· 
sa~tel. 

O SR. A . AzEREi>o·: - Sr. Presid~I1te; .se. o- St" custo~o c ·oelho, rep1·e-
sentant~· ·dó-- G:over.nó . no Banco do Brasil, quizês&& cónce'ncer-tie dh ·qtiantp 
é. ·injii1Jto· ·nessa critica a um ·acto emanado do d 'overno e ;;ã~- do Poder 

• o I •' 

Legislativo, leia a mensagem do erÍlinetl'te Chefe .da Nação, em que esse 
• as:'liUllpto é claramente exposto. O -Sr. Presidente da Rep.\lblica. ness~ men-

sagem, assume. inteira responsabilidadr; da operação, mostra: sua .ll\inima 
influenci:i sobre o ca..mbii. e as~ignala f~ sua necessidade, - ~·esmo quP. sobre 

. este pudesse accentuad.am:ente infiU.:r, _ 
"Mas, 'a.fóra. essas duas ei:;campações, ·que não-- àttingiram a 150 mil con-

tos,. quaes foram. as outras avultad:a!> que consumiram os. s·5o mil contós, para 
chegarem- ~·uelle algarismo de 50 ú;i!J:i.Ões ·.de-' esterlinos de que _ra!lai o S•·· 
Director :~ Cti:rtilira. Cambiai?· . . · . . 

·Além disto, 50 milhões,- pelo cambio actua! do Sr, Custodlo Co"elho, não 
produziriam sóménte l<m milhão· de _.Gontos; mas c~rda de .2 milhões, estaMo 
como cs~ã. a jibra qu-así a 40~000. 

Mas, ·onde en-contraria o Governo tãnto dinheiró para. remet.t.er p;u·a o 
extrangeiro, .quando :1osso orçamento, pesgraçadamente, só encerra' defÜ:iti 
fabwtososP 

.. iFallanclo nesses . cipc"oenta milh.ões esterlinos, cuja expot.tação ·fói autori~ 
zada; diZ o ·Sr . .Cu.stod!ô Cb&liio que .-elles se acha;varri co1loca.dós e _frutifica-
-vam ém -Ii ass.o palz. ·Mas a que S . S. nij;o diz ·é em que ell os esta va.m ~oi

locados. 
Não ,sei onde se: IJOderiam tirar ·essas som:rnas tãp .grandes, coflócadas 
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em nossp_ pa:z; para -st'r.imi rl"mettidi:t& p~ra o exter!or. 'D'!· bon1_ grado d~>'e· 

iaria que honrado .CÜ~etor da ·earteira Cambial do Ba,nco do Brasil prestassto 
~sa pequenà ip.·for~ção.. . . · · . ·. . .... 

·E' certo .due para a effeC'tivação desses pagamentos lançámos mão do · 
noSS{J credito e dos t•ecursos de que. dispomo_s; .tn<LB. peÇo rcença.. pnra l&ni-
brar ao ·Sr. Cústodío Coelho que, ào ·mesmo tempo em que .taes _open:ú;:ões sé 
realizar~. ou UIIJ. poudo 8.J!tes, o Governo ,fuzifi. -transig:ções Q!Jb iniport~vam 

tamile!ll na sahida do OJlro. Refiro-me fi. comp~~ de títulos áa nossa divida 
e;terna, no V<J,lor nominal · de ·um -rnilhãp·. 

que111 autorizou easa. operaç_ão, que· o pirector .da_ Carteira dambi·ál nã<. 
denuncia'! 

Não foi o Congre3so. -Mas ~lle se fez. Entre~n~o, foi um apto e8pon-
tq,n~o do GoveriiO;. pelo ·quiÚ muitos, C)3rfam~nte, Se!ll rl'~Zão, O censuram. 

A proposito desse ite•m ha a ' cons-iderar qite· o Sr. Custo~o Coelho lem-
brou o ouro .que sahio, esquecendo-se do ·que entrou. Por isso, avivando· a 
sua menrqri_a, l.embro que, só de emprestirp.os para -a União, entraram, de 
uma feita, civ-coe ríl~ milpões de dollars; e, de outra, nove milhões esterlinos, 
sendo que es~es para a valorizaÇão · do café, entral'!do igualmente para a Pre-
te:tum vinte e c!nd'::; rnill;ões de dollars. 

Comparemcse os algarismos _que o ite.?n q,ponta; com exaggero, como se 
tendo .verif~:eado, e ess.es cuja: en~ra4a omtte. e se verá que ' a dif~eren!)a. não 
é gr.·ande e não poder!.a ter concorrido pa1:a a del}reciação :vergonho.,a em que 
se acha à nossa moerla. 

No sogun!d~ item, Sr. Presidente, pergun·ta. ó -,Sr. Gustodio Coelho: "Quep.1. 
votou e autorizou o 'orçamento, com ãespe~s desordenadas e excessivas -~ 
creou um ifeeticit colossal. a ponto de leva-r o eminente Ohefe d-a Nação .<t. 

tetal-o? · 
Realmente, -sr. Presidente, foi o Congresso quem_ votou o <orçamento ve· 

lado, mas o que ;:J. esse succedeu, com· a collaboração definitiva do •Poder Exe-
Cl)tivo; não modificou senão sacundariameJüe: o ' regime!} ··deficitario. 

Os Smi. RosA-E Srr,vA E B&NÚMm J3ARRoso: -Apoiado. 
O ~R. A. AzEREOo:· - ·As despe_zas excessivas conti-nuam e sãó todas as 

que excedem á receita ·oc.çamentaria. 'Aocresce ·que o orça~ento é. sempre 
uma lei de a:~torizaçãc e dahi vem o d!ze.r-se que principalmente·· ao ]J]xecuti-
vo cabem. os ·males aêaso deÜe .provenientes. 

'Ü SR. RasA E ,SIL'/A: - Apoiado. 
Q 81<. A. AZEJlEDo: - Se o 'Sr. Custodio Coelho,: antes de se referir ao 

"véto" e_m questão; tives~ feito c~mparações com o orça.mento em vigor~ 
com a perspicaeia que todos lhe ·reconhecemos, nã-o lança.ria mão desse argu-
mento para -aggr.edir o Congresso N-acional, vic.'l:ima semp~e dos que, de cima 
de suas -tamq,nquinhas, se julgam a u torizados .. a "lhe atirar a primeira . r>ed1•a. 

Em relação, Sr. Pre~ideQte, ao "véto!' opposto ã lei de orç-amento para 
o exercicio corrente, oe m_embros d·esta.· Casa, em sua maioria, ·conhecem ~·
feitamente a. minha:. opinião, tal .como a. dei, .de viva voz, ao Sr. Presidente 
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da Republica, na conferencia •qUe tive com .S. Ex., em Petropolis, em com. 
panhla dos Srs. Presi<lente da Camara. dos Deputados, Bueno Brandão e An-
tCHl!~ Carlos. 

·Declarei, então, .que eu não era absolutamente p_elo "vêto", que comba-
tia os termos,. de que :S. Ex~ se servio ·para criticar o orç;amento, devolvel-o 
.ao Congresso Nacional. 

O SR. BENJAMIN P.ARRoso: 1-- Especialmente em relação ao Senado. 
O ISR; A. AzERBDO: -Em relação ao "vêto", Sr. Presidente, parece-me 

.assim, que o meu pro<!edimento de hoje ê ainda o mesmo , que tivr, no ·!lOmeço 
~este anno, quand-o tivE' a honra de ser convtdoado .Pelo Sr. Presidente da Re-
publica para com S. Ex. ter uma con!eren{)liL na companhia dos iliustres 
membros ·do _Congr-esso Naciou&l a que acabei de lhe referir. 

Passemos agorà. ao terceiro item do ·Sr. Custo'lio Coelho; 
Pergunta mais S. S,: 

"Quem votou e autorizou a;; emisões de apolices da divida pu-
blica para enca'mpação de estradas de ferro "' concessões emissões 
essas que excedem de um milhão de contos?" 

·O Congresso Nacional, declara o Sr. Custodio Coelho. 
Quem votou a autorização para emissão de apolices destinadas a en-

crumpações ·e concessões de obras :foi, realmente. o Congresso Nacio11<1.l. Mas 
na m::Íior parte quem a solicitou ou a insinuou? 

Foi, como ê sabido. o )Jroprio Governo ... 
0 SR. ALF'RE'l'>O ELLIS: - Apo!ado. 

OSR. A. AzEREDo: - ... actuando por intermedio do~ min\!ltros, junto 
dos relatores de orçamentos, quer na Camara dos Deputados quer no Senado. 

O SR. BlilNJ~MIN BARRoso: - E' a pura verdStcle_, 
O •Sn.. A. AZEREI>o: - . Sr. Presidente, ê natural que o :congresso Nacional 

tambem tenha iniciativa e · por ins·piração pro9ria ~em col!abor<tção. i!<> Gover. 
no vote ·autor~zação para essas emissões, no int.uito de servir os interesses 
publicas. Demais o Governo ê livre e póde e""cutal-a ou não. A ge;;rão finan-
ceira cabe ao Poder Executivo; este .ê .que, ~ttendendp a. circum>~tancias que 
sómente elle pôde pezar, deve decidir ·sobre se convem . ou não prr,valecer-•e 
da autorização que lhe ·deu o Congresso para emittir apolices · ·e realizar 
obra::s. Si considera um I:J.al, não , emitta. 'apolices nem e:ontracte obras. Mas. 
si · as emrtte e C(>ntrhccia obras, a responsaoilida ~e. a culpa é pr!nc'l!Ja lmente 
sua, isto ê, a culpa é do .Governo. 

Ora, S1·. Presiden te, quantas autorizções deixa 0 Governo de executar 
chillas não se utilizando? 

Percorra-se o orçamento e ver-se-ha qu 0 :JãCJ ha uml1. Bó disposição man· 
dando emittir apoiices: ha sim, muitas. a-uto1izand.o. isto ~ •. rleixrLndo a emiS· 
são ao m·bitrio rio Governo. 

Assim si o . m'lhfto dt> apo)JCes emittido ou a t>mittir está influindo na 
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,1,r::!;'\ ou no munbH:, o eulpadu umeo ê o ·-· Gpve~no. · ~usp.enda.. a!; emissões. 
•nãc; contraia mais para· pagar .ness&- 'espect<:, e·· 3!! pude~··.su:;;pemh>. ali obras 
que já autorizou para pagar em apolices. 

Será, realh1ep.te :,um b,em,·:aàém à·e ·um··serviço -ao Gi:íve~·ho: :-f.uturo; q_ue 
inevitavelmente_, terá de sustar esse regímer, , ... 

· O SR. · LUIZ. 'Ar.ciÜ"HO: -- St-ria neçessa,·io eol:;J..ibiF i~~o.~ no (i)rçamento ;Ia 

receita.: 
O SR. A. ··AZEREIDo. - .·,._·que já lançou estes títulos a cotaç·ões jamais 

previstas. isto ê, 730$ pE:las apolices .d:p valor liorilinal db 1:000$0~0. 

O SR. LUiz .ADoLPHo·: - Ó total dessa emissão deve andar' em mais de um 
milhão . 

0 SR. A. AZEREDO: 
de. St>. Custodio Coelho: 

Agora pas~emos á· q_uarta ~ ultimá iri:terrogação 

"E· ainda não foi o Congresso· Nacional qu"' perturbou a establ .. 
!idade do cambio (o Çongresso Nacional pérturbanclo· a. estabilidade 
do· _eambio! •... ) (lilisos) .. avolum!!.ndo a onda -inflacciónista e crean-
dc, esta perspecti-va de papel moeda incohversivel se,m limites? 

Como vê o Senado o Sr. Custodio Coelho, para ataear o Gongre.sso, não 
argumenta de boa fê·, •. 

o SR. JusTo CHmMoNT: Elle a.taclli <J. Governo . 
o SR. A. AZEREDo: - .... porque S. Ex. sabe .flue o r esponsavel não. ê 

ú Poder Legislativo. 
O .SR ._ LoPEJS GoNÇALVEs: p pap_el-m~eda no Bra:<n foi sempre inc_on-

ver~ivel,' á excepção . do da Caixa de Cpnversão. 

O SR. A. AZEREDo; - Não foi o Cong!'P-S.'lo quem -U'IJOl'tt1nou a onda intlac-
cioni~ta. e creou a. perspectiva, das emissÕeil ~le papel inccmve:r,s·ivel -~em limttes. 

Nes.te gra;ve terre'no·, nunca no, decurso · dos. dous u.timos quatriennio~. o 
Cong-resso agÍu divorciadc -do Poder Executivo. . • 

Eu me recovdo que, :quand(J. fazia pane da Cotnrr!Í)!.ilâ0 de Finar,Ça~,; ,;!~. 

Sénado; tivé de compare~er á uma reunião em Palacio, no te~po do Sr. Wen-
ceslác> Braz, para sr: discutir uma ·emissão de que. o Governo carecia e ella. 
se effectuou somente depois do Presidente lia Republica 'ter demonstra~do que 
era inteiramente. necessario ,, 

Emissões votadas, todas as mediclàs at·~inentPs âo ' rneio cjrculante. teem 
cecorrido, só e só, da inspiração· '·do Gover.no. ou de .!ma principal .' colÚtboração 
dirrrta ou i:::.~lirectamente. 

Restringindo o exa:me ás do adual quatri.mnio, ha pa!'a ccnsiderar quE: as 
emissões teem ·provindo de duas fontes; .~ónve;Í'o .com a Halia, e--Cartelr-.1. 
à.e Redesconto. 

Estas duas fontes sõ apparecera~ no Governo a.-ctuaJ .... 
O SR. RosA. E SlLVA: Ainda )m dias f.oi votada o.utorizaç'ão para nova 

emissão. 
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O :SH. A. AzEREDo: - ·Have1•á quem, de bôa .. fé.. possa e~luir o Go:Y.erno 
' da responsabilid~de em }lm. e 'outro caso ? , 

'PoiB não foi del!e a· iJÚciativa C:o _co9VeJ1io· italiano ·\ 
Não proveio de sua collaboração da Carteira de Redesconto , cujo limite 

e~1issor. elle e só · e!le já ~levou ? 
Não sou,, Sr . . !"res.i!!~-.1 t .. , contr~u;io á ,Cart~ira de ;Rede!';conto; embora 

,pense que e lia ,.deva fazer parte de . um banco eJnissor,. a pparelha do para este 
fim, co:r;no acontece ém: toda a partá do. mundo .. 

ei SR. ALFREl)Q ELLo!S: - Apo:ado. 
O Sa. :.f AzFJREoo: '-::- :1-{ão ê 'em ba nc.o de papel inco·rivel'siv.el que_. se pôue 

crear esta instituição de primeira ol;'dem .. Nem .. ~ de a>Ccôrdo"com o Pl'Ojecto 
do mu'stre Iieputado Sr. ,Sampa1o Vida,, C]IUe se poderá f~r um b~ncO de 
redesco~·t.O , ·porque o Banco de Emi~são precisa dispOr qe lastro:· is ~etrâs ·~on
veq~Iveis, e S. Ex .• ··quando a presen tou o seu .project.o, <1\ltenl:l.ina va que •1s 
letras fossem conversíveis no prazo <!.é dez annos, o que ;quer ülzer que era 
um :Ba:nco .de Emissão·· .pró-lfórma:, ~:~em pos~uir , recursos para. a t.te1;1der ás 
necessidade<> p·ara que fof fun dado, tal como estA acontecendo com o Banco 
do Brasll. 

Se t·xiste onda infla,ccioni·sta. do Govei'no,. a culpa nãci .é 'do Congre!'so: 
Com UI:n decreto' pôde ? Governo pOr terrrto á per spectiva das emissões in-
conversíveis. Esse se~H1. o que ·reduzisse, até onC:e elle entendesse. ·o limite 
·da.s ~l)lissõe!i da OarteiTa de Red"scont o. M.as ~o contr,a1•io disse., c. d~ que 
t ra ta o C..overno é de á~pli~r esse !i m.ite, sein. q.ue o director da Carteir~ Cam-
bial lhe tenha aconselhado o ~ontrar!o. 

- -Entretanto. é o· Sr . Custod!o Coelho que vem ·fa.l!ar das emissões ineon ~ 

vers!vefs, quando S. Ex. ê, incontesta.velmeJlte, o collabora.t:ór do que se faz 
nc:, Governo actual .; 

No a.nno p;;tssado, naturalmen te r.)()r suggestão do Sr . C!ts todio· Coelho. 
foi permittido levar á Çart~ira. para ·em issões,' Ietras ' de . cam bio rel,a.fivas á 
exporta çã o. Agora mesmo· o Governo acaba de pleitea>• _a.. a pprova ção d;r 
o:>merri'!a pela qu~l podei-á. a Carte ir-a. emittir contra 'letras do Thesouro fa-
zendo~a's confundir com a~ de eff~itos com:rneh:l' aes, para. _cujo· fim f Ora creado 
esse in!ltituto. 

0 St< HpllA R SILVA: --, Par&. fJa.ga mento de 500 mil contos 'a o banco ~~ n, ' 

a o·. menos prestar contas·. 
· O ~r, Josm E:q~o: · ~· Cenvém a ccentuar 'aü1ca que· a opppsiçã o a essP. 

medidE.. .~rtil .. ' do Congrcs:;;c:,. A m a ioria . da . Commissão de l<"'ina n_ças lhe foi 
hostil . 

'O Sn. RosA E SILVA : ~A medida. foi pleiteada como uin voto ~e cC!nfiançk 
P?litlca:. 

O Sn. A. AZERF.lDo: ~ O nobre Senaêor tem ·raz&o·; eu mesmo -dei o meu 
voto á medida porque queria ~a~ uma demon stração ce apoio ao Sr ; Presi-
den.te da }fejm blica 

0 SR . ALFREDO ELLIS·; - 0 mesmo fiz eu , 
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o ·SI!: A,i.;• :AzEiREiío·: .;--;, Foi. por éiisa raza,o'· que eu odcuÓe'í à tribuna. J?ilra 
justificiti Ç). nÍeu vótb;,.declara:I).dÓ qt~e não <;\ohc.otçla~à nac1J,ieli~ mmhE\ri-to com 
:. p!:ovi:de~i~ii:t ~ ciué sÓ a> ~'eità~a :.po{;~u~' etá• ii~;a; · ciitúi~- necessal·ia, wira S<t- ' 
r.stazér ,ci:lrri-pt:oriíúi'~o~ ·1!J Ba'rídií âp > íii-ákit ~ç}hi,' )j : ihe~ohro. • 

6 SR. R6~A &;SiLvA: :-,- EsE;a à~to:riiàÇão- , i,:I~tJOrt~ya e~1uma emissão C:is-
lro.rç~di .e com júros; · 

0 SI~ ALFiiEDO ]Jr.prs.' ·~'c Cómo :Pl;~sld~n~t:·· aà: cótnn;fssio' de ,F fciai).çàs> o 

mesmo· procédimerito-eu Úve. Dc.·_·oenfi ,?.,a)· n··J?ç. ··ae ___ u.-:_·_.·~ ·;o~o_ ts:·ór-'.·_;. ___ :qap. •r:~i~·~.u-e_ nn;a•te ddoa. S~.:e~. Padu·_ob··~~··I. _e·{t. ·a~_tl,: _eenr._:a~· 
tuan(j:ô, beni qtie ésf')é )iCítô: de " . v~ "' '" '"" 

lllTI VOtO pü!Íticib .(jsU!Í ,eU; hãb pOdià, alJSgf~iatnente .reClJ.Sar ; 
o SR,. ·• ~- .Ú~ilEp~o : .:;.: 1

P~l1fki~~ert~, EJn1 ·:ci~nvetSf\ ccimntig9;; ji:; :m'?. diEse 
a· n1esmi .. (;'otiS:i.. . . ~ __ , ·\ _ _ : -~ 

Ji·· g'roS:Seimrliel(te fnj~:sfo; ;:~.í·\ J:>·~~ií~Mi~t~i l::·:~·~~~ :; atb:ibuir .ao Cprtgre~I>O 
Nacioria_{ a " inidativa ou a ;afitriiaÇfit. . ~ ipoÚtida :ê:~~; ~rnissõe.s de pape( iilcbh-

• .' ' ' ' ,' ' ,_1 ' ·..:· •• · ,- • ,. \· ~ .. .... . •, . • • • • 

versiveL Si el!a é :bi)a, os . 'louvore.s calíen;i a'O G.overnó; si .. é: íná; eoino opina. , 
o. direé;to'r. Cia .caHêira_;'>Carrrb:Ía1; . 6. éêmid~·~ tieve ·· ser . errdereç;ti'da, prrnÓiíÍat~ ' 
nientt>-· ~~:GpvePi::to ~" é~irie~te Sr. Pres~c1e~te . da/ :ftep~bli~-i. ; . 

Procu~àncio ' ~~quivàr-!ie .á r,espori'Sa~ lÍ'i tl~de ·pefb. âecliJlio elo, :Sarhb[~ ,· q_ue 
eneO't.).trQu a:·~8.~ e:: tlei:Xa ·.a. B . . - ' {. . . ~ -;.. \· ··,.,• _, :-... . 

o RíÚRos/É.SILv~:· ~ ,Erico~ti·~~ a H·,à\~ , 
o Sn. A; A~ER~o:_ ';-'f ·· t~·v ab ,'me_riÓs: o ,Ek., <Yi~'to~ib: Coelho, na CJ-r~\u~.· 

estou rflspo:hdento~ :justamei:~t~- · sE' org~lhou de have'r · :dad~ ao ,Ba:irco ·do Bl'<"l" 

sh. na Carteira Camh!al '.lucroH sliJperio.l"es .. :), iV{nt~ ,é cinco -mÜ contos; 
. E' .caso;. Sr. Freside~t~ di- ~t' , teiiciia~ ~ 'J·lt11Str~· Í'man~ist~ riiae tamberri .: ' . . . '· . ·;' ): .. · . . . . . ' . . . ' 

de se mquef.I.r como eli.es se v:eridlica ram, pois a J;utll"ar pelo: que ·.é co~:rent:e, 

taes lucros .:impórüi.i,arn ·em preji:iizo . pa,ra o Thesouro -e· para á l?ref!i.itur ):l. 
··pela. tlif.fe!"E\nç~ . da~ l:Ú~s 'adóptadas _péla ~oiive~s~o 'erit~spe61!3 dos(err~P.~es~ · 
tirnos externos .. cotitrahldos 'peJ~. União e p~la ~rÚei'tura. ' o Bané,ó, vigilante 
·a eRsa vadação;;ter-i~ feito iL ~ortvei:s'ão da : .rmporta.nci~ ouro dos ·empresdriÚ:>s 
de maneira ~ - ~u:f!JrÍI~ _rrifl,ÍoÚs,· vantig~ns . pam. a ~u~ eàr teira ,"' ·· .. . . ' ' .· ·' 

Ri ~~SJÓ.1-, ·-tivéi· .. f?Jdo . . ~.ão ··iJ..quVe .. i~~a.,;:de · rr.,~~~ü-~ no _a;:i·qa: ni~: 1~1·~ ",1a8.~ lilcro~ 
: I . ' ' · · - . ·.r_. ·, • " ' ': · , :· ' ':. i '' · r . . '· : ~ ·:· '• ,. U~J : 1 ,' ' - ~ ' :· :. 

sendo· que .oó principal ·'C!e,vev ·do · delega-do do :Go\iern:o junto ~ ôarfeh:a 'Ca,m-
bial. nãio é <~proveúár~1~~~ k · :n~c~s~lidaçle r):n;···:.vrMEJ.; 'ma~ :pi~qcux<~-~ al!ivial"~ 

, ' . . ·•·. . . .. ' , · ·, : ··,•. 'I . .. . .· 

cm'respond~nçla' ii. confiGLlJ<;;a; que :],61Jc: foi .úE');pb'si,tadà;'· r egull;l údo a bf-i)ÚaíJ.G '~ 
cambial de ' maneira a ;ião: ha'-:~:r gra;ides detW\l!i~fie~'.:~"cm •elevaçã'o rie ta:x:~t" 
que prejuditlué .is interPsses elo 'co'';ilfuercio e .• j·~ :_paí~'tif;úÚü' . 

·si ja. Ia:irrâ.v~ ti:ijJ:' ib'C,e~iiiü tiã i1~~~a :;i'cl~: J:Ína~Ç13Ít~. : o Jne~ndiúio o.ü os 
incendiariós; de culpa · mai,or; não. estã., C:~:rúr'o · cio qCng~~~~ô Nàcional e. ·<não' "'. 
somos nós sómente que temi)s a · d~i:tezà ~l~'!i·a: a:f{úm açao"l. "ro:,rs< o .p};optiÓ .·Sf. 
Cüstodiq Coelho ClUe: iq;_t~Üigen~te com~ e, 'sap·e tÍUG nenhy.n~ ,:·(resporisabi_lirlil.-
de póce eab\lr, , ao . Con:úesso Na-cionrul "e. si algum , respo1~sav~l )~a-;~ este eerta'.-
mMt0 é o Gove1'no' e não ·o Poâer·:r_&gisiatiiro ·.: ' ·, 

Sr. Pr~~iêi.ente , tenho cÚrrt~rldo ti mel). 'd~~~h · em rélação :':~. ê~s~ as.nmi 
~to ·para ó qtiai fuf .charn:;tdo ntdepéi;clei'Ite:;n~nte !;Te. mi-nt>~~ "vi:JnttHle ._ -QuàjlrÍo 
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occupei a tri•buna a · pmpQsito do projecto que augmentava· a emissão pa~·a I}· 

redesconto do Banco 'do Brasil ·pocurei simplesmente · jÚetifi.car o meu voto.· 
' não tendo envolvi-do o nom.e' ·de quem ·'quer· q;e· fosse, ~as combati~o . . G.ireeta-
rnente. a operação CJJUe se fazia p'or intermedio fia Casa Johnston.- & C. :Não 
tive óutro Ül.tu.ito senão demonstrar que tinha .razão, por ·occasião de I)ropun. 
ciat: o meu discurso de agradecimento ao Senado ·quan:'lo· fui 're!illeito seu 
Vice-Presidente, demonstrando o modo pelo qual eu e-ncarava a -Valorização 
do ·café. 

Isto, porém, valem-me a aggressão do- ·Sr. Custodio Coelho que; sem ra-
zão alguma me· 'chama a este debate, ao <1ua1 á<J•?Orfi gost_osamente, prin-
cipalmente hoje que. tenho o prazer de dizm: algumas pu lavras em defeza do 
Congresso Nacional. tão grosseiramep.te; tão acremente atacaco o- Sr., Custodic, 
Coelho. 

Más, o que eu não comprehendo, Sr. Presidente, é que o director da C.'ar.-
teira Cambial do Banco do Brasil · perdesse -o .respeite que deve <Lo Poder 
Legislativo, abusando da confiança que lhe deposita o Sr " Presidente t1a 

'Republica Para escrever uma ·carto. destà natureza <'la q1,1al deu -p_ublicidade· 
'h ontem no Jornql do G.cnr•m~m·cio. 

Si' eu e&tivesse no Jogar em qt:ie está o Sr. Epitcio Pessôa, affinno que 
o Sr. Custodio Coelho teria sidl;i demittiC:ó imm~diatamente daqueUe cargo, 
porque ti:nha abusado das· attribuições que ~he haviam s!do conferidas, vim!·) 

. aggredir o Congresso Nacional. 
O SR. JERbNYll!to· MoNTEIRo: FoL uma bon .. -lii;ão· que o· .Sr· .. ,Custorflo 

Coelho nos deu, para que o C9ngresso Nacional não cont'nue acocOt·ado dean . 
te _do Poder Executivo obedecendo a todos os aceno,<; que venham de lá. v:o-
tn.udo inconscientemente medidas que não deveriam votar.. ' 

O -SR .. Lo-ES GoNçALvES: ·-· Não apoiado. Inconsdentement~ não. 

O SR. JERONYMo MoNTEIRo: '-'- Está. ahl; .diz-se· que ·o Co11gresso Nacwnal 
é responsaveJ por tudo isso, quand'o o unico responsavel é o, Poeer ExecutiYo, 
mandando votar aqui c:.. que . quer e fazend~ pressão sobre o CongreRso. 
Esta é a verqade, e a deClaração -do Sr. 'Oustoeio Coe~ho deve sernr de -ti-
ção ao Congresso. 

0 SR. LOP·ES GONÇALVES: - lsso é uma _patriotáda de V. Ex. 

O SR .. JERONY~o MoN~EIR?: -Não é patriotada, ,é a ,ve;rdade. 
O SR. A. AZERiilDO: - Não est_on aqui fazendo opposição ao Gqverno nem 

de ;Lcco'rdo com as palavras enunciarlas pe1o me.u nbbr-e ,~.~migo_, Sen::Ldor . .pelo, 
Espiritp Sa.nto . 

. O ;3R. JER.oNYMO MoN1'EIRo: ·Eu estou fallando em abono de V. Ex . 
O SR. ALFJl!IDO ELLIS: - O sEpirito Santo não está inspirando bem ~o nQ-

bre Senador. (Risos). 

O SR: A. AZEREDo: - Obedientes á vontade· dos seus ·pa~tiC.ds' nos stado~Js, 
os ·eongressistas· cumprem· com o seu ·· dever cedendo sã injilcções governa{ 
mentaes, porquanto nós. homens politcos, ~emos l:..mbem compromisso" .e~ 
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espíritos· ·conservaCores -q,ue somos devemos -p-restar ,_o nosso f <lPOio ao gpv~r
no em certas e detepninadà& .. gccasiõés .. 

O 'SR. ALFnEDo ·ELLIS:, .:.__ ·Tambem, não çodemos transorlr).ar 0 Poder Le-
gisl>ttivo em soviet . 

. o SR. G?NÇALb RoLI,flMBEil.G: Quando o· Gov.erno está fra nca mente e:n 
0pposição aos interesses :do ;··p!Úz é dever do , Corrgresw ·se a.ppôr c-a esse 
Govern~. . .; .. 

O SR. LoPES GoNÇALVES :, .. ~ Mas ha rri.~ita ·vpposiç;ão inquieta, que nãc 
;e ba seia em .princhpio e só ·insulta e aggri.C.e .. 

O SR. GoNÇALo RoLLEMBERG: - A . opposíção. tem ctPnpr,ido com ,Oo seu de-
ver e se opposto, as medidas que a Nação conside'ra um desastre : para o paiz. 

o SR. A. AZEl~O: L l\[ão_dev8J).'l0S leVCLr a discussão para este caminho-
- O SR. GoNÇALo ROúLEllVIBERG: - O mal Yem .la orientação que o G<ivernn 

tem dado á Constituição Federa.!. 0 - }'resiclenté é um ve•·dadeiro. dictador. 
O •SR. LoNJS GoNÇALVES': - Nem V. Ex. ne;m .o nchre ·s en a ddr pelo -. ER-

pirito :Santo têm o direito de aggredir os amigos do Governo. 
o 1SR. GoNÇ'\Lo RoLLEJMBERG: -:- Diese s6mente ·que. é obrigaçãq -do. Con-

'gresso Nactonal oppôr-se a qualquer pretenção d9 Governo C:esavgravel aos 
interesses da. Nação. Nós não somos r ecn'esen'ta iltes Cl.os g overnos. somos 
representantes ua Nação·. 

O SR. · A. AznREll)o: · •Estou -con·ve.nci.do. Sr. Pres~dente •. - de que as oppo-
sições bem ori-entadas só podem , p-restar serviços ~os·· Governos e honra.r o 
Parlamento de que azein parte, po11quanto conl o· estu:do .e os ·esclarec-imen-
tos das ·questões, o Governo póde bem goverp.ar e o ParlarP..ento .pôde· bem ' 
legisla r (U!poiudos-) . 

Estou dando uma prova, 11e que não dOi! governlst,. intransigente e qua 
sou um amigo livre d-o .Governo . 

. O SR. RoLLFIMBBlRO : - Um candidato de opposiçã.o ao Gover11o € consid~
do fóra da lei. 

O 'SR. A . AzBREDo: - ~ão tem ra zão o nobre Sena.dor . Os Partidos rea~
mente sÓ P()d-em ser organizados :quando ·no início d~ uma campa nha qualq)le, 
'purjam idéas e principi-as ,em torno dos qu'aes se reunarr. os -homens politc()t' . 

O 'SR . LoPEs GoNÇALVEs: -Trata v. Ex , (Reteindo-s-e ao Sr . Rollemberg) 
de fundar um -p.!Lrtido f>IT• torno d6 pr~nciopioa não em torno C:e ·pessoas e tal-
vez eu siga a sua bandeir.-'., -

O SR: A. AzEJREJno: -~A constituição dos P:xrtid•>s é Üi1:a· necessidade pa:,, 
qut a Rer)ublica poss.a s·eg'uir um rumo mais ~eg·uro e para que aquellés que 
se manlf,estarem c-ontra o _Governo possam, -liscutir çs as·sum~tos com elév'açâ~ 
e levar a .convicção ao EospirHo daqueles que su_q-tentam o ·'Governo de q-ue 
o caminho -em -que se acha:m é errado e que preci'!a.m mudar de rumo. ·fe 

laccôrdo com as jdéas e os princípios e!'jtabelecidos ; · 
Infelizme~te, os. Partidos ;entre nós se organizam "e desapparecem como 

!Por encanto. Aind<> ha pouco. referrindç.,m~ á. ,necessidade da existeÍic1a de 
Pa~tid os entre nós eu manifestei e esperan,~a :.de' que S' R ·eacção Republlcan <t 
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pudesse -reuni.ndci o.s seus •Hementos organi;~:ar um Part~do - porque incônte&. 
tavelmente ella estava. forte. ' . 

Õ Sa. i;oPES GoNÇALVES: -E tern homens de v<tlor . não ha: duvida. 
0 SR. A. AZElRDEO: ~ ... disse que ella. podia-, lu;anJc, di·sct:tÚndÓ e de-

fendendo ~ suas tdêas estabelecer um forte grÚpo politico co.tp_ autoridade 
})ará· fazer com que nós outros. ou aq~elles que pertencesiem ao Partido go-
vernista pudessem melhor aconselhar o Governo de modo a evitar· no futuro 
o que -13re~oentemente se verifica isto é, a discussão de l'm acto que pratlca.-
mos de accõrdo com os desejos <l·o Sr. Presidente d'l. Re:i;iublica .' 

O SR. BENJAMIN BAMOso: - Mas isso não podia acontecer. porqüe _o Sr. 
Presidente da · Republica cahiu sobre ri dissiJenci:J coro 0 peso que lh6 dfl o\s 

attribuiçõf.s da Constituição_. 
O SR . ALi'REDO ELLis: - F01 pot•que a dts'sidencta sahtu fóra da lei. 
O 8R·. · JmnoNY:JI1ro MoNTEIRo : - A disside!'lcia este v., sempre dentro da lei 

e a !hd:a, se conserva .. 
·sR. BHN;rAMIN ·BARRoso: - Se o Sr. Presidente da Republica se tives;;a 

conservado neutro, -pederia ser que s"' formasse um Partido.. Irife!lzmente, o 
·Preside.nte da Republica nunca se cons.ervo~ neutro, nem mesmo nas 'ques 
tõef'. dos Esta\} os. 

O SR. A: AzEREJDo: - Sr. Presidente, descle qu., haja um g-rupo de ho· 
m~:-ns ca-pazes de -manter !'-8 suas i<léas, os P~rtúios hão é'.e se organizar. Eu, 
por • exemplo nij,o me importaria. rle :pertencer a.- um l>~:>. rtido de opposição ou 
governista, des~e que· as i~as sustentadas . ~·or um ou por- outrú tosse~ ~~ 
minhas , rlesde que OR seus princ~pioS fosse-.:n ·os n)eu~. 

O SR. IRINEIT MACHADO ; - V. Ex. tem uma virtmle. Não é g'overnist~ 

incondicional'. 
O SR. A. AZEREDo: -- Nunca fui incondicional em cousa· :ilgÜma · na 

minha vida. 
0 SR. lRINEU MACHADO: - l~tO ê uma ?,l~1nrle VlrtUÕt_. 

O ~SR. A-. AZEREDo· -: Dirijo-mP pela minha consciencia e po!iticament~ 

pelo -meu patriotismo .. Não tenho mats ambiç5.c algüma porque a ma:iôr de 
todas, os honrado~ Senadm·es jâ. conferiram, el2v:1ndo-me a tão. alta ' pós!ção, 
acima das minhas a.spirações e do meu mê:·e.!imerttd (1iãr- apo-ia-do., gera.esl. 
Julgo-me, portanto, o · político mal~ !eliz do Brasil·. '\ -

Assim, si ha necessidade de se ot;ganizar partidOs r,o Brasil, e entendo 
·que não poderia ' haver occasiã'o melhoi· de que e3ta para ·nos 'agruparmos ~ 

podE:remos ao iniciar-se o futuro Governo._ mostrar ao Pre,sidente eleito qile 
ha lima· vonfarle, . ac0hselhando a S : Ex. a dirigir com rur.-.o ooguro a sua ad· 
ministração, a ~ão ·~overnar o Brasil, como se gover~a a propria ·casa, c 
sim attendendo' aos homens de responsabili<l.lde e ouvindo â.qüellés que' p\)dem 
aconselhar, pelo seu . pa:triotis):Iló; ·peltL sua int;!lligencia e pela intégrldarl< 
do seu cara'cter. 

0 SI<. LoPEs Go:NÇ,\LVÉS: _:_ .tUea. jacta <:St. · 

0 SR. IRJNRU MACHADO: - Traduza isto para. o inglez. 



0 SR: LoPES (,}ONÇALVEs·:. - Nãb: etrr allemãn •. _ . 
.o ;s'á. _ A. AZE~o:' - Vou termirtar_, Sr. -~tes'iiÍe~te .. Não pdsso e_sque-

cer ô final·da carta ·d.o Sr. Cus~odio Coelho, eni 'Ciue o honra-do dir'ector 4~ 
·cxu'teira Cambiar O, o Banco _Cio :Btasil.. . .' 

o ·sR'. I.RiN~u MAcHADo :' ..:...: Granid~ .OO_btdo: •gm · h"egd2íos & ·café. 
O :SR. A.- AZEREOo.: . . .. ap1·eseiúou ,.:ó~ seu -~og·rarhma ·de gov-erno , ... ·I . . 

Diz elle: 

"Para rerno-verem-f;iê tae~ ,eu.usi-:~~::; ~. fazer-se o re;;Jirã~.m.e.nto fi-
n<Lnceir0 do nosso pàiz, eu acpc::ltat·i;,:. quatr,o medidas: .;·l' 

o Sk. LOPES GONÇALVES: 
quizer seguir que o siga . 

0 SR.-. A. AZEREDo:. ,_,._ (Lendo) ·: 

"Primeiro - A eliminação .::oriJ.pie:a de quál'qué·r au.todzaçãt, 
p>ura ' émitÜr~se papel moeda' in_conve·rsl-yei ''•· · 

O Sk .. IruNEY. MacHÁDo: - Esse era o progTm;n.ma do f:h· . Epitaciu Pe!! 
soa, quamdo veiu para _o gov<;~rno. 

O SR. ROSA E SILVA :. -'- E que tem .emittido mais ?He uenhurn· outro : 
O ·sR. A. Az_EREIDo: ---,,. 0 ·sr. Cu~todlo Coélh0 · .iá pód~· ser .cheté . de ' UR• 

partido. 
O \SR.. LOPES GoNÇALVES : Est{~ Çte rwcôÍ·<1o ccirn ,, h_onraào. Serta.a '" 

por Sergipe. 
0 .SR . 'Á;,: AZEREDO :. 

" 'Segundo -,A .crea<;:ãu d'e um tunda ouro no· o:.t~rior . .. 

o Sa. LoPEJs GoNç.Ú.v.Es: .- Nada· 4i:sso .; novo·. 
0 SR. A..: AZEREJDO: ·"'-,·''( Oontimt'ú.anéto' a lê1·),:' 

.para a simlples cle!es·a, da estabilidade c1o .can1bio guardada :c~r 
·ta ·estabili-dadEo ·no mov-irrtento das taxas. ftmdo ·c1L1e <Jrça;r-ta por 33 •1• 
,(!obre a impór~ta·ncia da cbrcuÍação' t;n·oh·etarf?., de, pai~". 

"Ter·c'etl·o - o: absolu-to 'rlqUJl:ibrio orçamentarl · 

O SR ., úoNQ.~Lo RoJ.-LEMBElRO: -,'i- Ap-biátlo; ·-custe o ÇJ,Uc c:,s tar. 
O SR. LoPEJs GoNÇALvEs: - Haja: o que· hot~v-Eú:· 
O SR. .ALFREDo ELL!s :' ,____ Isto é cia Rea.: -;;ãó 
o· S.R. A . AzErtwo~ - · '(Oo-ntin11.anclo a lêr): 

•·. 
"Quarto ~ A crea.çãc , do ini-;>:;,ci·cc) dé ~~~nd;o: · gnidatho sot)r), (l 

r'enàa p'essoâi ~ annmi.J de cada pes~o[~; ~oJhe~:arid(; 'pot', 'lfJ ;;~ .soÕrü 
a. 'rénci.a moderacl,< e étevn.ntlc.-se Xté :35 '' • ·, 
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0 Sr.. LOPES GoNÇALVES: ,__ A, d(Jutrfna é v'e!~m . 
.. o: ·s~. A. AzEREIDo: ~ (Conti-nuando ·a ler): ... 

para:ns ml]is ricos, fixada uma qml.ntia certa para todos aqm. 
les que -m1fenssem renda inf-erior á que f.o.!<se fixada pii.ra o m-inimr, 
da ·~a gr~dativa". 

Assim te~ml-na {';- honrado -dtrector:- da. Ca1:teii'a Cambial de Banc0 J·. J . 
Br.a.~ü. apresel}.talJdo o seu progra= a 0 futu~o ?overno po_dendo, -portanto. 
o ·Sr.- ArtlJ.ur Bernm'·des cónvidm .para o. 1,eu MinistÍ'<> da Fazenda ou pa.ra. 
director do Banco do Brasil, o illustre Sr. Lustodio . .José Coelho .. 

Q SR. lRINEU MACHADO: - Erltão, ficaria se •Cham>tn<'!o Custodio Jü~~;., 

Libanio Coelho. 
0 .SR. ALFREDO ELLIS: - E se não cqnyidiar? 
O _SR. A. AzEREDo: -'--' De srt:'arte,- o honrad;o di.ree,tor da üar.te!ra Cambial 

do. Banco do Brasil, que tinha recursos reunidos e pod1a fazer com que o 
p.ctual Presidente da Republicf. levasse a effeito o seu plano .. fi-nanceiro ~ 

O SR. LoBEs GoNÇALVES: - Mas guardou-o pa;ra si. 
O SR. A. AZEREDo: --;- ... preferiu gu';L::-dal-o até o ultimo momeil.tc , 
O Sh. LoPE:s G.o~ÇALVEI"i : ~ Egoisticaménteo . 
O ;SR. A. AZEREDo: - ... ponque queria recorrimendz. r-se ao futuro J:'re-

sldente- da Repu'!Jlicà. 
S. Ex. occultou <do Sr. Presi-dente ·da _Republica 0 o;>eu saber e as .sua; 

idêa5. , . 
O SR. LoPES GoNÇALVES: ,- Mutio salutrures. 

I 
O SR. A. AzEJREJpo·: __:_ ... guardou para si !JS .seus. conselhos, quando po 

cHa .. ter concrn'Ti-d 0 muito para que o •Sl' .. Epita·cio Pe.ssr,i -deixa-~se o éamhio 
·não a- ·fi como está ... 

9 SR. lRINEU MACHADO: À 5, aliás. 
O SR. A. AZEREDcr;·- • . . mas a 8, que er>~. a: taxa. que ·v1g'orava quand, 

tomou conta da Carteira Call1;bial sf nã-o a Ül; taxa q1.1e S. ' Ex. promette•·a 
ao Sr. Presi-dente da Republica, -des•de .que se fizesse um emprestimo. Ma~ 
c/Gqverno fez t~es e o cambio continua a 5 . 

. Er.a, Sr,. Presidente, o que eu Unha a riiz·er para' que fique récommendado 
o nome elo .1Sr. Cmi<todi'a Coelho ao futuro üoV<erno. (Muõt.o 1:em! Mu.tio be7td 
ü orador é m.-nito C1tmprimentado.) 

SESSÃO DE 17 DE OUTUBRO 

.o Sr; Vespucio de Abreu: Sr. Presidente, iTnpedido C!e corripar.,c:er á.~ · 

ultimas sessões·, por motivo de. força mai'?r, não tive 0 prazer de ouvir a bella 
orâçltci, hontem aqJUi prod'erida .pelo meu eminente amigo, o preclar.9;.,~ador 
por Mafto · Gio_sso, cujo nome ·peço licença para deelinar, ·o Sr. A,..~J:Jii i:f A7.e-:!ÇJ;t' •. 

- ~~-t.-"1:,(: ~ 
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ml11. respondendo á. ultimá '.C<l,rta; puolica:da Jj~ vanas do Jarnat ·dQ Oom-
. . - . .. . .. ' l . . 

1rt"rCJo. des!ta Capital, a respeitá ·da valoriz.açiio do ·caté, pelo Sr . . áireê.'t"l,!": ~a. 
~ • - . ~ ' • \ .. ' . . . ', . ' • , r. •,I,.. L. ·, '• 

1~1rl el;= Cambial do Banco .do Brae;Ll ,- Dr ~ C~st~dio -Coelho. 
·_pevo agraC:ec~r a() illustre representan,te de· ,Mwtto Grosso a attitJ,Id~ q.ue 

lE~UJllj() .•!l.efendendo. as encan:rpações feitas ,p.elo Governo Federal dá.s -_obr~ 
· ,, · · • · · : , ·1r · 

w Barta; dO R:o Grande do .Sul e da. V)a?ão Ferr:ea do ri1é,u Es"tativ . 
O' SR. _./'i., AzEREIDo: . -r-: Julgando que eram razóaveÍs. 
O SR. VESPucro DE ABREu': '~ ~· muitÇ> -interessante, St: . . PresiC:ente, o 9-ue 

rnll)O:.~ observando nes~e 'momento. Qtia·ndo SênaC:ores plOCUrarn . j!JSlifiC!!'l '-' 
mLtudlil' que· assumem em reiàção 1 a um Cieter.fu-inado projecto, a qu.e decla-. . . . . : ~ ~ 

11. rr~. positiva · ·e· c-larainénte,, ·da 'trn;mna, que ·dão o seu apoio ' como prova um· 
ram~nte de confiança _pqlitica, 'embora discordandc. de meritis dÓ' assumi; to. 
• interessante, dizia ·eu, que nessas declarações. feitas · C:a tribuna: do S.en'aa·o, 
un que se faz a rulll.isão \a· uma determinada operação firi&~~ti~~ ~ - -efre·ctiv.ad'a .. . ' ' . . \ ... ~ . . . ~ 

IQ•I ~. ou naquéll~ "êpioca; .fi interessante, dizia, qUe alguem, 1que fol encarre-, 
:;~;rl~ ou <irue se julgou ehcarr.egado de .e>ffectuar semelhantes operaÇões -fi iran~ 
~ !ÚS, fique melilldrado €, ~Um momento de 111âO humor, P,Or Vêr I]Ue t a lvez 
1 gloria· que supJ;mnha ser ün-mar~s~ivél, estiá de aJguma fót'rha ,empanada ou 
,n~ as corôas. de. louros ·que ~uppunha ter sob~;:e a .cabeça., tinha:r:p as. r'olhas 
)I amarelleCidas e crestadaS, pelo c-alor .. de, . õti.tros :3óes que surgem; que esse 
a l b'll~m. ·nesse· momento i.rrepremivel de Il)Jáo humov, em ;vez de justif icar 
emnle os olhos do publico, que de facto ·.foi o heróe. das 1írianças deste paiz. 

~ salvador das· finanças patria:s, o · novo Me~~;ias, o can~•zactoi·, para o trH.rl~ 
publico, de pingues centenas de ~ontos de r!Hs, vá f~ze.r arrernetti(ae !orml 
lhv i · contra o Congre~so, eS'te ind'eliz C(mgress0 da nossa tena. 

0 SR. A, AZEREDO: - Aip.o'irudo. 
0 SR. VESPbcra DE ABREU: - .. _, verdadei-ra cabeça de turco par~ todos 

t'o< despeitos, àpresenta:dos aos olhos' dd ·paiz inteiro como a causa :maximu 
donde dima~am todas as desgraças -patl;"i.a,~. .. 

o S]!: A. ~mo.,....., Apo.iado; V. Ex: · teii1 razão. _ 
.O .SR. VESPUcio DE ABR®u: - E mais interessante se torna commentat• 

Mte facto, quando elle Pai:te· de .alguem _que nada mais é do q,ue um mero 
delegado do Gov~rno .brasileiro. . . . 

O SR. A. AZEREIDo · . ~. Compromettendc,. o PI;Ol)rio Go•erl'.t. 
O SR. · VESPUcro DEI ABREU: ..,.: . . . com funcções especiaes. ·é verdade, mn.s 

um méro ·C:elega~o d.o Governo1. IJrasÜeiro, actuand,o contra o prcipríb G'overno 
de que é d.eiégado • ... 

O SR A. AZE~o- - Apoia(jo. 
0 SR . V);JSPUCIO: DE ABREU: ~ e censUtrando· Oõ - a~tüb .tlUe, .- pará te~ 

rem seu complemento, seu exito final, prec!zavam du concurs<> não só .d.; 
Legislativo; decretán'do certas medi-das, com<> de> Executivo, >J'Ondo-a;s tam~ 
bem em pratica 

Ora, si um. ··ÍJ.elegaC:o governà.méntal; com determinidas funcções, se ac!m 
ràd.kalmeÚe em u,ivergencia. co\ú o modo, de '1!-gir desse .Goyerno ; :se un1 de 
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legado govePriamenta-L . que ··desetntJCnha rerttJ~S cargos, et:ite)lde' que .os áctos 
\ . . . . . ' . . ' 

ptatlcados' pelo· Governo -~ .e .. dou a :esta ' l~aláyrll.~a: ~:~ua ·accetiçao lila.is gerrui -.: 
~ã·o r~htrários ás converíiencias , e ao interésse pul:lli:co, ·ah~tn · de ·cp-rit'ra rioo li 
sui/d:lrdpria OrienÚ!.gão, na c:h:E;cçâo àCI .·ramo de IiegOl>lo ;que €sta.'. a set< C'arg,, 
.!!Ú t~m ti:m ·carr;inhd a ségulr; s e\ a s~a divecgendit ·é t~l qJtre .não pt>sE>&. r;un•· 
peHir o governo a mudàr ' <Ía rot,a .qtti'l . se ·.traÇou; ou pol~o de accõi-{It( · c~m oo 
seus ·desig,ni;s, deve··· d:emi·~tir~·se para não as·sti:mir a nisponsàbm~ad<f de actos 
que de toe.<! repi·ova'. 

T udo st& nãv ier·Ja gl'p.pdE:, Vltl·or ri. não ser o de constatar-se . o fácto como· 
urr+ inciêe·nte .·nesta corítroversi<y, que vem :sendo tra~a.cla ha já.' lo~go_s· ·diàS. 
com. o Sr. _:br. C~stod)b. Co71ho.: s.i nli;o smlgisse á ma}gem d~ qtiestã~., eLmo 
t:lement 0 ill il.strati;vo oü ·como uma 'pon.tinha, de j u sUflcação. aqs fa.ctos a-ver-
bados, a tão ê!elebre, · a tão deéan tà cla .questão da encarn:pação ·das .<ibi:a:s da 
Barro .e da ViaQâq :F~rec. :do "É~t~tdo -~o Rio Grar.tde ~lo .St;i. . ...... ' 

· o .SR. Lurz AiioLP.tio: :.:.... sáo duas op.ert~ções perl'e.itáhie~te jus tlfic<i\·e\i . 
. O SR . ..{:_. AzÍ'lREDo :· ';::" Apj)iaC.o'.. ' 
Q:_6R: VESPt,rbrooE ÀnRE-c;: - Ch~gá,ert:os lâ. 
ú. ,próposito· de tudo, -pi:oc'ura~$e ag·ora lanÇar ·mão desse ' argumento .. 'El' ~ -

1·ejrain, ê b ~sh~i-bid!Í.o vtÚgar; que cahiti ~m .moda .como qi.talqu~~ c:1~ \':1; u~ta 
. . .. ' . ' . ·, 

·popular. De fórma qjüe, q,_.andq· se _quer .criW;:.ai. uma determfn""da o'plltaçiic 
fl nap~eira .. exeé~_tada: peio -Gov'errió, .. â. q,ual se . attrLb -~~in resilit&dos ri.l\~osos~ 

:.se vem: _logo buscar tL encampaçao qas o"Í:!rà~ cl6 -Barra e . da·· Viação Ferrea 
dó Rio é;:raqde ' C.o Su4, que eons~ir~{iri un~~ centena de: milhar de contos e, 
-como' factor .. ·corttri:buinte .para .. o desc alabro financeiro de .qúe •nos vamos 
abeirando. Se que1:emos .no: .rrioment~. co~· al:tivez e Índe~~nde~~;'a,'. ~ep:~urn.r 
;i.cros governamentae.s, se a;rroga: l<;>gó, co)ltr.a ,nós, es.ta .Úra:da ; 'Que · i.~_g;'ilt# 
dão . - Come. vã~ tazer ~en~~r-a à. alta' a;t1.m,mistragã0 do ·j,·alz ham.en$' qll!il 
conseguiram desse Governe- a ~n~~oi..cã,:: (JA;s oor~s da Bart'it e da .. VlaçãO 
Ferrea do Rio 'Grande J! E até,; qÚahd~ o'. Río Grande ouv:Ia, cómo es~ecta~ 
dor, o C.ebate trav~(}ol ~ . tril)u~a do ,Sena:do, rórn a t~tb~•na da imprensa: até 
nesse momentú âip•da veem 'â. baila a tão famos.a questão da enca.m~açií.o diUI 
ol)rs da Barra e da Viação ];~rrei. do Rio Gr~n~e: i . . . 

Mas o· ~grande P,~blic'o ·ficat'á. perplexo .• .de-ante :.ele· .'·~íÚi9 fss·o. O· .. gr a nd e. 
publico pergun'taru, a. si proprio, sa de ·fac'i:o esta 'o]JEÍração fina r\ c.eii:á· teriu 
sido -tão ruinosa para os c;reditos n11:cionaes , .. que .'p.U.d.esse .merecer· a t(}(]o O· 

momento' qué lhe a t t;:-ibuam, senão o germen g~r<\1, pelo· n1·erios o ·~rmeil 
principal .de~se descalabro Úmi.pce{ro .. 

I ~- t 

. 'E' precizo q:ue .es-tas duvidas, que p·ossa.m rupparecer n.iJ. ·animo (j <'j, ;1 j;JOVO' 

nra sileiró, seja.m dissipa das, mas ~ .i)'re ci~o 'i:rue . aclare~~os .·d e~de · · jâ.· e~te. 
·p-onto· . . 

O nobre Serrador por Mato !3-rosso j{L aborclou a qi.les.tli.p· e 1}10Stt"ot1 ,quu 

nã,u podia attribuir·,< ,. , 
0 SR. A.~ AZEREroO: ~- Abi?QlUtamente . 
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.O $1!. Vl!JS)?-U.OW 'p:m:.Ani!ElÜ: ·T·· •. • •. a cau>'3a p:t:edonl~nànte do exqdo do ouro .. 
mt imj:),Ortil~iiJ. f<i,bu!o,sa de q;•nco'ewta milh.ões ,de es~eplinos, segundo avaliou 
o dirootor da' .Qarteim .Cambiai do .Banco do Brasil, ist.o 1ê.- l!Jll qtilhão r,!(). 
contos: . .' .. t , -· 

D SR'.. A .. . :AZEm.En>o : ~ Ac.tualmente seriam dous milhões. 
O S~. ~E~~UCIO . ;E ' -i\.Bi!Ê)U: -:;- E!le pr~~ti·ro~ o c~mbio rpa.is favo..-avel ; 11à0 

quÍz basear .seu. ca~clil_o n:o cambio :a; 6; próç.,urou a taxa .em _que a libra este.r,- · 
úna ê '!}a}c~lada e~ 20$0QO. . , . , ' . 

Ma~. como dizia, . 0 i~lush11' rep:~;~_eJ1tante de Mato ç}rqspo mo,1l:):r,ou ct].re, 
qe facbó, o exodo de ~.uro, na ilin)aiqrtÍ}pda .de 50 milhões de esterlinos, isto é; 
um milhão -de contos (\e réis, ·· ,JJ.ji-<5 _,pódia ser a ttriibuido · á simples endam'[lação 
das obras da Bar~à e.'~' da· ,Ví~~\)1~ Ferrea do Esta.do do Rio Grande do SuL 
·, Sr ; 'f'~·~s1dent.e;, basta qu~ 'se \eiam os contrá:tos dessa:s encamrpações, bas -.- . .. . . . ' . 
ta que :Sejam li-düs os ,decretos qüe á:brkam ·os, ereditos para pagamento .das 
mesmas ou r.escisão de contratos, 'para. se · v·~ri:i'icar o que elles- represen•ta\n . .. . 

em todos esses 50 mHhÕ~s esterlinos. Com a súa trop:l~Pa formidavel , o ~-, 

direCtor _,d.à Carteira ' ca;ffibiai do Bar;Go do Brasil.fé~ soar . pelo paiz inteiPo 
que essa uperàçãp f?.ccupava. _um volur):úi· .Jorm!davel; · .entl~.e~anto o d:eçreto 
n.- 14. 154, ele '20 d~ AlJril •'de .1920, y.b:r.-e credito pâra pagamento da rescisão ·· 
do contràto das obra.~ da barrn. ,·cio Rio Gran('le, ·:11a importan'cia· de fN~-n.COs 

40 .320.3'46 ou 56.-,128:138$400, isto· . . çaÍcul~ndo o franco a 400. reis, embóra 
wssa época não fosse .essa. á sua cotação. 

o SR. A •. AZEJREIDO: .,---E' .certo_; estava a menos de 400 réis. 
0 SR: VESPUCIO Dlil ABREU: - Poi~ a 4.0.0 ré-is' €[Ue foSse, da.ria a qui;l,nti::t 

e .56 . 128 ~ontos, 

O decreto :·-n. 14. ~24, :ele .Ábril._ ele 1920, q;ue abri o o c).·eclitq para paga-
ento ·da"resdRãó· elo contrato ~ ' yiação Ferl'ea .do ~lo Gran('le do Sul, 
brio-o de' 200 nlilhõc>~ de franco~ be~gas ,f .ou sejarri., ao . mesmo calculo ('le · 
00 . réi.s, 80 mH có~'tbs: ' .:pd-rtan-to, o tota.l com a ~nc::;mnpaç~_o ou res{}isão dq 
ontrat.o ;da barra e :'la \ riacã.o , Ferrei~. dq Rio Gra)~de .do Sul crp.ontou, a fran, 
os 340.220. 000, ou sej,a:m }3!3..12G:218$400 : 

Eis, j:Ustame:nte,l a. quanto montou. E para que não ·se pej'J.se. que estou 
eturpandÓ aJgaris1~os oU- a)te'rando factos, declaro que tir$i .e~sa.s Cifras .-da 
~nsagem :, d-il'igida, ao G.ongresso Naciona-l, pel-o Sr .. Presi-den'I;,E') da Repüblica, 

m Maio -d-o corr~I)cte a~no, por ·-océa,sião c1e s~a a.bert-ura. E~tã.o na pagina 
I . .'· . . . , ~ ·) 

18 dessa mensagtnp,, 
Ora, , Sr. Pr·esiden te, a pÍ-inc:GJal .arguição que se poderia Útze1; para se 

(axar de rliin'osfl. semelhante operação, se, .por v.entura; f·oss.e isso p ossí-vel, 
teri<t qtfe c!orp. ' ella se agi·O para 'a depr~c'iação C<'1.mbial, e~ d~ ~guma fórma 
tomo pretendeu fazer o director da Cartéiro Cambial do Bánco do Brasil, 
lustificar a quéda do c~mbio até -6·; .·rio momento a!CtuaL. 

;Más, Sr. Pre·sidéri te, r.ecérrendo-~;:e aos dadbs offic-iaes d-a mesma méri;-
Da·gBm· a que ha pouco ailudi, ~er\fi<'a-.se q'Ue taml:)em i>·ão são essas a~Én·c 



,;;ões bastante verdadPiràs, 'porquanto, quando se -abri o • o primeiro · dos cre-
ditas a que alludi, o .C'ambio estava a 16 3'l8i quando·-s-e·· abrio :a· segun.â{), 0 
cambió esoo-va a 15. 

Ora, dir-se-ha "Mas estava nessa posição e ca.hi·o em conl;!equencia ·disso." 
Basta procura.r~se na mensagem do Sr. Pre~i.dente da Repub1ictt e se 

encontrará, ~o. pagin'a 177 o movimento .da taxa cambial, rios annmi de 1919, 
Ú120 . e 1921. A 'rescisão do ccntráto das obras da Barra do Rio Grande do 
Sul, foi decretada em .1u.nho de. 1918, ainda :qa presid·encia do saudoso Sr. 
:Ór. DeJ.phiru Moreira: o contrato, pofém, .só foi assignado em Setembro de 
19;'9,, já na presidencia g.o Sr. :i::>r; Epitacio Pessoa. 

_ . Bem, nessa .occasião, assigrtado c decreto q·~e perm.itt1a a r-esc!·são &l 
contrato ou encaunpação .das obras ® Barra do IÜo Grande do Sul, se ti vesse 
ele have~ repercussão sobre o. cambio, immed~atamente, es1qa repercussão se 
faria' sentir, pois ;p_rocurava-se. entr.ar no _:{Ilercado para a compra de 1-1;6 mi-
lhões de francos. Entretanto, este phenoineno em .nada ,influio para a ba ixa 
do c:amhio. tento que '!i! refe~-i·l·t . .!IlC.n~ag{'.Ln :.,c ve~ifica que .... !;:.sde. Set0n~br9 
até Dezembro o cambio foi su'b,indo de ·14 11·2 a i4 23132, a '16 31164, a 17 41164. 
iendo attin'gido ·mesmo o seu .maxiruo em Fevereiro, em-que foi a 18 7 13~. 

Em 1•'evPreiro e Março niesmo - já -oomeçou ~ cahir de 18. para 17 3:li.Gl 
e éru Abril es'tava, a'. 16 3!8. Qu~r dizer .que,. quando se abrio· o credito .. a 
quéda can1):Jia" estava accusada. Dep-ois,. tendo havido . a descenção por mo-
tivos que todos nós Cf>n<hecemos, ainda foi ' ca-hind0 paulatinamente depoiR da 
a·bertura do ultimo cr,.dito e depois d~ encampação da Viação Ferrea, fe ita 
em Junho, quando o cambio estava a 15 aM 10, em pezembro; - quer dizer, 
no decurso de sete mezes foi cahindo até 10. 

Não é· possív-el que pelo facto de se comprar no mercado 200 mil'hões de 
frit.ncos belgafl, .o~ 80 mil contos pape:l-moeda, essa operação pudesse deter-
minar uma quéda de cambio de 5 pontos, de 1·5· até 10. Se alguma cousa hou-
ve que determinasse essa qUJéda ~mbial, certamen te não f-oi devido a o cre-
dito para o pagamento d·as encampações das obras da barra e da V'a~ão 

Ferrea do .ruo Gra,nde do .Sui. 

· O director da Carteira Cambial do -Banco do Bra,.sil, con•heCE)dOr ,. comn é, 
de a sffilmptos fina.nceil"~, ·e conhecedor, como deve ser, d·e todos os factos 
occorridos desde Fevereiro de 1920 até <J,gora, sab~rá no complexo de :1'1+ctores 
que ·c;:ontriiJ.uiraan para. a depressão da taxa cambial todos elles muito mais 
pOc:l!}rosos e d·e ·J:llUito maior vulto e :valor do que as pequ·enas •quamtias empre-

gadas com as encampações das obxal') c;ia barra e Ü!l: Viação Ferrea do E stado 
do Ria Grande do Sul. 

Mas é curios-o Q:Uf' se queira sempre a ttri-buir. a es~ m«..sinada encam· 
·~a.ção a quétla <iamp~d.L -Atê aqui t-emo!) ouv~do essas .rr! "lsi.na ções ~"m OfJ'Oo!· 

mos uma contest a ção formal P()rque n'os parecia. inop,portuno, nms tão cons· 
I, 
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tantes. vão Sjl.ndo ·que precizamos acà•bar de uma vez Por todas com seme-
Jban~.:l ~xplóração. 

Ora, 1316 mi.l contos em relação ao ,total em que calcula o di~·eclor dk. 
.Carteica Cambial do Banco do BrasU, isto ~. ao total ç.o exodo do ouro para 
o extran.g:eiro, é quasi ,a d·ec!ma parte da quantia· consta-nte 'da· sua exposição. 
Portanto, r.ão póde set· essa decirrux. parte que poderá servir comó causa da:-
depressãh cambial. 

O Sa. A'. ~<\.ZEREDa: - Al:•ás ·a propria mensagem do Sr. Presidente diz 
ÍSSú:-

O Sa. VESPucro. DE ABREu: - ·:oepois, .Sr. Presidente, ha despeza e des-
peza. Ha despeza.s qur, .são r.ec'essar!as e imprescin·div.eis e as <tue ·c(ldundam 
em receita para o 'Í'he.souro Nadonal : 

[) Senrudo conhece a situação a Q·Ue chegàu a Viação Ferrea ·do Rio 
Grande do ·SUl. 'Gonh{>ce ta.xpbem .a nece~sida.de de teF·mt?s a barra franca n·C> 
·Rio Grande do ·sul, que é um Estado de grande pl"oducção, de ,producção de 
utiJ;dades ir.dispen~aveis â vi-da ·g&rai ~do paiz, e muitas das quaes de valor 
para. a expoctação1 cuja produ:cção necessitava de uma saihida em condições 
que perrnittissem que essa producção c hegasse barata aos éentros .dé consu-
mo. pois se destina â alimentação do povo brasileiro, que dhegasse em cón-

. ' . dições de comp~t!r van'tajosamente com os similares de outra prbcedencla em 
beneficio n'ão só do Íl<'VO como .do paiz, cor:,_ a· entrada de ouro provindo da 
exportação. Era ·a aspiração quasi secular do Estado do Rio Gt"ande do Sul, 
ler a sua barra franca. e aber:ta para que pudesse faz~r o escoamento àos 
seus .productos. 

Tentou-se le'va:r a.· effeito esse empre;llendimenÇo. Lutou-se uma longa 
serie de annos a.té quP. o nosso Hhistre eollega •Sr. Lauro- •Muller, quando Mi-
nistro do Governo R.odrigJ.!eS Alves, assignou o primitivo contrato da abertura 
da .barra e da constt:-uçção do porto do 'Rio Grande do Sul. Assistimos a 
execução dessas ol:J.ros por .Jo'ngo ·espaço de tempo, até qué se .tornaram uma 

!idade, Hoje podemos dizer, que o sacri·fic-io que fez o Brasil com seme-
hante carnmettimento, transfor.ma.do em realida.de, esta. sendo largamente 

Se rtão são maiore~ o~; beneficios, a culpa é . nossa, porque hoJe o porto 
~em acdesso f-ra.nco para ciual·quer n'avio de 9 a 9 112 metros de calado. E' 
requenta;d.o por cargueiros de naCi-onalidade extrang·eira que. vão·. l·evar os 
roductos ·de seus pa.izcs e . tranSJPor~r os nossos· ·productos. E 's.e a procura 

tJesse porto não é rrlEtlor, principalmente por paQuetes de passageiros, a cul~ 
nossa, porque cobram-os ta~as tão vultuosas para sahida e ent:ada de 

aVJos nesse porto, .que quasi se torrra i.mpossivel a. sua demanda para os 
a:vios de passageiros .q:ue apenas demoram al!pllllas horas no porto. AnÜga~ 
ente cobrava -se, a titulo de praticagem da ba.rra, 50'0' reis por tonelada 

Ide navio que tránspuzesse a barra, isto porque, naquel!e tempo, os .navios 
fue procuravam a barra do Rio Grande. do Sul eram· navios que cala:vam 



126 

10 ou 12" pés e não iam ·além de 500 toneladas e esta pequena . t a.xa.. não podia 
~er pesada para elles. 

Mas. a·berta ~ barra, já ella "pôde ser demânda.da por navios de 10 mil 
ou, mais . toneladas e f!.. taxa c obrada eleva~se ~- 10 e 12 ,contos d..e réis. Re-
cor.:lo~me aind~ que a pri~eira vez que o transatl~ntico "Avon" demandou 
~ ban·a do Rio Grande do S).ll, pa~ou 5:500$000 Pela , entrada e outro tanto 
pela sahida.. ou sejam 11:000$000. Por :::onseguln~e, esHa. taxa ~orn~Vi.l· .iJ.uasi 
i~possivel a escala por aquelle porto. 

Na.Quella occasi~ era Ministro · l!a :Marinha o nosso ex-·oollega 
Sr. Dr. Raul Soares. Agindo junto !le S. Ex., conseguiu uma .pequena 
·mt:d:f·ict11;ào no pa~rame;nto da taxa de praticagem da barra,' isto . é, que 
/<!Sla taxa fosse de 300 réis para cada uma das primei.ras mil toneladas e 
·de 150 para . .as demais. 

Foi uma ·pequena. reducção, mas ··ainda assim, os navios de pássàgei-
-ros de grande tonelágeni., desistiram de fazer escala por aquelle port<:> .. 

A culpa, . portanto, ê nossa, qu.e conunuamos a manter uma taxa quasl 
·prohibitiva. 

lqjuanto á viação ferrea do Rio Gt·a.nde do Sul a lmpre'nsa .COlistante-
m&nte "reclamava o pessimo serviço, _que era feito pela Compa nhia Auxi-
li.airei A A.uxiliaire · tinha chegado a uma situação tal que lhe ~ão era 
mais possível ·levantar capi_taeil do extrange!ro para remodelar os seus 
;serv:iço1;. · 

·Estavam os na ,contingencta de. ficar sem transporte, Ora, a .rêde de 
vi~cão ferrea no Rio Grande n_ão é sõn1ente um serviço de alto lnterrsse 
para o Estado que reprksento, mas o.~ alto interesse estrateg:c·o para o 
paiz, pois basta di:rer .que liga. os portos do littoral aos ~xtremos ela 
f~o:n te ira. · 

Por conseguinte, se tinhamos e tem.os r.ealipente o màior i-nteress·e 
em manter a viação ern condições perfeitas· de funccionamen to e de segu~ 

ra;nça, a . União tambem o· tinha, porquanto poderá servir para défesa do 
paiz em caso extremO", o que _sinceramente -desejamos não seja preClzo. 

As condições, poi~, em . que se encontrav.a a viação fer.rea . do· Rio 
Grande do Sul exigiam i.lma providen·~!a immediata por, v,trtr; dos po!le· 
res _.publicos. 

Sei que muitos entendiam ser preferlvel .o completo descalab;;o, que 
o trafego cessasse, para- que en.tão o Governo lançasse· mão de outn1s me· 
ilidas menos onerosas para elle talvez". Mas a verdade é que se impunha 
uma medida immedmta, sob pena- ue ~icarmos sem t ransporte, soffrendo 
.:.om isso a nossa pro.ducç_ão e, portanto, o Brasil. / 

Se~do assim, Sr. P residente, n.utto bem inspirado andou o .Gowrno 
J:i'ederal, promovendo a · cncampação dn. vi.ação ferrea riogranclen.se e rac 
ozendo a sua transferencia pàra o Governo do Rio Grande do Sul . Para 
iSBG, o Governo Federal g-a~;tari[J. 200 1r.i!hões de franco>~. Na mi;nha opl; 
nião o R'o, Grande ' do ,Sul fez bom negocio para proteger a sua pro.duc~ii~~ 
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ma~ a União. o fez melho·r po'rque (> Rio Gra,nde r,e compr oinMtt'IU a. 
gastar · quantia . igual á qu'e a União- despendesse .. O Governo Federal des-
penderia 200 milhõ~s de !ranco>< e o Governo do l:tio Grande gastaria 
tambe~n .20.0 milhões de francos belgas na restal!ração des&e serviço e até 
0 present~ momento já despendeu 37 mll contos e terá de gastar ainda 

·üutro tanto. oCoh1.parado o serviço que era feito antigamente com o que 
actualmente .se faz, não hao duv'ida que temos progredido. 

Bem se.i ·· q·ue é difficil contentar ·a todo o mundo. Ainda hoje 11 em 
um artigo. ·a proposito de tarifas de estra~as de ferrç), insinuações a pro-
posito das da Viação Ferrea do Rio Grand-e dà . Sul, lns"nuaçõés em que, 
cotejat;~do~·se o que ·fazem estradas de .ferro extrang'eiras, ainda se •pro-
cura trazen ao' animo publico a crença de que as nossas tarifag.são e:x.ce::o-
sivamente eleva das. Jll. discuti essa questão longamente c annu pa"-
sad& .. 

. No (lrimeiro ll!omentb; para r~tabelecer o equHibrio da rece'ta con! 
a despeza dá, Viação. Ferrea, procurou-se elevar as suas tarifa.s. Passa.do 
esse ·primeiro mumento, em que ·era neC'essaria a referida elevação, e não 

I 
tendo essa elevação -dado o resultado que se .\'odia ·esperar, tratou o Go-
verno do Estado,, de accôrdo com o da Un:ão, porque 1i.e:r;1huma. modifi-
cação p6C!e ser feita · senão de ·._accôrdo com elle, porque nenhuma .,scrada 
de ferro ~rrendada ao ·Estado_ ou a particular _pôde fazer es~a modir. caçàCJ 
sem o .consentimento da' União, tratou, digo, .de· dar-lhe um rebai:ir<;l até 
50 ' I' em muitos casm;., 

Essa modificação foi feita em Mar<;o deste anno, 
1
a tituio de expe• 

riencia, durante sels mezes, afim de que se pudessem receber as re<'lama" 
ções que surgissem, .e o Governo ·verificar a ;sua pro.cedencia ou Improceden-
cia , att enc1endo ·ou deixando de. attimde1-a:,~ .· 

I 
Tenho a : certeza de nã.o errar, dizé , .. do que, desrle u momento que se 

verífiq']Hl' P·Odér-se mfl.nter com toda reg!!laridade o trafego da Vtaç:w Fflr-
rea, fazendo fáce ás grandes· deEpezas acarretadas com a rernode:ac;ãu, ú 

•Gover·ho. do Estado não .. trepidará um momento .de propôr ao (7overno 
Federal ,.àiminuiçãu· ainda maJor das tarifas · da Viação FerrE:a. 

Penso ·que não se póde estabelecer unt parallelu mült o com1>letu, 
quando ~•· compara o m'odo de v·da normal ,d~>. Viação Ferrea do J:tfo 
Grande ·ac' .Sul com a .de outras via,-ferréas .extrangeiras mteressada» em 
defender o seu commercio . e o trafego com os •seus portos de mar , por-
que, na tnralmentt'l, precizam conduzir p;l ra es,es ·portos, ·a grande pruduc-
çã() de paizes v·isinhos, em grahd"s vol'l>m~s que cmnp.,nsem as éleo;;ptzas 
feitas com sua construcção; ··procurando, por t.odos os meiotl, .allnüar ·o 
lranspor.rP. no seu te.rritorio das mercadorias que provenham do _exte,·.or . 

Naturalmente, ·não vamos. estabelecer esse confronto, procurando ado-
'!ltar desde já um rebaixe que determ ne uu'ta luta com a:s t,rnpreza~ de 
viar,ão-ferreà extrangtoir~>.. 
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Devemos attender ãs nossas condições, fazendo· um rebaixe necéssa-
rio e conveniente. aos interesses do paiz. 

Deyemos enca:dlinhar as mercadoria!! para os portos de mar servidos 
pela Viação ·werrea e, para isso,. o que • se· me afigura .màis conveniente ê 
encurtar a distancia entre os centros de producção e esses portos, de modo 
que ellas possam chegar rapidamente ' e por baixo preço, sem que a .pro-. 
d,ucção seja obr~g.ada ' a fazer grandes circuitos flolrrovlariOS\ descreveu-• do varias linhas quebra:das em vez de seguir o mais possível uma linha 

rycta. 
Penso, Sr. Presidente, que o Gove:!"no da União sacrificou os interBs-

ses do pàiz pelo facto 'de ter empregado na encampação das obras da 
., I 

Viação Ferrea trinta e sete mil contos. 
E mOi'mo, considerando o assum.pto de longa data, qual outra ·maior 

•quantia se pôde atirar ás faces do Rio Grande dó Sul como tendG vindo 
·elle exigil-a para seu serviço proprio ? 

Em que época recorremos ao erario publico pesando por tal fôrma 
sobre elle, que esse facto determinasse crise financeira ao piúz. inteiro ? 

A mim não cons!Ja, absolutamente, que semelhante facto se haja. dado 1 

em época alguma. ' Entretal:\tà, ·quando se nos procura atirar em face, a 
.todo · o mome11to e a ·proposito de tudo, essas malsinadas encampações, nunca, 
sr : Presidente, nesta ·e na outra Casa do Congresso Nacional ou nos nossos 
orgãos ,de imprensa do Estado e doi;~ nossos amigos nesta Capital, arti-
culamos uma phrase siquer de censura, nunca irrogamos a Estado algum 
da União brasHeira o facto doi'\ paiz ter dispendido quantias mais ou menos 
.avultadas com ~lhoramentos materiaes, , indispensaveis '· ao deAel;l.voivimen· 
to desses Estados, nunca, nos insurgimos contra , creditas votados para a 
valorisação do caf-é ou para soccorrer os flagellados ... 

O SR. BENJAMIN BARRoso: - Isso até seria uma deshumanidade. 
O SR. VESPUCio DE ABRihu: - ... em situação ·.excepcional; no NÔrdeste, 

· n'unca: negamos o nosso concurso pa·r[!. construcção . de portos .e .de vias 
rerreas em qualquer Estado do Brasil. Temos, como .é nosso dever, pro-
cedido como irmãos' para com todos os Estados · da União. 

Porque, pois, se nos vem irrogar, atirar á nossa face <J.Ue a União gas-
tou cento e trinta e sete mil contos de réis com a encam:paçã() das obras 
da barra do Rio Grande e da viação' ferrea do meu Estado ?. 

O SR. ANToNio AzEREDo: - Melhorando aquelle serviço. 
O SR. VEsPucro DE ~RElU: - Pergunto se dessa despeza não ' resultam 

beneficios incomparaveis para toda a commu;nhão brasileira ? 
De transformação de uma estrada lmprestavel em uma· que dá prom-

pto e exacto escoamento ·aos productos do · Estado, não resultará grande 
beneficio para todo o paiz ~ . 

Da applicação desse . dinheiro nas obras -da. barril. do Rio Grande, per-. 
miitindo a fa,cil entrada e sabida de navios de todo porte, não resultará 
beneficio para o Thesouro ';Federal,_ augmi~a:t;tdo as rendas aduaneiras? 
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Mas, ·então, ê só. o Estado do Rio Grande do Sul que tem lucrado com 
esses m!'llharamentos ? 

0 ., Brasil não tem e não terâ. eternamente lucr·o nesses emp>ehendi-
mentos? 

Por que pois, repito, a rguk-nos sempre o Jlaoto da União ter dJspen-
dido essa quantia de cento e trinta e"'setl' mil contos de réis naquelles me-
lha~ani.entos ? 

]"arece~m·e, Sr. Presidente, que o Rro Grande do Sul deve merecer um 
pouco mai.'l de con~idenl~\;ão ,'t porque se de :i'~ct~ a União' dispndeu eSSiit quan~ 
tia naquelle Estado, e.ste nunca negou o seu co~curso áquella, forneoon-
ilo-lhe gral).de. parte das rendas publicas; nunca se negou a· nenhum sacri-
fício para bem da UnÍão e dos brasileiros. 

Era o que tinha· a dizer. (Muilto bem; miato ._pem). 

SESSÃO DE 18 DE OU'llUiBRO 

O Sr~ A. Azeredo: (•) , - Sr. Presidente,. poderia julgar-me dispensado 
de occupar a attenção d·o Senado, para fazer algumas consid;emções em re-
·lação 'á !primeira varia- do Jornal do Ccnnmercio, de hoje. Entretanto, sinto-
me nesse dever, rpela maneira deJ.içada com que o concreituado orgão de publi-
cidade do 'Rio de Jane-il!"o, o mais antigo do Brasil, ref\e_Pio-se ao meu discurso. 
delicadem· que lhe ê ·peculiar, pri-ncipalmente quan'do se diri·ge·. ao Congresso 
Nacional·. 

iDisse, ·sr. Presidente, que o intuito que eu tinha occupa.ndo a attenção 
do Sena.do era ·simpleBmente defender ·as '.prerogativas do Congresso Nacional, 
pondo á marge111: as Injustiças de que ê sempre victima o Poder Legis!ati:vo, 
por ·parte de homens l:>paixon'ados, q~e procuram; expol-o ã maledicencia e á.s 
malversações de toda a gente. 

Se não foca isso, .Sr. Presidente, certamente eu não teria pronunciado o 
aisdurso de ante-h ontem, · provo-cado exclusivamente pelas insinuações e Jn-
turias mesmo _:_ :permjttam-me ~ te!'Illo - feitas contra o Senado pelo dire-
ctor da Carteira Caml:>ial 'do Ban'co do. Bras\!. 

Eu tinha dito, rno meu discurso, que não me par(;lci a mais ha ver censura 
á imprensa', ·pois s6 assim se comprehendia · hav~r o conceituado orgão- de 
publicidade insoci& pm suas columnas, na primeira pagina, um tejegramma. 
de Londres; no qual s~ ,faziam referen.cias desàgradaveis l:J-0 nosso paiz e ao 
Chefe da :Nação; e, n<t. sua primeira vfWia, a carta do Sr. Custodio Coelho. 
que era uma ag.gressã.o ao Congresso llr31C.ional. 

O Director Ido Jornal do Comm.ercb(} de~lara ' hoje -que, se tivesse lido· o 
telegramma de Lonnres, nao o publicaria, o·u então tel-o-hia modif.i~.d.o ; por-

I 
(') Não foi revisto pelo orador. 
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que, certamente, com a. sua responsabilidade, ··tal telegramma não iograria 
ter publicidade naquel!P jorna;J. 

O J~Yrnal deu-me, portanto, razão nas observ·ações que tive a honra de 
farer desta. tribuna '1. respeito desse telegramma. 

Por minha vez, cabe-me declarar que na ref.eren!cia que fi~ ao abandono 
do ·Sr. Prec;idertte da Republica, não havia ~ndirectas nem ironiM ao Jt>rnal 
~o Com.mercio. Não queira esse orgã.o de publicidade acz:edi.tar que eu ti. 
vesse . a idéa de in-sinuar que se o- Jornal atacava o Sr. Presidente da Repu-

.bfica, era PQrque S. ~x. estava nà. seu occaso politicÓ. 

O . telegramma referia-se ãs causas da Inglaterra e ás observações fui·tas 
naquelle grande paiz sobre o que' se ~passava n'o Bras!!. Disse. elle que alli 
não se podia. mais tolerar as zumbaias - era •quasi que o t~rmo - feitas á 
Inglaterra, quail;dO nada de. positivo nós lhe davamos em 'tro<!a dos serviços 

. que, porventura, nos tenha •·prestado. 

Referi-me a.té, Sr. Presidente, ao caso do honrado Sr. Prefeito d:o Dis-
tr.:Cto iFederal, quando7 no seu discursO, fez os maiores elogios áquel!e paiz, 
ao eminente Embaixaõor Britan'nl-co no dia da inauguração do ·pavi!hã.o in" 
g>lez, na Expos'ção, pçroctirando, aliás, S. Ex., de modo descortez, Ier:ir as ou-
tras nações _aJ!ia.das, qtie juntamente com. ella flze .. am a guerra contra os 
Jmp~ríos Oentraes. 

Quanto ao . Sr. director da Carteira. Cambial do Banco do BrasU, ·não 
_aéred:to ·que ·ninguem- tenha mais direito do que elle de louvar os à.ctos· do 
.\:l<overno, de ~pplaudir o Sr . Dr. Epitacio Pessõa.. Entretanto, S. Ex. pro-
curou fe.-ir o Governo. pracurou, de urri· modo desastroso, pôr em evidencia 
os erros que porventura tenham 1!ido praticados pelo em]nente Sr. Presi-
dente da ·Repub)ica, :porquanto o Congz;esso nada fez nesse s-entido, que não 
fosse de ac'côrdo com 'S. Ex . , · o Sr. Dr. Epitacio Pessôa: e nem sequer o 
projecto orçamentario que votámos -o aii'no ' passado e que(f.oi vetit.d~ pelo 
Sr : !Presidente da .Repnblica, pod'a. justificár o seu ataque ao Congresso Na-
cional, por isso que o orçamento· por nós· votado em substituiçãb -da:quelle 
qut: ·Consideramos orçamento de emergencia, continha as mesma.s disposi-
ções, as mesmas autorizações, as mesmas déspezas qo. orçamento vetado, 
accrescido ainda de . 0u.tras autorizações de alta monta, correspondentes a 
gran'des sacrific:os dos cofres pubJi:cos. 

Não obstante, ainda lioje, o Jornal do Commeraío cita o factó de haver 
o Sr. Preslden'te da Repub!lca· vetado o orçamento, apontando, assim como 
perdulario, perante a. opinião publica, o Congresso Naci~naJ. ' . 

Sr. P-residente, n~s cumprimos o nosso dever ·.: Somos homens ~olitlcos: 
obedecemos ás ~ njuncções pohtic~s. E, como conservadores, que sqmos, temos 
o dever de ·ser governamentaes sem ser governistas, afim de que o Governo 
possa segu:r o seu camin~o, prestandb á Nação o~ serviços que deve. 

:Mas, Sr. PresidEmPe, o Jornal do Com.mercio termina a sua longa varia, 
apoiando-se em uma :;:-hrase, aqui ·proferida pelo meu illustre amigo, o emi' 
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Pres:odente da •Republi<:a· nada :iiavia solicitado de Congres;;o NacionaL 

Mas eu, neste ·.m(lmentp, appe!Jo para •o honra.do Senad~ pelo ·Estado 
de S . Paulo .. GÓmo o seu discurso se referi1;1 ~x.actamente á Carteira de ' Re-
desdontos, que .foi objecto da~ orações que pronunciei, ·q.uando peJa· •Primei= 
ve.z tratei . dest~· assul'Iwt,o,. n'a tercehra discussão, na qual se incluiu o augmen-
w· da Carteirq, de Reclesco~tos, pergunto se o honr!id·o Senador nãJo teve as 
mais sérias diff·iculda~le~ para reun'lr a Commissão de Finanças, . da quivl é 
S. Ex. dign!ss!mo Presidente? 

o· SR. ALFRED!J..•EL!..Ie , - . Não f6l J!OSsl.vel reunir a Commissão ' ·de Finar,-· 
I' ' • . 

ças pa_.r.a tratar deste caso:. 
O SR . JusTo CHERM:ONT: -Porque a maioria da Commissão lhe eo..-a con-

traria. 
O \SR. I.aúz· ADOLPHo ; ."---' Deviam dizer isso em parecer especial e não 

deixar de comparecer. 
1 

O ··SR. Im/EU MACHADO: -___ Eu só deiXei de compare-Cer a uma das re-
uniões ·da Commissão de ' :FiJlXl.nça~, até · hoJe . 

O SR. · lRINElu MACHADO: .c.,.. Eu só .deixei .de comoparecer .a uma. das re-., 
uniões da Commíssão de F:inanças no. dia ~m que se tratou da .Jei de -im-
prensa na de Legisl~<;:ão e J'q&Úça. ' A:hl estão as actas. para· o di2ler. 

O SR. A. ,AzEJREmo: ,-Os apartes dos jllüstres collegas e a declaraçãJ::d.<l. ·' 
' . ',..!-· 

eminente Presidente ,da Commissão de Finanças deixam ver,. Sr. Presid·entil'j 
que o fi'n'al da '1Xlff·ba do Jo·rnal d.o Oomrroerroto; amparada 'pela palavra :iiÓ.< 
il!ustre Senador por .$ .· :f>a~o. nãc:. tem bem razão de · ser quanto á 1Jroposi~. 
ção que .foi votada pelo. Senado. Eu mesmo, em convm.·~a · com o illustre Pre-
sldenta da Comi:nissão de Finanças, diZia' ·a S. Ex. , como .repeti d.està tri-
buna, que não · estava da ~ccôrdo com o que se pretendia fazer em rela\(ão' á 
Carteir a .de Redescontos·, m-as (J.Ue deant~ das declarações do Governo e· da 
urgente hecesstdade -de liq.l,lidar as c-ontas exi.<ltentes en<tre. o Banco do Brasil e 
o Thesoüro - pOJ"<lU~ era incontestavelm~ntE!' uma necessida:de - S. Ex. a 
mim declarou que na imrpossibi.Jida.de de fazer reunir a Commissão de Fi-
nanças, só rvor outra· rneà:i-.da .. se poderia chegar ao f.im collimado. 

O •SR. ALFREIDo ELLrs:. - Nãq consegui reunir a Commissão. Só por isso 
em]J'l'egJámbs o meio conh~~ido. 

O •SR . À. AZElREID9: .- ·De accôrdo inteiramente. 
O .Si. ALFREDO ELLIS : E , 'V., .Ex. me auxiliou durante a discussão do 

c'lSO no p!enario. 

o SR. A. Az;EREIDO : Muito a grad:eÇQ a con'firmaç~o do honrado Senador, 
porque assim, Sr. Presidente, terei justificado - o procedimento do Congresso 
Naeionai, pondo de pru:te ,{ res·ponsabilid!!id.e ~ue lhe quÍz attrib~ir Ó director 
da Carteira Cambial, ·que assegurou á Naçãe que eram 'os meni.brÓs do .Poder 
.Legislativo os un!cos responsa veis pelos males que· poryentura·· estejamos .sof-· 
!rendo e ' que ainda sof{reremos' d-aqui por deante . 
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Era justamente isto, Sr. P.res iden'te, que eu não queria que se dÍ~sesse; 
era justamente coJJ.tra isto· ·que n6s tin<hamos o dever de protestar, para 
que não fj•ca.sse •como uma verdad~, ·perante a opinião l)ubt'tca do Brasil, que 
o responsavel exclusivo por esses males .fosse o Congresso Nacional. 

Não tive em mente ferir a quem quer que seja e riãJo ata;quei o director 
da Ca.rteirfl' Cambial, un~camente defendi o Congresso Nacional. 

Não usei de palavrões nem de insultos, m.esmo p·ol'que não é meu ·habito 
~t-a;car com violencia, salvo' quamio em repr'esalia. Ahi, sjm: a minha edu-
cação se retrahe e minha cortez~a desapparece, pàra responde·r a 0 a;ggressor 
no mesmo diapasão com que se tenha manifestado ao m·eu· respeito. Relendo 
o ;meu discurso, qtie .não foi •por ' mi•m corriJgido, n'ão encontrei' nenhum pa-
lavrão . . Talvez 'não os tivesse encontrado porque não teriha a fo'i·tuna de fazer 
parte da !Academia de Lettra.s, ou porque jlá abandonei a imp·renSa., e,. v,indo 
para o Senado, s6 fii.no da cadeira que a. confiança dos eleitores do meu Es-
~do me con'fiou, m~s· de onde, '.sr. Pres.ide.nte, não procuro, jlá.mais pr~curei, 

• , ! • 
ferir a •quem quer Q,Ue seja. J á mais usei de termos que pudes::<em soar ·mal 
aos ouvidos dos meus collegas e amigos . 

. O SR. lRINEJU MACFADO: -V. ,.EX:: nunca os pro:ferio\; Vou dar um ·con-
sehllo ·a V. Ex.', aproveit1J,ndo' a ·occasião : se· quizer entrar para a Academia 
de t.ettras, escreva a bi0graphia de um_' estadista da Rep~iblica, como o Sr .. 
Joaquim Murtinho, ou de um jornalista repuhlicano, como o Sr. fl,..IICindo 
Guanabara. Com mha biographia de dez ou doze pa,g:ina~ entra-se j:acilmente 
parà a A•cademia, 

O SR. A. ~REIDo :· - Eu teria o. maior prazer ·em faoor a. biographia 
desses dous grand·es repu·blican'os, porque focam dous eminentes cidadã.os do 
nosso .pai.z. Um h~nrou extraordinariamente a cadeir~ de Senador pelo Estad~ 
d~ Mato Grosso, o Governo de que fez parte, fazendo uina politica finanCeira 
tão notavel que salvou o palli, sendo talvez a individuaÜdade propria para 

I ' 
nos tiT:at da anarchia financ eira em que n'os . debatemos , 

0 :SR. lRINEU MACHADO: - Apoiado; elle não· executaria as ob-ras do 
nordeste . 

O SR. A. A ZEREDO : - Um delles tem o nome cuja repetição produz sem· 
pre ·nesta Casa a maior .saudade, não .s6mente pel•as suas qualidades de ho-
mem publico, de intelligencia, de .energia, de vont~de .. . 

O SR. lRINEJU MACHADo: E. pela sua fê reP,ublicà.na; desde os tempos do 
Imperio. 

O SR . A. AZEREIDO: - .. . como porcjue era· um homem digno· pór todos 
os titulos e capaz de assumir as maiores re"J)on'sabilidades. 

O outro era Alcindo Guanabara. Não houve no Imperio, ,nem da Repu· 
blica, maior jornalist a; ... 

Q SR. ALFREDO ELLlS: - A-poiado. 
O ' SR. ~RrNElú MAcHADO: -.A:. não ser Quiutino Bocayuva, que reputei o 

maior .. 
O ISR. A. AZEREDO: ~ ... jornalista tão notavel, co'mo Alcindo Guanabara. 
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QJ,Üntino .Bocayu vit notil.bilizou-se pelo bril'hantismQ da sua pextria, peie. 
fac ilidade ~r:>m que es·erevia, peJos conceitos dos seus artig·os. , . 

o SR·. · IruNEJU M:Acumo: - Era ·o riosso Alexandre Herculano. 
O ·Si: A. Ai.EJREJÍ:>o : '---c: .. , pelo modo synthetico .por que dizia as colisas, 

a verdade; mas Aldndo Guana.bara era um· es·pirito illustrado e erudito; 
era um: h9mem capaz, conhecendo diversas ·linguas, ,possuidor' de lima instru-
cção rara. Elle soube .honrar a irnpren'sa brasileira, pela· sua cultura e pelas 
1uas qualidades . (Ap•Oiti.dos. ) 

Não terja ~uvlda! portanto, ·em esocever · a biographla de qualquer desses 
dous ill'u.stre.s brasil~i,lirJ·S , par~ entrar ·para a Academia d~ Lettras. . 

Devo, entretanto; dizer que, se não j•aço 11arte 'dessa mtiStre associação, a 
culpa é exclusivamente minha,~ pÓrque quando a organizar.a,m e li era dkector 

- I' . · . ·. . 

ão Diario !'te N.o;ticiiM, e, como tal, fui convidado - :t;,elizmente ainda vive 
um delles - por Lucio de 'Mend,onça, ,Ma.chado de Assis, Guimarães' Passos· e 
Luiz Murat, que .me foram procurar ao escriptorio, para que fosse um de 
seus fundadores : 

Infelizmente eu tinha estado ·com o rrieu illustre e extincto a;inigo, Sr, 
F~ITeira, de AmÚJ.o, d(' saudosa memoria, e ·como elle recebera ·a organização 
des~a Academia com. pilherias, seduzio-me sua attitude, ficando solidario com 
elle, razão pela qual não sou {J.m de' seus iniciadores, ~ que la mento, porque, 
rea!lmente, trata-se de uma, instituição notabilisÍlima: e di.gna dos maiores 
appla usq§ ... ·' . 

0 SR. •EuZEIBIO DE ANDRADE: - Apoiado. 
O •SR . A. AzElREl!lr:>: - ... e que merece, do Brasil inteiro, o maior res-

peito e . toda a . consideração. 
O SR : lRINEJU MAC!UDO: - Apoiado; muíto bem . 
ü SR. A. ~o:' - .Mas, Sr , Presidente, :não me quero alongar e vou 

terminaw:, · porque eu r,ada t eria ·a dizer• .. 
0 'SR . lRINElU MACHADO: ;___V ... Ex. ·entraria muito bem na A cademia, CO• 

mo jÓrnalista que é, a~-é fallando, porque os seus discursos teem tanta verve 
que são a dmiraveis folhetins. • 

O SR. A. AzEJREJDO:· -Agradeço a gentile:llâ· de V. Ex. 
Artnotei !Sr. iPresidE>nte~ o arti•~ do J ornaJZ do OD1'r111'1Wroio, nço com ci in-

t.uito de responder , a esse org~o de cpublicidade, porque, rea lmente:. tratou-me 
col,'l tant<. .delicadeza., que . nada :teria a dizer . .. 

0 SR. ALFRElDO ELLIS: ....,.- .AJpoiado. 
O ISR. A; AzER1iJDO: ·- ... a este orgão notavel dO meu paiz. Mas ha 

uma pm·ase em que o Jor~l tZo Oomtmeroio' diz quE> nôs suppomos· que o in-
dicio de ' prosperidade ele um paiz sô :vem do cambio. Não penBo assdm,. como 
lnão estou de accõrdü com o Jorr;at do OIJm/lnercio, quando a:fll'i:rma que o Sr .• 
lcustodio Coelho bem ·merecia, pela demonstração que fez de haver dado ao 

anca do Brasil •um. lucro extraordinario, que j•ámais ninguem diéra. •. 
Acredito qlJ-e do S?nado não sahirá o futuro Ministro dá .Fazenda, pol'Q.ue 

fosse e eu o ~onhecesse, chamaria sua attenção, oomo faço agora ao 
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Ministro que vier, que não sei quem "seja, para dizer-lhe que ,.o Directoc da 
Carteira Cambial do Banco do Brasil deve" ser .um homem com_o preparo e a 
capacidade do Sr. "cuR!odio Coelho, mas que não qu~ira ganhar dinheir~ para ' 
o Banco, que queir!l. antes faoor prosperar a Carteira eambial, beneficiando o 
commercio (apOiados) e a fortuna particular, não jogando na baixa ou na 
alta, de modo que o B8.nco possi tirar os proventos d,essa baixa ou dessa â.lta 
com prejuizo do commercio e da fortuna pa.rti:oular. 

O .SR. lRINElU MAcHADo: -.V. Ex. sabe mesmo que uma das grandes 
queixas formuladas ~ontra alguns ba:ncos extran'gei~os é a de e_nriquecerem 
sem piedade, sem auxillar o commercio, até sacrf.fica.ndo-o. 

O SR. A: AzElRE!>o.: - V,,. Ex. tem r:azã:o. 
O SR. lRINEU MAcHADo: - Commiss-ões · ro~midaveill para emprest·~os in-

.rignifioantes, prazos c•urtissimos, sem reforma de letras, ~ultiplica~ões tl.e 
garantias, opera~ões ' de us"urarios e não de bancos, eis o que se yê. 

O SR. ·A. AZER.EDo: - O que nós 'vimos, .Sr. ~residente, foi o Banco ga-
a:bar 26 mil contos em tres semestres e o cambio baixar de 8 ·para 6, com pre. 
juizo do commercio e da fortuna particular. 

0 SR. Lurz ÁDOLPno:. - Prejudic::arrdo a fortuna publiéa, porque o Go. 
ver no carece fazer remessas de d~nheiro para o exterior. . .. 

O SR. A. AZil!lREll>o: - E essas remessas são .. extraordina'rias. E, como o 
Banco do Brasil fez o monopolio do recebimento dos v.Des ouro, sendo eli-
minados todos os outros institutos de credito, acontece que o Banco _estabelece 
a taxa que quer . Não recebe o ouro,. infelizmente, mas recebe o vale em 
papel, moeda conversivel que mette na sua: carteira,. onde a ·mantém aiê 
quando o .Governo tem d.eii<L necessidade, e nessa occasiiio podem comprar 
para mandar dinheirn p"ara o extran,geiro em taxas mais baixas, portanto, 
prejudiciaes aos seus interesses. 

Melhor seri:a que c Ba.nco procurasse fa~· esse servi~o de sorte 1!- não 
só· amparar o T·hesour(l Nacional, sem grandes lucros, mas servin~do tambern 
os interesses do commercio e dos particulares. 

~ão sou, como dissé o illustre Senador por Matto Grosso, meu" amigo, Sr. 
Luiz Adolpho, pelo cambi<;> baixo; Mas, todos devemos querer uma taxa fixa 
que não tenha grandes altera~ões. 

O SR. i.urz ÁDOLPHO: '---- Eu disse que o cambio baixo não ê expoente de 
riqueza, mas de ·má situação financeira. 

0 SR. ALFREDO ELLrs: O ideal ê a estabilidade do cambio .. 
O SR. LAuRo MULI.ER: - Com ella ninguem ganha 25 . mil contos. 
O SR. A. AZEREDO : - Naturalmente se h1mvesse estabilidade, :n'ão se po-

deria ganhar uma somma tão grande. só em o-perações cambia,es. 
o que nós care·ee!Dos, Sr. Presidente, é,, real-mente; quem procure servir 

0 commercio, a fortlfr.a particular e os interesses do Thesouro, fazendo a 
esta:bilidade do cambio. Chamo, portanto, desde já a atten~1to do futuro Mi· 
aistro da Fazenda para, se puder aproveitar os serviços do .Sr ... Oustodio Coe-
lho, ou de alguem que esteja . nas suas corrdi~ões, capaz de bem representar. 
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08 interesses do Thesouro no Banco do Brasil, que o faça;_ mas. que procurD 
tambem alg~uem que .seja mals col'te!z:' para dom o Congresso Nac:onal, que, 
para satisfázer a vaidade do Ministro fu!. Fazenda óu do P~esidente da Re-
publl~. não ataq·ue com tanta violencia o Congresso Na-cional, pois deve 
compreb.ender que' o r<)f!exo· d9~sa accusaçãp incide exactamente no Governo. 

o SR. lRINEU MA(::HADO: -O Sr. Custódio Coelho que guarde o seu humor 
brigão contra especu!adores de cambio e rião contra Senadores, que estão 
dispostos a salvar .à fortu:na publica e o Banco do Brasil, quando isso fOr 
nccessa:ri·o. 

O SR. A. A~o: - Fallei, mais do qu~ pretendia, _POrQue os apartes 
dos Sra. Senadores me desviaram, obrigando-me a alongar-me. 

O SR: IRINEU MÀcHADo: - Não ee concebe que o director d~ Carteira 
cainbia.Í .q.o Banco do Brasil, funcciona:i-:o d:emi9s.iv-el, por um acto do Go-
verno, esteJa a atacar q Congresso Nadíonal até com declarações levianas, 
JnconvenJentes : e prejuc11ciaes ac>propric. Gc.vernc. Nó.!io, o;, ãa o];pc;siçã;c., po-
Jiamos eX!plorar multo essas deélarações, se não tivessemos a precauçãO e o 
•uidado de não ferir o Banco do Brasil e outras instituições de credito, por-
que a. e>~.r~a do ·S;:-, Custcdio ·Coelho (, profundamente comprom&ttejoca. e in-
conveniente. Directór de banco 'nãó faz polemlcas. pelos jornaes. 

O SR. A. A.zmumio: ~ Di7ila, Sr. Presidente, que o ·Sr. CUstodió Coelho 
havia apresenta do um. prograrJma de goverr"o, n,a sua ultima . carta publi-. 
cada no .[o.rn(]jZ do. Oom?.n,ercio/ e que S . Ex. seria um .. bon:i candiàato e. pode-· 
ria exercer muito' be!r esSa funcÇão, principalmente se quizesse prestar os 
seus serviços com a lealdade q~e todo · o mundo lhe reconhece. 

Esse pr'ogramma, poré;m, ' nos seus itens 1 • e 3°, contêm idéas que todo 
mundo é{;nitece. Nã~ .. ha necess·ldade de ser Senado..· ou Deputado, nem 
ffi(!;!ffiO director da Carteira Cambial do Banco d·o Brasil, .para reconhecer a 
netlessidadfl de reduzir ,as despezas e equilibrar os orçamentos. Creio que 
Isso é um prÕg;aqmw. commu.in, é um .. pro~,rràljlma geraí. A questão estâ 
dm executai-o. 

O. SR. LAURo MULLER: .....,... Geral, corno concepção. não como re.'tl:zaç:ão. 
O SR. A. AzEREDIJ ~ - E' exaciamente o que estou dizendo, 
Ha um ponto, pori'm, · êm que elle falla na parte relàtiva ~o imposto so-

bre a renda. O imposto sobre a renda não .é uma idéa do Sr. Custodio Coe-
lho. Quem teve primeiro essa idéa foi o Sr_. Leopoldo de Bulhões, que era 
um gran'de defenso~r do imposto sobre a. ·renda, Agora o que é admir ayel é a 
laxa estab,eleciJda f6lo Sr. Custoãio .Coelho até 25 o/o, da .qual não fallei no 
meu ultimo discurso. Mas t!lndo o Jo-r·rw-Z cJ,? 0o71111'1terci0 se . referido a esse 
ponto, que hoje os gros-bonnets da fortuna n'ão receberam bem essa noticia, 
posso garantir que .ós .prot~stos com certeza não sahirão desta Casa do Con-
gresso, mas lá dos l)ancos, da industria, do commercio, porque aqui não me 
corista. que · haja algucm qua possuindo tanto, possa redear · este imposto de 
25 o/o, 1Se houv~sse, p'Oderiamos chegar · a um accôrdo d.e modo. a modificar 
a taxa a menos que '-' unidq grande miUionario d·esta Casa n:ão viesse pro-
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testar antes de nós .. Os outros são como eu, que vivemos no ;owr ·Ze ;O'I(,r, sem 
medo e.bsolutam;ente do imposto sobre. 'a renda. Não se entende, pois, com· 
nosco, membros do Senado 'e da • Ca.z;nara, a questão do imposto sobre . a renda. 

Entretan'to, se o Sr . Custodl:o conseguir levar o seu programm.a ao Go. 
verno que vem, de modo a fazer prevalecer as suas idéas, não terei duvida 
nenhum.a em dar o meu voto .a .s, Ex. 

Eram estas, Sr. P!·esidente·, M decla:rações que tinha a fazer; agradecendo . . . 
ao Jorrr..aL do Oommtercio a ~aneira deÚcada com. que se referio ao humilde 
orador que ora occupa a attenção do ·Senado. (Muito bem; mwito bmn..) 

.. -=• 

. ' 
• 



CAMARA DOS DEPU11ADOS 

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO 

O Sr. Joáquim de Salles: .sro Presidente, pedi a palavra apenas para 
e~vi<~.< á Mesa o ·seguinte requerinientõ, o acompanhailo e.a devida justifica-
.;00; (Lê) 

Vem á Mesa, é lidQ e apoiado o seguinte 

REQUEJRIMENTO 

N. 31 19·22 

Do Sr o Joaquim de Salles, o p&dindo a nomeação de uma commissão para 
estudar a situação das finanças publicas: 

' • . 1 

Re·queiro .~eja nomeada uma commis•são de cinco membros, com pleno~ 

poderes, dentro e fóra da CaiJ?-ara, nas repartições federaes 'e nos instituto!!. 
com relações directas com o Thesouro ·ou delle de quaJ)quer modo depenC:en·. 
tes, afiin de estudar a situação real das finanças .nacionaes, tomando .na de-
vida conta as a;ccusações formaes do direc'tor da Carteira Cambial do Banco 
~o Brasil e bem assim as suggestões daqueUe autorizado "representante (jo 
Thesour~ junto ao red'erido Banco para combater e debellar a crise que nos 

Justificação 

Em recente .polemica com o Sr o Vice-iPresidente do Senado, que ·Se pe.. 
~ttiu a Hberdade de criticar, nos ·melh'Ores termos, a acção financeira do 
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director da Cà:rte.ira Cambial do Bancó do Bras'il, o Sr o Custouio · Coell:to. ~ 
falta ·C,e ar!>-l:Í~e'ntos solidos contra ;, auwlyse respeitosa, ma!! 'ror.tb; .d~ s~ 
nadar Azer~do, â:c~obou por c;~ofessar qoo, ci~ facto, at;~vess~mos uma çrise 
te1~rosa. da \i.úal sõ ê resp=s~vel, 'na sua. ·opinião, o Congresso Naciona:l, 

I t • . 

que. segundo escreveU o Sr o Custod·io Coe;! h o, foi qllelit o 

"Votou' e au torizou a ea:]Jot::Paçã,o de cerca de um "rrülhão de cano 
tos representanC.o mais de 5ÓoOOO oOOO de libras, que se achavam cr,! : 
locados, fruc.tif:~wva!p! rio nosso 'paiz e foram ~mprega.dos "~ logu 
sa:hiram para o exterior" 'nas enéarnpações Ce estradas de ferr0 e de 
conoessõ~s de portos :" : 

Fol mal~ o Congre<;so quem 

"Votou e autorizou ·(jo orçamento com despezas desordenM.la:s • 
e:xicesslvas, e cr:eou um defiait colossal ao ponto de; levar · o . .,I!linento 
chefe do Es·tado a veta~"Oo·· " 

Fol ainda ·O Congresso quem 

"Votou e autorizo'u as emissões de apolic~s C:a .. divida p.ublica :'para 
a e.ncampação e.e est:·adas de ferro· e dEi concessõ!o:s, emissõ&,; essas 
que excedem de um mi-lhão de· contos o" 

E remata· a · ·Sr. Çustodio Coelho à seu li:bel•lo accusatorio, affirman· 
do, por fim, ter sido o Congresso· '(J!uem 

"[perturbou a estabi-lidade do· cambio, ·avoluma ndo a · onda in~: 

fla·ccidnista e c-r·eando essa •perspecti-va de emissê!e~ . C: e paJ1el ·il;:10~dá 

inconversivel, sem Um1tes .. " 

Aléin dessas , causas primordiaes, o Sr o ·Cusltodio boel:ho não .poo,dia es· 
quecer é 11ã.o esqueceu a famosa si·tuação política da Europa pwra explica> 
a depressão do nosso mercado C.e cambio :. Mas é f6ra de duvida ql!e elle 
designa formalmente o Congresso ' NacionÇI;[ como · autor princi'pal d~ nos;a! 
~esditas· economica s financeiros e cambiaeso E faÍ-o solexrinemente. náo só . . . . ~ . 
com a sua .alta autorida.de pessoal, c·omo com a sua quali:dade de repre~en· 

tante C:o Goyerno para o exer.ci:cio ·da mais alta .funcção offlcia:l na nossa e, 
por incon.t.estavel repercussã~. em todas as pmças do Brasi.i, us~:z:do ·<ie ex 
1Jressões commovedoramente patr'iotic-as e J)atriarchaee o 

"Saiba u meu :p.aiz qjUe o grande responsavel pela actual ·baixa. do 
cambio é o Congreas0 Naciona'l ! ! ! ~ 

• 
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A accusação 'nã,o .,p:óde ser .rriais'.incisiva e ... .f.orma l. • ~~-.l.f],;· "' 

·si de um lado, o Congresso não se1'á ta;lve~ Úcit~ exi~f.~ft2íé uma par-
. • ' . ' :\t· . • . l,:~ 

ceHa .no· d€scaiabro tão lobregamente descripto pelo Sr.' Custb.éU:'G_ Coecho, C.e 
o~tra pa:z'te é certo que as a utorizações votadas por elle, por pedidos em me:u-
sagens e por solicitações indirectas muito mais fortes El prementes do qus 
os term.os lacon~os e frios daquelles documentos of·f-lclaes, . não abrigavam o 
Governei. possu\dor C.e elementos ·de\ fnfor~ações · parll- a~ ,üiperações inü:rna:s 
e externaS de cuja_ oppor,tunidade é · e<He 0 Unico juiz. · 

. Nãp s~o apenas ve.niaes os p.eccad,os do Congresso Nacional •. e .lic~to nã'O 
me parece possa; ~lle que.da;r-se perante o pov0 que ·c elegeu e do qual ·faz 
um alto auxiliar da i:u!ministração, o .j}llz para o julgar como réo· de delictos 
nefandos, ·capazes, ;ma:is tar'de . de comprometter a sua honra e a sua prop:ria 
independe!)!é:ia coilíj'orrri.e insinua um te!egramma inserto no Jornal do Gom-
m.ercio; procedente .<!e Londres e no g-ual se .d:_z que nos .?irculos 'diplomaticos 
e commerciaes C::aquella metra.pole reina conti'a ·o Bras'! e seu Governo uma 
forte iFita.9ão· .• 'E'~~e ·d~~pàch~ accreece~ta . alnda que era desnecessario ' o 
desmentido :official· aos boatos concernentes ao p'a gamento do pro~inió 

co!tpon da divida externá do BrasH e term:na dizendo qu~ 

"nos ci:çcul~s offiçiaes londrfnos fal.ia-se na possibi1iC.ade do emp~·ego 
da pressão dip:lomatic.a, a qual. presume-se. tomará qualquer fórma 
fiscal." 

I, 

Após um Governo de ·feitos . brilhantes, ao qual 0 Sr. Epitacici Pessoa 
einpres t0u todo o fül'g0r d~ sua· privblegi<ida intelligencia e de sua rar.ssima 

, eultura mental, eis a qjue chegaanos: os inglezes arh.éa çarn-nos de tomar a si. 
a arrecada ção dos nossos postos fiscaes ! E o cLJp~do dessa hu~i!haçãó é o 
Congresso Nacio_na l ! 

A gr a vidade t:o telegramma de 13 do corrente é indis·fa.~Çavel. E' ver -
dade que o jo'rnal do . Co'I'TI:merc j.o, ein sua pr:'me:ra "Varia" de Í:J.oje, emfirma 

IQJUe tal publicB,ção escrupou· aos ·curectores daquelle grande .diar:o, ~em o que 
lnão teria sido :divu:lgado r.os termos eni ·.que o · receberam. :Por outras 'pala-
lvras: a adminis-tração . da •'.folha teriá C:oura<lo aque]Ja piluJa· taurina, mas. 
!dourada ou· nã:9. el!.a jâ produziu a descarga fatal. 

Aliás, Uma das ruccusações mais sérias do d!re.etor dá Carteira Camb 'al 
lé que o .Congresso autorizou um orçamento tão absutco .nos excessos . das 
ldespezas e no támànho do deftoit, que o Pr~sie ente houve de .vetal-o. ·ora, si. 
o orçan1ento f oi · vetado, a el-le ' já não se póde atttí.buir mais nenhum , dos 

lnossos male·s .. . 

Defendendo-se de ter gerido mal aq_uella carteira, .a ffirma 0 Sr. · Custo di o 
~oelho que el~a deu ao ba pco um [ucro de 2,5. 000 contos e ao Thesouro um 
[Ce ma<s 30.000. Esse. phenomeno só tem uma' ex.pr!iea.Ção: o di.rector t:a; Car-

I ; 
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teira Cambial jogou na bai::ra por conta do Banco /e do Thesouro. E dahi a 
explicação "era ·queda prog~essiva do nosso cambio. 

Seja como· fõr, niio pretendo analysar as accusações fopnaes daquelle 
·funccionario do Thesouro. O meu intuito é proporcionar ao Congresso os 
me1os e a opportmpdade de se 'liefenC:.er peran•te a Nagão como o causador 
principal da sua desgraça. Creio CJiUe a commissão especial. cuja creação so-
Iici'to da Ca~ara, conseguivá no minimo e sem grande esforço, provar que 
das nossas desventuras não é respohsavel. uni.co esse pobre Congresso, de 
cÜja condescendencia e frwqueza os Governos arran cam tudo o que. preten-
e.em. Si merecermos condem.Iiaç;ão, não a receberemo~· sôsinhos. E já serâ 
um grande consolo termos companheiros na desgraça. Eolatiwm est mise1is 
sacio~ habere matorum. "i 

Sala das Sessões, 18 de Outubro de 19.22. - Joa,qu'i!m de Ea,lles. 

SES·S.Ã!O DE 19 DE OUTUBRO 

O Sr. Tavares Cavalca.nti: - Sr. Presidente, ante-hontem -ouvimos o 
illustre Deputado pelo •Rio . Grande do Sul, Sr. Octav:io Rocha, cujo nome 
declino com o devido réspeito, bordar algumas considerações relativas á 
:Jitua!;ão fipanceira çl.o actual quadrie~nio .. ' 

E' assumpto a ree'I)eito do qual já tive occasião de apresentar algunl3.s pon-
derações a esta Casa, no intuito de dei.xar _patente que eão prematuras, por 
emquanto quaesquer affirmações referentes ao que se possa. chamar a 
apuração de saldo ou "deficit" que tenha resultado da acção administrativa do 
actual governo. Prematura em todos os sentidos. Primeiro, porque não é 
possivel que jã. se encontrem devidamen:e- feitos todos os calc.ulos, confron• 
tadas a Receità e a Despeza em todos os exercicios administrativos que 
constitu!iram o quatriennio. Prematuro tambem porque não se pôde ainda 
dizer ao certo, em face da a.pplicação que tiveram as verbas nesse qua· 
triennio, se é realmente a um ealdo ou a um "deficit" que se tem de 
chegar. 

0 SR. BETHENCOURT FILHO: Mas sPr:a saldo de que ? 
O .SR. TAVARES CAVALCANTI: - V. Ex. vai ouvir; terá '-naturalmente a 

bondade de esperar um momento. 
Como disse o nobre Deputado pelo Rio _Grande do S)ll, tivem·os neste 

quatriennio uma politicà de realizações, que chamei uma politica de reer-
guimento das forças economicas, uma politica de regeneração das fonteil 
de preduccão e dessa· po!itica de realízações naturalmente hão d.e advir 

·fructos, resultado:;>. de tal ordem para 'I riqueza nac'onal que elles devem 
ser .ca-talogados e computados para que lhes seja attribuido o devido valor·, 
em confronto com as despezas de seu custeio. 
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Não. ha duvida, Sr. Presidente, que o patrimonio nacional _foi e'xtraor-
ilinariamente augmentado nesses tres ultimos annos. 

As verbas despendidas pelo governo não o foram simplesmente com· 
as despezas que não são reproductivas e que se resum~m no apparelha · 
mento burocratico; ao contrario, as .estradas de ferrú tiveram um. grande 
impulso, as estradas de rodagem da mesma maneira e. por todo o territorio 
nacional surgem obras de grande vUlto. 

Além .disso, - e .é uma consideração a ser tida· em grande valor -
se todas essas obras foram reproductivas, ou tiver~m grande -alcà~ce re~ 

. I 

productivo, não é no proprio momento que os .seus beneficios têm de ser 
experimentados pela communhão. - Não; é natural que, entre os govmmos 
a algum. caiba essa partícula de sacrifícios e de trabalho, para que os fru- • 
ctos benefico~ e os . ~esultados magníficos vehh_am em favor de quetrien-
nios posteriores . 

Quando, daqui a alguns annos, se fizer~m sentir 110bre a riqueza publi-
ca e particular os salutares influxos da, àct ividade deste quatriennio; quan-• 
do a sua benemerencia resaltar a tpda evidencia pelas grandes vantagens 
que esses trabalhos estiverem produzindo, então a Historia fará justiça 
ao actual Presidente da Re:i;>u·blica. Espero, nessa occasião, do ~~pirito de 
jnstiça do nobre Deputado pelo Rio Grand,e do Sul, q~e S. Ex. seja o 
primeiro a proclamar os inesÚmaveis sernços da administração. que está 
prestas a extinguir-se. 

O SR OCTACILio DEl ALBUQUEJRQUE: - Governo que temina os seus dias 
inaug-urando serviço.s de grande utilidade, co::no fez em São Paulo, Minas 
e Goyaz . 

O SR. NAPoLEÃo GoMES: --: Pena é que os dados numericos de cada um 
desses serviços não sejam· mais conhecidos. Se essas obras do Nordeste ti~ 

e~sem muito rriais ·divulgação, pelo cop.hecimento do que se te_m fe1to e gasto, 
averia. muito mais clareza nas nossas discu ssões, e no modo de as con-
iderar . 

, · O SR. ÓCTACILio DEl ALBUQUEJRQUE: - V. E. bem _ viu que eu não qu!z 
toe referir ;propo~italm~J;lt"e . ás obras do Nordest~. n;_as ás de outro~ Es-
ados . 

O SR. OCTACIL]!o CAVALCANTI: - Como dif!se em pri~CIPlO ainda -~ ;muito 

Cedo para uma apreciação completa d&s obras emprehendidas no actual 
q1,1atriepnio. 

O SR.' NAPoLEÃo GoMES: - E' que nós ainda não · temos' dados para 
ulgar; 

O SR. OCTACILio DEl ALBUQUEJRQUE: __:_ Sobre as obras -contrá ·as seccas ? 
ao é possível quo o Governo tenha d-a mandar mensagens· todos os dias, 
ando conta do que está fa:l!en-do : 

O SR. TAVARES CAV~TI: ~ O que C inegav el, o que está na conscien-
l!ia de todos, é que este quatriennio que 'se iniciou em uma phase a.ngu~-' 

difficil ,- consequente a difficuldildes oriundas de diversos factores, 

I 
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uns da ·propria vida nacional,.. qutros :(\os _aco-ntécimentõs !ntern<ial'(i}na€.1 
que se · reflectiram em a nossa vida ·inter;na. Ora )>é se. tratava de . Lima si-

' -tuaç:ão dessa. ordem, crarú é que eÜa ·,ifão'". -pod·a ser conjlfrada coru ver. 
dadeiros expedien.tes, que poderiam, talvez tl;'azer :â. ·c;usta. ·de ' saciificios,: 
um allivlo instantaneo, mas que deixariam persistir a mestna f':Ituaç:ão de 
difficuldades e d·e duvidas. O, que se Impunha, · por con~equencia, ~r~;~. ' uma 
pó!itica administrativa qú~ vis:i:s:se o reerguim~~to ·das fo~~~s . da nos~á -~atria 

. -. . . . ·,., .. ' . , ' I 
-qu_e trouxesse como dis·se ha pouco o augmento da· nossa capacidade pro-
ductor~; em ' s~m~a. 'urila poJltica 'que tivesse p~;· esç<ipÇJ â.: regenerflção 
_da terr&. e do hom·em. 

· O :srt:. -oCT;A-ClLio DEl ALBUQUEJRQUE: -~ A todos esses ·proJ1hinias' ·de. ordem 
economica o actual Governo1 procurou dar solução. 

O SR. TAVARES CA:VALCANTJ:. - E d:o! o ·qu,e . viso1,1. ·o Pres_ld~nte Epitacio 
Pessôa; desde o prime.iÍ·o momento_ da sua adminis-traç,ão. Nínguein lhe 
poude a.ttribuir, nem um momento, inéoht~_encia de vista.S, incongruerJCia de 
actos, nínguem -p_oúde· sustentar que Q\.'alquer acto posterior - (le .· -s, Ex. 
tenha sido um desme~tido . a uma affir,mação anterior . . ' ' 

O SR. OCTAVIo ;aoc~A: - P~ço a ·palvra,_· S-r .•. Prés' de'ntn.. , 
0 SR. ELYSEU. GUILHERME: ....!... 0 s~u grande esph•ito ·de _just~ça é co-

nhecido -por to.dos, 

0 · .SR. TAVARES CAVALCANTI: - Ágracleço o aparte ·.de 'V,. ·-Ex. 
Falia-se repetidamente ·em que, :..1.p6s ter · accen_tuado , !lm mensagem 

,dirigida . ao Congresso, a necessidade de. um:~ po!iti-ca 'de Eev~ra:s. eco· 
nomias, S. E:X:. se e~tregara a -essa outra poliÜca ' de realizaçÕes. Mas, 
atte-ntar no:;, termos- da mensagem, terr;uos . que já,' tive . o'ccasiã.é~ de ~epetir 
desta tribuna, vem que alli - ~esmo . se ~ncontr-ava :a: . resti:i~ção a - ~~:;as me· 
didas economicas, porqueto :s-·. Ex. d1zia qrte .era· necessaria .-a: abstl)nção 

' - . -
de toda :1. despez..'l., mas de toda a clespeza ·que não tive·sse car:a:cter repro· 
ductivo . 

.Sr . Presidente, para. a .. r~gen-Bração. das font~;; . dá. nOf;lSD, Fr.eàucção, 
fazia-se preciza a acçãc do ~overno soore a terra _',e seb'f'e o ' -ho'me-m . Sob 
r-qwüqnet de.~ses aspectos, il:npunba~- s e, . po~t~n-to; giariues e extraordi· 
nar1a,s despezas, tanto mais sensive'is quarito r·ecab.iam· sobre assumptos 
que da ntes haviam· sido pouco estudados:· -~u mesmo m~t~e~ldo pou<:!a a tten· 
;:;ã'o dos governos. 

Cabia o' J?rimelro lugar nesse prograinma de regeneração para ·a t erra, 
ou antes, de redeÍnpção, á· necessidade· de r~1>gatar a zona do Nordeste 
.desse flagello · s~cul~r que a at'orm!mtava, qu;e a enfraquecia, em que d& 
f 'nhava m os seus filhos . 

O SR. Cor..i..ARES MoREllRA: .:..... Não càuheço ma'or serviço, qué se' pudesse 
prestar ao paiz do que esse, das obras do· Nordeste ·. · 

O -sn. ELYSEV GUILHEJRME: - . E nãc. . Íia obra mais reproàuctiva do 
tiUe essa. 
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Aceito· com muito prazer 013 apartes dos 
nobres colleg~s. 

O· SR, CoLLAREs MoREIRA: Quem ?iveu na quellas terras e sabe o qua 
~lias eram no. tempo das grandes .~eccas não p6de deixar de a pplaudir o-
acto do G-overno, indo em soccorró do Nordeste. 

O SR. OCTAVIo RocHA: - Devo fazer uma resalva: nos numer-as que apre-
sentei, nãc. inclui nenhum sobre o Nordeste. 

O SR. TAVAP.ES CAVALCANTI : - - V. Ex. referiu-se de maneira geral , não 
discrinlii:lou. as verbas, e por: isso mesmo é que estou fallando tambem de 
modo g-eral. 

O SR. OcTAvro RocHA: - Eu discriminei as verbas .. Agora, não inclui 
as do · Nordes~e. na minha . a rgumentação, porque é um!l questão toda 'e!l-
~dla!. com a qual, aliás, estou de accôrdo" em parte, ta.nto · que votei o ' 
l!Jro;fect'o que autorizava a despeza. ' 

: 0 · SR. TAYARES CAVALCANTI: .:.:.. Satisfaz-me p,lenamente a observaç:ã,o de 
V. :E)x. Ainda bem que isso não .é questão de philal).tropia ou de amor a 
terra do Nordeste. Euclydes da Cunha, um dos · maiores escripto>:es da, nossa 
raça, tratand6, . no seu livro "Os Sertões,; , • dessas .terras do norte, mos-
trou que ellas não se enquadra m em nenhuma das categorias geographi-
cas estudadas pelos scientistas, porque ·apresenta e_ste contraste extraor-
dinario dos sertõee com os proprios sertões. No regimen' das secc.as diz Eucly-
des da· Cunha, liarb~ramente esteris, no regimen do inverno, maravilho~amentel 
exhuberantes. Isso deixa patente -que 'a terra é, em si mesma, fertil e dadivosa, 
mas esgotada pela solheira, ella perde o seu poder productivo e expõe os que 
nel_la habitam ao m a r_tyrio extraordinario da fome. 

Se a sciencia e a experiencia dos povos adeantados ;ft.. havi&. demons-
t.rado que essa situação podia ser resolvida de modo pleno e cabal, se jâ 
tínhamos cÔnhêci~!)rito de que regiões anteriorment e estareis, e, talvez, 
sem a maravilhosa exeberancia do_ Nordeete, h!l.viam sido ra;dicalmente 
!transforma das ; não era possível q,ue o GovernQ da Republ!ca voltasse 
in~eiramer.te as costas e deixasse de pt,>star attenção a--esse problema,-' dei-
xando-o ainda longos annos sem solução. · · 

ó SR. CoLLARES MoRErRA: ~ Nem: era um problema que puõ.esse ser re-
solvido com pequenas quarü·ias. No EstFLdo· do Arizona, nos Estados Uni-
doR da Ameri~a do Norte, o Gpverno gastou milhões e .milhões de dol!ars. 

O SR. ()CTACILio DE ALBuQUERQUE: ·- Nero ~. tão pouco, obra que se 
possa realizar de um dia para outro. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Por' <'Onseguinte, Sr. Presid9nte sómen-
te nessas ob;as do, Nordeste, ãs quaes, como v-ej.o a Camara fa~ justiça, 
(?n-uáto bem), se encont ram ou de":'em encontrar resultados . que dêm para 
saldar completamente e até com exces&c aquillo que o nobre Deputado 
Pelo Rio Grande do Sul chamou de "é!eficit" do quatrien:nio, avaÍiad~ em 
'IIlais de um milhão. ' 

O SR. OÔTAvro RoCHA: - Isso é que ·vamos vêr. 
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o SR . . DoRVAL PoRTo: ·- .Se todos essE_!s resultados não se .vérificassem, 
ainda a~slm o esforço do Governo teria ·sido esclai:ecido;· beii.emerito, pa-
triotico, visto como procurou resgatar um. largo trecho do· territori0 na-

. cional, habitado por uma população erillnente'niente brasileira e laboriosa. 
(Apoi.ad:os; muito ' bem). 

0 SR. TAVARES • CAVALCANTI:: - Agra?-eço b ·aparte . com que- >Y.. Ex se-
cunda os ·meus argumentos: . 

Sr. Pre~>i.dente, a attençã:ó éarinho~it do· Governo não se y6lt0u sim-
plesmente -parà o nordeste. 

O SR. OCTACILio DEl ALBUQUEJRQUEJ: - Tanto não se voltou, ' que como 
acce,ntuei o Sr. Epitacio Pes~ba termina ·o seu . governo imwgurand·o ser-
viços, de grande monta em diversos Estifdos. 

o SR. NAPoLEJÃo GoMES: - · Pôde-se dizer o que ·q).lizer, mas ' n.ão se 
• I ' • 

pôde negar a acçãó,'· do ac,tual Governo no deseúvolvimento da ncissa 'via-
ção f~rrea. o• s~r'vi\:.o de 'trilnsportes ·estayam desorganiza-dos e, ~,Lgora, se 
acham regulari2i8,dos . E' evidente . 

' . \ 
O Sr.. ·TAVARES CAVALÇAN'rl : - Ia-me hifei·i!·. a. · etse ponto. 
(j augmento da Ptoductivida·de .'ã() .solo. uad"" fôrs,, s1 ao mesmo teinpo ni\o 

se fa!Ci.Jitassem os II!k1ios de escoamento· das. riquezas e si não se .f aciEtassem 
a ctrculação' dles~es produatos evitando · que se . inutilizas~m ·na. ·terra que 
os produz·u. E ·que fez o Gov·erno? Ao m&snu .. passo que dcteminava essas me-
_didas salvaJdoras para utna. parte ·do paiz, vorta.va sua atténç.ã;o para todps 
os Estados, de ;_J.Orte a sul, e em todos _procur:o,tv:.t ' resolver, de J'nodo :cabal, a 
ir.1i]'}ortante qu~stão dos ·transportes. 

O SR . CoLLARES MoREIHA: - Dantes,. era um ·vÉ-rdllideiro· c~amor pubHGO 
co·ntrá ·a falta de transportes. 

O ..Sn. 'TAVARES CAVALCANrt ,: Appello ,,~ara os sentimcr .. tos de gratidão dJ 
Estado à,o -R o Grande do Sul, o grande Est!3-do que o ·rn~u Hlustre collegJ, 
Sr , Octavío Rocha representa do juizo exter·,1ado pelo mesmo p.obre DeputiLd'J. 

O SR. OGTAVJo RocHA: - · E' .a ,ete;.Í1a tPcla! O meu ~stado e.n t ro11. com 
6('.000,1)00$ ... ·.la pr,rU a. palavra . Reiiponclilrci a V , Ex. 

0 SR. TAVARE.<: CAVALCANTr:·- Espero a palav1·a de V ;. EX. 
O Si!. o d rAcri..ro DE ALBUQU.ERQU!ll : ~ Eterna :t.,.da· ê t.ambem a refel'el!<:h 

que sempre se faz ás. obra~ do nordeste. 
O SR. OCTAVIo RocHA: - Não me nife!'l a o ;,_ordesh'. 
O -SR. T.WARES CAVALqANTI: -- O nobre e gtoris·0 Estado do Rio G~andr, 

do Sul, que se débat.e nessa questão asph:yxiante ·?o. ~ra·nsp,orte; -teve -;~,;~ 
problema resqlvd·o, graçaS li. in!:ervenção ca:.r~nhosa ao . empenho s:inooro 
com que o Sr. P!'esidente da· Republica attendeu ao caso. Mas, o que ê ·cer . 
. to é que eonsta' dos dados officiaes que1 nessa opração; o Governo fed~ra! 
despendeu cerca de cento e sessenta mil contos, quantia muito bem empre15ada 

" que teve 'a.ppliçaçãó opt!ma ... 
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ó SR. OscAR ffiloAR1i15:. Que ,i·1~:~! deputados do nordeste, achámos ma-
gnÜ'icaménte ém;pF.egÇLda:: . . 

o .s~. TA'vk ·CAVALcAN'Í'I:•- : • . qU'l.ntia qu-a não ·.pó!l'a ter melhor;: Utl• 
uzaçã~ porqu.~ ~~iu ~m ~uxÚio de um dos· .~ais rieos; fért~is e Pro~ssor.is 
Estados.: ai' .Republlca. '· · · . . . 

Q Sn. • QCTACILio DE ALBUQUERQUE : --:- E não é : justo que l,le sirva ciisso par·a 
fazer. acçusaçãó ao !}oyerno. 

o sn: O~'!'AVto RqcHA! "--:Mas. quem se ·serviu.?: 
o ·án. •:úvA~s 'cA:vALéúorTI:: - · -E'.:oom'o . allu:li -ao Es.ta-do do J;,io Granna 

do Sul; ·'para detti'o~str~ ~uc. não ê argum•1nto a.d hom,h,~m, que riã.Ô h;:t .. re-
ferenCill. p~sroal ·a :.quem ,quer que ·~~eja: dirij'o_:-m~ ao ' nobre Deputado .!)OI;' 

Goy~z ·para que' s. EX.. de ~m,b~i;n s~u,\es'tE>ni~.mho sobre si _'.i;~. alma goya nu ' 
não ~é . . sente tomada do ri:t~ior apreço, do ·:maior réconh<><~lmemto para com ·o 
iilustre Presidente, que resgatou o· seu .'S6lú das d:fficJil<l,1<1es em que· se -àe- -
blit!a re:l'!ltiv!(ménte · ao. tra:risporte ; . / 

O Sn. · NÂPoL!;:Ã~ Go:MES ::---::....:.: Irinegavelmente 1leu andamento aos trabalhol> 
da viaÇão· ferrea:, , ~áze.ndo-a penetrar mais 30 !JU 40 ,-kllomêtros, isto é, tanto 
qmmt.o era poosivel. · 

O SR. ·.TAVARES CAVAI,ÇANTI: - Poçleria ta.rnbem ·ci.irigi_r-~e aos nobrés re-
presentantes do Parâ, do ·.grande Estado do norte. ao qual S. E~- .jâ no fim 
<la sua ·adí:Ílinístràção; :P'i:estou o .notavel' ~erviço dà ·c:Jcampação da sua 
via ferniir:·: .·,.·,. . l. . ' 

() SR~ BENTO·DE J\'IIRÁNDA: - Muito bem. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Poderia a'nda dirigir-me aos Hhistres re-

presentantes dé- .Mi'rtas e ·S.. Paulo, ondé;. ainda ne9Ses ultimos· dias. ci.e St'1i 

governq; ·.O 'sr . . :PiesldenÚr da Rai>)Íbli~a foi· .inaugurar 'obras reaUzadas d,u-
rante ·~ sua profícua adminl~tração. ' ' 

O SR. AM~Q.~No no BRAZIL: .....,. Não ouvi o ·appel10 ;'lo nobre Deputá~:.. 
r•ela Par~hyba .:. mas :posso·· aftirmar · que -~ Estâdo de Gov~z ' de~.e -mu'tr. (I· . . ' ·~ . . . - : r ' . . ,. . . . • . , 
.muito a o. J:'lr~ Dr. Ep~tac'·o Pessôa. A :nossa viaçã.o ferrea. estava estacionaria · 
bavia. 25 ' annos, e S , Ex. ainda este mez inau~urou a eF_;Í~çã~ Pires· do Ri~ 
e a ponte .Epltad o ;Peiwô3;. ~ 

0 Sn: TAVAII:EJS CAVÀLc~ NTi: - São setviçós de~ta órd~r.'l que, pt'nso poili'l~, 
valer mu' to ·bam·."ea.se milhão que. no ente~:le!' ·ii'o >~Obre Deputado pel~o .Rio 
Grande do Sul?' constitue o ãefipit . deste :quatrienn··~. 

. • . '·i ' • ~ ' . ' ~ . .. . 
.Já, 'P,~~I?-·· ,que :n;te referi . incjderi~emente · -~ t>sses serviÇos . conducentes 

âquilo que, no principio. d'sse ser a . regen.~ração õ[, :ter~·a. não poffi:o dPixa1 
tambem de refe~· r-me . ag0ra, a 0utros; qu~ 't'iV:~r~m. _por .fim prindpalmen: o. 
f< regen~ra,~c do. homem ;· · · · 

Quem não compre'hende,,. quem ~ão 'sabe que. '9 homem é, hoje, ci principaJ 
factor eeonom'co, e por isso mesm(. a'l<dlb!Jlo e (·alculad·" como· um· capí'•a'l? 

Todo9. nÓs ·rio Br!'!·~n · ~abemos .de C!ú~:> !\Úl.p~fra eostu nú.va ser aprPC'iaú~ 
tle mo<~o. geral, o hrR.~U~jro ., Algu:r~s faziam CO!"~;·nste .irrit:a;n~é !l-té, e;iJ.tr':l "-
g?ar.deza do só!o e F; · rr~esquinhez do homem. 
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O -SF. CARVALlic NETTo: - Dizia-se ' no Brasil tudo é grand~, s.ó Q_ r.: .. 
men. ê pequeno. 

0 SR. 'l'AVARES CAVALCANT! - Depois, ~ntrou eiE. ~~ dizer Q.Ue o pai~ 
era um vastó hospita.) 

O ·SR. NAPoLElÃ.o GoMES: ~ Aliãs, uma grande inJtÍst!Ça:.' . ~ . . 
O ::)R. TAVARES CAVAL<.!ANTI : - Ainda :iquelle que credu . esse tyPo de ro-

mance ou de ·()onto que se cham·a ·O jéca tatu' :vedu pedir pt'rdiio, dizendo qw 
z;ão sabia qu~ o habttantE {lo interior era a .ssim por do~r.9a. 

De modo que, Sr.' Pre-sidente, ·o prob•lenu do sa neamento começou 8.. ser 
proclamado como uma. quest.âq urgente, como ~ .' q\.~estii:1· nacionil,.: ·como . 
uma questão que não permittia delongas na sua solilçãc>-: E :quem, sinão· o 
a:ctual Presidente da Republica encruroÚ ainda esta . questii.o ·com UIJ1a decisão 
formfdavel, com uma càpacidafi~ de t~abalho ... s~m igual, org~nlz~do serviço de 
saneámento que começa a ,dar por toil,o o. :;,;aiz, ·os fructos os mo,ls exhubc-
rantes?' Quem, Sinão_ el~e, pro<::urou, ~·a me'di:'ht, 'da.s :(qrças ·economicas do'. J?aiZ 
fazer com que 'se désse isto que hoje se chll:ma, vulgarmer-te, a redetn~ção 

sanitaria do Brasil? 

Temos, assim, verbas que avultam extra ordinariamente no augm~mto da 
despezas do ciuat..>"i~nnio , mas verbas que teem uma applir.agão q1,1e merece, não 
só o applausb, mas o r.econ~ecimenro·:e a gratid•lo de todo o B~asn: ' 

E, Sr,. Presidente, 'si este quatr.iennio nã~ es~vesse pre:Stes a .e.xpirar, é 
natural que para outros :P·roplemas e para outras ·que~tões "d:impl~rri€mtare8 

ainda se tivesse de ,.v·pltar a attenção ·do Gover~o. Na~ur'aJment;;' teria ~le de 
augmentar a kilometragem da nossa viação fer:rea; '' elle tE'riÍJ, de ll)I~éntar 
o numero dos nossos pqrtos; elle teria de · melhorar as -condições da n ossa 
defesa namona.l; ell,;o tena .de levar por dea.p.\e o s!:rviço c' e sane{trrmto ' 

' o SR. CARVALHo NETTo: -'- Já que fu.Uo{.. .na. defesa ·nll.ÇipnaJ; é o01:t1 lê:rp.brar 
0 numero de quarteis que inaugurou e as obras ' militarés que levou a effeito. o ISR. 'rAVARES ÜAVAL6A....'fTI:·'- Veiu muito a pro'posito o·:aparte Óe v.. Ex . 

. Mas como ·o meu fito ·não é desde logo avaliar essas obras, porque acho cedó,. 
deixo de fazer uma referencia mais detida Jl. esse •Jonto . 

. Mas, como dlzfa, ·este q tia trien nio tefi'à. . n_.;,· enfrentar airida. ""'t~ óu tro 
problema que é o problema fundamental da nossa nacionalidade, o ·maior de 
todos, o da diffusão dq ensino que ha de . ser por ~orça o !J:roqg'famml:lr jios no· 
vos quatritmnios, por que lioje mais do que nunc3. é que se p~r-~l:Je ' no Bra-
sil o valor das palavras de Horacio ~~nn: ''Hão é digná .ü~ ncme il.e es .. 
tadista aquelle que não tem na primeira Parte do . seu -prograrr.ma o ~er· 

v<iço da instruçção ·do paiz" . 
E, como realizar este serviço s'<m avol •1mar as de~pezas ? Como conse-

guir tantas ralizações, sem 'que avultassem eeses algarismos que traduzem. 
as verbrus despendidas? 

0 SR. CARVALHO NÉTTo: -·Sem os creditos oorre:;oponclentes. ' . 
O SR. NAPoLlÃo GoMES: -E a instrucção tambE:m est:.~.ligada ao problemli 

dos transportes . Tenho para exemplo o meu Es:ado que. querendo. ~bte.r do 
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Gove'~np iêt!'lj',s ·:. ,,P.aulo ; 1:J:!P. : 1J_edagogo i:l~Pí't~ f!:~: .J~yanta,r a: ;II!slirú,cção. p~i}Iica. 
em q.oyà':z; ·:tiãh' o ; :cQnse'i~i'ti 1 .porque ,!a·:q;ue ,lev~I-iá pagar Excerua ao· que :paga 
/ ' . .: '' ..... -' '· ,-. '";• ·,: v:. ' ' • ' • ' : ' • ' >'•,/, '- • • • I 

por e~~·t>ro ,. àO. Pr.esiàente e ·.seps :Secreta;r.io:;, .f: iss'e, peiis· d;W,quldades 
de tril:ns:Pórte, 

-·- ,·· ... , ·.·_-.. . ..... ... .... ' - ·- .' '·,) -' ',. - ,, 
O :s~. 'TAvÁR,Ji:S, ,C,Av.u.CANTI·: ,~ . :t\1~p!1\ q. (!Ue .ê. :' de ·wÇ!mirar ·é que bsses serviçOs 

tenhàm P,crd·ídÓ . s~:;~w~~cloo -~~ jriri,\t é'P~.~ '~i>m esta, a que eu.me referi. 
o pro):>! ema :fi:nári~c(J"iro .,se· apresen~v·a Ço_m túcià a sua. gr.:ivi<lade ; ·i;: 'p.roblema 
econ'ÔfuüÍo ~st~ri'oo:vâ · g~avida;~e . ·alnda maior; mâs este Gov~rno achÓ1r ·nas 
energíilfi'~te;,~á~ . :d6 ;aii: .ach~~ ~esse ·th~sbu:ro de {Jdr~'geín ~ Q,e a:b~egação 
propi1o~' do~ bon·s .:Pai;~jó't~s, , os estiin~'ro~ e 0 s ·recurs.os ' pa~~ que. enftentassa 

,, \-•' , :_ • 'l ... , -,, , _ • • ·-·r . · . . • ·, . . 

com 'd~i~ão,:lé coni · vóntad·e. a ~Iilção· de, tão ' inipr}rtan~ e de 'tão m·~ente ne ·· 

o· .moJ:4VCl ê:~:~õi:ri~i:ite paia 6 'p:Úz ..a~é aúa4é~r. Mas, 'aí~üá {lo:; vemos te!' 
em vi('lta : qiÍ·trol;i's ~~tY,~~ÇJ:S ·, íi ·r~!;ltaúÓiJ pet'o G_qvecrnó, vis~tndci propr1a:niinte· o as-
pectcf f'iri~.n~ji:.ó _ dâ.-· 'Çí~e!"!tãp; . · '-. · 

Corrt<i ;.Bsq~eÜ'Efr' o> âugffi~~to éon.:riderav~l que o Governo deu a.s: nossas 
reservas< .. ém: ' ~\:if.o.,',:, · d~~Úcà1'ldo os fundos da an~ortl~a6Ko, e:Ievanffo de 47.{)00 
contQ~; a cepcil; ~~ ''fuoo o~ r;erto :d.é g'o. ooo. co~t~<~? · . . ' 

O SR. ós.-i[lvr6: ~ç:HA:: - Ma~, pa.ra eqtitHbrar- o orçamento, nã.o vae usar 

iSso . , , ··:·~:.~ ~.:.:. .·_2\/·,, ~-("- .1 _ .. ,_ . o SR. 'J"AVARE§\G;A"YA!!.CANTI; - :·.Íã: dis~'e a v;:. E<e. : g.:u.e () me:lô d~ equ,Íltbrar 
o ort<lii;:~;.i:ó"ih~o . ~:f d~f~a~~ . d:e effectÜâr ; essas 'd~s;iez'iis _'n~ce:;,saria~. reproél,U-
ctim~~, · ;·;P,e~o· .. de·~·~q)i::li]1i~r 'o orçamento é _effectua1.;: se!'Viços de cara çter. re-
ptüllu~if~~ ~,s:ç'pi~ iiss9~:é ;ci.u~ n~o ha duvida. 

C,bclo ··~~'qi.+e ê'ei · t::r;nb~ni:-' à · timp<3-r;o :que es~e qúatrienni·o deu :'ai.nd<\ ás 
. no>s~s, \iciu~~-~~ ·n~'ciq'naes; :re:Pr~s~~iadai:! p~los nossos ,~~·ó,duqtoo, cQr~w o ca-
Ú? N-esse particul~r/ .PI'l6o. o tes·te'.munho -dos. núbJ>t>s -reprasen:tanteS de s. Pàule, 
qus vifari;l ~ -~-eii, .. ~i-i~~ipai~_pr.oducto' qu; é tambem o PJ(incip~{ ·producto -de . 
exportag~·p: d::L. i:io~~a: 'Pa.tr.ia; v:<incer ,a eris!" em ,que se asp,hyxiava, e.' con-
correr,, as'sim;(':p,:;l:i<<>a ruanut~~Ção, p'ossó .jizêr· do nos.9o creãitÓ ·,e. ·'da noss.a 
~~ talidad~ i ebô~o~jca.. · · 

o si: 'qc:r~~ró f{OÇHA: :'::-: Api)za:r da valo~iZação, o cambio não subiu .. Aliás 
toí t:ei:tli- .i:áréli~Irten't-e : Deveria ~:e<r realizáoa. um a.nno til'~··- ~~~. 

-· '/··. '-,_,, 1·, .• . \, , ' ' • , · .' • ' .• : • ' '. ,' 

O SR,_: Soi!L'ra;is . J .u.NroR: ,...::.: ·Foi 'feita não só para .sal,isfá.zer os intereses 
da pro!}ti:6Ç~p c~mo tan1.beni do. 'rh.esouro, pol'que a 1ntervençã,o do Governo 
€r a li.rêdhv:a: .: · · · · · . 

O SR:~; ·~+fÀ.RJ]Js ' ,civ.~c.l::N~r: '-:". Muibo bem. Agr?-deç:o o à~~rte de V. IDx. 
que v·em · c.O:rroborar i) que eu vinha dizendo · .. e ·quir é um a;,ct<> de .ju~tiça a.o 
Goverlll\l que . está prestes .. a; findar o seu período. 

0 nobr.e D eputado 'peÍ.o luo GraRd~ Cio· Sul -;s.i 'i-ef~.Í:e agora ~· dep·reesão 
_,~ . . . . - ~ 

cambial .Más Q.ue.m :re:ã? sabê .qúe o cambio não ·é o u~i(·o índice da noss<t 
grancleza e do posso be;n esr.ar .ecoJi.omico? 

Aléul' dissó, ·é preciSe> riotar.-~e que o cambio· .é. r 'li'ultante de~~ factores 
diYe:rso!;... 

.\. 
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0 SR. ELYSEU GUILHERME: ·~ E' um enig'ma 
O SR. Ooavro ' :RocHA: - Não . é tãõ enigma assim', 
o SR:· T.A.vARES CAVALCANTI: - Sobr~ · o ~ue .nãc. iest:~ cu:vlda é 'qúe a d . 

pressão camb:al não é consequencla do descreúito do paiz ; a~ êo.ntrario, te'tn 
este o s~>u credito. firme ta.ntb ~ue tem conseguido realizar. importantes opera-
ções financeiras no estrangelrD. : 1: 

0 SI(. ·OCTAVIO ROCHA : - Como ~? 
O SR. TAVARES C.i.vALC&~TI: -;- Contesta? 

, ·O SR. OorAVIO RocHA: - Não, ~as pergun~ em' qu;; COJ1(,ÜCÕes t~e!ll ~;.d~ 
l'!ealizadas. 

O 'SR . TAVÁI<Eis CAvALCANTI: Não estàmo.s JiscilUndo agora o.s condicõ·.~ 
desses emprestlmos , o facto ê que o pal; ~ei:n .. . oredit.ci, ~t~nto qÍ:Je r~a~izrt 
essas operàções ' 

..• ~1.-- ' . __ j '~· . ' . 

JuJgo 1io meu' dever, Sr. Presidente, !all:er que. f!~tieíi _nqs ~nnae~ 1ssas 
palavras .que acabo de pronunciar, cOino uma resposta, que •não pôde Sfl' 
cabal e completa . á o nobre Dep~tado pelo Rio Jran,d~ . de S.ul; porqu& :Wn:-
bem o libello 'de s· .. Ex. não foi cabal e coa}J>leto. · · .· l 

0 SR . ÜCTA\If) ROCHA: ..:....· Não t;z iib.e'no; .!Ímidl•me ·::t·.ilmi. ayk&Cià.çãq,, 
o SR . . SALLE'l JuNioR: "- Pn.fece-~e <tti~ s. l'~::t. ;esT)~~d~u·;M'.cctÚ~as d:.. 

Sr. Cust~dio Couiho ;lo Congre~·so :N'adçmul. 
{) SR. TAVARR'S CAVALCANTI: - Em todo n.aso; S . , Ex. j)roÇur~u ~ce!)~r.r 

que ~ste G;overno 'havia · gasto mai::; -do que qualqtll'r outró. 
·o SR OorAVIo ROCHA: ·_ Não apoiado j1ã:o 'disse iiiu,· .. ·Eu disse ·que. c.<;te , . . . .. . . . '.•·· ··'. •' ... 

Governo tinha dilJ.to.do as •de$pezas ·orça:numtarias: 
V. Ex. por emqual)tO.· 96 arguroento'u r:olJ;Í as::t;briÍ,s. 
o SR. TAvAru:S CAVALCANTI ·: ~ E êssas obras não cunocitreralll tamb..em 

para que se avolumassem essas despeza:s ? · 
O ·SR. ()orÀvro RocHA : - Res~oi:t d~rei, com J:D:iito prtiz~·r:,. a V .. EX. a 

quem ouço ·co~ toda .. a consi-deração •e rêsP·3ito. · · · ·' · 
o ·SR. SALr.J!Js JUNJoR:: ·~ Essas ' obras .. extrcloi.-iiiúârh.t;; ·iotam : :r~:ra.s:::m~

diante cre(lj,tos extraorai,narios. 

·o SR. TAVARES CAVALCANTI: - .Fig·urain no ol'çamai>.to os. sei: viços .àg:, sa· 
ue<l-IJ'H>nto rural .e outros .. (TrcC?-m-se diversos av<w'tE's) .. 

como a.ccentuei desd€ o prin~iPio 0, ·uobr;l DepuU:,ic _pe}'o Rio Grande 
áo Sul teve o i·ntu.ito. de deiXar 'paÚmte q.ue ó . de/icit do IJUatrien~io)Ora ·.dP. 
um milhão e eu tenho O intu~tó de deixar patente que não se póde saber Si real-
mente durante o quatrlennio se gastóu um milhão a ·n,alQ sobre a ·~eíta. 

O SR. OCTAVIo ROCHA : - 'E' !ncert~. Nem .i. despez~ Cie 1915 a.inda, está , 
inscripta pelo Thesouro. 

O ·SR.. TAVARES CAVALCAN:r:t ; - -Mesmo, Í>oréfn·. qüi!Jndc: se apurasse ess' . '·, . ' . . ·. . ' . ' '·, . ' .. 
miJbão, o meu segundo ip.tuito ê declar~r qu~ . ha, no :.Lctivc :d·o · quatriennic 
c-bras ·benemeritas que de sobra compensam esae milhãc.. 

O SR .. OorAVIO RoCiu: - Todos os governos •e~m obras : 
O SR. SALLES JUNioR : - Mas estas nada t~m com o orçamento .. 
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O .SR. T AVARES CAVALCANTI : - ·sr . Presiélcnte, como o ·nobr"; Deputado pelo 
Rio Grande do Sul demonstra o propos~to de res"::JOnder a estas minhas COll· 
sÍdera&l>es • .. . 

O·.SR. 0C1'AVIO RoCHA: - I<.:m attençã0 a V. Ex ., principalmente. 
O SR. TÁVARES CAVALCANTI: ·~ ... neste 1nomc=nto de1xo a tribu-na &.guar-

ãando a palavra do nobre ~eputac:l:o. 
O SR. - S~ElS JUNIOR : - Os ser;viços prest~dos pele, SI: . P residente d!t-

Republica são .reconhei:Úlqs por toda a Camara .. 
0 SR. TAVARES ~Av4x,cANTI: - Era o cl'le eu- tinha a dizer; accentua!!tiO 

que estes lc'erviÇos são tambem reconhecidos por toda a r <a.tria., tMui tu !Jem; 
muito be·m. O orador é vivamente cumpr,m entu.W.) . 

o Sr: O ctavio Rocha: Sr . Presidente . . Óuvi com toàa a attenção que 
me merece. pelo ·modo deHcado com que semrpre discute a.!! questões, o nobre. 
DE~JJutado ~a Par<J:byba, brilhante espírito, meu , e.migo, Sr.' Tavares Ca-
valcan ti. 

o SR. TAVAREs CAVALCANTI: -Muito· obrigado a V . Ex. 
o SR. OcTAvro ROCHA: - ·Tenho -urna. sorte infeliz, Sr. PreSià.en te. Muito 

mais cousas do que eu •. disse• o Senador Azeredo, nó Senado; e outras teem. 
sido ditàs aqúi. por al~ns Deputados. Entre~nto, se~pre que ven:ho ã. tri-
buna. pe.ra tratar desses assu m•p;tos, toda gente se irrita commigo. 

O SR .. TAVARES CAVALCANTI: - Não me irriteí. pelo contrario, ouvi V. E.&.. 
com muito prazer. 

0 SR. OCTAVIO RoCHA: - Quero, em p'rinteiro Jogar; declarar q<Ue, tornado 
inimigo do ·Presidente da Republlca . neste m.omento, pel~Js aggravos que c.~ 

S. Ex. recebi, eu. no emtanto, sendo como sou tl'IIl e9pirito conserva,d.or e 
equilibrado· não me negaria nunca a fllozer just·lça a S .. llix·. , na parte que 
S. Ex. a merecesse. 

O SR. BuENo BRANDÃo': - N~m se trata de umá. questão pessoaL 
O SR. OCTAVIO RoCHA: - Diz V. Ex. mu~to bem: não se trata de uma 

questão pessoal. 
Sr. Presià€mte, quando fiz . o meu discurso, ante:..houtem, nesta Carrum.o.. . ~ •' 

foi com o ·intuito unicamenté de· defender a Ca ma ra das accuaa ções do dire-
ctor da Carteira Cambial ;_ e com tanta lealdade o fiz; _que attribue essa res-
ponsabiHda,de, não só ao Pre:;idente da Republica , mas tambem a o Co11:gresso 
Nacional, porq:ue, ainda que alguns de nós tenham votado contra. essa ou 
aquella med~C:a, a med.da a pprov·ada- é da responsa bilidade d-o Congresso 
Nacional. 

Depois que. 'o yoto se expressa pela maioria, nenhum de nós tern m:lls 
direito de ·fugir ã. !lUa re&ponsabiHda de. ~· essa . a minha doutrin~ ( A poi ado.s.) 

O SR. SALLES JUNIOR: - A resposta do nobre D eputado pela P arahyba é 
mais ao Sr. Cust-odlo Coelho. do que a V . E x. -

O SR. OCTA'v:ro RocHA: - Declarei a.o nobre Deputado pela Pa.rahyba.._ que 
o Presidente C:a Republica, que tem fe'ito tanta. praça de ju'lgar que os outro~ 
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.abandonaram seu passado, neste caso especial, não podia praticar a po!itica 
·ae real_izações. na ~arga escala em que a praticou. 

Isso, porém, não vae a negar a S. Ex. just:ça, CJJUanto a alguinas obra" 
feitas; como, por exemplo, as da Secca, a favor das quacs me bati com tfi:nto 
esforço neste recinto, e -pelas quaes votei. 

O ·SR. .SALLES JuNIOR: - Apoiado, como toda· a Casa.. 
O SR. OCTAVIO ROCHA: .-;- E sobre as· quaes não fizemos restricções de es-

pecie a•J.guma. Quanto ás obras do Rio Grande do .Sul. .eterna cabeça é:e turco, 
. a que se referiu p~ríncipalmente o nobre Deputado ... 

,O SR. SALLES JUNioR: - Nem fizemos 1·estricções no executai-as. 

O SR. OCTAVIO RoCHA: - Isto é outra cousa. A questão das obras e ~ 

modo de executai-as, são cousas ,diversas. E' assumpto a C.isc~tlr .em outra 
-opportunidade. Naturaiinente o Governo, de cuja probidade -riun'ca duvié:ei. .. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Isto. é verdade. 
O SR. qCTAVIo RocHA: - :. . ha de contestar quá.L(J.uer a:ccuSação contra 

elle formulaé:a. 

Mas, não esta.nos discutindo isto. Vamos ao ca.so do Rio Grande do SuJ. 
No caso a q,ue a:l.lude, o Sr. Presidente é:a Republica encontrou o pro-

blema jâ encaminhado. pelos Srs. Delfim Moreira e Afranio de Mello 'E'ráncu, 
e apenas ultimou-o com inteira bqa vontade, quanto ao porto; procu.ranuo 
solucionar então o problema ferroviario do meu Estado. 

Devo declarar â Camara que o Rio Grande do Sul tinha a sua viação 
ferrea cOU1pletarnente desmante!lada, nas mãos de uma emp1:eza, que o pru 
prio Govehw Federlj.l nã_o pocia convenientemente fiscalizar. -

0 SR. BUENO BRANDÃO: - Eis ahi a acção benemerita do Presidente da 
Repu:blica, ac(ü;aJ1.dO com esse estado de _cousas. 

O SR. OCTAYIO RocHA: - Nesse caso, o dú governo uu J~stauu - e eu 

appello para o nobre leader da maioria, meu prezado amigo, Sr. _Bueno Bran-
dão, o governo do meu Estaé:o fez um emprestimo externo, cousa que não 
fizera ainda na Rep.ublica. para attender ás obras vultuosas, para collocar a 
viação ferre~ em condição de dar. trafego. Tev~ contra si a revol-ta de muito; 
riograndenses, com a contrariedade dos prodil9tores, II).anifestações essas que 
foram trazidas â. Camara pelo nosso saudoso collega, Sr. Rafael_ Cabeé:a, o 
que o governo do meu Estado sabia que ia provocar,- mas nü.o podia deixat' 
de fazel-o, po.rque no meu Estado. os serviç0s ,pillhlicos são orçadoo, e.-,ui!i, 
br~.ndo 'receita e despeza e desde que um f;erv'ço a.lli e~ceda â.. despeza or-
çada, aggrava-se uma taxa, para que não "e verifiq,ue o defi(!it. 

O SR. BUENO BRA!-.<>Ão: - Ha limites ne"sa regra. 
O SR. OCTAVIO ROCHA: - E' uma questão de orientação finan·ceira du Rio 

Grande do Sul. Allj, todos os serviços devem, se bastar a si mesmos; ·e, qnan-
do não bastem. levanta-se a taxa, para que não calaTno!l no ruinoso dos 
derficits, con-tra o qual nos temos batido- na RepTUblica e contra o qual Juliú 



de c~sHtlio se l~i{ç()u; l!P ini~lb d'o . hov.o regimen, com as primeiras. celebres 
mensage:ç.ll' (L Asse_111bléa · a~s - Re-pres.eribLntes do Rio Grande ·do 'sul. o :'sR ·:;)~u:~j.,b~ ~~i:>,Ã-q; : >'' Créar impostós I?ara cobz:tr O. deficltl 

o· .s.\ ~CT~Y!·b _Ro<:~A: -~ N~o esto)l pisc)lt\IJ.dofeste momen.~ó a. orienta-
ção do f~o .-Gr~l?-~e::. !'lo Sul;·_ ~esse ponto; estou, apenas. e:x>plíca:ndo ao nobre 
co!lega. :que· ~J.· ~~ie~ta'~~? .~ ;?utra, Aó• envez <le retir~s da J;êcei1a <'Oril-
mum !J.S' recu~so.(!. _ ;f~ra~J~mos: 4as proprias ·, t~ifas de -transpqrte .de merca~ 
do rias . .,. · · " 

O •SR:' ·ARMANiw Bi:r'RLA.MA(ltri: .. - Mas, ... V . Ex.· tenha paciencia .. ·v. · E:~~. 
q·ue é 1:Uestre e:rn._ iin~n~als. sabe ·(itie.: li<1ra despezas extraor"<Únarias temos que 
crear re~~hà ex'traor'di-rià.r.fa·; . . ' . 

o -~R. -'ôdrAc~o J)~ '::À_U;üQi-J.mQÓi:' ~ Perfeitamim:te. 
0 S~. ' o·~TA,YIP' iR·o~HA;: .:_; ;. 'ie~ei~ extraói-~iri~ para obras, não para 

o trafegd;; .6. S~r~lço ; i:Ó:duertriál .exi>loràdo .pe1; Est~do deve bastar a si pro-
pr-io. O ~U:~: ~(\1-~to: .:a,p~n~s; C.eixll,r claro perante os meus nobres colleg~8 - ·o; 
não dl.~e;:ut'ó.' 'o:Oas;:;Ümpto agora. porque iria muito longe ·---7-:- 1! que sobre nó;,. 
do Rio, ~i~ncie <ii'o·. Scl, _recaiu peso- muito -~~nde com .a . e:nc~paçã~ e disso . • 
póde <l a.f)tesi~mün.ho o meu ri.obrk co!Jega é Ínestre, . . q:ue me esti . .:iu~ndo, 
Sr. A1varo < Bà~tista. qu~ foi quem 11ecl-aniou .a.qut .na occasião~ :iw:gand0 uma 
operaÇã.~Hci'ne~o~a ~ômo. '·~. : proprió g~vern·~ do Estaoo G.à ruo Grand~ db su~ 
a :iulg-bu . para .o E~t;.~o ; 'ffi;s ·;~l[e preferiu decreta!l-a ::para !!!.bter tra ns.port11 . . •; .. ·''"' ·' . . ' . . . . 

regula_r. 

O SR, 4-R.~:t.iN:o,o BURL-AMAQi:n:; ~"Jial q~al fez· a Uni[o. . . . . 
O :SR. TAvAi:ms CAVALCANTI: .,...,.._ (Juerq, apenas, ·sa;ber si o··Guverno .da.:.Repu 

b!ica fez unt' b~m, :ÓU um mal ·'a o ;I{~d - {.franiie : (ió . E!Uil, .CO!p esàia. opeqgão, 
o SR. , A.aMÀ~Ji~· Bmu;ÀivrAQUI: ..._...Fez uin b~m -e ninguem pód~ contestar. 
O SR. OCT,~~q' ·:Ro,cHÁ:. ~ :jâ deci~rei q<ue fez um ·bem. - . (j Governp di.<. 

Uniaq _res~l~eci - · ~: problemà í~portante do tranBpoi<te; ~aq~eit~ Estado e. em 
vez de xeso~yé~-'ô- • co:!~l"ú.i,hC.o : a Iin!W. ·e re.vai\tá.riá.o t.od:à e. linha, que es·tava.. 
entàc;. abaiÍdú.Ij..;dá, .e!le. àe : sociedade com (j .Ric. Gráili'le .do · Sul, fez ·~queüa 
OperaQ(j;p~ :;l~lyo_u ·.i: eSfr:~da, fica,ndo, asi;di:IJ, SOclo ·nOs JuCrO!J da mesma éstra-
ca. F-oi~:Ume.. ~oluçãÓ- Í~t<JÜ igente <:o G-overno Fedem!. 

o: Si·. ' :Ê\ire:/ do IUo' já .tinha preco:iúsa.do, ~i.ás. aquel!a solução. quando 
engenhi:l_it~Õ. inspeotor de ~st;adas; FoL uma solução _para se poder 'no·fmal!-
zar o ttà;e~o· ·d~s e~traaas 'é':o Rip ··Grande do Sul e, ;o~tanto, ~esolver u~a 
situaç[ó . . . . . 

o SR. ':.!~ .. RMANJ)O 'BuRLAMAQUI; - Uma s0l 11Ç[p . neces.saria. 
O Sn. TAVARES ~CAV~C'ANTI: . --.,.. Si o Go\:~~n~ fez um .bem aó RiÔ 9-i·ande 

do Suli devia fazel-ó ~ outr-~s E.stados e di.s:-;0 .resultaria na turiJJmente .:au-
gment'o de pêspeza 

O SR.: OCT,vno RoCHA : ~Fez a todos· os Estados .. Abriu. por exemplo. un ... 
credito de 50 mi-l · contos. e encampou a EstraC:a de Ferro do Pa.rá, Fez: a 0 -u-
tros E stadqs .. 

í 
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} 
Não estou discutinõo agora a politica de realizaçõel?; .discuto a óppo,rtu-

1Údade dessa :Politica. 
O RR. OCTACILio DE ALBUQUERQUE: Não pôde haver poli'tica de realiz.., 

ções sem 'gasto de dinheiro; ' 
.cj SH. OC'l'Avio .RocHA:· - Não esto1,1 danC:o ba]aJ+ço nas ·reaH7.ações; '~Hàu 

petguntarla a VV. EEx. o que signif.:cavam esse.s 65 mil contOS' dados ao 
Rio Gr-<tnde do Sul, nessa operaçã,o, deante dos 200 mil contos da.CJ.os ,a~ Nur-. . I . . 
deste.'!! Seria col(oca1; a [JUestão .em uni tefi;·eno irrit@.nt't ,, Sê.r!u prM'uflila-
menfe irrit:..nre. . ' 

·Não e5-tou collocando a questão sob esse ponto · de -vis-ta,. e .. :!li, !De •referi 
-lu caso do Rio · Grande é. o S.ul, foi pela iion.i3. do nobre Depu,i;ado.; nías, 
abs'ulutamente, não me referi. nem q,uero- estar aqui- apur·ando. quanto to-
cou ao' Esta,c1o do Pm,á, ao. Ceará, ao R:ô Grarid(l do Sul' ou s. ::Paü]~; IlOI'qu~ 
isso seria, como ·j:â. disse, pro_fundamente ·irri~nte _é ~l~rqu~ fdlrral ci"a contas' 
todos são o Brasil. Si _o Governo _protege o café, ess~ _protecçã.Q ' não se cir-
cumscreve ·ao café; . é dada ao Brasil.- E a val.orização d& cafê 'tmha: .. de se1· 
feita, e si não o foi um anno antes, foi por c;;.;us~. do capricho do· Governo. 
E' minha opi~ião pessoal, e VV. ·EEx_. me d~culpem. · 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: - Neste ponto, não ."3-POJad,o. Não ' h,.óuve 
capricho· dÓ Governo. .. • .. . . '· ' 

O .SI<. OCT;,V:ro· Roc:~;IA: - Então. retire a phrase. 
o E;R. AR:MA.NDo BuRLAMAQur: - Pela :súa e.:rroilt;E!-'·:ol·ien,ta~ãó .fina.m::e·.ra 

nt. começo, -qu~ felizmente · mudou. _ 
O SR. TAVARES CAVALCANTI:_, _ •Foi e~a a orientação financeira no come· 

· çu; mas,, de_póis, 'felizmente,. Ínudoú .'' 
0. SR. ARMANDo BURLAMAQlJI: - Mudou e fez ·muito bein. 
O SR. OCTAVIQ RoCHA: - :Mas, Sr. Presidente~ eu fallei ex# um mil-h,ão de 

de/ici.t. 
Citei os dous- primeiros exercidos apurados pelo Sr. Senador Fr;;t.~cisco 

Sá com· a c;ompetencia que lhe é peculiar e, os dous ultimos, o d,e 1921,- apu· 
re_i s,ocrimanC:o .os creditem que estão consigna;dos na prop~ta de 'o;-çamento 
de 1•923, do Sr .. Ministro da Fa.qenda e qUE> devemos appz:<ivar daqui ha poucos 
dias; e o de -1922 pelo' orçamento de jii_nergenoia e ~redit_os · __ ;.,pertos este a,nno. 
devendo tudo soflfrer talve~, algumas . alterações ·. 

· Quanto ao exercício, de 192·2, eu· me Ümitei· a _alfnhar.· alguns creditos 
abertos;. não alinhei toC:os, ·como no mez de Janeiro, o. que ' di;)Ve ser:' eséri-
pturado ~orno d,espeza de 1•92'1. ·Com tuC:o isso ap-urei .empenho de ·des-peza 
superior ~m mais de um milhão e tresentos mil contes, do Qllle ~- receita. 
Se isso apurei "foi:, justamente, porque o Sr. Pre,;idente · da -Republica .foi im· 
piedoso com seus antecessores, na celebre, mensagem de 4 de Setembro. 
de cujo trecho . principal passo a lêr: 

"Todos os brasileiros ·eevem fazer do bom nome d0 Brasil uma 
.questão de honra nacional .· As naç:õés que, para manter ou augínen-
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t.a.r. des pez.as, a 'que não éorrespondem os recursos d.as lOUas rendas, ,_ 
se empenham em compro'!Ilissos que não podem ·~tisfazer, preparam 
em futuro de aP.Jirehensões e de duvidas: prenhe de- per!gos, .·sol)r,l, 

-:o se:J.I desÜrro:· ' os' dispend'õs excessivo.s a que rios entiegamos': em 
eJCercicios se.g~iCos, a prirro~pio, por causa das graves ·penurba.çõeb 
® ordem- publica ·· que se seguir~J:ill á ImplantaÇão da RepubliciÍ., e 
depois POO: não querermos parar. ém uma sêÍ-ie de coneessÕes ohe-
rosas :: e ·de creações consecutivas de ·serviços z:!OVos, com· augmento 
6oliiss.ál. a'o ". funccionalismo Ievai:"H.m-nos· Q.uas vezes a suspender os 
pagamentos em moeda, dos juros e amortizações da divida J?Ublic.. 
~~rnE!-, que <tiveram de ser substituídos por emissões de · ti tu! os · 
em ouro com a garantia e.a· renda das nossas alfandegas. Esses tj--
tulos: quasi .todos _eiA mã~s dos estrangeiros, ainda não _foram resga.-

. tado~; e e;m. vez d~- econ~miZa.~os, para livr~r a Naç~ .de empenhv 
tão grave, _temos continuado a manter o desequilforio doo .orça.men 7. 

tofv· serri medld;,. nem freio. 

Os· ultimas cinco exerc ícios, de 1914 . a l!H·S, liquidà.rani~se com 
o d~tiei~ ' d:e . mais. de .um mi~·hão de -riontos de ~:éi:s u.o2~ . .442:!o·3$417).: 
~garlsmo . qu~ ainda pÔde decrescer ~a 1iquMação final do ul-timo 

' . ' . ~ . 
ann{í;· cujas contas .não estão todas apura-das. 

Esta enorme som.ma. foi saleada çom· emprestimo:;; externos e. 
interri•os )e :emissõ.es de .Jlápel,moeda;. que· a.ggravara~ a nossa situa"· 
ção ' .:ánÍínceira .é ~ pe>l'tu~b~rà~ a nossa vi-da econoríüca, ' cp'ncor~ehdo 
para augmen.iar ainda mais o c~to . -da vida pela elevaÇão do preço . ' . . ... . . 
de todas as oou~. on~e e5sa massa ipesperada de papel-moeda , ce 
curso 'forçaG.o vae procurando o · seu elllJlrego· nocivo: ao mesmo tem-
_PO qn{é S~ · ~~e depr~ian?-O. . . . 

A gü~r-ra· redm•iu a muitó pouco. a nossa fonte ' princi-pal dtJ. re-
ceita provéniente dos ·im_posto8. alfàndegario~ . Dea;hte de tamanha 
ca lamidade ps princípios cederam loga.r a uma 1:ontin gencia -irremo-
vive! na sua maior· parte; Tudo: nos aconselh!!-va, pol'ém • • a reduzir 
ao menos · possivel \)s· no;;sos0 gastos, col'tanào e jámais a:ggravango : 
des;peza!l. sbi.et:uc:o a.s que _- nã(J eram destinadas a conçorrer, para 
augniento da receL..a. Entretanto, as despezas dessa .especie cresce-• . . . 
ram com o -desenvolvimento cada vez maior dos quadros co pesso8:1 
dos .diversos minürterios, que ainda ha dous mezes for~ augmenta.! 
dos d(l moC:o :considetav6.!. 

Vem dahi a sobt·a dos funccionario:;; adeldos, dos inactivos de 
todas as· olasses • . dos con·tribu.int~s do montepio, constituindo no or-
çamlimto. ·um Peso morto de 50.&51:~88$000. 

Pe~o <lflle me incumbe já comecei · a.. ·observar rigorosam(lnte a 
ob~;lgaçã;o od(l 'Prover os lagares vagos, com empregados addÍ-1!-os e 
assim cont-inuàrei -em todo os casos onC.e taes I.ogares cornispondan. 
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á situa!ião de1les. Mas. :peço. parti:cularmente a ·vossa attençã'ó para 
~ organizaçào. autonomic'a do montepi-o, o qual todos os dias vae 

I . ' 

crescendo e envolvtmdo o Estado em ui:ma. respom1abilidade que lhe 
podelia ser poupada _com van.ta.gem para ·toGas. ·Ha instituições con-
gimeres até em -n osso paiz que ·poderiam servir oe· modelo a essa 
refor:rpa. 

Esse alargamento sem mel!ida dos •Q!Uadros do pessoal faz com 
que cerca de quatr_o quint~s da -receíta sejam consumf<dos -nas r:espe-
ctivas despezas e nos ~nce.rgo.s •da Çlivl~c:a publica. cobrando ·apen3l! 

. 20 o/o appro:ximadamente 'para compra de todo o material de que o 
vaiz, necessita, desde o •papel e a tinta das repru-tições até os arma-
mentos do Exercito e da Marinha, os trilhoS. e as locomotivas d~ 
·E<stradas. de ·ferro ... " 

Esto .trecho é que estou applicando ao actua.l PresiC:ente. 
O qu~ se dá em tudo isso, é apenas um qWi pro quo. O defWt,t -tem de 

a:ppa.recer oqesde q;ue a poHtica financeira não. seja mud!iida., 
A minha censura prinC'i.pal não é a .politiCa. de realizações·; ,a. minha cen-

sura principal ao Governo actual é propria:r;nent~ á opporturi~dade de execmar 
taes obras. 

Appello para os relatores 'de orçamento que estejani :presentes. O que ' ' reclamei e reclamo é contra 11: exp~nsáo da despeza· prqpriamente orçamen-
taria, porque a poUt.U:a o~ realizações, essa já. tivemos. em outros períodoS: 
com orienta9ão segura. . 

O pulso vigorosc de Cam,pos Salles. Rodrigues Alves, os dous es.tiw.l~tas 

da- Republica. hni~os, .que fizeram lfinanças neste. paiz, até este momento . 
UM SR. DEPUTADo: - Não se devendo negar a lPrudente de Moraes o ter 

preparado ·o terrl;lno p!iira trul politica. 
O SR. OCTAVIO RoCHA: - Sr. iPresi·dente, eu me .revo.ltei foi contra a 6x· 

pansão d!t despeza .orçamentaria. feita pelo a.ctu!lil Governo. O provimento 
orçamentario ainda não ha, absolutamente, melo de fazei-o. 

0 SR. 0CTACILIO DE ALBUQUERQUE: . - • .Essa revo}ta. çl.e V. •EX. não póé:>e ser 
contra o Sr. Presidente da Republica, que vétou até o · orçamento. 

·o .. SR. OCTAVIO Ro.CHA: - Mas ~ollaborou em outr!)s, pelo menos tão de-
fit'itari?s- Contestem os nobres Deputados esses ·cr:edHos abertos em Agosto 
" Setembro. por conta das autorizações. · 

0 SR. 0CT,I.CILIO DE ALBUQUERQUE: - V. EX'. já ,teve resposta cabal. na 
mensagem. 

O SR. OCTAVIo RoCHA: - Mas; Sr. Presidente, o que quero I<otar- é qub 

a deficit não póC:e ser absolutamente remov-iê!~ de momento . . Eu 'distingo a 
política de realizações -pol'qlue essa 0 G9verno póde cessar, não fazendo mais 
nbras e ·pagando apenas os onu~ decorrentes dos ·contra.ctos herdados. 
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o Orçamento do Interior, que era de 49 :p1:J contos, é hoje de 102 mil, 
b assim os outros. 

Quero que a Commissão de Finanças somme os orçamentos actuaes e os 
nobres, Deputa·dos hã0 !ie verifica.r que a somma C'a despeza real vae a um 

I 
milhão. 

•Quero· saber como vamos custear esse milhão eorit a. receita actual ?' 
E' essa 'a critica, aiiâs sérj:lna e e?llvada, que fiz, sem procurar offender 

o chefe do Estado, apezar de ter deHe profundos aggravos pessoaes -e resen-
timentos se:rj.os. 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUI: ~ PJssoaes, não apoill!dO. 
O .SR.--OCTAVIo RocHf": - Talvez ~ me.u ponto. de vista seja errado; 

se asslrr, fôr, peor para, rri'iin e melhor para o' Co!)gresso, que continuará ' a' 
celiberar como entendez: e naturalmente deliberarlj, m'ais sabiamente ·que eu. 
(Muitq. bem; muito .bem). 

~v 
O Sr. Armandó Burlam.aqui: (*) (parq, uma ea:p,Zioação pessoaZ) 

Sr. P residente, . ·não tive ,a· fortuna de ouvir o discurso ha pouco pronun'ciado 
pelo illustre Deputado p~lo ·ruo ·dro,nde do Sul, nosso d1stfncto . collega Sr. 
Octavio Rocha, cujo name declino com a sympathia e o apreço que S. Ex• 

, I . • 
me merece. 

'I 

Sei, entretanto, _que a um discurso anterior· de S. Ex., sobre as finanças 
publica.S, houvera dado resposta o nosso muito pre=do compalllh-eiro Depu-
tado pela Parahyba, o Sr. •Dr. Tavares Cavalca:n:ti. 

A Camara me ·p ·ermittil'â,, como o:f'fidial de Marinha - e eu reivindico 
este tituÍó para ~oÚoC'.ál~~ ao _ lad~. daqlielle· que possue o honrado Deputado 
pelo ru'o Grande do Sul, brilhante offi"ial que é do nosso Exército ... 

O SR. JosÉ Accror..Y: ~ Como v. Ex. o é da Marinha. (Apoiados.) 
. 0 SR. ARM;ANDO B;RLAMAQUI: - ... a Cama.t;a me per ini'tÚl"â,, repito tra-

iler, desde já, •não em porinenores, mas nos prlnci.pios geraes, uma formal 
opposição ás theorias que S. Ex. vem sustentando .e sobre ·as. quaes baseia 
as critica~:; feitas ' ao Governo da ReiJ;ublica. , 

A questão financeira é muitQ ·mais complexa do que se afigura. Ningu€m 
disto sabe inel;h<;n:i do que o digno Deputad~ p.elo Rio Grande do Sul. 

Ha, en'ir€itánto, -certas .cofncidencias que convém destacar desde logo, 
não dit"ei para tirar con~l~são perféita, ma; para relemorar ao e:;~pi-rito de 
todos nós, sobretudo ao espírito da Naçã.o, que cumpre ficar alerta . já não 
~ontra a attitud(l do nobre represeil~nte do Rio Grande do Sul; a cuja s!n~ 
caridade rendo o preit') da devida justiça ... 

O Sa.. OcTAVIO RocHA: - Muito obrigado a V. Ex. 
O 13R .. ARMANDo BuRLAMAQtl'I: ·- ... mas cqntra outras' opiniões e mano-

bras que se apresentam em campõ. todas as vezes que se tem de operar con-
stitucionalment e a successão governamental. 

( 0 ) Não foi revisto pelo prado]\',-
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Muito embora pouco a.ffeito a e.stas questões e a ellas sómente, 'de ha 
certo ten:po para cá, me dedicando de corpo e alma, minha. observa-cãO diz-
e os factos. estão prova ndo que ·a ·iniriha·:observação é exacta """"'·· que se de-
ba.tem .no Brasil, sobre~udo, duas fortes correntes de opinião sobre . a solução 
dos problemas das finunças publicas. ' · · 

Não digo que me· filio, perfeitaanente, defi.nitivamente, dlaoramente, 'expres-
s.'lJhent-e, a qualquer élellas, apezar de. ·ser ·a m:lnha t-endenoia para ruiuella 
que anceie por ·dar ao Brasil todos os m-ei~ recursos: afim d-e que conti-

.nue na send·a progressiva que tem' direito de' seguir; ·e não digo,. porqu-e me 
. enco~tro, lealmente fal~ando â CB:ina~, em Úai:Ía-e .duvida sob~e a · opp~rtu

nidade de algumas medidas ~ue os· classicos finap.celi'os reputam !ndispensa-
veis ao saneamento da& financa,s publicás. 

A vérdade, entretanto, no caso concreto .no Bras.iJ' .é que se . Procura. crear,. 
em torno das finanças publ~cas, umjj. atmosphera multo suspeita, de sua 
fallencia. 

' . . . 
Felizmente [paTa nós, , estamos I lbn:ge . deste prognostico. 

" O SR. SADDEJS .Fn.Ho:: - Não serâ fallencia, nias é. moratorla. 
O SR: ARMANDo BuRLAMAQm: - Se é certo que · não são brilhant~s 3B 

condições das ·nossas finanças, .se. é éerto mesri;to que siie .dlfficels essas 
condições ... 

O SR. 0CTAyio RocHA: - De fallencia, não; mas difficilimas. 
O SR. ARMANDO BURLA'MAQUI: -:- ... ella.S. es~o muito 'longe de .. attingir o 

~o que ·os pregoeiros vive~ a :alardear, e~ d~{esa .dós interesses accumu-
lados contra os· interesses do progresso a desé'n.volver-se. 

A situaçlio não é nova, nem se .. refere exclusivamente ao quatrienmo 
que ora finda. 

O SR . . OcTAVIO ROCHA: '- Isto é verdade tambem. 
O SR. ARMANDo BuRLAM AQUI : - ;fã tiv!'l. ensejo, com :a henevolencia da. 

Camara ... 
O SR. OcTAVIO Ro-~HA: - Que sempre. ouve v. Ex. co·m muito prazer. 

(Apoiados.) 

0 SR. ARMANDO BURLAMAQUÍ: d·e pronunciar a(j_Ul, doÚS ·disc:fursos 
para masti·<t~ como em meu esp'lrito· se. firmãra o .apolo que tenh·o sempre 
dado ao Governo da Republ'ca, prin_cipalmente neste assumpto. E, cansando 
a longa 'nimidade da attenção dos nobres colle_g as, vj!ll, de norte ao sul, ·apon-
tando a uniformidade da 'acção do G.overno, p~:ocurando por todds. os me!os 
ao seu alcance ir e.o encontro das necessidades mais palpitantes de cada re· 
gÍão, posto ·qUe tivesse sido in1c\almente seu L}roposito manter-se -adstricto 
ao r~go~ das th'eocias dass]cas que . ma'ndavam' edoriomizar e ·-n'ií.o gas~r': 

Felizmente para a Nação, e com honra parâ o Sr. Presidente . da Repu' 
,blica, para suas convicções e para seu . trabalho, S. Ex. renunciou, .forçado. 
pelas· c!rcumst.ancias, c_ue não creâ.ra e que indepe!J-deram m·esmo· exclusiva-
rnimte do Brasil, e entrou firmemente na ~ilha. que a occa13ião indicava. 
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Não fati.gar.ei aos ill)lstr~s eollegas 
1
que me. prestam a honra da sua 

attenção, repeti~do o& argumentos por mim aqui adduzidos; direi,' entretanto, 
que o Governo da Rep·ubflcta: se . encontrava na seguinte disjunctiva.: ou, te-
mocoso· do proqlema t;n'anceiro~ deixava á margem toda 1diéa de m~Ihora~en
tos no :Brasii p'ara· :wctpnula:r 'dinhe<iro;., ou. punha. de lado esses. · temo:~s 'e·· 
entrava ,resolutamente na politica. 'de realiza.çõ,éf! que o~a tantas criticas 
merecê . 

. com ~o .. mEm a:polo, que sempr.e dei ao Governo da. Republica, este tem. 
praticado 1t unica das políticas financeiras que o momento exige e ~~ clr-
cumsta:nclas determi~am;' fálcq-ia ainda com ~ meu conselho, se f~sse pedido, 
entrando de~lsivamentl:' nas realizações, que o paiz. reclamava. ·Pergun'tarei 
a qualqueT' dos Srs, Dt'putados, para que 111e rt,~sponda com sincerida:de,' qual 
o qual!;ficativo :que da.:ia 6.9 G.ov~o · ·que, recé1oso das finanças, fizesse pa-
ralyzar o tra.f.ego não iín.pqr:f.a de. qual e~Jtra'da de ferro? Perguntarei a.in'da: 
qual o sys~ema ·focro-viario;' no Brasil, que não estava exig'ndo •. quando o 
·sr . Ep~tacio ~essoa assumio a p_resjdenci~ da Republica, uma somma colos-
saL de recursos pa.ra ficar em dia e attender ás .necessidades da nossa ex-
pansão economica ?· 

O SR. OcTAVIO Roc·HA: - Seria pveciz6, ent~o. anaÍysar cada é~o de. per 
si , o moment~ airi~a é prematuro. 

O Sa. ·ARMANDo BuRLAMAQÜI: - A verda'de, sep.hores,. ê qve ninguem 
póde respondiír a essas duas perguntas senão confirmando o que ellas têm 
de positivo : o Governo seria · altamente criminoso se, por amor aos 'prlnqi-
pios classlc~s das finanças n~ras, tives~e .detido o se~ pulso. quan'to ao S!JC-

correr As elli'Prezã.s ft-rro-viarias quP. reclamavam do; · poderes publ'cos, não 
sómente as maiores atlençõés, quanto .aQS seus contratos, mas um dispend:o 
enorme de capl ta:es. 

Essa questãf>, IPDi-é;n,, col!ocada no terreno ele~ado, em qile o collocou o 
nobre Deputado pelo. Ri~ Grande do Sul, não pôde ser, ·nas 'rapi.das ~alavras 
que estou pron'uncianào, devidamente anca ra:djl. e· resolv'da. Porque tenho de 
deixar o Rio de Janeiro, e porque a minha presença nesta hibu~a já se faz 'a 
demorada· quanto ao assumpto, resolvi chamar a attenção de s·. Ex., acre-
llittando na s inceridad<.> com q~e ~borda a :·mat~r:a, pa'!'a verificar que ha .jn-
tere&ses SUi)eriores' qfie e~ãc. neste momento ag'ndo có'li g~:J.nde in'tensi-
~ade, afim de créar, no animo do futuro detentor constltucioné.l do poder, 

ma preoccupru;ã,o· de economia maior que aquella que r~·amam as neces -
t>idades publicas . 

Não pôde deixar de o fazer. 
O SR . ARMANDo BlrRLAMAQUI: - Na Cornmissiio de F 'narçás, da qual sou 

~umllde membro, tive ensejo de destacar, com clareza, o que· se pratica em 
Jodos os palzes em ~a teria orçamentaria... · 

O SR . OcTAVIO RocHA: :.._ Em materia orçamentaria, não: 
O SR . ARl\'IANDo BuRLAMAQUI; - ... isto é , deveríamos fazer um "Qrça~ 

lnento dividido em' duas partes: piute ordinar:a , ·onde ficar'am incluídas todas 

·. 
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as despezas forçadas, e parte ex1:raordinaria, onde ficariam as despeza's· _que 
só pudessem ser reà.Iizadas J;io.r operaÇões de crédito. 

O SR. 0CTAVI9 RoCHA: -.Muito bem. Apoia-dq, mas mantendo a re~ita 

extr~ordinária dentro das possibilidadês do credito, de moÇI.o ao cam~io não 
vir a ·5 d. 

0 'SR. ARMANDo Bl!RLAJ'j[AQUI: De perfeito 'accô_rdo com V. Ex. Irei ao 
phantasma do cambio . . 

O SR. OCTAVIo RocHA: - Não é phantasma, .é dirtheiro:. O ,par 1e botinas 
estA .nos custando mais caro. 

() SR. ARMANDO B1mLAMAQUI: - A situaÇão, evidentemente, nunca opóde 
ser llllmltada; ·ella tem os seus ·lirp.ites determinados pelas circumstancias, 

Eu nunca pod~ria aconselhar. que ,se usasse do cr~dito iÍ.IÍmitad~mente, 
porque o illlmite é absurdo. Ch;tmei a attenção da Commissão de Finànç3.'3, 
e agora dhamo a da Camara dos Doputado.s,, para ·que, ·mesmo ·com a ·.defi. 
cien'cia ·de rendas que temos, todo o Bras!! possue na sua arrecadação nor. 
mal -os recursos suf.ficientes. para as suas despezas normaes. 

O SR . . 0CTAVIO RocHA: - Todos os Ç}overnos dizem isto quando começam. 

O SR. ARMANDO BÚRLAMÀQUr: - E quando o paiz se encontra em taes 
condlcões não pôde merecer a condemnação tão formàl que vem merecendo 
·actualmente, em relação ás finanças .. FaçQJJ).os nós os símiles· com a n'ossa 
vida partic~lar e ve.rifiçaremos que aqueUe que tem recursos suffidientes 
para viver não é um homem de finança's avariadas. Agora, se se attribue a 
esse senhor o desejo, por exêmplo, de realizar obras, sem buscar recursos ex· 
traordinarios, vejamos.se isso lhe é possível. O l:ne.smo se dá c'om a vida da.o; 
nações, pois que nada· differe esta .da odo lndlvi-d\lO. & a naçã-o tem necessi-
dade de fazer obras reclamadiLs pelo seu desenvolvimen'to, ella preciza reali· 
zar operaçõl'S de -cl'edlto para provei-as e não se utilizar de.recursos ordin'a· 
rios. que só se votam para a manutenção dos serviços ·publicas, 

Sr. Presidente, a c~;~.mpa.nha, quanto ao descredito bras:Ielro Ii.e~te mo-
mento, - verifiquem os honrados collegas q·~e me prestal;ll a sua att(mção, 
- é a mesma que se :-el>roduz todas as vezes que se trata da. successão pre-
sidencial no Brasil. 

O SR. Oê:TAVIo RoCHA:' - O Presicl;mte sommou os compromissos an· 
ter lotes. 

O SR. ARMANDo· BURLA'MAQUI: - Ell>~. ~hega a produzir os se.us effeitos, 
mas. logo que os detentores dÇ> poder l•ntram na realidade das causas, re· 
conhecem que é poss:vel dar á machina o andàmen~o ne.cessàrio se n~ 
com uma grande intensidàde como o nosso patriotismo almeja, ao menos, 
de accOrào com a.quillo que as nossas necessidades reclamam. 

A funda divergenc'a entre as escolas que degladiam ·n'o terreno das 
• finanças, uma pela economia, a t()do transe, para, a valorização do meio 
circulante, e outra I?'reconizando o emprego desse meio circulante para. 
augmentar a riqueza publica pelo poderio da expansão economica. do paiZ/ 
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JJâo :.~ . ' pérCn~:ç~te:·/ió. aqJ?rasj),:; ;unia e outra dessas escolas t~:m-~e a,lte_r- . 
nadd ria ~:icf<tlriq.;·. !lm tod()§ os , pai;;~és . Cum;te/ pol~.. ao do.vernoi1 'co~hecendo as ·miJlu cias da situação; fazer 
um ~xiiÍ;í~e_ ; 'preci!Zb/ consciencioso, fl •. . sob~~fudo1, patriot ico, não se deixando 
.arrasta~ por )lma ne'!l por outra das àl.la.s cor.rentes,' e sim (le~uk o seu 
;rumo no1~mal, na.tural, '·em· beneficio dq interesse· publico qu,e lhe· ·compete de-
fender. 

Foi 1sso. o que fez o ·bonriJid :PreGidente· da ' RepubÜca: quan<lp sén-
." ' /, , • ' " " , · 

0 
I l • 

tiu que . tinh!a· ,dado .de .mais a.o leme para um· Üuj.b, immediatamente cor-
. I · ~. , ,' ,. . . '· . , · '• . "' . L 

rig*· :;t guiJ?-~da para o outro; 'mant~pdo"se na norm~l, das duas coq:-entes; 
.afim de s~rvtr, como vem s~rVIndd>ao '· 'alto intereSse nacional. 

[ Sr.. Pre~;ide:n~e, . ha .pq~€qs, . dliJ.s, ~. ~<:rÇt. refE)rlr"-me ao camb"J cJ,.a,nie~ 
;a aÜêri.çiJ.q d~ Çama:ra, dos $fs. :Oe_~pta<i~~. r~lat~n4o que um illustre fi .; 
nandstà;-,',1 há o bras,il~iro analysando · ·. de pa~sag~m a nossa ' sltuaçãc.i mos; 
.jtroq, em uma . <Íom~araQão '. JllUito jnt!'}ll!&"ente, que ora VOU ·repetir, que O 
~stadq cambial não serve, ,p.Qr si 43ó, :p~ra m:~q'ir as çóri.<J.Íçõ!ls geraes dil.s fi-
nanças de Utr~. pajz. Elle. d~clara,va . (I)l,e .. ·~e.• a um goente com f~bre se ap-
plicav{l um 't'Íiermometrc/ e. est<:J. a,ci::usava a:. Ú~riipera~UrÇJ., pouca àcÚ::na 
de 36•, e applicÇldo. a qutra pess()a,. ::sem 'febre, o mesmo thermómeü·o .re~. 
velava a temperatura de 40~,' a _co,nclu~ão era que o que se de-..;ia precif:il:qJ.en~e 
:fazer <o;ra latrça1~· fõra · ô the'rrnometro. 

J!á vê V, Ex. que o reinedio · ~j.Cdr"seÍh~do é botar de lado a questão 
-essenciain1.enti) .cambi.al. , .. 

0 SR.' O~A,;IO RoCHA:,,..-: Jsso é que f\ãó _ 
' ' o SR. PA,l\'[PHILO DE :QARVALHO: ;,!- .,Quer dize~ que o cambio é. uma inu-

:tilidade. 
O ,SR;: Sc;UZA :jj'ILHu: -" Se applicar,mos es!3a ccimpar·ação ao caso brasi,-

:zeiro devemos elimip.ar ou 'ex;t'in:gúir •il . é~rt~jra 9<4Ul?i'~l. (fltJoia.dos). 
· O .SR. ARl\<IAND,o BURLAI\'[AQUI:,·· ~ :W outr~ . cou~a; nãp qvero. d~~c~r ,a 
. .e_sses pontos da ques.tão ., 

O SR. PA,MP~ILo DJil C,y~v~H?: ---, Emquanto tivermos· ... de Ila!far , ~o~
:sas dividas na Europà, ha;yemos· de noil iembrar de que t.emo·~ çç.mbio. 

O SR. AR~fNPo ~l'nq,~:M:.I.Qu;r : ..;.,.. Es.tou me coUocam'\Õ- em ~m· t~::tfeno 
inteiranwnte fõ{~. das ·pe,s~oás; ·~ tomando na çonsidel'ÇlÇão. devida qs al?H-

.. tes c-om. que Il}e l;lonrarn os /fignos collegas .. . . 
O ·Sii. PAli<I:.'f'HILp DE C~'(ALHo ;, ~ A defes:j. que V. ·Ex. está fazend,o, 

1lefmittiJ, que o díga, não esi:á nil altur.:t dos rner!tqs q.e y. ;Ex. .: " _., '· 
O .(':lR. AJoUII~N.po ,BiJRLA;M:A<:ÚJI: ·~ Lam..en·t~ . ri,ã.~ •poder .corre.!/PPJ1d.er, 's9-

1Jretuil9i ' ao~ desejos, de y;·. Ex. Mas, cada um dá o ql.Je tem, e~ ~[f.o p0s~o 
.dar mai.s. ' . ' . .. ' . . 

O SR. PA:M;Pifl;IL~ J?íf'CARV.ALB;O: ~Ao contrario: IJ q:ue digo é QUE\ V. E'f · 
llMe dar muito \~ai13,. do qu,e estiá dando. . 

O SR .. ARI\'[A~Do EURLAI\'[1\,QUI: ~ ..(\.. V!iJ:dade, Sr. Pr~sidente, para .a JJ,]li"l 
· JlÜ.o quiz per,qer o ,enseje; e que .me animfl a J:ePe,tit· ,é esta: d\lv,emos yq:p-
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tinuar a estar muito attentos á macch<:. das finan·ças :iniblicas do p ;\ ' o: , a 
. fazer um exame, d:rei mesmo uma critica, ou uma censura, no senhd.o;<;l:le 

oolla:borar com o Governo para melhprar essa situação, p~ra i'r ao encop-
tro dos :desejos manifestos do paiz.' 

0 SR. PAMPHILO · DE CARVALHO: - A Camara tem dado tudo'· qué O 
Sr. Presidente da Republica tem querido .. ·· , 

o SR. ARMANDo BURLAMAQUI: -' Devemos, porém, ~star 'at tent'os, sqbre-
tudo,. devemos esta)" precayidos para evitar os ·males que decorrem "do ':Pes-
si~ismo que hoje vai invadindo o espírito do brasj!eiro quartt.o ás nos>;as-
condições geraes. · ... ~~ 

· ·.sr. Presidente,. o debate em que tomo !!arte. tem sempre apaixonad() 
a Cama~a dos Deputados ·· como o! p&.iz. Elle não se encerra pelas 
despretenciosa~. considerações que estou fazendo; ao contrario virá 
;u_argar-se· forte~énte, : e, então nãó terei duvida alguma de que a.pre-
sentarei justificativas cabaes,_ já. -não direi ·quanto á aêção do Governo. 
porque ·isto me seria' faim, mas· quanto á orientll;ção f inàpceira que deve-
mos ter, e mo.stra:rei que ainda não chegariws ao estricto po~to da - eco-
nomia rigorosa, e siin nos devemos conservar ' no sadio principio de bém 

'gastar. (Muito bem; muito bem.. O or<J;àc;r é cu.mpriim:en.tado.) 
O Sr. Joaqwm Salles: - (para ·uma explioo.ção pess·oal) Sr. Pre-

·siden_te, em tempo opportuno :não' pude apresentar a declaração de .voto 
que vou ler: 

"Declaro que votei a. favor do ' mau reque·rimerito,. ·a respeito de cuja 
sorte , neste recinto :rião alimentava a menor duvida. 

A Camara .não podia desmentir ·o se~:.: passado de sacrifícios. Eüa·;'sof-
fre, com reslgnaçã.o musuimana, ·todas as pert:.dias, todos os menospreços 
e todos os descasos, 

Accusada formalmente, coillo par~e do ·Congresso, de ser a principa; 
responsavel do descalabro financeiro ~m que nos encontramos, o·· meu in-
tuito não foi e não podia f!er outro senão o · de lhe proporcionar a oppor-
tunidade de desfazer. esse embuste habilmente urdido por um cavalheirq em 

. situação de se tg;rnar ·digno da credulidaãe publica . . 
·A Camara, ·enttetanto, prefere quedar-se indif~erente, -I!erante uma ae.• 

cusação tão grave e tão formal. A mim já. ·nad~ me eSp.al).ta; e 'desde que 
assisti ao movimento brioso da nossa corporaÇão levantando-se,. em urna 
lanimaqora unanimidade, · contra o desrésp~ito e menosprezo do Ministro 
do Exterior, e desde que vi esse movimento Inutilizado, perdi toda espe-
rança de ver ·tr:umphàr neste recinto uma reàcção' efficaz dos nossos di-
reitos e prerogativas. 

Quero, por tudo isso e por fim, fazer senUr á Camara qu<" , não. me il·: 
lu~a sobre o proiiunciamep.to · da maioria, relativamente ; ao meu requeri-
mento solicitando uma Commissão de rep_aração da nossa conducta: e das 
nos&as attitudes, como preito á opinião ao povo que nos elegeu. E, ao · con-
trario -do que fÔra licito esperar, não desani~ai-e.i, a despeito do. que der. 
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.e ,.Je t·, tle ':·<1úfnprir'· sem~re ·'H~~v~~ei),te. ::& ineÚ. dever. de r.epresentante da 
:S~;:;ii u. 

Salá': õils ses~~~-i l~·;:de · !;l~tU:ilro" ':de '{92*, Joaqui:rrr- c!e f;al!ú .. " 

(M.dito .~~>r~· .. ·?'(wit~ :.1Jenv. '··:p.·~·gi~~ar <\· .:;i~~an1:eut·~ 'c:U:ni:~r;hn.entaao.) 
,, ··> -~ 4 

:-.. .. ~':.'~: ~~i!· ·~~ ~ ·:· ~-~ I; • ' '·:••,,., 
Q , Sr: ;·e_ift~~ .. i Rocha: (parà; .1/JPta ea;p!ii:Jaçã-o pe98oal) ·:s.r. P l·es:det-

. • , I . . ·.•.,. , ... ~- ;, -'_ ' , , .. , , I .. · •. . • . 

tt>, o ' l!_Gbre~· :O.~J>,!Itad,o , p."'l-:i;. Piauhy c'quiz dar, mesmo neste ·fim de s·es§láo· 
uma :re~Jpos.tit 'tirr'n" ;::\ata;\~ ._pà.lav;ras :·que eu pronunciara pouco ant6s: 

Jâ: 'à~éiit~i de~ta· i~iini~&.~ que ~penas, tne limitei a rebater aécusa. 
ções d~ .' Dlrector da :. ear~~li'a; Cam'b_iál,' ~ccusacões gravíssima~ feitas,' ao · 
Congresso · Nac~onal, ~ e 'paiec~;' aliás, ·:ql,ie com o consentimentó · . .do Sr. P.re· 
sidente :da RepubltÇ:i: · ·P~~Q.ue, ~sse a:ít9 . frincciona_rfo continua no exercicio 
do seu. cai'gO.;- é' .coti.ti:hi.Já :a: mandai-. tra~screver em todos os jornaes in-

;.:.~.> .. ~. t • - :, -~! ~;' . . . . 
denenden'te. de censura; .:as : suas declarações : 

- O;.'§RI '·.foio ·CABRA~~ r;r Mas, v .. Ex. ·a.c'ha insult-uosas. essas declaracões, 
,: relati.~~:/lir:,; tiJP.~:; ~~e_st~o techriica ·~·( ·· .'. ' . . , . . .... ·, .. . 

O; SR; QCTA\<;ro. RoCHA: . ,,.o.;:_ E' urh ,. f~;iccionario do E~t~dó, .da confianÇa 
eo Sr .. Pr~si·d.éhte' da R epubllcB.. : que vein it~cusar o cóng~ess.o. ' com('•· d~a~ 
dãv n{ustre .:p~de ·faz\Ír; Icciu~áçõ_~s, , · c6~ç;: . oful).ccló~S:ú~· de.' ·c6ntúinça, não, 
~ol'que· ;~; . s~. ·· :i::+~sii:Í'~ll,t~ da Rep;.I'I:Íll~a.< n:ão · ~d~itte .que fu~~~~o~ario al-
gum o a~~lise; .~ :Ba_st'a: ::Q.u.e ti~. s~' · ma'n,Ít~ste . ·para· que- s. Ex. tome !mme-
diatamérite .pfovidenbtás :'e até de d.émi!Ís~ci. 

E' contr~ ea~ .dlftb:-:enç:J. de ,prÓcedimento dÓ Sr, Presidente da Re-
publl~ . s~gu.n'~o as pu:t>ll~\Íões i;efta:~ ·.· :qeia-· impr~nsa e ~ •manif-estações 
dos fUJlCc\())la~Í!Js ': Se refir'ain a fi. 'E:i.·· ou se refiram a'o Congresso, que 
Tec!a.mp . Acho .ó ::·Si~ CUstCÍcllo Co~ho em excelle~es concÜ\Íões para dizer 
o que- qcizer, mas'· niió . -como ' !{~cê,ipn~io de confiança, cotno ::;U:prerna au-

::r:if:~?·~~~~- ~- ~:./~~é' .•(•>r, '"P'~• .. iód~~· do 

o SIÍ, .;fbÀQ'UIM' ..DEJ SÀLLEJS: ·;...:.. E' ·ópori('ue. :é; qúem . dirige- a ·· aa~tefra étln:t~ 
bial nq~ Ba~co do ;.:Bi.isÚ·; ' . . . " · . . . ' 

UM SR •. D.El>u~~O:: :-'-,. .Regulá o cam'b!ó .. 
o -8R .. joA.o ,':cA.BRA.I:·~ ~ Ah!-'V·. E~. e~tá lmb]Jido dessa idéa falsa de re- · , 

gu!ar-se d co~bio' com-cartei~a a~ebentad~.' 
o SR. · ÓCTA~'IO.~\l.<?u: ::~+' Está 'bem; sr'. Presidente, foi. ·Ísso que rri~;' trouxe 

ã tr'bu:í)a;· e p~eci.zo, ·mais declarar ! •• 

O SR; ·f?OUZA FILHo~ 'r.- Nãq é possivel distinguir. quétendo que a res-
pon~abi)idii,lle. s~ja, sir:do' Congresso; ella, ·é tanto dest~ como do Poder Exe-
:cutivo;: (Àp})i'a!âqs} ~to· ·bent.) Bem ,~4 . mal temos dado todas af!· autori-
zações:; .. · · ''· .. ... ' 
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~?2 ~ ~ .. , .. ,. , , ·:, ··~fii.~~~~~fit.ijK 
o SR. OCTAVIO .:I:toqHA:' - o Sr. Custodio Cíiêlpo' ·quiz distinguir, o~~iinc

cionai:io de confiança do Governo, que o nàm(~ e naturaiinente Iiorli~lo
ga suá opiniãcr, pois que o sust,enta, eb,t,~!iq.e .ql{e fbi Ó. cóngres~ó>com 
seus desmandos. que fez o cambio' chegar/ a '· 5·''11·2.· 

Sr. Presidente vim â. tribuna unic'ime,nt~ ''para responder ao nobre 
Deput~do pelo Pi~uhy. Incldenteín~~t~,"· ;ne· i~f~ri ~o pr~:t;JÍe~u. :éitiÍL~~~iro, 
para mostrar -que a responsabilidade ·da situação não era tão s6merite do 
Congresso, . mas do Presidente da Re:P~oli'ca, qu~, · ~Ji~s~ :· c9j!io .tod;~s os fre,,, 

. ... "• ' .• , .• o ...... ,.·· .. '•. · .• , .,, . ' 
sidentes, S. Ex. um pouco mais fortemente. _dp ' qúe .Oi:! ·· outros, · ,pelp _serr 
temperamento, exigem do Cong~sso s'\ia: FOÜda:i:iedllde absoluta .. · 

Ao se apurarem I'espons~bilidad~s: ~el'i~· · a ~dÓ Sr. Presid~rite da ReiJU· 
. . • ·' . • - .~ t•" ' . 

blica, talvez muito maior. · ··· · · 
o SR. AR~ANDO BU:(tLAMA(lpi: - E.· Ej'. Ex .. ':não foge ti;. respg~sabjlÍdade . • '• ·f:: J_: ~ •. •., • -:~ o' • t '·,' .',' I 

.que tenha. 
o SR. OCTAVIo RocHA: - Já deciàrei tambeni. 
Nestas condições, àevo dizer, a,o \I)lell p\>br:e··polle.~a e ·ài~ti1'l:çta; .~iÍJ.igo, 

Sr. Armando· Bu,rlamaqui, a quem . U:..!ito estimo 'e. respeito, ·que ' ·s. Ex. 
deveria ter encaminhado· o debate mhls .. para esse. ponto,- a:tlim :de que fi-

: • ,• : I - .<'; ~' : •' I ' • ; ·:' I •' :"' • - • . ' . 

casse bem esclarecido se o PresiÇient.e da .RepU'I}l~ca' :h~mo;oga :!>.!J·. não (} 
.que diz .:1 seu fil~ecionario de con~ií09i!:. na Çàrti~ira Cam:piài: .Se _:~ãohó'~ 
mologa não sei ·então porque esse ·director da Cartii:ira Cambi(!.l, que de.: 
'fende O équilibrio orÇamentàrio e. ahÍ : JriQito 'bém,. :titas que 'atlr;i a· 11espon• 

~ • • • .·J • 

sabilidade ao Congresso, para ãgradar ·' ?n Sr. P residente da Repy.blica, .não 
~ei por que esse d'rector continua no :c~J.r:io: 

Esse o ponto, que muito bem frisou n; s~a.' declaração de 'Vii.tô o Sr·. J oa• 
-quim de Salles, com a independencià '~~e lhe' ê ~~ctei:i~tÍ~~-. · Ô'.Q.u;'-s. Ex. 
disse ê e:mctamente a verdade. Estamos àqu'i ::.etern~~nte a :votar·;' ~oÍn 1}: 

Governo e não estou me .penite~ciandb dis~ó' ~~rque várla.s". vez~' t~rih~ , vo· 
tado com a administ~:açã.o, . oomo ~~dida d~ confiança, para no • f!zn: ser-

• • , ~~ · • :-: • •'. • ., . , , • •, I :; )' ,1, \ ,', :·, • j ,{ 

mos eternamente humilhados nesta Ca:sa :pelóS' :füncçionariqs". d~.' ç_o#fiançà 
<lo Governo da Republica e com apJ.)laúS0s do -mesmo Governo. • (~P'~ar/og
e não apoiadbs,) 

f 
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CÂMARA DOS DEPÜT•ADOS 

· <.; 

s:ÊJs:s:Ã.o' DE 26 DJ~ DEZEMBRO 

Fixa a despe:i:a do M4nisfé-rio d'a }Fazenda, para· 1923; tendo parecer da Oo'tn -· 
1nissão ·ae Finanglis $ob-i.e• .<~' emendas de 3" àiscwssi'ió 

. . :.:.: .. h:·~·; 

'PARECER êüP1REl A . ],iElNS~GElM · DEl 30 DEl NOVEMBRO DE Ú2·2· E SOBRE o) 'oRÇAMENTO 

. :·i;i ,FAZENDA PARA :(g 23 

A expos'i'ç.ão 'siwclnta e franéa, qu€ a s .. Ex. ·o .Sr ;· Presidente da Repu-, 
blica apresentô1/ o Exmo,,:sr. Ministro da Fazenda, Sam;paio V\dal,, e que 
.ao Congre.l!s.~ N'ac\oiJ.àl f~f euviada_. com a. ú1Émsagem de 30 de Novembro de 
1S2i2, reveh.· a um só temp;o duas caú.'sas; .a primeira é ser'eda.de d,; nossa 
.actual. si tuai;ão f inanceira, e · a .·~e~i.mfu f·· a· certeza de q~e temos ao leme, 
no, Ministm'io· di .. Fezendà; 'hoin-em de · corr{p€ümcia ·e· de nervos, capaz de 
-serenamenté ve·n~~:r; a tempestade. 

Os ass,ullí.ptos fúidos pel[J. dita exl.losição entendem com toda a sltua-
·ção econ omiu~:hi' ·financeira do Br~s'1 '1)9, actuàlidad~· . ·Não ê póssivel dizer-. ; . . ~ . ' . ' . . 

·se algo ·de. utiCsôpre as: prÓviden~ias a ·sererri tomadas, sem .um exame; ou 
melhor, um irJ.\•eÚàrio :g~r~l , embora a ~9pidos .traços. :das cc,ndiçÕes ,;m que , 
'Be encontra o: BràSiL .:Vanios tentar ess'3 e::came ,. 

Redúzida a papel à parte ouro do serviço animo, da. divida externa, ao 
l·c~mbio itctwil, 'e soriuríada essa cifra f1 do: . serviÇo arinuo da div·ida papel, 

v.erifica"S<'i . que :foram necessarios , eq. i·9.!l'l, ·cento e. dez ' mil conto!;' para 
l;a;mbos esses s·erviços·. .Se conti.nu_anirri ae · ~ct'uaes taxas de ,cambio, · para 
!1923, vãó ser necêssariàs. pa~a o mesm'o fim, mais de 320 mil contos, pwpel, 
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Isso quanto â Uniãu. Os Estados e . municípios em 19~1 faz·am o ser-
vh.;o de suas dividas externas com 1ú4 mil contos; em 1~23, terão de des-
pender · a esse titulo,. mais. de 250 mil contos. 

Esse mal-estar nas dividas publicas não differe do que lavra nos .;or- . 
çamentos privados. Compulsando a10. estatísticas ~a importação, verifica-
se. que importamos em 1921 . valor de :E 58.5-87.000 que nos custarfini 958: 
mii ~ontos; importando a mesma cousa,. i)agareos ao camQiO actual •2. 212: 
mil ~ontos ! Tal é a situação a que nos conduz o ca,mbio entre s· d. e 7 d. 

Para . ter"se a idéa de quanto a sittJaç~o nos é dolorosa, neccessario é· 
·reflfctir-se que quasi todo nosso pasiolvo, de divi1las publicas federal, es-
taduaes e 'munici·paes, e de dividas priva~as. ou co~erbiÍ1es,. tem de ·ser-
pago em doÚars . ou em libras esterlinil~>, não podendo nós tirar, em nosso. 
f~vor; senão ·r eduzidíssimo partido da desvalorização do meio circulante de . ~·. 

varios paizes da Europa. Compulsando as estatísticas commercial ·e fi·• 
nance!ra, veriJ;ica~se que dos 59 m!liíõeo; de libras, que, em média annua.i,. 
estamos importando ~ommercialmente nada men~'s de 45 miÍhões nos vêm 
de palzes de moeda forte, especialmente dos mercados norte-americanos e. 
inglezes. Quanto âs nossas d!vi«::as, cerca de 80 •J.• de nossos pagamentos 
forçados são em libras e dollars. domprehende-se bem que es.tai:nos atra-
~essando .um mâo quarto de hora. . · ·. 

- Quaes são as causas reaes dessa dura anormalidade que estamos. 
a sof:frer? 

Nos povos latinos, e~pecialmente no Bras'!, . lavra a . mania de respon· 
sab!lizar Õs poderes ·publicas por todas as infeÜcidades . nacjonaes: 'o Go-
verno é dess'arte transformado na divindade chamada Typhon, que os 
antigos egypcios tornavam responsaveis por todos os seus males·. 

Cumpre examinar com caima e justiça os antecedentes irrimediàtos da 
actual situação, para sabermos até onde a acção do Governo do paiz teria'· 

• I ' ' 

forças para modificai-a. Esse exame nos d:rá sii!lultan~amente se deve· 
remos daqui por diante trilhar a mesma rota; ou se deveremos. nos orientar 
por outro azimuth. 

Diariamente se ouve e se lê que a !"espon.sabUidlJ,.de do cambio a 6 c2.b~ 
ao doverno, porque este não contém as despezas · dentro do equili]Jrio ar· 
çamentar!.o. Outras apin:ões attrlbuem a baixa cambial a excesso d..~ e!Ili!f-; 
.são _ de papel~moeda. Outras, a essás õ:tas causas co:qjugadas. Para tod~ 
esses; cQ'nseguintemeiJte, a éris"e que es~smos p_adece.ndo ·é genuinami!nte ti· 
nanceira,. em suas causas ·e effeitos. 

Para q um escreve estas . Unhas, a crise actual é gen uina.'mén te enim omi· 
ca em su~s causas e effeitos; os males financeir'os · são mêra tt;a:ducçãG 
dos phenomenos economicos. 

De que. lado estará. a razão? Para averigual-·o •. ê necessario .estudar-$e 
o nssumpto á luz dos antecedentes sob os seus dous aspectos. 
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CAPITULO I 

SITUAÇÃO ECONOMICA 

Atrave'?samos .flagrante" estado de· passividade no balanço geral de nos-, 
~as contas internacionaes, Os dados e:3tatisticos do ultimo decennio muito 
instructivo~:~' são os seguines: 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
192!1 
1921 

Quadr.o n. 1 

,, 
.,'\.nnos 

• o o. o •••• ! o •••••• o. o , .~- ••••• o o. o. o o •• o 

.... o •••• o·-· ... . o. o ••••••• o o. o •• o o •• o •• 

.. :. .: o •• o ••• - ~- • •• : o •• o '!. ••••••••••• o • o 

... . , . I ................. ,, ·-.· ...... ' . :·. ~,: ... • 

•.• .• .. f •• ••• o •• -.,·; • • ••••••• \. •'• o •••• • • o. •' •••• 

........................ !-. .... :; •.•.•••.•.•••• 
J . . • 

• • • ••• o • o • o o •••• o t . . o • o ••• ,. o • • .• • •••• ,~ •• 

o oooooo•••oeoo:o,oOoooooooo•••••ooo looo"o·oo o 

Somma •• o •••••• o o~-· o. o o o o •• o ••• o. o. 

Imp.ortação 
em :E 

63.425.000 
67.166.000 
35.473.000 
30.088.000 
40.369.000 
44.510.000 
52.817.000 
78.177.000 

125.005.000 
60 .468.00~ 

·597 .498. 000 

l)lxportação 
em :E 

74.649;000 
65.451.000 
46.903.000 
53 .!'51.000 
56.462.000 
63.031.000 
61,168.000 

1ao<o85.ooo 
107. 52•1. 000 

58.587.00(} 

717.708.000 

Assim, e;m dez annos corilprámos, mercaC:.orias no valor, ~racções des-pre-
zadas, de 5·97 milhões de libras, e ven-d~mos · mercador.ias no valor de 717 ·mi-
lhões: tivemos·, pois, .um anno conimercial · de 120 milhões esterlinos, que no 
período estudmdo, :de dez -annos, corresponC.em a um sàldo médio· ce ·12 mi-
lhões esterlinos em ca~à anno, a nosso favor. 

Estará certa e1>sa conta ? ~ Não está: Ha UIJ1 fact9r inv:sivel e impor-
tante, do qual a repartição da Estatística não pôde col:ligir dados: é o con-
trabando. 

Para os effeitos deste estuC.o, chamemos contrabando a duas fôrmas. 
cistinctas de infirmar-se a citada estatística: primeira, o contrabando ge-
nuíno, isto é, a mercadoria que. atravessa as froll'teiras ma:~;itimas e terrestres 
sem pas.sar pelas a,lfwhCfe!J~tl'; segu~da, o contrabando ~ disfarçado, Ísto .é, a . \ . . 
mercadoria q•ue passa pelas a~fandegas., pagando direitos a,d valor-em., por 
valores muito inferiores aos C.o cust~ re,al, á sombra de factur~s adrede for-
jadas em C.uplicata, para lesar-se o fisco. Comprehende-se . bem que no 
contrabando genuino sae çto Brasil. o ouro necessar:o pará pagamento d&. 
mercadoria, e esta não finura por nenhum modo na estatistica àà imPDrtaçãc. • 
como se comp;ehende tambem que, no c~ntrabando mascarado, sae do Brasil. · 
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o ouro para pagar-lhe o valor real, e só figura na estatisti<ca_ o .. vaJor t:ctic~o. 
aiminuid.issimo em n;Iação ao valor realn1ente pago Ia. _fór_a. , , 

C.arnmerciantes autorizados assevera~ não ser menor de 20 %,_ s obre· 
nossa , total importação, a imJ?Ol'ltancia assim esquivád.a :ao:, computo dos va-
lores que â. nossa importação a estatistica attribué. Ora, importámos em' . .mé-
dia, no ultimo i:.ecennão SUipra-a.Hudido, ! 59 milhões por ' ~hrío. ' Nessà. ;base, 
fôra preciso acerescentar áos dados de impontação ·1-etro ci tados' perto de 
! doze mil-hões por anno. ·Entretanto, um est).ldo como este. nã:o pôde "oontdr 
alga•riSUlos que pos-sam ser taxa-C:os de 'exaggerados. Por isso "reduzimos "es!w 
calculo ~ mai-s Ó~ menos 5 "o/o, algarismo al!-âs ~rd!nariamente cónsiderajo · 
como minimo para _t~dos os -paizes que, como· nqs( mantêm '!lltas· '•tarifas pro-
teccionistas. Neste caso, a;ddicionaremos . aos· vadores .escri-pot u·ra-dos na esta-
tistlca a importancia· de ! 3. 000.000 •POr armo pá.·ra. ~ssa ·.que poderemós .cha-
mar a importação invisive]. . Quer dizer; J?-.0~0 saldo COmll?-ércial Íl.O depennio 
estudado, de 12 milhões, cae a ! 9 mi-lhões por 'anno. 

Dir-se-ha que dentro Cesse éstudado decennio tivemos a, guerra eilropéa, 
que dev-ia ter affectado nossa sit uação. E affectoil. sim, mas em sentiüo fa-
vorave'l á nossa concha da balança: ·lmporbámos durante a guerra mitltil!Simo 
pouco: 35 mi1hões em 1914, 3(; millii'les em 1911Íi. 40 milhões. erri 191,6,, e 44 mi-
J.hões em 1917," quando antes e depois da guérra importâ.mos em médiá mais 
de 60 mil'hões, ao mesmo p-asso em qu!'l Ílos,;a- exportação duran,te .fi guerra 
não diminuiu na mesma •pr op'orçã<l . 

Mas ·voltemos ao -QJUe diz'amos: nosso saiC.o médió tem si~ú de ! ~ mi· 
Ihões por anno. 

'Esse. saldo annual médio de 9 milhões ':ba,sil:.a.Tá . porventura ' para nossas 
necessidades médias annuaes? Vejamos. Dos saldos das exporta ções ·sobre as 
importações tetiJ. de sahir ouro .para o8 poagamentoo s'egil:in'tes: 

·I. Contas de pwrticul'l.res - Corlsistem eliM- no ·serv,iço de à.m:b.r Úzação. . .. . .... . 
f, juros de capi-taes privad~" collocac!oe n€ Brasil: a:) em casas commercia~s 
de f-i·rmas. estra,ngeiras; b) ém succursaes e fioli:aes de casas C'U~as ~é.des s~ 
acham no 'estra ngeiro; c) em em-prezas. estrangeiras ·de estradas Ce -f~rro. de 
elecgi:cidade e üe pÕTtos ; a) .em debentures d~ jur~ ouro; ~) em bancos de oa. 
pi:taes estrangeiros; f) em -fabricas industr!ae~ e e:m fazendas 'agr icolas de em· 
prezas estrangeiras; g) em alugueres de predios e juiros de titulas internos 
papei; cujos proprieta rios residem ·fóra do Brasil; h) em fre~es marittimos pa·. 
gos aos navios estrangeir<ls para tra nsporta,rerri as merca.d.orias -de nossa im· 
portação e e:x!porfa~o ; i) em seguros maritimos para taes mel'cadorias; 
j) em remessas· de immigrantes para suas familias; k) em via gen s tpoara fót& 
do Bra~il. de brasileiros e estrangeiros a-qui' C.omi'Ci!iados, etc. Estas contas 
privadas,. segundo as opoiniões ~ai-s a~tari~a1ias; montam annualm~nte a 
l 15 milhões, pelo menos. 

O saldo .m~d10 üe ! 1l milhões não · bastá para ellas! Entret~t'c~_; temQl 
ainda de pagar aniiualmente as contas pu'b11cas, que são as segu intes: 



7-169 ~ 
• •, ' I '~ 

-n,; Qonta:y dô~ t!~_e;sO,'U:i'ó's psbÚcof· CÓnsis~ElÍn e)üts nos. pagamentos · dâ 
represeÚta2,ã'~ e;:&tetjol' dá Naçiio- .pelas :e~b,í.J:ira:c;:às, 'legàções, , coni;;ula:dos, , d'1-
Jegações· ã:· lJig·à 0~ ~a:6~es e. :é:as co~res~o8 jnternaCioná~s; e nos pagamen-
to• d~ iüiss<ts . i'livll'l:i~ - ptrbliêas da -Uniã.ú, 'dos E~tMos. e .. dos.' :Mull,icipios. 'qll\l "' r . : _· . - . . . . - _:. . . .. . .. . ·- . , -. . . . . . . . . - . . - .. -. . ~ - : ~ 
têiL: diVH~I!i ' e.~ter,nij; : .'~m · '01J:ro; : A~ divid8.·s· externas ':·C.Ç)s _m1mic-ip:-as . exceden': 
~m . poup'o 'cté· :!:; JJ wn~Õe~, A:s (Úvid;Ls -d;s Estados, ·contemjl'J\1-n-d.'o 'Jmtre elles 
~ Distri~t'6 ' :Fiii~Ffi:c ~tti!lge~ ~ ':E 52 mmi.õe~. Assim, E~tados e ,Munlclpius 
devem r &6 'hl.ihí~~s; '·-~s Juros .qu e elle; ~agam: .variam de, .5 o/o a :8 .%, e os 
rr~ZD> de àrrtoX:t:~a~ãO .' VfÍ:rjà.ffi. desde. 1•5 até , 50 · annos; , como média,. t~yi:,:z 
bas!a!lte ~~tihiist~; -p~de~os a~se~t~r q)le pàta; s~~~ se:ryiÇos de ' 'juros e 
amortiiaçõ~s ;~n:e's : n:ece~stte:tJi, -~í;J:o):. , a:i:u~o de :€ 6)i.60. ooo. Nes.sa rep_resenta:-
Q8o federa{e~\étha e t()s~o _ser~iç'O' i~deta;í . :# :)u~~~~: :e, ;.ll;mortizaç?es mri~ otlro 
atting-ein . ' ~oi:üái~!'))'lte, por ~s .ta-r.h<t(;s ;,~ : nr"ll?!l'tói:>i~ .-jlarci~; à i :1:1'{)00.000. de- ' 
vendo elev:ól,'L;,::~é . :j}teyé-tnen.~e,_ ~ó \ú~;o d~ssà nioratoria; · Í92i •.. · a. mais de 

! lO~::;oâ::~\:z::·~}~::t~~~~~1f~~~ :~pàr .iprio; em ·ouro:. 

.;;:i·.~~-í 

:€ Üi ,milhões 
:€ 14 mÍ:lhões 

,Ora;~ em Üm- rriercaê:ó· 'êm qu~. exist~ a,; v!Jntla, · por à~rio, apenas 9 ·mi-
lhões de libi:~s; ~~s -.· ~nde ':~~;;· procuràdos 29 ~il~õe~/'q1u~ pÓdei; :human'o :na 
capa~ c.~': evitar ~ ~Ü~ · é:xh~rbita-~te de ' c'a~a libra ? Ahi es~ pol'fiue a·,Iibr'a 
subi H a 40$000. 

Diante desta dolorosa i si~hi~~() ; de :í'itct~, reéei~a'-se a incineração dt 1>~ 
vel·moed((, riar11- reduzir~se . &é .vm ter9o, ou . de metade;' ou .de dous terços!_ lj. 
sua :n11-ssa: : . Mas ·quamas Ubràs precisaria para o _:merca,do ess,a incfnera• 
ção ? Co~; rE'lcursos hauridos de :iu~: .fonte .pQderià o Thesouro Nacional levar 
ás 'fuma.lhas és.se dinheiro-P,rupel{ .' 

Dmnte .c:esse fotnii~avel dese~ui1Dmo,- efitre , , ~fÚ:ria de 9 milhões · e a 
procl;ra de ' :Úi mÚhões, 'ó·· que teria po.d-ic: o o Go~erno ?>'N·a:cl.a, de p.er si só .. T~
ria jJC<C1: cJo ba~tante .Si '~ sJtÚ~\J~~ ' ~ê~al .das finançà~ .intePnii:c~QllÍl.és, de. Uffi 

!a co não · fo'sse, como y~'n'i .. sé'ud0, a da, mais retrahicia de'sco~:Eill.nça; teria po-
(ido muit'Ó·:':'m~is si os ' m~res · dà . politic:a · int~rna nã~ houvessem sido lama-
certame '~; ~· . agitil:d;b~ ".p.éJ~ · n~~1s ·desbràgada das çan{pànJ:Úis partidarias. 

Fe:·tence ((o' · .c;l~td~~~ió ~~e ac~ba ' de f:.I1dar ~ níai~ formidavel ca_tastra-
phe !:inanceira, dEi ·': ,q,u~ . ha · exemplo na historia dá h u manidade .. Todas ··as 

. corrcnrt>s nqrma~s d.~ ~l1ro'.' ,'~rí,tre os pov~s .dà, \err~; esta1"aram rl.e reí;r~nte, 
~amo por encean-to, dÚ;t~tbrla!lm~htei media:Ute simples ordens tele'graphicas: 
'Até á ci:inf~~g~ri.6ã.ci ~~:,:l914, -o~ · É~t:a~0s Ünidos _era~n paiz. a:bs~rve~té de b~;i-

, •' I ' \ '' f '• .' ,, • 

~aé" · ~ão , E'xP,d~:t!:uior · de uip]naes, Era .a Europa: que ' fóril'E~cia emprest.imo.s em . 
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ouro, QJUt: tinha ouro superabundante p~n:a &nvial-o, por intermeei-o- á,"· seu, . ' ' 
!Janque<ros; aos ó.iver;,os paizes ao muno.o em busca ae opo;1açõell .lüa:S.:t•Va~. 
A :h!uropa, mananc.al fecunuo, seccou ue repente: seus governos pr_.:lll-J·biam, 
"o"' .;"s~Xdas penas, a sa:h1da Ub ouru para o eJ:Jtrange.ro o 6_8- Es.tados ,Íi'm)los 
log~ depOlS adaptaram a' mesma· p•olitica •. Onae_ pClderia o' Br!J.S!Liil'·. ~U~<:a t· 
por eiDjp-restimo .. os calculados zu m.uhões de libras de. s~u .def'i.Oit economico 
animal ? Que ·cwpa têm os Presidentes da hepu.blicl). de h~vet .no B:r@"l mal!; , . I . . . 
·c.c...a.o.aus· grnauureb con~ra o Gov<::rno, '' du que c.a .. .-daos pt•oducto.r.és··· é[& :rr.tr-
ca.úurru.s cie exportação '! 

A politica. de pr·ohibic;ião' absoluta durant~o: annos da sahida d,o !Juro eu 
tupeu toi •cransformaua, desde 1·920 até o presen~e em ~oi.ti c{l. C:e retathas 
uifficU:ulades ou embaraç_os a. essa ~ahiiÍa; nos Estados Uni<liós esses ei).'1bara-
ços tornaram-se murto menores. Par~c:i,a-nos que o ouro _esti'angeirô ._st d.,. 
c1cti: i'- a 'll_.er.cer tae·s obices para nos propw.·ar o :pesenhou~se meiim.o~ •t.tl:ria r•t· 
quena corrente nesse sentido: Varjas agencias, de baP'COf! estran,gelr bfl Vlt· 
!&.m se est~belecer no Bras.l; .alguns pequenos em.preS'tim:us·- eJ!..tt>rn,os pw.le-
raru ser levados a ef:i'eitoso Concomit.a·n!temenie, · accusal'a o am1u rre: 19-1"9 um 
saldo a favor do Bras:! de- quasi :f 52 .mHhÔes de · nossas ·-expo~ta~ti~'. Mim 
nossas importações, saldo que. al!iviou bas~u"t~, ~as ' J1áo ba.j;tqu par~ .. ~xt>n 
guiio o d!ficit ~omra nós nos bali:mços dos annos de 1!9.12-191~, . 

Infelizmente, o commercio do Brasil, mal orien tado, sacrilficou ci))iiip:6ta-
mente à. situaçã.o, sacrUicando-se. por sua vez dentro .&ella;· m;eÚeu-sé ~esvai
raCarn;ente a co:!pprar em 1920, :f 12'5 mi:lhões, sem. p~~st~ nenliu~i.. · 'attfr,. 
~;ão á estatil:ltica com~erc:al da exportação, cuj0 algarism·o '!l&:o. a;tt;ll}~iu st· 
quer a;. 10,8 m.ll·hões. Era o enorme _defiOi.t, dá. balança ·p\m:i.-mente ' é~mmer
cial de :f 17 milhões a sommar-se· ás necetssidades - das ;contas ·~ :P-tfy-il:diiÍ·.i e pu-
blicas de :f 29 · m:ilhÕes; :perfez-se assim o de_ticit d~. b;u~nça totit:i' "'ií~- ),~ontas 
ele :f 46 milhóes. No ann0 se~uirite cie 1921 ain!h q co'm'merc~o .i~~~.st:U.: im' 

. portou :f 60 m~hões, quan&o a exportação I).ão passou dt> 58 milhões . . Outro 
defioit no !balanço gera( de :f 31 milhões.,. Foi o Governo· qUem fez esse 
desequilibrio formidavel entre 1i.s compras e as vendã.a -? •Não,;- Foí o e-oínmer· 
cio. E - causas deste ·mundo ! - ê o commei'cio importàdo~ . a· classe que 
mais grita. contra a baixa catnbi&J !' Podia o Governo ter. entracü:l i:\1t:s· easas 
commereiaes par~ prohibir que _os commerciarutes fizessem comrrra13 desv:ti· 
rac:as '? Ninguem de· bom senso dirá que sim .. · 'I 

O furn1idavel desequiHJ;lrio · material f'ntre as !'bras offerec~dàs. !l as li· 
bras pro~uradas no mercado brasileiro poderia . explicar .por si só: e muito 
·naturalmente, uma baixba consideravel dr~ càmbio em 1920 o 

Mas, tal baixa não se deu: -ao contrar·o, das taxas ·médias de 13 s 13 114. 
vigorantes respectivamente -eJ;U 1918 e 1919, passámos em 1920 ;_'p~ta raxa! 
ma:s altas, attingindo-se 18 ·7132 . em- F evereir-o : Atarvessámos 1920 com a 
bo,,. média ~nnual de 14 .:nl·64, producto não das correntss nàtürae~ :c'!e com· 
pra e venda, deficitarias con,tra nós, ma<J_ productp do factor moral da con· 
fiança no nosso palz, n 0 nosso ·Governo, na nossa política interna :dé paz 
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. !f' • ( .,, ·,;, ,.,_,., <ld\·i:;_~ ' - . 
~ ü•abap~Ci:J '::~;:f9;r;;~rr.í: invisivel, .P.a·Jiece qun esse fador ·moral não existe,;, En-
gano. J::i!i'rii.o ~·iii ! ~i'édtricidaÚ, que .8e não· vê, elle tem força :P.er.culea, 

I<Jrrd\w~(2M:':agitqÚ;se 'a_; c~mpanb.à .. presidencial; além 'de outros malefl~ 
c'os, ella .· ~fti:~entou ,,a_ cqilfia~Çà; n~ .. nossos mercadó"; de cambio. C~mo ? 
Pela ai:nwsphera: :'dé désordetn que esp~lhoil por toda parte. Desde a Eu-
ropa! on<fé quein ~~çreve ,e!3tas linhas sé ~ch~ya no segundo sll~estre de 
1921 áo set:V:í~O: q·o seu 'p':!t,iz; .. .cÚ'lsde . a ' Europa s~ ouvia dizer re-pétidamehte: 

. •' '• j: •;' .. 1-( t1 • % • , {,' ... ' ( ~- •• ' ' .' '1~ . ,-, , • . , L I, .. : , . .' . ' , • . ' 

teimosah')e,í;Jte}' mezes . seguidos, '.'a ·revoh\ção ·no 'Brasil é certa'. .. A qualquer' 
monwi'itÓ ' tSi~~a·Vii; . 1;_1 néiÜi:!ia de q~e forçaà 'm.nita~es depuzeram o Governo". 
~areci'~ . ·.~Jii;(Ú1tJÍres~~·; . . d; :cÍip-it:aÍismo se~ ·. patria ' coil.spiràv~Ii:J. . cont~a o' , . ·. t·,~· .. ' . . . . . . \ . \ . ' ':· \" ' ' ' . ' ; -. ' . . ' .:, 
Brasil, i:i):vent,arí'l.o .. es~as riJ.,iserias para en~raquecer nossa terra; e entre-
g'a!-a -~0.~; aiP;p~f:it~';i,•; ,d()S ·ba;Í:iqÜeiros ciósm>Ypci)itas ·Não. era isso, .infeliz)neúte;· 
era o ~~im~ :d.e .~ q;:jl.sn.;i~~ ~ ~~ntra a propr:Ja Patria. 

Os 'bâh~Ú.~~ro~ ::sãh vedeta's- dos ca:v ;taes, espalhados pelas praças com-
merciâes : rÍlki.s. ,>i .~r}c\;tan't~~. do ~und~~- 'c<úmpr~~ Q inais· rudimentar e és.-

'. ( - .~ · ' < ') ';'" : ',. , .:·,.r;;: ·; '- ·. . '·' . ' . , . . ' '.·, •, , :· . . I . - •, 

sendal • dos seui?.:·~ deveres, adv.ertindo :pi•estamei).t e suas ma.trizes de quaes-
.• queJ· pel'igds;: preséntidos no Iugàr para que 'foram des.taca.dos .- Ei' o que fa-

ri11. quaiq,,~~t: de . nôs,. :em • sitÚa9ão · áein;elhi:mte. Éssas ·matrizes, .de um !'lli-
.:nuto pad/ 'ouft.& ' sU:sta111 ti'ansferenciâs· · ·de cap)taes séus· para . os pontos 
anwaçados: ··:~e·· d~sord~m:; · p.~ iurl' rri.i.iiu:tç. .para outro, ordenam re.messas de 
:camb'a~~\ \r.<J,~b~~~i'n'dó,. para :.~n~ -tod~s· os cilpitU.:es, que as filiaes ·possam 
a_~t. ~l< 'r;e:r-ltá:me~i:e',•.fodo~ ds di~s;co >ixoilo se vai-· operando refiectid.ó .nas 
tabr,Jlas do ciJ:iirbio ·. cada 'Ciia,. 'baixa-rido mais ... :. :só nã.o occorrem as c ousas' . . . ' ' ' . ' - . ' ~ ' . . . ~ 

. asBim, 'fiOS paizes em ii,ilé' a ·,pres<'lilÇa de· QUtÔ circulante, OU a s\lperabun-
·danc\a de. 1étr a:l;Hi,urQ, .. ~]lppre com vantagem :taes femessq.s. Mas no Era-
. ~il deflcita-i'j!')•'én' 's'u,a ·jj~~n6á 'de ;pagamento, rião ha .defesa contra is~o . ' 

S·Ob Çiiat.iá& <a_m~aQilS Ç!e revoluções e sob a pressão .Q.à falta de letras' 
pan: todas 'as·, ne:c~ss :dáàes; fora~ 'as taxas 'cahindo em fins de.1921 e du-

. · · ~ • . • •• • · f .,_, . ~r : · ' ' · 
·:ra•n te '1922. 
. AfihaL.,:~ secÚÇ_ã,d.~ mi!ifá.r ex-pl(>de .e ê vencida·. Mas, a c6nfiariça: é tãú 
facil de p~r~<;Jr:-'se quão cUfficil (!~ ,ecupe,rarcse .. : . Temos de e!lperar, que ., o 

.. mundo acre~it& :: havàmos . t~~'l~do . juizo ; 
Pai'a: ÇuinÍ]lo ·.·de infelicidade,. surgiu ha ·:pouco a: questão gravissima do 

•Qún te Ijroxii:p''Q.: : As nações ·maJs forte~ da •Europa· estiveram a piqÜe de 
um,, no~~ ', gia~rii:~·, • O ·abalo oausado rio:~·: taes ·temores retlectiu-se ta,mbem 
aqui , ar;âsf~~Q.n: ·~ eain!Íio par~: taxàs de 6 ·e mes~1o algo rn'enó.s . de 6 •• " 

Con~T,~ ·· t~do' .isso; o qti~ p.óde humi:mamerite fitzE::r· 'o Governo, <>m ma-
tel'ia ec(>:n.</:ffii~êi; sen.â'o exactàmente. o·' que tem fllito, isto é, manter. a Pr-
dem, fac:litàr:' os trÍmsportes defende~ e -incenti:var .a producç[o··? E ·isto foi 
eito pelo Gov~Jr~ó E~itacici ~es~oa, com ·b~n~l'll:erencia muit~ acim~ do~, n~~~?S 
anvbusos .. · 

A essa à7ção . do Governo se 'd.ev~. não ter ainda o cambio cahido ·a .ta:l(ij.s' 
ll ~~ ~J mais · p~.i~~s ~ 

81n1 . P~ra po~eó:;nos contar· COln as .ta?fa~, 'q.ue :estão eiJl 'Yi~~r- ~?S 
poderosamente a .defesa, pelo Go.verno, da prod1,1cç:ã,o ca-



1,;; • 

' I 
.:..J 172 

féeira: s6mente e.n~ oampanha ae 12 mezes, !J.OSS.W exportáciã·ó de café Rio 
e Santos teria produzido, sem a intervenção do Gover:rj,Q' e·" Pelas· <;,cif~ti:ões 
a esta anteriores, apenas 498.927 con,tos, em vez <1;os ).0:1,2 .034 conto-s que ' 
já entraram no palz, dando-nos um lucro de, ma:s de iioo·. mil ·contos. h Essa 
defesa ~ontinua. sua benefica acção na ~ampanha do "ap~O, corrente . , 

O extra:ordina:rio serviço da energlca resfstEincia .do :Gqverno· diante dos 
perturbadores · da ordem con~titucional,. não :pÓde ser ,l:evadb á c~nia de . • .. .. ·, . . ~ ; .• '.I· 

c~mpr!mento de un; dever banal. Dever~ sim,_ o _era .sem !1-ti:vi:d~: tnas, de ' 
arriscadíssima execução e incertos resultados, . sen:i: a · col:aietp e. à,. ·.clarivl· 
dencia revelados no momento, 'por S. l<Jx. o -Sr. Presidente . Epitacio Pes--
sôa. A que taxas teria des~ido o -camb1o no., meio ' dÇ)S tàctores _economicas. 
expos'tos, com a aggravante da a:narchia: nas ruas, em, 'com· :as ,yi_olenc·ias, 
de uma dictadura militar impopular, ou ainda corri ~ gttei·ra- :iiiy,h nos Es· · 

' - ~ 

tados? •' . 
A g!'ande importancia: do factor moral, que é no caso ·adjectivo, ·não. 

exclue, antes confiriÍla, a verdade, que -~ no ca13o im~tanFva, d_e que- nossa· 
doença essencial é de natureza economlca. • 

Para · curar esse· inal, s6 ha um· remed!o: produzir em· maior "·escala· para 
<lX-portar em ma:or escala: So~retudo, para produzir. seqipre, .~nnual· 
mente,· um saldo sufficiente o seguro. Nossa balimç~ de me:ca·ào~!a;s com·. 
pradas e de mercador:as vendidàs soffre solavancos de .alta e. ·ba;ixa; dan-
do-nos saldos em uns 8-J:lnos, e "defic!ts '' em outros; a-o passo · qú~- nossas 
nE>cessidades annuaes de oúro s!Lo· certas, "constantes-~':, ine_vitave!s. Pre· 
cizarr.os regularizar: nos~s transacções commerciaes,- de_ modo <lu~- ;o com· 
mercio não compre em ordem a produzir iideficlt" ·commeJ,"ciaL -P~ra este 
resultado é que terão· de servir as est!-iê&ti-cas da . producç~o ~in~ij-(la, com 
os dados publicados mensaimente, e não 1!:ntiquadament& .. Por' esse moti· 
vo além de outros, quere~os um Mini;terio do cbr:n~e~-cio, cujos' ··ÇJoletins 

I - . , .. •· mensaes orientem a classe commercial com. previsã~ _segura. do ·anno de 
v.a-élias magras e· do de vaccas gordas, na -prOducÇão:-,.economic<;~- _exp.ort Jvei. 
Com esse~ dados, a tempo divulgados, os "leaders,"-. do. coinm~r~io, que são 
os _banqueiros, saberão aconselhar e c•.:nte, as demasias de in:ipc;)j:ta/!ores 
impru~entes e affoitos. 

A grave crise commercial de 1920-1921, que arruinou tantas_ cá,sas com· 
merciaes, não se teria dado, se coÍnpulsando mensa:Imente . ee(a·_ 
tisticas, e informaÇões agrícolas, os 'Commerciantes ·' se houvessem 
habllitado a prevêr que 19-20, em s~a b:l.!ança ·comniercia:I p~oppan:iente dita 
se atolaria em ·um "deficit" que attinglu, de 'facto, a. Í6 'irin:hÕes :de- libras, 
e que ' 1921 estava sejg:ulndo o mesmo rumo . Observado, a·ll_iÓI1, ó tPmp~ 

os commerciantes poderiam ter previsto a . baixa de cambio _qlie com sua! 
encon;imendas exaggeradas iria, fatalmente,- occorter; e nessa sa:Iutar pre1i· 

' são. ou teriam comprado menos, ou . t~riam antecipada~erit~ coberto suas 
encommendas com dollars a 3$400, e vez de 9$, que, afinal, tivera de pagar; 

'Precavermo-nos_ contra'· "deficits" e me~mo contra sald-os insignificantes, d! 



173 ~· 

no~sas coriipràs sobre nossas ·v endas deve ser a. nossa preoc~upagã.> 
. .. i . 

constante. I 

o segredo .âa p'tij~nça economiCa da. Republica .Argentina está naquella 
constante .re.pedção .. d~· sa:ldos ··· conrmercia&s , .anno· sobre 'anno; ga rantindo e 
augmenta ndo ·o •stoc~-:our~;: .de{!tro da ·1wiz. . 

Aqu i ·.li'e val ... ve:r· :a/ .<Úfferen'ça €'ntl·e as duas balanças de J;nercadc.ria s ·: 

Annos 

912 ~ 

1913 ~ 

~14 ! 
915 t 
916 i 
917 ~ 

91 8 f 
919 ~ 

920 ~ -

~ 

., -

.s illdos 

18 .. 755 .000 
1~' ; 43o .: ooo 
i5 :. :4 ~i . 000 
6G'..,27;7. ooq 
3() :.? {34. O O() 
3$ . 6:l3.000 
59.. 5 9~- 000 
7A. 295 .. o ao 
30 .. :Í50 . 000 

241à 87 . 000 
._/ ·-;··:·4, )'';),~ 

Quadro i•. 2 

Saldos ,e· i!e['icíts 

• ,, ~, •, o o _,,-,,, o o' o ~: • o •. Ó , . o o o 

~- ·:· ~ o .. .. . o • ~ • ' •• '• o o ~- .. .... 

0 .• •:c. , 0 ~~::~· . o o o ,,\ 0 0 0 • 0 o o o::. 
~.i· o \/•::~ ~ •• o o . . ...... ~· o o • 

. ....... ; ..... · ... ... . 

~ ~ •. - • :•·:•' 1 .-.•• o ••••• o • '~ 

.... · ....... .. ......... , . . · ... . . 
.. I. ... · . ..... ·~ .. . ;. • .; • • o ·;~ ~ •• 

·• -.. ~ .•, - ... ... .. .. · .. • .. - :.:.· ~ 141.290.000 

~ 18. 538.000 
:t 122 . 752.000. 

~ Saldo geral de i 122 milhões. 
Na a,r:ge·nf:i,ná .--"- Sàldo geral de i 341 .mÜI).ões. 

16.823.000 
- 18.538 . 000 

./ 
I 

- ' 
PJstá .a'!'Si.m explicada' a s~!idez da ordem ·ec•onomica da Argentina, ·que 

em um stock-o~;~ . · de ~ais de 90 · m'~hõcs de ester lino, retidos no ~aiz . Te-
lir as':! : elementos para acompanha r-lhe os passos, se quizermos tra~ 
Pagin :>:s adiante : veremos isto. 

CAPITULO II 

SÍTUAÇÃO FINANCEIRA 

Ha uma. corrente de espirito101. sempre dispostos a dene,grii as cousas 
acionaes. Em ma t eria financeira, essf' s críticos produzem males de al-
nce~ inca[culav e's . ~gora, por exemplo, percorr em a praça os commen -
rios de que é q·ua si irremediavel a. Eitua.çã o financeka da União. Taes 
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commentarios são fantasias de máos cu. de ignorantes. Ao ·contrario, a 
situação financeira da União é relativamente boa. éomparada lealmente 
com a da grande mal orla das nações do mundo, ell~ · é mesmo OJ?tlma, ao 
sahirmos do decennio de 1912-1922, dr-.eastroso 'l)ara todas a s nacões da 
terra. 

Não conf undamos situação "mom~mtaneamente" gravissima, ·cl!'m si-
tuação irremediavel. 

A arrecadacão e i!- despeza da União constam de duas especles mo-
rieta.rias - oúro e papel. Para melhor. comparação .dOI!· algar ismos em m 
conJunto, havemos reduzido sua ·parte ,oar.o; ao cambio médio de cadc. an n~ 
encontrando para o sinistro decennio estes resultados: · 

Quadro 'll • 3 

Annos . Arrecadação Depeza · Deflcit 

-~912. 62·3. 928:167$000 790 . 860:213$000 166.932 :C46$000 
1913 > 1;47.935:260$000 780.184:253$000 .132. 248: 998$000 
1914 (*) 420.06.5:6.79$000 'Í·96.. 544:•837$000 376.479:1 58$001 
1.015 400 . 847:{;34$000 1;95.977:986.$000 295 .130 :4ii2$081 
1916 475.813:447$00ó 683 ... 697 :5•87$000 207.. 884:1 -! 0$000 
1.917 ,495 .•IU8: 677$000 803.96.0.:133$000 308'. 341:0:í6$001 
1918 •612. 708:496.$000 860: 37o5 :'14'6$000 241.666: 6-!9$000 
1919 606 : 173: 27'2$000 902.945:200$000 • 296.771 : 9 ~8$001 

1920. 782.916. :-839$000 991.707: 9'38$000 208.991 : O ~·~l SOOC 

1921 664.713:1)61$000 720 :7-25: 025iooo 

5ommas 5 . 730.~1:032$000 ·S. 026 .ti78: 323$000 

-Não se assuste nlnguem com ess-e "deficlt" con:(essado de dons rni 
Ihões e duzentos e noventa e cinoo mil çontos: ELLE ESTA' QUASI '1'0 
'PAGO. ·Ainda mais: - a despeza do decenhio em estudo. não foi ' só e 
-constante deste quadro n. 3. Infelizmente as i'ormldaveis.· defic'encias· 
arrocadação, nesse periodo infeliz pa~a todos os pov.os, obrigaram o Th 

-souro Nacional a pagar consideravel parte de sua despeza com emissão 
'dtulos de credito, que se acham qulUii tod.os consolid.ad.os. Facil é ~.pura 

Tem-se os alga·rismos destes pagamentos . Basta conhecer_-se o augmento, d 
auno para anno, da nossa divida con-so1ic1a de, interna e externa . 

Aqui ·estão ae notações desta divida, apurada a 31 de ·Dezembro d 
ca~.a um dos annos em estudo, e convertidas ·a :E as moedas frb.ncos, 001 
lares, etc.: 

(*) Guerra-. 
\... 



A.nnos, 

1912 .. •. 
1913. 
1914 
1915. 

·1916 . ,. 
/ 

1917 
1918 . 
1919 , . 
1~2Q 

1921 
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Quadro n. 4 · 

Divida ext&rna Cambio mé- Apo!ices internas 
dio do anno 

(Ouro) 
:E 93,438,000 
:E 103,'172, 780 

. :E 104,481,728 
f. 106,787,203 
:E 112,332,9•68 
:E 115,448,198 
f 116,432,27~ 

. f 116,2~1950 

:t 115,92ú,450 
:t 125,•873,598 

16 
16 
.1·5 
12 
12 
13 

5/a2 
7/64 

9/16 
1/ 16 

(Papel) 
6So.289:600$ooo 
7.26.746 :600$000 
758.672:600$000 
762.100:600$000 
864.436 : 400$000 
937.724 :500$000 

13 l/4 , 1 .012.137:BOÔ$000 
14 17/32 1 .042.350 : 600$000 
14 27 )64 . 1. 113. 486:300$000 

8· 28/64 1. 230.360:400$000 

Para, melhor comparação· dessel:'. a lgarismos em seu conjúhto, apuremos;· 
anno por anno o augmento 'veri·:t'icado na . divida ouro, reduzindo a pa.pel 
ao cambio· médio do amno, e &•Ommanuo-o com o augmento das ~. pcilices 
papel, encontrã·mos resultados que nos habilit~ram a levantar ·este · 

Qu.adro n . . 5 

Def!.peza s pag.à Despezas .. pagas 
Annos em dinheiro ' 'em titulos conf!O"' Total 

lidados, externos 
e internos 

1912 790.860:213$000 . 64.764 : 600$000 855.624:813$000 
1913 780. i •&4 :258$000 . 194.928:485$000 975.112:743$000 
1914 796.544:837$00(} .162.607:863$000 952:1'52:700$000 
1915 695.977: 9·86$000 371 .155 :9·29$000 1 . 067.133 : 915$00() 
l!f16 683 . 697 !587$000 298.226 : 286$000 ·981. 923 :873$000 
1917 803 :960:133$00\l 7:Í.288:10Ó$000, 877.248 ': 233~00(} 
1918 860.375:146$000 154.061:0Q0$000 1. ôl4. 43·6·: 156$000 
,1919 902.945:200,$000 30. 2<12 :'70.0$000 933.157 :900$000: 
1920 • I • 991.707 : 938$000 71.135:70 0$000 1.062. 84a·: 638$000 ' 
1921 720 . 725 : 0'~5 $000 402.962: 6'39$000 1.1123 . 6.87 ': 664$000 

8 . 026.678 :•2123$000 1 . 823 .. 343 : 3~2$000 9.850 .-021 : 635$00(}. 

N ota - A emissão ' ·de títulos elevou-se desusa·da mente em '1921,.. porque-
nella está comprehendido 'o emprestimo externo de · cincoenta milhões ·de 
dollar es.. Esse anno foi de fortes gaste,:, princl pa l•mente com as encampa~ 
ções de estradas de ferro. nota damente ás do R io Grande do Sul; com 
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fornecimentos a estradas de ferro fede:·nes; com a r eorganização do Exer-
cito e com material para obl:as contra. vs seccas, calculada ·a emissão ouro 
A ·baixa taxa de 8 23164, que eleva extraordinar iamente o total em moeda 
corrente. 

Em synthese, verifica-se que o Thesourc Nacional teve 
no decennio uma despeza effectiva êle ..•... ,_,., ...•• 

Tendo sido a arrecada'!)ão das rendas de ......... , ... · ... . 

De onde o "·deficit" flnal!-ceíro no · decennio, de . , •.... 

9.850 , 021:635$000 
5. 730.721 :032·$000 

4.11n.3oo:603~ooo 

(Quatro milhões e oento e dezenove mil ~ tMse.ntos contos), 
E' deveras_ extraordinario que tenha iJ Thesou_ro Nacional conseguido 

atravessai!' esse calamitoso período se!D cessar .~aus pagan::.entos ordinarios dt 
dividas publ·icas e de funccionalismo publico. 

Como foi isso conseguido? Com que recursos? 
·Em primeill"o logar, com as emissões 1e apolioes da divida Interna e ex-

terna no valor como vimos de 1. 823.343: 312$00(). E9Sas emissõe~ reduziram 
.a de!icit a (4.119.30·0 contos - 1.823.343 contos = ) :l.295.957 CC'ntos. 

E1n segunao logar, c-om recursos de 2·50 mil .c-ontos, provindos. a.) de lu-
cros verüicados nas operações doe va lorização do café, no·. quatrienio "'W'en-
-ceslau Braz; b) de saldos annuaes das contas de depositos ilo cofre de orphãos 
e das caixas éconimicas; o) d-e lucros · do C•Jnvennio ital-iano; d) juros de 
.quantias fornecidas ã. Cartei-ra de Redesc,ontos; e) obrigat,;ões do Thesouro a 
prazo ds cinco annos, autori~das pelo art. 2c, n. X da lei de orç:amento d~ 
receita para o e.'(ercicio de 1921; f) primeira.s vendas de café en; 1921, etc. 
l!Jstes pagamentos reduziram o deficit (2. 295. !ifi7 cc.ntos - 250.000 contos) = 
2. 045.957 contos. 

Em terceiro iogar, com recursos de 1.489 436:5%$000 de emis:;íies de pa-
pel-moeda, nestes q uantitativos po1: anno: 

1912 
1913 
1914 (guerra européa) .• . , .............. .. · .. .. 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1821 

.. .. ............ .. . ...... o •• o. o. ·.: . . o •••• · -· 

............... ~ ..... . .. .......... ·-· ......... : 

221. (){!7: 715$000 
159.593: 5o9sooa 
14D.470:t!l34$00u 
266.Sfi5 :206$000 
289. 'i61 :!Hn$OOD· 
49.913:617$000 

. 99 . 8í8 :778$000 
24L95e :â95$ooo 

1.46!i .43e';545$00G 



Est'es pagamentos réduziram o àe/ioit em estudo o ~7G mil contos, qu.~ 
~eve ter sido o' a lgarismo da divida fluc~u<~.nte em 31 de dezembro de 19?.1 •. 

· Dess'arte chegamos a 1922 em condiçôf.s·, 'l\le pode)llos considel·a r fí-
.n&nceiramente folgadas, confrontada nessa situação com a da. maioria do~ 
.povos cultos ã·a. terra. Estaanos agora atra,•essan·:lo o anno ae ·192:!.! com fOI."· 
tes {]ifficuldades. Calcula-se ' que 0 ÕJeNcit .ie,;te eX'ercicLo serfL de , tluzentos e 
.quar·enta mil co ritos. 

Tal é a situação a que 'nos levaram até ;:~.gOP:l nc~sos àeficit.~ Ol'~amenta

dog .' Pocle1·~a~o~ teÍ-os evitado? Seria uma inconscienc:ia rtspoi1ller pela af-
firmELtiva. 

Desde 1.913, todos os orçamentos acqusam àeficits; no inu'ndo intiero, 
Ainda agora, o do ')Jaiz' que 'passa por st:r o mai~ rico do mundo - os ·Esta-
dos Unidos - · accusa um àefioits. de 697 milhões de dollars sobre 3. 771 ml-
!hões: ãetícit de 20 o/Ó. Na ·Suissa, deticlt de· 20 o/c. Na bem administmda 
Rollanda, àeficit de 30 .olo, Tod~ tres ·mições dfl fina.nca~- cuiõadosamente ge-
r.;das, naÇões de ~oeda forte, ~r portanto immunes ~.:>s d-:s~quilibrir• :l com que 
as baixas· de cambio nos sÓrJ?rehendem e nos torturam e que em grandíssima 
parte exwlicam · nossos àeticít8. 

Na Amerlea do •Sul, o paiz .que mais lucJ;ou com a gw?t•ra euror>êa foi 
em contestação a Republ1ca Argentma . .,Apezar · disso, avezar de sua sltuaçl'.o 
sconomica ser muit<? superior á do Brasil (C01l1o já nos mostrou u quadro n. 2 
r<tro) a Republica irmã tem -accusado esses . deficits orgamentarieF : 

1910 
1910 
lUZ 
m 

Qua.d?-o n. ·r . 

(peso papel :J..rgentino ;L :l$930) 

f 

•• •••• •• o f •.. . .. i • o •••• ~ ••••••••• • • o 

.............. ...... ... . , .............. . 

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

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

········.· ·· .. ..... .. .... .. ...... ... . 
\ ........ .... ... .. ... .... . .. .. ..... .. . . 

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

318 . 665:753$00{) 
310. 85{! : .6~6$000 

i98 . fil9 :991$000 
158.62S:818$00ü 
49~.S4~:lJ60$000 

497.Hn:.ss4~ooo 

416 . 2~'1 :620$000 
472 .r:&S:98D$00) 
361. 7! ·3 :147$'000 
Í60 .7~5:588$01JO 

e mcomparagão com as demais mu;ões do mundo no,:•:i 
de àefi.cits orçamentarios é .aánda das meno'> dur:ots. 
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CAPIULO Il!. 

Agc·ra, não faltarão criticas contra o Brasil, part)da,. 11e. fmancistas rl~ 

outros povos. 
A primeira critica tomará por base o auymento de ?•O$Sa à~viãa publica 

no periodo estudado. 
Sob esse a;specto, as principaE>s nações do mundo es1üo em situação In. 

ferior ã nossa. E:s a prova: 

Australia 
Sue <'ia 
Estados Unidos 
Suissa 
Gran Bretanha 
Françâ .. 
Alie manha 
Belgica 
Canadá 
!ta lia 
Bulgaria 
Turqu!a •. 
Grecia 
Norueg11 
Dimarca 
Mexico 
Hollanda 
Rep. Argentina 
U. Sul-.J\fricana 
Brasil 
Chile 
Hespanha 

Divida micional de cada pa:z 

Calculada ern f. 

Ant.es da Depois ela Augrn ent" 
guerra· 

f 

18.000.000 
39.S.JO.I!OO 

241. 601). 000 
5.840 .000 

4:1J . ·. 20.000 
705.800.000 

4.42F. 53:i,ooo 
74.514..000 

691.000.000 7.6Jd.ft00.000 
1.~19 . UOO.UOO 12.016.000.000 

235.000.600 10.000 ~00.000 
144. 4•)1) ;HJO 1. 009 A 73.000 

67 .zfla.ooo 46il.5·33 .ooo 
606.;)!)1).000 
34.2.00.000 

1:'.3.400.000 
37.000.000 
19.S55.000 
19.800.000 
36.8n.ooo 
96.000.300 

109.521. 'lOO 
126.296.000 
191.492.1)00 
13.52!.000 

376.000.00(} 

2. 90~. 0(•0. 000 
1:!S.OOO.OOG 
47:!.000.000 
13(1. 000 :000 

67.808.000 
!)~.703.000 

s:>,. 200. ooo 
17i!.OÕO.OOO 
11iO .110 . o·oo . 
17lU:07 .000 
252.000.000 
17.651.000 

47S.523.000 

2.060 ~; 

l. 670 ~. 

1. 276 'lo 
1.175 ~ 

• 1.012 % 
814 ~~ 

686 11 
600· 'ff 
594 'Ir 
362 · ~ 

mcr, 
255 .'.0 
246 ._ 

(Nota - Nos algaTismos do Bra~;iJ estão incluidas d1v:das externa. e 11• 
. terna e emissões de papel-moeda sem lastro. 
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Gurnprt. attend~r a que ahi figuram nações ·que ent·raram na guerra e 
· 1arubem nações que fioa,ram neutras urna "e outras . situadas até ~m <!onti-

1ientes differentes. 
Este quadro tem para o Brasil interess_e especia1: e'le mostra quanta 

fomos p;·udentes, no · ~so de -nosso cred,itó,- dlira.nte um p.0.rlodo - ~rri. ·que todàs 
t~s nações do mundo se viram na necessi,:Í_a.de de- a u gmt>nta1· fo~temente a 
sua divida publica.' 

Mas_ o pon_to parúcular,_ para o qual é necessario <!hamar a a 'ttenção -ele 
todos ém frente deste _.quad1;o. _é o -seguinte: contra o Brasil; acha-se ah! in-
~!u '·cla toda: a divida resuftante dP:s emissões -de papel~m_oeda, ao passo qu·e, 
~om relaÇ~o a , todas a;> O)ltras nações, taes ~omissões estão exclui-das dos al-
garismos da $Uas dividas , por não nos t(lr ~;;.do possiyel, obter · os dados "te-
ativos a m~àol-ia 'dellas. Si taes,, da-dos tivess~m sido contemplados coritr~ ellas 
~omo o estão coi:ttra o Brasil;. claro -é :que nossa pos!çãcr se revelaria, tal 
como na ver-da-de o é , ainda muito mais vantajosa do que o qua•drá, qual 
e arl)a, nol-o demonstra. · 

Sal>emos que noss_o cre_clito -foi rr!elhor ze)<:tdo do que a ihures, durante o .,_ 
iodo tormentoso · da guerra e suas liq_uida,ç_ões, ~ j~ motivo -de dcsva ne.cimen · 
o para os brasileiros . . Mothro, pm·ém, ., de desvabec:;znentr, mais fundado esta 
o constatar-se que toda nossa divida _.public': é uma !nsi.~nifte.>mcia . rst<J 

€, d·emo.nstn.·ad·Ó pelo ·quadro -que se se9ue, no qu3-l .s~ apura. quanto d-eve 
adn, brasileiro e quanto deve cada filho lhl.s ma.~-s aoi~mtadaf" nar.ões da 
erra. Note--se ·que se trata de na.ções que PILtraram e Í1a c;:õ'es que não ·en- . 

,.rararn na guerra . 

• 
Qua.àro n. 9 

Divida .nacional -em :E , por habitante (f~·acção de t desprezada ) 

-ranD;, deve .por ca:beça ·de habitl).n.te . 1 . 
llemanha deve por cabeça de habitante . 
rà-Bl'etanha -deve POf' cabeça de habitante ..... . .. . 
elg-ica de.;,e por ·cabeça- de habitante ... , .•. ,._ . ... . ... . ... . 
uecia deve por cabeça. de .habitante . . 
ustral 'a deve por -cabeça de habitante 

!alia eleve. por - ~beç~ de ,ha)Jita nte .' 
anaclá eleve po1~ cabeça de hê-bi~ante 
exico eleve por cabeça de habitante _. . . , . 
starlos Uni·dos -devem por cábeça de habitante . 
ulgm·ia eleve por cabeça de habitante 
oruega eleve por eabeça de habitante 
ollanda •elév'e por cabeça de habitante 

:.•. 

n!ào Sul-Afriea rta d-eve por cabeça de habita-nte 

•••••• • " "l "•" •• • • • 
' -, 
• • • .• • • •• \o.~ •• •• 

..... . · .. 

rec]a -deve P,Or~ cabeça de ' habita~ te . . . .. . . . .. .- . . .. . 

i ~o:,

! · 1·:o 
:E 16J 
:E llll 
f ll!l 
f 74 
:E 73 
:E 5~ 

f 51 
J: 4(1 

J: 2(}-

:t 25 
t 25 
<. 25 
i 2-l,-
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Turquia deve por cabeça de habitante . . • . . • ............. . . ! 24< 
f 2:1: 
f 2.1 
f b· 
f lt 
E t 

Hespanha deve por cabe<;a de ha~itante . . . . •. ............. 
Argentina deve por cabeça de habitante 
Suissa deve por cabeça de habitante . 
Dimarca. deve por cabeça de habitante 
Bras!! deve por cabeça de habitante .· 

. ' .... ,. ........ . . 

Aivda nos algarismos dt-ste quadro, foi o Brasil de .sf<~.vor·ecid<•: - .deve .. 
mos f. 7 por habitantes, ahi comprehendida. a. nossa di\•lda de papel-moed~ 

Qua.tüo a todas aJS outras nações, que nelle tiguram essa divida não foi in-
cluida·. Todas elkis teem entretanto responsa.:)ilidades dt:2t:t . natur"~ ... · MesmD 
das raras que emittlram · sobre lastro metallic0 nenhuma ha -segundo cre~ 

mos. que não deva· a este titulo pelo menos a .ctifferença entrp . o algarísmo-
d·o lastro e o da 'em.lssã.o. 

Pois bem. Estatística me!<mo assim i'elta ·contra o Bras]-, serve par~: 

mostrar ao . m u nl'fo· ~ue a divida · da Naçã~ é UJ?a ninhar>a, .é t:ma insigm· 
·rrcancia compara:da com a · de todas as ~açü~'s no quar.rc 'contempladas, en 
tre as ·quaes figuram as mais civil1zadas e ns mais org·ulhosa~ cw ·ten·a! ... 

··CAPITULO lV 

PAPEL-MOIIDA 

Outra critica contra o Brasil terá de certo por base o imgm~nto · do no;•>· 
meio <'irculante dut·ante o período estudauo. • 

Nenhum do estadistas bras:leiros que' sub!roreYera..-n decretos de pnlis. 
são de papel-moeda, praticou esse a c to com prazer: totlol' emil ti!·am a con-
tragosto, imt>lillidos e ,forÇ3dos por circumstancias, q{,.e · dn oulr0 mod·o nã~ 
poderiam remover, sem males multo maiores 

Em' 19i2 - pr.!ri>.eiro anno do terrivel df'cennlo da guerra bav!a.· e"' 
circulação no Brasil: 

En·. papel-moeda do Tt)esouro 
Em notas da Caixa de Conversão 

Total 

........ ....... 6r~. 9~5: ~~õSOII?· 

40u. r. as: sMSt\01 
--· _, _____ 1 

1. 013. 961: ~:!'-SOOO 

Sem embaraço de tal .circulação o camh!o mécllo de!'se· anno J11cttõt<'\'e·!•· 

com firmeza a 16 5j.:ll2. 
Em 1913 começou a r.orr!da contra a ·•:::aixa de Conversão. Della rornm 

l!'etiraAios, com a incineraçã,o das respectivas notas llO.llP.8:400$000 . c;oinc:-
dfu essa ·r.educção, enorn1e em um só anno, do melo. circulante, com' um ".lt· 
ficlt" da balança commercial : exportação, f.5 ' milhões e1;terlinos; importa 
ção, 67 :mdJhõe&. N·essas condições 0 que poderia- '\·ir a st·r o. anno immedia· 



to de 1914, senão um m:nno 'de grave crise de. Ji.qúidaçôes? Foi o que acon-
teceu mas ·com uma poderosa aggravante·: a corri-da contra a Caixa de con .. 
versão aug'll\entou sendo della retirados em 1914. mais de 137.560 contos, isto 
é, muito mailS ;ao que 'no anno anterior ... N<;ste anno esfala a conflagraç:1n 
européa, Portas _d<e todas as nações ·extrang-~iras fecha.r}~ts para sahida~ de. 
ouro,- .mesmo para e_mp1'~stimos publicas f>Xternm;. N'& mercado~ ülternn., 
as apolices de 1:000$ cahiram até a cotaçã0 .de 756$. A~ rendas publica"! 
de 6H in:l contos em 1913 tombairam para 420 mil contos' apenas em 19H 
contra uma despeza :legalmEinte decretada •l<:sêle o ann0 anterior, r.o algarls 
mo de. 796 mil ·contos. 

Foi dentro· dessas circumstancias, nos RnHos seguintes ·do . t u.rvq deceÍl-
nio prolorigada.s com maior ou menor ·violendà, que o 'Govern0 elo •-B~àsil 
ap~llou pa:t(l. ':··as emis8ões de papel-moeda. !-'h nação dn mundo que. envoh 
vida em -co~dições iguaes não te'nha emitticlo - essa que atir~ a primeit-.-. 
pedra . .. Adiante v:eremos, que nenhuma pedra nos poderia ser aÚrada. 

Emittimos,, por veontura:, "desvaira damente? Não. 
A seguir vão as ·provas ·:-. 

QUADRO N. 10 

Meio ci!"c1~lf01te no decennio 
1912. / 

Papel -moeda ·do Thesóuro o o •• ~ ••••• G07 925: 525$0il'J 
Papel-Moeda da Caixa de . Conversão 436 . 035:800$000 

1913.: 

Papel-moeda do Thesouro ·········. G01.488:303$50u 
Papel-moeda da Caixa dê Conversão 3D5 . 347:400$0l1" 

1~14: 

Papél-moed-a do Tbesouro ..... ~ .... 1;22.496.601$500 
Papel-moeda d!;l Caixa de ·conversão i57;786:930$000 

1915: 

Papel-moeda do Thesour o . .... .. ... :182.089 :527$5&0 
Papel-moeda da Caixa dl:l Conve•·são B4 . 559:930$01l•J 

~ 

1. 044 . G·lÍl: 325$000 

89 3. 83.5:703$5 )') 

n8L'. 282: 948$501) 

l. 071;. 649 :457$5!11) 
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1916: 

Papel-moeda do Thesom·o o·. o •• o ••• ~ 1.122 559 :930$0ú,i 
Papel-moeda da Caixa de Conversão 34.!i59:930$000 1.21i.i19:691$000 

1917: 

Papel-moeda do Thesouro ·········· 1.3S9.414:96!$0~l 

Papel-moeda da Caixa de Conversão n4. ~59: 9'30$00•) 1. 483. ~74: 897$00n 

11918: 

Papel-moeda do Thesouro ·········· 1. 679 .17·6: 058$500 
Papel-moeda da Caixa c:!~ Conversão 20 9_22 :4i0$3!!3 1.690.G98:068$8~ 

1919: 

Papel-moeda do Thesouro ........... 1.729,089:675~000 

Papel-moeda da Caixa de Conversao 19. 32!!: 9"90$00•) 1. 748.418:665$000 

1!120: .. 

Papel-moeda do Thesouro ·········· 1.82R.968:453$000 
.f 

iPapel-moeda da Caixa de Conversão 19.32R:990$00~ 1. 846.291 :44~$0!10 

1921: 

Papel-moeda do Thesouro ........... 2. 054. ~26 :843$001• 
Papel-moe(la da Caixa de Conversão 11l.097:955$000 

2. 070. ~24: 848$00A 

1922: 

No exercício ~m curso, . a circulação· attinge a 2 ~ 226.000 cont'ls (d0118, 
.milhões e duzentos e vinte seis mil contos). Cumpre notar que neste total 
estão incluídas todas as 'emissões da Carteira de Redes::ontos. 

Cc,mo se vê} augmentamos nos~a circulação de um milhão e quarenta e 
quatro mil contos, para dous milhões e duzentos e vinlle e seis ril.il contoo .. 
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Certc. - "' cont.m. esta affirma<;iio n!.ngueln discute - fõra. mil VP.~<:>s 

prefer:vel que não houvessemos s-ido forçados á!' emis~õe~-. que fizemos. 
Mas, já que circumstanc!as que não .{;r~~mos, rrias QW' viera.m ·lá de fôro:t 

e de que fomos vict:mas, nos coàgiram .10 p:npr~go dr• papel-moeda, temos 

0 dil'dto de recla~ar ~xame judicioso .sobre ,t c:onducta tlo Bra,;il nesse par-
t!cular. para .citie se verifique qu'anto são cx!lggêradas as crit:(:as de que 
nos fazem objecto '! 

Ei'n prilpei·ro logar, esse augmento_ de nossa c!r.ct,tlnç.ão não ·se ope,·ou 
de un• d'a para outro mas sini no d-ecurso •f.r: rlez amws. Dur:'i.nte esse• perto-
to tivemos ri.ugment~ oo população que não se _comparu com o de granda ' . ' 
maioria. das naç:ões do mundp: e que é surpt·~hend:mte:nent.e SL'perio~; ao de 
vaçõ<~ da Europa, que. tantas \•idas t~v-Ol~·nm sacrificQdas no>O campos ae 
batalha. 

O criterio que deve reger o augmento de circulaçã~> -rnonetaria em palze& . . . 
õ populações, que dim '·nuem umas. e que ~sca.ssamente prngrioem outras. no> 
espaço .de dez ~nnos. nã,o pôde ser o mesmo a _appliGXI"-;;p a paizes que, no 
mesmo espaço de tempo cresceram inocomp:·lrave1rnente ·.>m .habitan tes, isto 
é, em nume~o de factores de trabalho, o~ melhor, de productores de riqueza. 

A doutrina classica e vtlrdadeira., que Ct)nden;ma a fabri<:'.ação de signaes 
monetrrrios não ocYr responàentes a vO·lor rLln·ttm, creatlo nãc, _pôde l;'er 'invoca-
<11 s:não tendo-ee em vista, e cautelosa.meme· as circumstancias de: facto nv · 
melo sooial a que se· queiram applica.r .suas conclusões.-

No Brasil, o augmento que ·se verlfico:i no meio ci:rculantr· tem jus-
titic3tiv~;. mal~, a.Uendivol ~o QUI} 1t <ie quasi todos os ·r1ovos cultos que boll-
v<ram de recorrer em muito maior escala ,t esse. eXP•"liente. Attend~-se . 
No decennio anter:'Or ao que vimos .estudan(lo, 1902-1P.l! . as importações e 
xpo1·tações do Brasil sommadas, produz;rain S50 milh003 de LbN.s. méd~ d,-, 
tenta e Cinco m.ilhões pa.ra cada anno. No decénnio exnminado, 1912-192t, 

lias ;;Jroduz.lra,m 1'.315 I:Tiilhões média ele ce!l·to e trinta c url't milhões. Ora r, 
tural que este decei)JliO houvesse dt> reclamar mu't0 mui~ númerar:o (54 •!• 
rr.ais) do que o antE<rior . mesmo restricta a observaçu-': ·eix:clu!i 'vamente :,.., 

tom:nercio inter nacional . Mas. a obser~•ação <los factos não .. pôde parar ahi : 
ttllrn de estend~r-se ao comrnercio Jãvoura e j.ndu~tria ir· •er~os ou domestico<; 

Ora paa dem o'nstxar-se o augmtn to da producção >•.gr:cola Interna bas-
em contemplação o augmer.to ' da p opu lação. En·t~.tanto o surp~hen

ente augmer.to do vàlor da _producção não é tanto dev 'do f .agricul •u:-a quant<> 
é â industria nacional. A guerra suscitou vara o Br!t>'il um .surto de pro-

ucç:io industrial tres vezes malor no <lecennio de 1!112-1921 , do que no 
nterior. Consi·deradas essas tres circumstan•J'as de facto - des<-n-iolyiment., 

IJa J.lOJ>Uiação, -desenvolvimento dos valores do coin:J.nel'"Io in terna.cior,ai ~m 
ropoJ·ç:ão _m-édia de 54 •i•; desenvolvimento dos valor~s da l>''o'iucc:fu:, <! 

Fonsumo int~rnos, ~m J>rnl\r.m;ão m·~in do eerca d.e 150 •[• -- i'.rnprehende-
que os valores e os voluin·es de merca!loria.s ·tenham 'ti'ipliC9tl,. no ul~i

lno decennio, em C'onfronto com o aniecior. 



184 -

Estas circumstancias ,'levem ter grande peso no estpdo ·da~ just!.pc&.tiva!t 
pa;ra Q augomento; que oi·f {!e 112 •.j0 , no nosso meio cit'culante durant-e D 

longo período considerado. 

Muitas outras 'nações da ferra dentre ellas 'as mais cmtas " maJ.s orgulho .. 
sas·, por motivos muito J?onderosos, e certo, augmerjtaram . s.uas ci r <>\• l;u:•5 . 
fiduclar!al! em proporc:;õe.s ntuito mais ele1XLcl/l.s . do que ftOs,. sem terem (•(•m~ 

- nós as ' justificativas do cresc~mento de população nem de. augmento dOI! n-
lores de seu ç:ommercio interiiaoiorr<tl, nam de grande sur.to agTicola e h 
áustrir1.1 interno. 

A prova disto aqUI ~stá.~ 

Quadt·o ". ll 

Meio . ~irculan..:e j)apeJ 

Antes ru. guerra -:- DepoiR da guerra - P·roporc'lo ô'o ·augment() 

Rumani~ (milhões ·de leis) 
França (milhões ode francos) 
Italia (milhões liras) . . 
Suecia (milhões de kroners) 
Grecia (milhões de draonmas) 
Hollanda (m!lhões de florins) 
Suissa (milhões d~ francos) _ ..•.• . 
'Gran-Bretanha . (miihões de· libras • 
Hespanha· (milhões de pesetas) 
Brasil (contos de réis) . • • • 
Japão (milhoões de yens) • 

........... ·. 

412 
5.9Ü 
2.2\it 

154 
22(! 
3]1) 

-267 

4~ 

91:1 
1.044.061 

312 

i.730 318 7• 
22 S45 279 % 

•(i ll33 25a 'P 
467 20S '1t 
f.94 2oa r. 
P.2(l 1G4 ?t 
612 129 o/t 
271 125 "' 

2.075 12B 
2.226.000 112 'I 

618 98 ... 

A -respeito de outra.•;' nações não contem'poladfl~::~ neste quadro não r.,! 
foi possível conseguir dados contendo os •Jous termot'> d~ romp=a<;;ão de .~a· 

m~los circulantes ant{)S e depoi.s da guerra. Mas en~re . as contempladas,~· 
guram nações administradas com alta pr.udar:c!a ·financetra. Isto ba$ta ~~ rt. 

que c.omprehendamos que os dados oinittldos com rela.çã.:) a outras não a' te. 
rariam se~),sivelmente a posição .cio Brasll :'!Essa eloquente· lista. 

Sob o ponto de vista de nossas 'tão mah1in>idas eml!;~ões de f. a pel-m~ 

nosso pafz •não tem motivos para sobresalt'JS. Ao coritrar:o: conforme at"'· 
bamos 'de v<er p~demos nesse assumpto tai!ár ao mundo de· vlseka êt"2,1li•l• 

Pcucos paizes teem papel-moeda que valha tanto como .o brasileiro. 

A actual crise de ba.,!xa em seu valor internuciona.i .é .forçosarrúin te tl'\11. 

sitor:a. 
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Para el1a estão concorrenrtes causas passage!rás ~h'! ci"dem externa e de· 
ordem in terna . 

Das primeiras, a mais importante é · a pol:tica européa, que con'tinúa em 
fstado de desassocego, em frente do problema das reparações de damnos da 
'guerra e ultimamente em frente dos negocios do Oriente Proximo .. Parall~
lamente a essa causa politica, campea na Europa uma crise de empobreCi-
ment~ economico sem . igual na sua historia, c.'r!se que coincide com 9 estado 
de insolvabilidade de vari-os thesouros de .nações até' ha pouco ricas e pros-
peras. Formam-se IA fóra essas tempestades, agitam-se assim os mares das . 
nnanças eurQpéas, e <lellas '\1êm as ressacas corutra os me1;cados dos o)ltros 
continentes, e poJ;"tánto tambem da Ameri-::a ~o Sul. E com tal impetuosidade 
ellas nos vêm atacando de cerCa. ·de dous annos a esta parte, .que, c'?mo exem-
plo, 0 papel-moeda é:rculante na Argentina, gar\1-ntido por lastro ouro cocreA-
ponde1).te a 80,Hi •J• do seu valor, tem soffrldo solavan'cos de baixas total-
mtnte imprevistas. 

Entre1anto, a .depremação sof'frida pelo papel argentino tem sido de t,al 
ordem que " .dollar, em Julho dê 192.1, era cotado em papel argentino com 
agio de 5Q •J•, o que significa uma desvalorização de 33 •J• do peso ouro ar-
gentino, que em 19'19 tinha ágio sobre o prqprio dollar-ouro american". 

() papel-moeda uruguayo, ·com seu lastr~ ouro equivalente a 61 •j• de 
seu valor n·ominal, tem soffrido depreciação identica. 

O papel-moeda chileno, que durante a guerra subio a 17 1J8 d.; em 1921 
cahio a 9 d., em Janeiro,. e já havia rodado para 6 3J4 d., em Jul'ho do mesmo 
anno. Vê-se 'assim que· a · repercussáo dos desastres em·opeus não af.fecta só 
a nôs brasileiros, mas a todos . os pa.'zes nossos vizinhos, isto para 'não fal-
larmos da~ recentes r1uédas do marco, do franco . francez, da llra, do es-
cutlo, etc. 

A e~ causas externas, por sua natureza pou<!o dun,Ldouras, ajuntaram-
se, nc Brasil, em 1lf21-l:92Z ca:usas inter.mus, casualmente occorridas em si-
multaaeidade com aquellas.. Foi em primeiro Jogar, a medonha campanha 

lpartidaiia pela successão presidencial, v:vida. por entre torpes calumn!as e 
la-Isificaçõea, que davam do Brasl! aos povos extrangeiros a idéa. de sermos 
um paiz moralmente 'pobre, e sepultado _c<mdign'amente ao som de h·edo~ 
tiros de arttpl.aria contra um.a grande cidade aberta e desprev~n'da ... Foi 
em segundo lugar, a !ntercurrencia de dous "defic!ts" seguidos, 1'92·0 e 1921, 

lna nossa bala·nça dommercial, annos em que importámos mais do que ex-
pariRmos. E ainda agoca, 1922, en'c.ontriLmo-nos -deante da fraqueza de .nosso 
melhor trunfo no j~o do cambio, que oé o caflé, cuja colheita estA se:tdo ve-
~iticada reduzjdissima, ao p'onto de impressionar vivamente todos os inte-
ressados. 

Causas· essas internas tambem sem dura~ão, porque a ordem legal estã 
jt:arantida, ~ não é de esperar-se que os agitadores não sejam sempre ven-
~idos em seu c,rime con'tra a paz publica. Parallelamente, estamos diarla-
~ente recebendo noticias de · que ,a safra de café para 1923 desenha-se P.rn 
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condições excellentes c'!e farta producção. Bastam essas clrcumstan~ias para 
que o cambio suba em 1923 • . Mas a ellas accrescem outras • a de que a - bor-
rae'ha amazonica tem tido maior procura e m elhores preços: a . Çle que o 
algodão e o assucar S{,guem <> mesmo .caminho; a de .. que se vão restabelecer 
de :.Janeiro em diante · os serviços de eÇportaçã<> do maior dos né'lisos frigo-
r.ificos e a de que, nas rodas fi-nanceiras dos Estados Un'ldos, a co.-1selha-sc 
franc!amente o emprego de dollars amer icanos no B;rasil. 

, \I 
Em confirmação •1eesa expectativa, G .sal-do de nüssa balança ,commer-

ciai estâ.-se firmap.do a .. favot· d.o Brasil. Nos mezes de J'ane'o:o a Setembro 
'de 1920, i! vemos tim sa{do a nosso favor apenas de õ50- 000 libras; em. iguaes 
mezes de 19-21, tivemo~ saldo co1~tra nós de 7. 5•61. 000 libras; ad passo quo 
nos mesmos mezes ti,; 1922, tivemos um saldo a ni>&so favor de 13.890 .000 
libras. E' evidente a mudança de pezo nas conchas 'da balã.n~;a. 

No anno· de 1923, a .:10ssa situaçã:o se vai .fatalmente mod:flcar, em sen-
ti-do multo mais favoravel. .O saldo de contas interrracionaes desenha-~e 

multo promissor, nã.ci SErá de pasmar ·que elle .exceda de 40 milhões de ltbra::s, 
com repeccussão immcdiata sobr'e · o cambio, :t:ro set;rtido àe elevação aas 
taxas, vale d!zer, no sent!dü do augmento das importações, das quaes o The-
souro Nacional -haure o mais forte de suas rec·eltas. 

[Repetimos: poucos paizes Ú~m papel-moeda que vaJha tanto como " 
brasileiro. 

Sem termos o problema _gravíssimo <la diversidade de raças e aspiraçot~: 

dom o problema dos s o,m-traba lho ignorado entre nós, ao passo que cons titue 
cancerosa chaga da.s n'ações europée.s; ·sem term'Os commu nismo, bolshev:smo, 
etc. ; com a politica e as rendas. publicas or:entadas no sentido do fomemo 
da nossa producção ; com a "' virtualldades economioo.s do nos.>o a bençoado 
sOlo; com ordem legal >dentro do pa iz; - o Bras!.!, queir~m o~ não queiram .. 
os zoilos - ha de ser seni demora o refugio dos capitaes etiropéos, e!Jquivo~ 

âs taxações pesaddisimas a que os sujeitam as liqu'dações' dos com promissos 
da guerra, e atemorizados ante os perigos de irova conflagração que con'ti' 
nuam a ser pezadêlo da Europa. · 

Cumpre addÚzir que, no me!o das· diffic!uldades por todas. as nações sol· .. 
fridas nesse memocave! decennio,' o Governo Brasileiro en c,ontrou meios : a) 

de reunir ouro em moeda e _em barra, nas caixas do .Thesouro ·Nacional, em 
aJgar!smos que correspon'dem a cerca . de dez milhões esterlinos, ou perto de 
40 mil contos papel; b) de .,adquirir titulos da diviõa. externa no valor de 
um milhão e quinhentos e vinte mil libras, 9u ·60. 800 contos papel; .c) de 
a.dqulrlc 37.500 .contos de acções do Banco do Brasil; d) de empr~tar a 
este banC'O, .para opernções ·cam·biaes , 1. 000. :JOO de .dollares, correspondenteS 
a. nove mil contos papel; e) e de adquirir stock de ma.::s de 4.000.000 .de sad· 
cas de ca!é. Ao lado disso, o Governo adquiriu e con'-struio centenas de kilo· 
metros de vias ferrea.s e telegrapbicas,_ beneficiou portos, construfo dezenas 
de ediflcios publicos, e adiantou consideravelmente os serviços r.ontora ~s 

seccas do nordeste. 
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CAPITULO v 

BÀNcci .po BRASIL 

.~~· 
Nà. complexa. engrenagem de nossa vida financeira, ·ha uma mola, qu•. 

p6'de ser chamada a mola reàl; ê o ·Bane;'o do Brasil. Dev~ elle s
1
er, ·e· 'agora 

· o~ rea-lmen'te, o éentro dú tiystema battcario dü -paiz .. Es:t'-ldando nossa s i•. 
luação economi-c<c-financeira , não seria sensato deixar de consi-derar este im-
portant!ssimo depártamentd , 

A dolor~sa Iiçã:ci da sus-pensão d~ pagamentos do Ba~eo da Republlca, 
sob a administração ministerial IMurtinho, con'venceu a toda gente da ne_ces• 
s!dwde indeclinavel de i;o~sulrmos um estabelecimento bancar}o, de forte pres-
tigio, para "}ea:der" <:l8.s grandes operações -commerciaes no paiz. Essa con~ 

' vic!ção tem orientado os governos, de en'tão até hoje, no salutar sentido ·de 
fet•talecimento ~o Banco do Brasil, cujo maior· accionista ê õ Thesouro Na-
cionaL 

Essa bôa politic!j. está tão triumphante, tem produzido taes frutos, que, 
a;p~z~r de tãó oo:lamjtoso o decennlo da guerra, delle sahe o ·Banéo ,do Bras:·! 
rejuvenescido, pujante do re.curs_o e de credito. 

Em 1896, o Banco devia ao ''l1hesouro muLto mais do que o seu capitál: 
devi!Í 159.190:·58.7$ em papei e ,1. 574,621 em ouro~ 

Em 1-901, as .ultimas forças do Banco se ex'hauriram, e teve elle que 
cessar pagamentos. Si\- continuou a viver, e isso mesmo a _reboéo d"ofi bancos 
extrangeiros, porque o Thesourci mais uma vez o acudiu; a.) emittindo apo-

llices pa ra pagamento~ ~os . sell.s credores. b) recolhendo aci banco um milhão 
esterlino ·para suas ~perações cambia~; c) abrindo-l·he uma con'ta c.orrénte 
até o maximo de 25.000: 000$()00. 

No decennio de 1902-19:11 , o Ban{Jo _ se foi recompondo mercê da gener()-
,sldade do Thesouro. A.o termlttar-se esse decennio era eUe um estabelecl-
lmento j.á em b~as comlições, ma,s relativamente- frado. 

Aba'xo damos em succlnto qu?-dro a synthese dp estado do Banco em 
IAgostG de 1~·12 e em Agosto do corrente ann ... 

QUA!'RO N. 12 

Carteira. do Ba.nco do Brasil 
( 

(Letras desco~tadas ........... .. ·• · • · 
JEmprestimos em contas corrente!i .. 
p::leposito. . ... , .......•........ • • 
~aixa ~ . . . .. · .. . .. . .. . ... . ô ... • t:~· ••• 

Agosto de 1912 
,.(, 

46.138:315$460 
2'7. 848: 787$&33 

132.328 :·449$0.84 
. 44.9-74:90.7$470 

Agosto de 1922 

655 .. 580: 738$<64-6 
317.978 :280$•57·5 

1.037:7-35:~36$595 
:11t6. 611:9 93$995 
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Estes algarismos ('Jzem mais do que , quaesquer dommentarios. 
O valor cambial de . nosso papel-moeda depende substantiva.mente como 

.em todo este trabalho demons-tramos dos saldos maiores ou · menores de 

.nossas exportações sobre, nossas importações; mas, de.pendG tam·bem, embora 

.a-djectivamente, da acqão dos bancos .que negociam em. cambios. .Da4i, 
:transdendente importan·cia .de .Possuirmos, . influindo decisivamente nesse 
·mercado, um esta.beleclmento baneario orientado em favor d?s grandes in-
teresses nacionaes ligados ao valor do nosso meio circulante. Actu!lllmente, 

.já. podemos a:zer que cabe ao Banco do Brasil essa invejavél situação: -

.quatro quin'tos d_? nosso movimento de operações com o extrangeiro passam 
:Pela carteira do nosso grande banco nacional. 

Cem a carteira do seu aetivo já depurada de :rnáos titulas, o banco a,pu. 
·rou em 19211 lucros liqtildos.que ascenderam e. 31.416:•647$175, dom um fundo 
.-de reserva que se ele'V·a a qua.si 45 mil contos actualmente. Seu capita.l de 
·70.000:000$0'00 foi integralizado no anno passado (1921); e já estA .elevado 
:a. 100.(}()0:000$000. . 

Concentrados nlas mãns do Ba~co estão dous serv)ços importantissirnos: 
,_.,. o ele compensação de cheques (cleari.ng-noÚse), jâ amplia.do . âs praças de 
-s. Paulo, Santos, Porto Alegre, Bahia e R~ife; e o da Carteira de Redes· 
.contos, a grande valvule. de segurança . para todos ás institutos bancarios 
:bonestos do paiz. 

Com taes serviços, já o banco tem creado suas esporas de cavalleil'o 
·para converter-se no grande ban'co derttral er:qiÍ;sor, de que o Brasil não po· 
,derâ prescindir. 

Em taes circlJmstanclas, a intervenção salutar do Banco do Bràsn não 
:POde se,r dispensada em todas . as grandes opocações do commercio interno ou 
-externo, que de ora em d.iante ten'ham de ser realizadas em nosso paiz . 
.Mais do que is:o o b.\nco começa a ex~ender sua acção aos mercados ex: 
ternos: - jâ .está cr~ada uma sua filial na Republica Argentina, e estão 
em andamento as negociações para a · creação de outra no Uruguay. Esta 

·~ 

bOa orientação donduz:rã o ban'co â creação de filiaes em· outros pa:w, 
para onde enviamos nossas mercadorias de exportaçã.o. Com um banco bra-
:Sileiro, ao lado de um consulado brasileiro, ein cada uma das. praças ex· 
trangeiras com que temos nossas mais avultadas transacções, poderemDI 
.vroteger no~sas merca!"orias e · nossos commerciantes nacion'aes que as quel· 
ram, por si mesmos, · ce>l-locar nesses mercados. Até aqui, os lucros c·ornmer· 
-eiaes sobre nossa producção exportada e sobre nossas importações vão to· 1'19 
.dos para fOra do Brasil, percebidos por firmas extrangeiras. PredizamO! 19, 
modificar esse 'estado de cousas, <;J.Ue tão desvantajoso nos ê na balança daS j~ 

.contas ín'ternacionaes. 19: 
Possuindo tiro banco em tão soli4as condições, e do qual ê o Thesouro :19· 

.o maior acc:onista, nada mais natural do que pelas carteiras desse banco 
passarem as grandes operações do Thesouro. E' o que tem :nos u!timlll 

..annos acontécido. Actualmen'te, afinal, trocaram-se as bolas: em vez dt 
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itco dQ Brasil, C(}mo até ' ha pouco, dever ao Thesouro Nadional - ·hoje 
o 'l'hesQilro Nado1)al quem de'fe ào J3u,nc~ do Br~sil, ·em·bora ·deva-lhe conta 

ue nem ao Banco nem ao Thesouro ·faz mossa, 
A situação do nosso maior 'institvto de credito :perm:itte agora ~o Brasil 

nlrente.r tran'quillamcnte os prbblemas de nossa recons'tituição financeir:i e 
o fom ento de nossa .roroducçâo. exportavel. 

CAPITULO VI 

POLITICA FINANCEIRA A SEGUIRMOS 

Nos capítulos an~.eriores deste trabalho, temos mostrado, ní'io com arti· 
leia! optimisri1o, ·mas com dados esta:tisti.cos re&es, que o Brasil, em con-
ronto com os povQs t•1;1Jtos, se classific~ em situação verdadeiramente digfüi. 
os melhores elogips : · · 

Seria real.mente uma lastima que de. ora em diante perdessemos essa 
nvejavcl posição, deixando-nos ataiantar ou mesmo succtimbir qiante de 
ifficuldades .que ·são sem duvida muitíssimo sérias, mas ' que - como muito 
em diz S. Ex. o Sr , MLnistro da l!,az;enda - constituem "um estado de 
esorganização, momentanea de nossas finanças publiéas". Somos um orga- . 
ismo robusto, assalta,do por um incidente morbido que faci1rnente nos ·pôde 
er fatal; se medicbs E' énferm·eiros hão forerrí cuidadosos e energicos . Mas, 
~ação Brasileira' é. wn •paciente doci1 e ,coraj·oso ... Submette-se e,iCIJon-

neamente .á. prec:za intervenção clrurgica. E' um doente que se pôde a 
priori" , c!onsiderar !lOlidamente rest abeleqido, desde que os en'fermeiros e 

meclicos ·- poderes legislativo e executivo - c!umpram o seu devoc. 
O que no.;, està. .a sphyxiando r, · a certeza, que toda a gente tem, de que 

.o f'hesouro Nacion!l!] não pôde . pg,gar em dia nem os . .jurOS;. quantQ mais o 
pita! que tb'ma en:prestadu, mesmo excluída a divida! 

Desde 1908 qú:e es:tamoo vi~tndo ~e:.sa ag-Onia ... O ultimo anno em que o 
besouro Nacional teve S?>ldo e pequeno foi o de 1907. Dahi para cá;, os 

têm sido estes: 

QuCLdlro n. 13 

••• ••• •• : •• ~ - · •• o o •••••• : • ~ • • • • • o ••• o • ; •• • • • o •• 

••••• o •• ••.•••• • . • o •• o • o • • • , . .... .. ~ ••• o o • • • o • '·• • o 

...... .. .....................•....... ············· 
· ··· ···· ·· . ············ · ····· ·· ·~········ ... .... . I • ' . 

t .• • 
• • • • .• • • • • • • • • o • • •• • ~ • • • • • • • • • • • • o • • • • • • o .. • • • • • 

... .... .. o • • • •• • • • •• •• ~ • o ' . • • • • • • o •• • . • o • • •• o • • • •• • • • • 

7Í3.168:4l9SOOO 
65 , 780:189$000 
9.6. 519 :,5,38$00u 

10.4;A65 :·297$00lt 
1166 . 9•32: 046$00~ 
132 .248 :91)8$00& 
37.6.479: 1·58$000 
2•95 '1!30 : 4::l2$000 
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1Somma .................. : ....... . 

·Média desses deftcits, por anno - 190 miZ contos • 

201. 884 :<14ü$boo 
308.:341 :056$00u. 
247. &.66: 649$00& 
íOO. 7-71: 928SOOI 
2ú8. 991 :099$ouo. 
302.709:381$000 

----- ---;-, - . 

Estâ. claro que isto nã0 pôde .• conti'nuar assim . .Até agora, fomos nw 
aguentan-do; .mas de que fôrma? Mui-to penosamente. desapertando para a 
esquerda com emissões inconvenientes -d·e papel-moeda, e para a direita com 
funàings e com emprestimos erternos. em condiçõe~: gradativament~ mai1. 
onerosas e mais vexatorias. 

Sim. gradativamente .mais onerosas, e vexatorias, tent:o-se em vi~ta naç 

só as -taxas dos juros, como as garantias exigi'<las para os emprestirnos. Es-
tamos _ficando hy.pothecados ao estrangeiro da cabeça aos pés .. · Veja-ae: ~ 
rendad das alfandegas da União estão hypothecadas aos funàngs de 189M e 
'1~14 (Londres), e os remanescentes ao em,prestimo de 8 . % de Nova Yórk. 

As estradas de ferro federaes, com exclusão da Central C:o BasiJ, estão 
hypothecadas ao Rescislon, de 19D-l (Londes). 

As Obras do Porto da. Capital Federa:!, aos 1903 e 1908 (.Londreaj. Ai; au 
porto de Pernambuco, ao de 190<9 (,Paris). Os impostos de consumo e de ~ello, 

ao 8 % de 192-1 (Nova York). O caf~ , a~mazenado para 'valorização ao 7 o/• de 
19llz·. As rendas municipaes do Districto : .Federal estão hypotnecad!ls, com 
endosso da Unlã.<i. ao 5 o/o de 190& de Londres, ao 4 112 o/o <1e 1912 de Lon· 
dres, aos ·8 %. de -1:921 e 1922, de Nova Yi>rk. As renC:as da Central ao norte· 
americano, $2·5. milhões, 1922. E ainda estamos em moratoti:1, Qflle vai cessar 
em 1927. 

Agora, porém, E:Stainos chegados a uma atmospherh. db apuros com[Jie· 
tamente irrespira,vel. Os de&apertos para a C:ireita e para a esquerda. retro 
a11udldos, já nos E:dtfio tugindu sob os vês. O capital estrange:1ro para em· 
prestimo externo fvge de nos; ,já. não temos mrus rendas nenhumas de im-
}JOrtan cia '})ar&. offerecer em garantia hy.po-thecaria . .. o. capital nacional, dt 
sl escasso, tambem esttâ nos faltando poara . emprest~mos - as .a.polices mter· 
nas jâ pouco mais alcançam aCima. de setecentos mil réis .· E quanto a en~> 
sões de "papel-moeda. si não as estancarmos, si continuarmos a empr•;gal-ai 
para cobrirem-SE' Ol' àeficit.• do Thesouro Nacional. chegaremos rapidamenlc 
á. r,situução 'de tamanha desvalonzação do melO· circulante, que ~a vemos li 
pagar um conto de réis por uma duz!a de _ovos, ou cem _mil réis a um engr.l-
xador pa.ra nos lustrar as ·botas, como em outras' terras está acontecendo. 
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Estamos no começo !!:o declive. que ·termina nesse abysmo. Ainda pode-
mos recuar passos atraz, evitando-o . AI:Qa-nhã. o recúo já será impossivel. .. 

· E que vergonha pa.!'a O!! brasi-lo,iro~: : Devemos uma dJ.vida pequenissima 
_ como jâ mostr<â.mos ---, . para uma. naçâC' como a nossa. e andamos O. ara-
mente vexados perante ·nossos credores.. Acabemos com i-sto ! 

1,920 
1921 

Para· 1-923 a situação ainda· serã _peor. 

As rendas . da União no , trienriió d'indante têm sido: 

Ouro 

.. -.......... ....... : .. .. ....... ... . 

Papel 

1922 (a,plproxiomada) 

141 .. 5<39 :<800$000 
82. <t49 :·715>5$000 
70.000:000$000 

~M .•M~8 :o.nJooo 
542 .•&18: 0012$000 

MO.OOO:OOÓ$000 

Mé:!i&. annua. é:o •tt:"ienr.ic , , .... , , .•• . , 
l::r-ll.-589 :~$000 1.&37 .l'!í6:099$011t' 
97 .. &R3: 1·85$000 · 545.718: 699$00() 

Esta média é forte de mais· ;Para 'base da previsão para 192:3; ·,-~aC.a a . I 
baixa ·de cambio (que não a:ctúou em '1-920) não ê sensato attribuir a 192< 
mais de ss· mH contos, ouro, prev-isão esta antes' optim:!sta do qJUe ·pesSimista. , 
Ora, a deapeza em ouro, prevista ·no 'projecto de orÇamento para 1923 attinge 
a 91.886:'680$; a despeza, papel alcança 1.068.000 coritos. 

Como as c ousas estão, deveremos ter em 1923 um· d.eficit ouro de 6 ~ 886 . ,. 
contos; e um deficit papel de 4913.000 eontoe. Reduzida a -parte ouro a ,papel. 
e sommada ao defict~ papel. devemos. esperar pal'a 1•923 um deficit total 'de 
540 mil .contos •. ou 45.009 conltos por mez , 

Note-se: esse form~davel defioí.t occOI1l'erâ em 19•213, quando ainda se 
acham suspensas nossas amortizações de grande parte r e.a divida externa. 
E temos de · retomar nossos pagamentos muito breve, em 1·927. · 

Na •P'I'aia Vermeiha, dentro do proprio Hospi'Ci'o de ·Alienados,_ duvidamos 
que haja a:Iguem e. sustentar que tal situação deva continuar. 

Deficit de -640 inil contos em'1•92·3. . . E' assombroso ! ! ! MostrámÓs atraz 
{ultimo quad.ro, sob n. 13) ,1.q,ue a média d~s. deficits, em que viemos vivendo 
até f!m eo anno passadb era de 190 ·mil contos, digam:os mesmo de 200 mL. 
con,tos por anno . Como ê que 'a-contece agora o salto r!!lpentino desses 200 mti 
contos, para 640 mil contos nq exer~:io financeiro de 19~ ! Como se ex-
plica. isto ? Que ,:causas motivaram esse rapido e . colossal desmoronamento 
a ma,is ? 

As iniciativas arrojadas d-o ISr. Epitaeio Pessôa não foram eicecutadas . I . 

com recursos ordina4ros das 41'7-eca.dações de impos1:os_- foram effectivada.. 
com recursos d;e operações de crec:wto interno !'l ·externo que elle deixou con-
solidados, Salvo com relação a. 8·20 mil contos, que tann.bem não tirou da ren.da 
ol'dinaria, mas deixoc. em -divid~ f.luctuante. N9s annos .C:e 1919, 1920, 1921 _e 
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1922, os dejicits da despeza or.dinai'ia sobre a arrecadaç;ão ordinarla monta-
. ram a um miJhão e cin.coenta ;mil -contos (1.0•50.000 conrtos). Vê-se logo que 
a divida fluctuante ê ú producto àl.reoto. da .cespeza ord:inaria; as grá:ndeo 
>nimativas deSS6 periodo foram realizadas com. emi.ssões de a.polices internas 
na cifra de 4!5& mil contús, E> com dinh~iro de . &mprestinios t.xternos; na c'ft·a 
de nove mi·lhões de >libras t.Stel'llinas, e de setenta e cinco milhões é:e dollars. 
dos quaes seria justo descontar o grande augmento .do nosso stock C.·e ouro e· 
o enorme stock .de sa.ccas de.cai!é, que são, por assim C'.izer,dinheirúnagaveta. 

As inida·tiva.B arrojadas ·de Epitacio Pessõa, todas em fomento C:as rique-
zaS nacionaes 'e do prestigio do Brasil, não sah,iratm das arrecadações· ordl-

: narias . . O de!icit de 540 ~1 'contos em 19·2·2 não vem d&hi: <!1Uando muito 
p6de-se levar á .conrta dessas uteis iniciativas Os~ jur-os dos títulos internos 'e 
externos que ellas 'provocaram: serão 50 m.il contos" mais ou menos, "ou cerc!~ . .· ' ...... j. 
1e 1C r;:. desse dejtcU . . , 

Mas, então, ·QiUaes as causas de 90 o/o do pavorow defidtJ '!' E' facil res-
;ponder: as causas princL:paes são tres: 

Primeira - Augrhehto de 70 mil contos, devido á baixa do éainbio de 
8 23:6.1. i?. •S li~ ~a 'compra d~ saques pal'a o . seEviço ~ divídae. e ri&. rt\pre-
sentaçã0 externa do Brasil e"compras de uti1idades que o Governo teve Iie· 
cessidad~:: de adq•nru ,no:- va...-:tos m.nil:nenos. 

Segunda - l>im•muição da,. arreca:daçõ'ep de impostos nas alfan<jegas, 
devido tambe:w ti. baixa do 

1
cam:bio. que reduziu :Jom;ié:eravelmente a~ _lmpor-

t,ações, ~sta. diminuição correspon~e a cerca _de 10·6 mil contos. 
Terceira.- Augmento de venc!mento.S ao funccionalismo ,publico (lei 

n. 4.5'5!5, de 10 de Agosto de 19122, cerca de 230 mil ~"oritos, comprehenüdos os 
diaristas e.as re:flartiçõe&. . 

As .duas ' primeiras sãG causas dEo ordem economiêE.., a te:-ceira ê de ordem 
financeira. 

' Sej~ como fõ1: a situacâo stí se pôde eortigir ·POr duas vias: -1• c6r.te -.:.~ 

despezas; 2", augme:Ó.to {las a.rreca.dações. 

CAJBITULO VIl 
• I• 

CÓRTE NAS DESPEZAS - ECONOMIAS 

Seríamos mu~to felizes, si pudessemos Teadizar rum pÍ-ogramm.a 'consis.ten-
te em dividir esse deticit ,C:e 540 mH contos em duas partes: 270· mil contoff , 
seria:m tirados do c6r.te nas despeza~ " outras 'Íl70 mil contOs do angn;ent& 
de impostos. 

Ninguem se illuda, ê difficilimo conseguir-se esse resultado, de qualquM· 
desses dous 1ados, como adi~nlbe vamos ver. .i\1 

E' muito fácil preconizar c .côrt:E' nas cespezas federaes; como · ~ facil àri- M 
'ucar um "terno de roupa feita, Metta-·sé,: porém, o cr•:tico a coi'~.ar uma peç;~ i\1 
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de fazenda· e à. fazer um 1:erno .que assente roelho:t, e veTh. se isso ê tãl!; !acil 
como criUcar; ·do mesmo modo, metta-E.e a,lguem a cortar despeZa.s publicas 
de paiz em formaçâJc seà.ento d~ progresso mvadJ.dO de direito::< áiiquirdos de 
tunccwnarios pubhcos e é:e con,tra·ctanres·•.àe s<~rviços, e verá como se esborõa 
a doutrina do córte voluntario e profundo nas despezas ordinarias. 

Quem escreve estas linhas assistiu ao que se passou em um "período em 
que o cÓrte nas· despezas tornou-se a ,obsessão, pouco m<~~os que doe~tia ' 
dlll' governos de dous grandes bras:Ieiros ~ Prudentes de Moraes e Campos 

Ues Bem.apurá.das as contas, que conseguiram elles? Muito poucó, f,ffi face 
o muito. que desejavam e preci:zavam alcançar. · 

A prova ilisto está nos seguintes algarismos das despezaf!. federaes, re-
duzida a papel sua parte ouro ao cambio. médio de cada anno. 

Quadro n. 7 

nnos 

8j8 (Governo Prudente de Moraes)' ·. : ... . :·· ............... . 
899 (Governo Campos SalleE<) ......................... · · 

, 900 (Governo Campos Salles) ........ . -. ............... . 
901 (Governo de Cainpos Sanes) .................. , .... . 
902 (Governo ·Campos Sanes) .... · · · .. · · . ............... . 
903 (Governo Rodrigues Alves) ... .. .................. . 
904 (Governo· Rodrigues Alves) ....................... . 

Despeza federal' 

658.567:351$000 
372.833:700$000 
378.143:447$000 

."363 .300:8-79$000 
314.337:480$000 
390.735:611$000 
484.7i7:663$000 

·Na verdae, da despeza de 65.8 mil contos em 1898 cahimos para 372 mil, 
ontos em 1899. Mall, ·onde ·e como se operou esse córte formidavel·? Em 
odos os ministerios ? 

Não! 

A despe;oa· de 1898 se ili:;otribuiu assim: 

"nisterio da J"ustiça 
"n'sterio do Exterior ••• ~ • ;,_ •••• o o • o o • o • o o o •• o ••••••••• o 

da J.\.larinha ......... · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · 
da Guerra. ........ : .•..................... ,. · .. 
da Industria ............................ . ..... . 
da Fazenda ••• o o o o o •••••••• o • •• o. o o. o •••••••• • • 

A despeza em 1899 se distribuiu ass·:m: 

inisterio da Justiça ' ....... •' ..• · .. ·.- · · · · • · · · · · ·. · · · · · · .. · • · 
inisterio do Exterior · • . , ...... , ..... · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · 
inisterio da Marinha 

&'!.952:317$00{} 
Z.357:905$00G · 

32.063:946$000 
4S ; 891 :23<5$00(} 
86.413:115$000 

465.888:8311$00(} 

21. 4'17: 441$00() 
1 .448:521$000 

24: 684:28·3$00(} 
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Ministerio da Guerra ............... · .. . . . .... . . . ..... . .. . 
Ministerio da Industria · ................. ... .......... . 
Ministerio da Fazenda ........... , .. .................. . . . 

Obsen·em-se esteE> algarismos . 

47.435:590$000 
. 76 .la.2 :448$000 
12·6 . 817:380$000 

Os córtes nos Minhrterios da .Justiça, Exterior, ~arinha, Guérra e r0• 

dustria foram relativamente diminutos ; todos elles sommados attmgiram 
a 24.560 contos, apezar da ;nunca vista severidade na reduc~ão das de,. 
pezas. Onde o córte foi fundo, .avultando ao ponto de tron~f.armar a situa-
ção financeira, foi na desp~za do Ministt'r!o da Fazenda, d'espeza que sahlo; 
de um anno para outro de 465.888 contos, para 126·. 817 contos ; 
pa,ra menos de 339 m!i contos. 

;como ee poude ·operar esse milagre 1 

Pela intervenção da morator!a: - O "funding-1oan" 
souro Nacional,. q.uasi totalmente, dos paga mentos de nossa divida externa, 
a qual estava sendo paga âs peiores taxas de cambio que 
tivera 

Córte profundo; por esse processo restricto 'ao· Ministerio da "Fa:z~nd~ 
comprehende-se befu. . 

Mas ~ora a situação é outra: não temos mais o ali.vio do "fundüig" 
de 1898. .Muito pelo contrario o prazo dos "fundings" eE>tá se esgottando ~ 
temos de -retomar muito brevemente os ·pagamentos das . amortizações para 
que ~.ão tenhamos de assigtir ã cobranç-i. dos impostos pelas mãos dos 
dores hypothecarios, como se pratica na Turquia, na China e no E.gypto . 

. Quer isto dizer que tenws de ir ao córte _iufle;xivel e forte, em todos cs 
mlnisteríos, custe o custar, acont~ça o ·que acontecer. ~rocuremos, p 
fazer na õ.espeza as amputações menos noeivas, mas sensatas . 

? • ~ 

As despezas federaes para 1923 podem ser classif'cadas em quatro m· 
tegorias. 

1•) Serviço da divida publica, interna e externa ... ·.· ... 
Z") Cumprimentos de obrigações ·por conü·actos assignados 

e por subvenções . . ....... · . · · · · · · · · · . · · · · · · . · · · · · · · 
3") Material ................ ... ..................... ~ 
4") Pessoal .· 

39o .'ooo·f• O$Jllf 

Só o peso morto (inativo!!, l'eformados, aposentados, pensionistas 
recebe 56 mil contos ·Por anno. 

E' claro que na primeira categoria não ha o que ·reduzir. Mas 
que augnientar, desde que termine o prazo dos "fundings". 

Na segunda categoria as rescisões d.os contraotos raramente 
ser realizados sem indemnizações, que as tornam !nacceltave!s, 
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para obras em andamento, óccasionando sua suspen'são indemnizada pre-
juizo maior que sua conclusão. 

1 Nesta cátegorla não se :pôde livremente conseguir economia .por decre-
tos, isto é, por . livre vontade do GQ'verno, uma vez que ha respeitar direitos 
adquiridos, cujo sacrifício dá lugar a acções por perdas e damnos contra ::> 
Tbesouro. CortandÕ nesta categoria com. bastante severidade, - não ini-
ciando obrae. ; e serviços novos, e .suspendendo os iniciados, que supportem 
tal medida- talvez pudessem?s conseguir um c6I"te de 10.000 contos. 

A ter!leira categ~rta - Material ·- consiste principalmente em com-
pras que o Governo é obrigado a fazer para que o serviço publico não 
cesse. Exemplo: - Repartição da Imprensa Nacional "DiarúJ Officia~, ve-
·mos que ha despeza .Com vencimentO!? (Pessoal) e despeza. com machinas, 
papel, e todos os .a.I'Itigos necéssarios â. execução dos trabalhDe (M<tterlal) • . , 
se o material faltar, o pessoal tem de cruzar , os braços, ganhando vencimen-
to~, sem se effeetuar f!,eryiço, de que aliás a Nação não pôde prescindir. Ou-
tro exemplo: - ·Repartição das Estradas de Fen·o da União: - ao lado da 

despeza. com vencimentos .(Pessoal) ha a despeza com combustível, lubrlfi~ 

cantes, dormentes substituídos, matenal rodante ~:ubstituido, etc·. 86 na 
Estrada de Ferro Central do Brasil ·a verba "·Materiàl" sobe a 47 mil con-
tos... emquanto o cambio permanece âs taxas actuaes. Descendo mais o 
camblo, a despeza eobe logo por causa do custo do carvão e 'dos lubrifican-
tes. Se o orçame;nto cortar imprudentemente nessa verba de material, o 
cOrte ficará no papel, porque nenhum governo seria tão louco, ao ponto ,de· 
fazer pararem os trens da Central por falta de verba orgamentaria, sacrifi-
cando completamente a ; alimentação da Capital do Brasil. . . Nesta terceir i" 
categoria, se comprehendem avultadas :tuantias para forneci-mentos a hos-
itaee de caridade (Hospício de Alienados, instituto dos cégos, invalidas 

Jmilitares, alimentação e ve&tuario de menores no~ patronatos, de detentos 
Je de presos etc. etc. ) .Como eliminar ta~s despezas ? 

· E' certo que ha ;muitos disperdlcios pela verba "'M'aterial" na pàrte que 
lia · entende com umas . tantas ·despeza~:< das repai'Itições: - 'expediente, 

ppel, tinta, · vassouras, jornaes, enc~dernações, -'livros, autom::>veis, telepho-
es, diarlas i):ldevidas, etc. Para oortarem-se taes abusos propomos certa!1 
edidas, que levam o côrte a outr;J.s especies de despezas que a situação 

o momento ,não permitte sejam feitas. São ella!!.: 

iPrimeira - São prohibidos os estornos de verbals, com recursos ele 
~utras consig.nações ou sub"Coneignações orçamentarias. . 

.Segurida - Durante o anno de 1923 ficam suspensas as reformas e ~po
~entadorlas de civis e militares. 

Terceirà - Durante o a.nno . de 1923, não serão preenchidos os cargoo 
ivis ou miliotares vagos ou que vagarem, com excepção dos que devem 

~er occupados por promoção . ou accesso obrlgatorio, em virtude de lei. 
. Qum·ta - Durante o exercício de 1923, não serão admittidos fuhcciona-

iios extraordinarios ou extranumeFarios; e como ·diaristas s6 serão admit-
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tidos operarios ou trabalhadores, aos preços ' correntes ··dos seus serviçy1• 

não podendo exceder .de 10$ a diaria. para nenhum delles. 
Quinta - Durante· o exercício de ·1923, os trabalhos da·s diversas repar-

tições publicas ficarão adstrictos aos funccionarios constantes dos respecti-
vos quadros, salvo o aproveitamento ·de addidos. 

Sexta - São prohibidas &a • ·diarias chamadas corridas, ou de todo 0 

mez, não podendo nenhum funccionario . receber a esse· titulo mais .iie 120 
dias em .um anno, salvo em funcções d-9 f iscalização de arrecada~ão, no Mi· 
nipterio da Fazenda. 

Setima - Durante o anno de 1923, nenhum funccionario .dvil ou I?ill• 
tar poderá receber,- sob pretexto algum, mais de urna ·ajuda de cus>to salvo· 
decreto especial referendado pelo Presidente da Republica em casos em que 
algum texto legal .permitta a concessão. 

Oitava - Os. serviços das, repartições ficarão limiotados aos rect·tr~os 

con&ignados ·nas tabellas orçamentarias. cabendo aos . respectivos directores 
ou chefes, sob pena de respbn&abilidade limitar a actividade dos· trabalhos 
dessas repartições aos a·ecursos ·de cada. consignaÇão, Testringindo , ou sup-
primindo tudo o que possa occasionar exigencia • de supl)leme~tação, inclui· 
dos nesta regra os serviços de conectividade 'civil ou militar. 

Nona - Durante o exercício de 192'3, não serão concedida;,, a pretextQ 
algum, gratifiêações que não resultem do texto ' expresso de ~ei,. não sendo 
permittidas as concedidas, em virtude· de regulamentos ou de outros actos 

·administrativos. 
Decima - Durante o exercício de J 92·3, não se farão novos contratos, 

nem se renovarão os existentes, para · adminssão de pessoa!, salvo pro· 
fessores. 

Decima primeira - Durante o anno . de 1923, os fiscaes: do imposto de 
consumo 'não •terão direito a porcentage!>l sobre arrecadações feitas nas al-
fandegas por funccionarios destas; fazendo-se a revisão das quotas de re• 
cebedorias e collectorias. 

Decima segunda - Durante o anno de 1·g2·3, .o T.hesouro, ao fazer o> 
supprimentoe ás Contabilidades da Guerra e da iMarinha, de'scontarâ, dei· 
xar.do de as remetter, as importancias correspondentes ao montepio civil ou 
militar, para soffrerem movimento a juro conveniente. 

Decima terceira - Os processos administrativos por culpa, dolo ou fraude 
e por falta de exacção no cumprimento C!e deveres dos funccionnrios em ma· 
teria de arrecadação de impostos e taxas que cÇLbem á. União, ou em que a 
União ê directamente interessada, serão summarissimos, . bastando o depoi· 
mento de duas test!'munhas, ou a . prova docurn·ental, com · audiencia do in, 
1iciado por 24 horae, ·para sem outras formalidades ser o funcci,o:o.ario de· 
mittido pelo Ministro da Fazenda, ou por seu prEjPosto legal, com t·ecurso 
\'Oluntario para o mesmo Ministro, ainãa que se trate de funccionario vi· 
ntailicio. Entre os actos . que constituem o crime de ' previr'icação do ar· 
ligo 207 do Codigo. !Penal, fica incluído o. de receber o ,. funcci~nario publiCO. 
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federal; estf!,doai· ou ri:ni.riicip.ai, das mâós .M q1,1aJquer, interessado, gratifi~ações 
privad~Si não previst~s em· lei; por ser:víÇos · proprios de , seu car:go, as~im 
como o de r;etitrdar o a~darriento r.azoavel de papeis sujeitos a seu estudo, 
exame ou despacho, e o . de deixar desapparecerern taes. papeis. 

Dechna:quarta ;--,. Os vencirri'entoe. do corpo di>plomatico e c·onsular ·es-
tabe!eddos em mil : r'êi~ our:o, passam a ~õer pagos 'em equivalencia ao cambio 
de 24 d;, Ótiro por ~il réis, quando se &.c~arem 'fóra do Brasil, e ào cam-
bio de·18 ·a_,: 6ur9, quando .·se acharem n()l Brasdl. 

Decimá.quinta. -'-'-- Ne.nhrtnia repartição feder,al poderá ter a1,1tomov~L da 
União, ou cuja despez[J. seja ·custeada .. pe o Thesouro Nacional, sem prévia 
autor ização especial do Ministr6 'a cujo m:infsterio - a repartição .pertenç:a, 
~utorização· que só pod~râ se.r concedida "ex-vi"· .~e. dÍspo~.itiyo lega:!. O Go-
verno Federal .ve,nderá os [!.Utomo_yel{:Pertérwentes á -União,, e .cléstinados ao 
transporte· de ·pessoas, pelo ' preço ·do· custo. pelo menos, ·.e, não encontrado 
ee~e preço, Ol> vender.á ·em leilão : pubÜco, excepto os neces·sarios: 1 • .g.o ser-
viço do Pi:llacj0 .. Pres:Idendài,. até o matrlmo· de sefs; 2•, ao serviço de cada 
ministro e ~eu gabi~ete até o ;rnax!mo ·d,;tres; 3•, ao serviço do Vicé~Presi
dente da Republica, do Vice~Presidente do .Sena.do, do Presidente- da Ca-
mar:l dos Deputados .e do presidente do Supremo Tribuiuú Fede•·al, urri 
para cadw um; .4• ao . serviço da Policla do · Districto Fede~al até 

numero de 8; ·5•·, áo serviço meciicocl.egal, um; 6°. . ao servi~· 
ço da Saude' P :ublica para casos urgente~. à tê ·O numerei _de seis; 7•, ao 
serviço d~ repartições deJ?endentes dei :J:\Ilinisterio da Agncu tura, até o nu-
mero de élous; · 8•; ào sér.viç0 de prophyl:;!xiá é· ass.istencia do Mini~.terio da. 
Guerra até o n~~ero de . quatro; 9°, ~o serviço de •.aguas, exgottos e Hlumi-
nação da Capital F~d~ral . até ·o nu~ero de tres; 10 para o Corpo de Bom-

, ' . - ' 
beiras e forças [J.rmadas,' todos os. 'riecessarios ao trans·porte .conectivo;> de 
pes~oal. Os aulomoveis referidos só poderã.o ser utilizados no serviço pu-
blico. 

Decima sexta - A despeza com telephones, em domicilio privado de 
funccionarios pubHcos, correrá ·por conta p~n:iculàr de .cada frtnccionario, 
salvo em se tratando de c'l1~:a Ministro de Estado, do VicecPresidente da 
Republica, do' Vice-Presidente do Senado Federa:!, do Presidente da Camara 
dos Deputados e do Presidente do SupremÕ Tribunal Federal ~ do. Chefe 'de 
Policia do Di11tricto :f!'ederal. Para todos os demais funcciona<ios publicas,' 
será permittido . . em seus domicílios ei a.ssentamento de appa:çelho: do , ser-
lviço officia:l, mediante ·· ordem eepeciàJ e~anada do Ministro respecti;vo, se , 
o ~erviço publico o reclamar. 

Decima .setima ~ mica prohibida a c:oilcessão dE;l diarias a funccionarios 
lcivis e militar.es, .cujos trabaihos. pÓssam ser executados na sêde das r,espe-
~tiva~. repartições, entendendo~se por l;léde ·a cidade, villa o.u povoado onde 
ks mesmas funcçionem ·. ~ 

Decima oitava. ·- O art. 666 da Ch>lsolidação dae. Leis das. Alfap.degas 
e!ere-se, na ar.recadação dos imp.ostos, ·exclusiva:merite a erro~> d~ calculas 



198-

ou erros ' arithmeticos, quanto a peso, quantidade e classificação,. commetti-
dos no corpo do despacho. 

Decima nona - E' vedada a nomeação de pessoa extranha para qual-
quer emprego do quadro {)U conimissão, emquanto restar addido de qu:i.!-
quer natureza em condições de preencher · as vagas de lugares indil<pensa-
savei!!, que forem 0ccorrendo. O fUJ;ccionario. addido ou de lul?ar extincto, 
nomeado para exercer qualquer cargo ou commissão, a;penas perceberá a 
differença, que porventura houver entre os vencimentos que lhe competirem 
comp addido ou de lú;gar extincto e os da comm~ssãó de que for investido. 

E' abolida a excepção relati-va a cm·gos de magistratura, elo ministerio 
publicos, dos cargos diplomatico e consular, constante do § 5', do art. 150, 
da lei de 10 de Agosto de 1922. 

Vigesi~a - Os alumnos das Escolas Militares, quando orphãos de pai 
e mãi, terão vencimentos. mensal de 60$ os do 3' anno, e de 50$ os do 1' e 
do 2• annos; todos os demais terão o venéimento mensal de 40$000. 

Vigesima primeira - Ficam s~·pprimidos as gartificações, diarias, ou 
quaesquer pagamentos, m.esmo a.dm.ittidos ·em reg~amentos, que sob quaJquer 
.titulo, sejam a;bonat:{)s aos directores, sub-directores ou chelfes de reparti-
ções, a titulo de condu.cção ·eSpecía.l, bem como a.Ds funcciona;rioo ou em!}re-
gados dessas repartições, por se~ços executados nas horas de ' expec!iente. 
ainda mesmo que se trate de serviço especiaJ. 

REDUCÇÃO DE DESPEZAS COM: O FUNCCIONALISM:O 

Como se vê, os c6rtes adaptados nos anteriores dispositivos, que vão p;w.. 
o or~enlto ééntral CC> Ministerio da Fazenda, são severos e profícuos ; ~n
samos que elles devem atUnglr a 70 mil contos. Assim, já cortamos lO .OIJ 
contos na 2• categoria de despezas; com estes 70.000 da 3" categoria, so -
rnam 80.000 contos e.e e·conomia. Mas, temos de economizar 270. mii contos ... 
Precisamos de cortar ai-nda 190 mil conltos ! 

Só resta uma crutegoria., a quarta, "iPessoa.l". Nãq ~i' possível deixar & 
cortar fundo nessa despeza . . Não ha outro meio. Para provar-se a nect>!li-
dade inevitavel de grande cárte C:o "iPessoal", basta esta consideração: 

As rendas arrecadadas pelo Thesouro Na.Cional, em 19.21, montaram (p1· 
peJ. e ouro) _a 830 mil contos, no maximo, taJvez não aJttingiC!.os .no cot1'1'!1 1 ~ 

exerci-cio. Isso é tudo .qJUanto o . Thesouro estiá arrecadan-do. Pois, bem. -
compromissos dít diviea publica extern~ e interna montam em 19-23 a 390 r.:f 
coD'tos. Ora. a despeza orçamen taria com "•PeB:SoaJ " moh·ta a mai!? mil 
tos. Q)ler di:~;er tS6 o pessoal absorve toda a re?l:da ào Brasil, sobejante C:o ]ll· 

gamento annual de sua div·iG.a; e toda .essa renda não basta par~ o ftmcltn-
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faJta.p.~o ainda para corn.pletar-se o pagamento de "Pessoal" 122. mÜ 

Mais claramente. _:..... nÍi:o se ga.stan'C:o nem um. v:inJtem em "·Material " . 
todas as obras ·publicas, para,nd!J-Soe os serviços de todas as es-

de ferro da: União. ·parand·o o serviço do UioyC. Brsile,ro, fechando-se 
·PatrÓnatos, d~ menores desvalidos, e . toC-os os esta,belecimén,to:> de 

p'u.blica, . e sol!tando-se os presos das c-adeias, a renda diL Un·ião; 
seu .serViço ·annual de div~da, toda parâ 0 funcciona.lismo publico, e ain. 

não basta: "-'-. ficam faltando i22 mil contos para o "~essoal", . Ú;>>Or anno! !.! 

Eis ahi o resultado a que nos levou v. a.ugmento iricon~Ic_erado. de ven-
. Ha funccio.na:rios qu& g~nhavam ~&6$, em 1.919 '; vem a J;eforma. 

1920, que lhes deU: 400$; veiu a uubella LY'r!J., qut. os elevou a 5•80$000. Não 
nação que aguente t;a;t progressão .!. Tenh"o noti-cia de funocionario qtie, ha 

Ji2 armas, ganhava !í66$ por mez, e ··hoje .ganh&. ·810$ por· mez! 
Agora :· - ao lado do atigménto de ve!jcimenJta::; de cada cargo, p~nha-se 

augmento do nurn.Elro de cargos pubicos creados ·ás centenas ... 
Está mais C.o qu~ claro que essa CLespeza dE: .pessoal, tem de· ser forte~ 

nóticia de- nação nenhuma do mundo q;ue tenha 

econorn.fca, comq jtá mostmmos no capitulo 1°, 
empobrecü:o àia a wa .. Necessitamos, como de al' para respira;rmos .• ·de ga::;-
com o fomentei de nossa ·producçãc., par"- augmerutannos. nossas expo:;:i: 
. Isto . ~ã0 -se consegu.e . se1r1 uma serie de medidas C.ispendiosas para me-
aproveitamento de nossas estupenda s riquezas natura.es. Entretari1:o. 

• w liriamcls ú l parar n~sse empenh.o, teríamos de morrer de amemia economic-a, 
. . . iodos os recursos que a Thesouro Nacional arrecada - af6ra os 

nosmt divida - não chegam para paga r o funccionalisino publico. 
E' muito . duro. ê .muito doloroso para os homens politiéo~, cort~r fu,n-

>P•UibJi.cos ou cortar em vencimentos ~o funcciona;lismo publico .. 
é o poHtico :que não conta nessa vastíssima olasse, no BrasiJ numero-

e innumeros e dedic~dos amigos ? Os empregos pubÚco 
sempre preenchidos por pedLd0!> d~s t-oliLi~O!i, e estes frequent emente 

dependente~:; ·aos favores que dispensam em 
cargos E .' · ,preciso que o interesse individual de 

gima.n to a que .o patriotismo possa coagir um .Deputa.C:o ou Senador, 
que seu voto ~Ja da;do.,. no senti-do de córte .de . funccionarios 0 u ·de ~edu- . 
de vencimentos. O· Governo e.o' paiz es·tlá ém es·tado d;al tna semelha.n-

a esse mesmo : - quem é quem de .bom grado e m aldosamJ nte •p'rocuraria 
as ,Pessoo:s no meio das quaes está. diariamente tra;ba!.hanC.o '? 

No phHosophar sobre esse aspeCto moral do problema, não (:leria justo 
mlttir certas .pertinente_s considerações. 

Qua.J a classe mai·s interessada em que cesse esse est.ado horroroso de 
esorganizaç[o, ·do desmorona,n1ento das fhrança8 da Nação? Ou, pai· outra. 
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qual ê a classe que maior prejuízo C:e 'dinheiro soffre com a 
1
balbur4ia finan 

ceh·a em um paiz qualquer? 
E' a classe dos que recebem vencimentos f·ixos: -- são os funccionari 

publlcos e !)articulares e os 'Opere.rios. São esses os <11Üe, ata vês de quaes 
quer sacrifícios," devem empurrar os membros do Congresso . Nacional pà.ra 
votação de todas as medidas necessaria.S à reconsti!tuição f1nance:ra_ da Nação 

E' f;wil expla:nar esta these. Basta que ca.?a funccionano ou cada ope 
·rario,- em vez de ter os olhos fixós sobre- um s6 lado da medalha, isto é, sobr 
a quantia mensal que recebe. d~ vencimentos, olhe &> outro lado da medalha, 
isto · é, -olhe o que 'Precisa gartar mensalmente .. O que adiantam venciment 
um JX>UCO maiores, si as despezas mensaes crescentes vão sendo muit 

· maiores·? 

Si restaurarmos n'Ossas fina·nças, si o Th~souro Nacional deixar de te 
cZeticits, si. equilibrarmos nossos orç;o.mentos, si co-nseguirmos saldos orça-
mentarios, o effeito . :fmmediato é infallível dessa situação vae. ser o resta-
belecimenito da conf·Iança em n{JSSQ ;,, :i, a vinda de capitaes para fundação 
de .emprezas entre nós, a facHiC:ade dos gQvei'IJ.Os da UniãO, dos :ffi?tadoo, do• 
Municipios e dos pxoprios particu-lares. ieva.ntarem o.s ·capitaes que nos faJtam 
para ex-ploraçã{J . C:e noss-as riquezas naturaes; no 'meio dessa á txmosphern, não 
ha como evitar que o cambio suba. Alta de cambio é o mesmo que c.izer 
barateamento da vida. A .tndustria nacional tem · os olhos fitos nas alfande· 
gB.; . Estuda o preço por q·ue fie'; no BasrÜ um par de sàpatos impo~tado do 
estrangeiro. Si. fica em 40$, o fa:brica11te nacional procura vendei-o. quanco 
muito . barato, por 3•8$; mas, l:IÍ o par "entrado do estrangeiro fica em 20$, o 
fabricanlte . ·nacional o vende JX>r 1•8$. Assim, com chaJ;)éos, com roupa feita. 
·co.m· sal. vinagre, fumos, bebida.,, d·roga.s pharmac~uticas. etc., eic. 

Resultado: com lfina:nças de!!lllanteladas, ?amd:Jio a ro-dar para baixo-
tudo. tudo, tudo passa a custar ma:is ·Caro nlJ. vida. Pois não •ê preferível ga· 

' nhar p'or mez uns tantos mil réis menos, comtantto que o~ mil rêis recebidos 
mensalmente sirvam ·para eompra;r -o · õabro das cousas nec.essar1as à vi~a? 

Eis o que fu:p.ccionarios e operarias ' raraanente comi!_rehendem ... O Iem· 
ma delJ!es é gan'har mais mil réis •. embora oa.da mi.J ·rêis eÚeja cada dia valen· 
do menos, no mercado dos artigOs indispensaveis à vida ! O l~vracor, o cria· 
dor. o Industrial, o commerciante defen6e-~e da carestia da vic.a vendendo 
ma1:s •ca;ro suas mercadorias: - desaperta-se sobre oa eonsumidores. Mas. 
os funccionarios e operarios ... são consumidores, nãQ têm. como se desaper· 
~rem _nem para a direita, nem para a esquerda! A salvação <leHes .estã uni-
camente na elevação do ·valor acq-uis!-livo do mll reis -que r.ecebem. Não ba 
.mhir <!ahi. Mas eJ.les, em sua ignoranoia desses phenomenos. entendem que 
devem desapertar cont;ra o Thesouro NacionaJ, mais torturado do que elles. 
O .Thesouro Naci-o~a:l, com as despezas qu~ tem actualmente. não . podfrá 
pagar os vencimentos. Então. os funceionarios ap:peUarão para seu credit• 
pessoal, nas gaTras dos seus fornecedores .. · . s·i .os tiverem a credito. E' nesS.! 
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situaçãÇJ ·que el!es se co_nvencerão cte <(J!Ue melhor fôra. haverem "soffri-do a 
reducção 'CJ.e · vencimentos, que as condiçõs do Thesouro . n·,es exigissern, con.-
tarnt~ que os _pagam~nto~ fossem pon!tuélJes, embon:i. mrenor.es. 

Isto tudo dizemos oomo regra gernl. em rodos os po-vos. Appli<?-adas essas 
consiêeraçõeS ao caso oecu~rente no ' Ilrasil, · em que,. na ' realidade,: um a;u-
gmento e~aggerado de vencimentos é a caus~ .:princLp·al de 'tài:új:> :háver avul_-
tado o aeticit, - evi•dente se torna que · nã.~ pó de ser e:x;tran.had:a a reducção 
de taes venctmentos, a nã;o ser por aquerles' que põem o dinherio acima de 
todos os. princi~ios da ju'stiça~ --

Alguns alvitraJm tal reducção, sob a fôrma de. um i~-posto .sobre venci-
mentos. Tal · im.:posto. para procuztr os 190· ·mil. c·ontos, da necessa.ria reducçã;o 
na despeza .co~ "Pessoal", p•recis~ria . ·ser de 32 o/o ~obe ·a totalidade .dos . y~n-. 
rLmtntos <los ftinccionarios, o que- evidentemente seria . .exces-s-ivo. Além· -disso, 
o imposto: sobre ven-cimentos é Ul!l imposto dei' in.àustrias e profis-sões_. Já 
existiu em- nossos "orçam.eni:os:· feceraes, e -delles teve -de ser retiràd·o: a Con-
stittlição F.edei,àJ o ~ttribuiu ~os Estados, conforme sempre su~t~ntám:os no 
Parlamento e 'em recente aecorc!am foi unanimemente· resolvtdo 'Pelo Supr61ffiO 
Tribunal . Federal. ·Não podemos, IWI"tanto, crear tal imposto . sogre. vencimenc . . /.-
tos. subsidias, ~iarias, graÚrficações, etc. 

Nã 0 :podemos propor a reducção de vencim~ntos da magistratura federal, 
os C[Uaes já se '<loCham fixadqs em lei. o at. 5'5 da ConshtuiçiÍ:~ Fooe-:ral, 
diz: " Os· juizes .1'ederaes sã.o -vitalícios e' perC:erão o cargo unica.Ine~té p~r 
sentença judiciaria;, os se'us vencimentos s~rão deterrüina.-dos p•or lei e não 
poderão ser -dim.inu1dos "·· 

Não podemos, tampouco, propôr· a redueção do sUJbsi-C.:ió de Selialiores e 
Deputados; si o· •P·tidessemos; não deixaríamos -de propôl-a, embora o subsidio 
parlamentar ·não teri'ha si Cio aug-Ínentado pela, trubella J,.yra; · A ConsÚt uiçãJo · 
Federwl diz no seu arit. 22 :. "Durante· aos. sessões . vencerão os .Senadores· e 

eputudos um subsidio .pecuni•ario igual e ajuda de custo .• que serão fixados . ' . . · . 
elo Co·ngresso, no :Úm. de cada legislatu-ra, ··para a seguinte ". Assim, ·o 
ubsiCJo que es·tiá. sendo pag~J, e que será pago em 19-23, foi .. fixado pela 'leg•is-
atura aruteri.or á actual (Jei n. 4 .. 2716; de 9 de :fevereiro de 1921, e não pÔde 
er alterado na oonstancia da legislat=a ~m · fur1cçõés. Só poder-á . a reducção 
er ·feita .pela lei que,_ no correr da ~esslio Ieg.isla!tiva ·de 1923, teré. . de ser vo-
ada fixando o subsi·dio para o triennio de 1'924, 192-5 e _1•926. 

Chegámos, cqmo atraz v>im-oo, com real eEiforoo, a uma reducção -C:e 80 -. 000 
ontos, nas _tres prime-iras cathegorie.s de des\l)~za.S . . 

Como devemos ti-pa.r.· .do c6rte nas deS'P•eZas a ci,~·ra reúocitad:a de 27,0 mil 
ontos, sebue~s-e ·que nos cumpre ·aJdaptar· na !l,Uarta 'cathegoria "!Pess~;, 

~ri1a red-qqgão d.e .190 mil. ,C1>ntos, a serem c~rta.Í.os. &i. cifra de 562 mil con-
os, actuadm·ente d:espendiC~ com "Pessoal:f . . Pod.e;mos . dispen~ar 3.2 o/o. dos 
unccionari-os publioos ? Nas adininistragões privadas, é o ··qJue natura1mente 

ICe faz: uma casa corrumeZ.cial que tem 30 empregados é se vê ~rto de faJ.lir, 
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despacha 20, fica com , 10 e salvà-se. O .Governo da França aca:ba de despedlr 
50.000 .f.U!ncionarios, e vae d.espedir mais. O da Inglaterra · já despedíu· 35.000, 
a está um<o comm!ssão eetur.:a.n.d~ meiWt de dispen~ se~unda turma, ~ujo 
numero não sabemos a ·q:uantos montará. ' A Italia, com Mussolini á frente do 
governo, já disp.endeu de urna vez 60.000, e de outra 30 .. 000;· ao todo, 90.000! 
Mas, ta:mbem a lira italian"" que tin·ha ca.hido a : duzentos e poucos l'éis, iA 
subiu a qua.trocenJtos e vin:tê rêis, 'com tendencia para maJor alta, tal. a con-
fiança nos governantes do paiz agora. Mas, ·no Brasil, evitemos quanto pos-
sivel essa solução. Poderíamos deixar intacto no orçamento a cifra de 562 mil 
contos para. "Pesso~"; mas,. ficaria ella só no papel. O Governo não terá ma. 
tet'ia.lmente de on&e 'tirar para no ti:m de cada mez, pagar o funccionalismo 
tão avultadas s~mmas. O resultado d~sa in.evitavel situação de facto, serà 
o m-esmo que já está occorren~o no Es·tado da Bahia, com o seu funccio. 
naüsmo estadoal: ha a.J.i funccionarios que ha 43 mezes não recebem venci· 
men!tos ... ' Parece que na Prefeitura ·dv Dietricto Fed.eral estão os funccio. 
nari{)S na ~mminencia de U.es acontecer o m.esmo .... Esse regimen·'de suspen. 
sii~ de paga.rnentos ce vencimento.!! hão póde nunca. ser uma m-edida gerai, a 
Qllle nenhum funccionario escapa. Ha de ser fatalmente um regimen em que 
alguns serão pagos, outros não, com >por-edominancia do ·favoritismo a 11eud.· 

ciar alguns mais protegid~. 

Parece-nos que, nesta materia, o Congresso Nacional não póde p~e~~ln.:tr 
da. reducção dos augmentos da •tabella Lyra, assim chamados os de que trata 
o art. lo50, da lei n. 4:15'5.6, ce 1922. 

Esta twbella pela sua excessiva generosidade, surprehendeu aos pi'OJlrlos 
beneficiados. Attingiu cerca de 183. 000 contos, com surpreza - estamos cer· 
tos - para o pro:prf.o seu illustre autor. Quand~ a Cvnunissão de F1Q 'll1'<10! 

votou. apressadament_e essa medida, sem .préviDs infoi"'Iles do Thesouro Na· 
cionad sobre seu alcance financéiro, votou-a no pr:esuppoosto de que essa ~· 
belia iria beneficía.r ao funccionalismo cDm ·cerca de · 30 mi.l contos a mais. 
Si a Commissão tivesse saibido, ao vatal-a, que iria ~Sobrecarregar o 01 ~am~r,. 

to annuo com cerca de 183'.000 contos, essa emenC::a Lnfallivelmente ter: 
cahido. Teria ' sido um crime approval-a. De facto para dispôr-se a \'o;ar 

esse augmento, supposto de -cerca de 30 mil contos a mais; a Comm~Fão ffi 
Finanças da Camara a.ggravou os impi>stos, esperando que essa agKl'<"~\'aç.U 

cobrisse .tal augmento. Mas está verificado que apezar dessa a.ggra.vação, a' 
rendas não augmentaram, ao contrario, vanios arrecadar em 19.22 menos 1l! 

que em 1921. Quer dizer: - o proprio augmento provisorío supposto de csrct 
<:e 30 mil coil'l:os foi infelizmente um erro do Congresso Nacional e do [)1+ 

pdo Relator dest~ par.ecer, embora erro praticado de bôa fé, no desejo de 93' 

agradavel ao funccionalismo federal, indo ao encontro druJ cllfficuldades q~f 

aos funccionarios causa a carestia da vida. 
Os augmentos da tabel:ia 'Lyra (art. 1-50, Q:a lei n. 4.'555, de 10 de \ga;~J 

de 1922) importam em 183. 7·87:223$07·9, pelo menos. 
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Nes·ta cifra estão compr.ehend~.doi:f os augmelllt!os de VeJ+oiinentos de offi-
ciaes e praÇas da ~ctfva éo Exerc~to N3Jcional, Policia Militar, Corpo de Bom-
oeiros e corr.espcmdentes da Marinha Nacwna,, a que cnttm:ernu,f augm.,nw~ 
nuHtares. Pensamos qué estes atigmentos milit.aJI:es devem ser. mantido&; e 
qu<. o~ augmentos do funO(:llO:matJsmo milttar in.aouvo· t:.' civ:C, deverão ser rec 
õuzidos. Nlnguem tem o dir.etto de exúanhar es,9e crÍ'terio: de· .:'lous pesos e 
duas medidas para funcorona.rios civi& <> Ina?tivos mflitar.esr e par~. tunccto~ 

n~rios mlliuares ·d.a act1va. . 
A justiça manda q.ue estes ultimos rec.ebam da Nação melhor~ 'vànta-

gcns pecunlarias do que os devi:dos . ... 
Em , prime~ro logar, o mUitrur d·e act!va - seja soldado, .. seja official -'-

não tem direito l!i. ,tranquillidadé .ou perm.a,nencia. dE. aorrll'ciüo yarã. s1 e para 
sm, famli1ã., .condição essencial~nte prlmacial para economia nas despezas 
gerae5 de. sua vida. O ·IniHia.r 00. Mtiva; ,seja sol•~o. seja ._off,icial, tem 
o domiql1io te~porario das ord.ens superiores, que recebe p.a,7a . cumprir, sem 
discutir. E' mam.dado para o Acre, :para o .. Pará, para ~atto Grosso, para o 
Rio Grande do Sul, para viàgens maritinl.~. :__ quanC:o, menos e-Spera. Ou 
segu~ sósinho, .deixando a fMni!.ia on-de vivia antes ·de seu emb6inque, e entã9 
par[!, esse chefe de f~ia b,a uma oupUcata de despeza;s L ... as que faz com 
sua propr!a. ·pessoa, nas terre.s para. terra . onde a deixou; ou. em vez de .se-
guir sósin'ho, esse mi!·ita!l'. car<reg:a com a família ás costas para onde é man-
daclo ir, e neste caso a vida em viagens· por ·terras estramhas desmorona 
quaesq,uer orçamentos caseiros. Não podem os vencimentos desse chefe de 
amilia obe~:ecer aos mesmos t!Í<rindpios, que ~egu)am :·os -ven2lrnentos doe, fun-
ocionar!os cfvis, os quaes, ·sálvo al·gumas excepções. ·lêm seu domieilio tran-
quillo, permanente junto de sua fa.mHie., poC:.endo regular sem ·S'Urprezas o 
equilibtio das despezas caseiras. O · mi'litar tem sua activldade coi·tada para· 

' I 

utras profissões: o civil, não. E' frequente. o ·ca:so .l!os funooionarios civis . 
ccumulaa·ern ' empregos ou exercerem outra prof~ssão lucrativa. a loérri ~o 

; I. ' 
a.rgo que exercem,. Mas, a peior de todas é _e:>ta: - o . mi.li<tar da activa ·está 

pcl8to cada dia a ser chamado paraJ ir .·morrer, ~m uma diligencia de 
'a.nutençao t:a ol1dem, óu em uma batalha campali. C civi: ,nãc tem no .seu 
splrlto essa preoocupaçao: - nãr é obrigado ao tributo de sahgue ou de 
ida. Como equiparai· as va•nota.gens •pare essas duas eathegorias -;,·.! tuncc.i.o-
a:rJos 'I Não. A justiça, a v.erdadei~ . justi~. t:stâ. -~xactarneme n&. desigual-
ade t!e tratamento a oosas duas clBf!ses ~m ma,~teria d,e vencimentos. . 

Além disso, nós, legU!ladore:!S, temos :posstbllimde de reduzir essa doopez~ 
wr processo q,ue não podemoo a.ppli!car ao funceionalismo civil: ~- referi-
·,o-nos á reducção "do pessoal. O effectlvo de 40 · mitl soldados póde ser r.e -
Uzido a 30 mil. a 2·8 mil, a: 2J5 mitl, a '20 mil, com prazer para os dispensa1!os 
o serviço. Uma reducção da terça ou àa quarta p·arte do pessoa:l. é pos~ 

h'el, sem que os dispensados gritem com razão ou proponha.m acçõe.s con1tta 
o Thesouro. Com o flinccionalismo civil ·não se •póde fazer o mesmo. Como 
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· d1spensar, stm dôres e sem acções c~ntra o Thesourú,. uma ter·ça ·ou uma 
quarta part,e dos funcC"ionarios civis ? _Podem as dua~- · classes recober c!~ 

Thesouro _igual tratamento &. este respeito '! 
Os offwlaes militare;:~ são obrigados ao cursu a.C.àdemicu . superior .d~>. l!;s-

cOJa Militar . 
-Só ·~odem ser officiaes os t:i•plomados . Assint, elle.s cor·respúndern na vido. 

c.iVll aos bacha:reis ·em direito, aus medicos, aos engenpeiros. Uns· e outros,. 
dessas. quatro classes de di·plo~a.do:;, queimam suas _pestanas durànte :muitos 
am;os para conseguirem seus diplomas. Mas ha uma grande differença: aas 
quatro classes, a primeira, a dos diplomados militarb!!, tem uma vida -a.caee-
mica de dlsc-i·plina . dlaria muit(l s.evei<>, ~ outra... tr.,:. tên. 'Vtda a.cademica, 
pouco trab.à.lhosa e muito povoada de distrações.. D~pois de formados, o que 
~ae oocorrer em ma.teria de remuneração p&r seus serviços p~gos pelo The-
souro Nacional? Vejamos. · 

Um bacharel em direito, nomeado ProcuraC:or da Republica recebe logo 
18:000$ por ann.o; nomead~ juiz subst ituto,.recebe 20:000$; nómeadojuiz effe. 
cti<vo, recebe 32: 000~ por anno. l[n. dl..plom.adü rnilltaJ- come;:a eR 21 tenente 
g3Jllhar.do 7:800$ por ann~. Cheg.,. à. ca~Jtã._,_ erro. mêdla. com . 36 annos de 
idiLde, pa,ra entá() ganhar l~.O(i(;$ por anr,l'>; a.os _48 <inn.os de iãadé, chega ~rn 

média a tenente-coronel para ~nhar menru, de 18:0:JOSi){l0. 

Si ê da marin>ha, começa tamben. 2• tenente_. corr, 7:800$·. cnega. a ca-
pnão C:e fragata, mais ou m~mos aos 5( annos- istt. ê. depois de 25 ou 30 1111· 
nos de serviços para náo ganhar amd& nem . t8:ooo' completos . 

Quan!Io cada um Ü<=St~ mHHareil ·3ht>g<. ao:. · 5" anr,t.b, quanto aanhou 
cada q,uiiJ. delie~ A MENos, do que os ba.chareis d'o mdnisÚ-rio publico~ou 1a 
magistratura ? Faça-se. esse.. calculo. 

Passemos aos civi-s, en.g.enheiro.s> e medic,os. Na engenharia sanitaria 
· (·Saude Publiéa), ~eceb.em em )lloeda 12:000$ por anno; o 
enetes de districto& te\egra.phicos; o IIUlsmo, e por vezes mais C:o que e~ L~ 

quantia, ·os _-engenhet-ros das estra>das de ·ferro, da Repa rt)ção t;te Aguas das 
irispectorias, etc. 

Os meqicos insp-ect ores sa:nirtarios vencem 12:000$. Todos esses CIVIS 

(salvo os. ·magistrados) ,. podem exercer fóra do seu' cargo funcções outras ' I . 

lhes •permittem a ugmentar seus rendiment os , por serviços de sua pJ'nlL >J• 
executádos fóra das horas do servtç.o ·publico'. Os miluarE>s ·nâc. ~stão 11esf! 

caso; não SÓ· não têm· domicilio ·Jior" elles escoÍhidos: mas sim impOStO li 

seus superiores, e quasi sempre -inconstante e incerto, -como tambem não têm 
horas certas de serviço na repartição·; o militar não tem_' oito, nem nove, nelt 
dez horas de serviço prefixado; tem de obedecer a serViÇo a qualquer ll~~~'> 
em qualquer logar, e muitacS vezes dia · e nol:te,. sem interrupção, fó~a de ~m 
casa, e at~ a& relento. sob as inteinpeiies. 

Não se COIII!Prehende que a .Nação ·pretenda red]J.Zir venCimentos 
tares, sempre que tenha d~ reC:·uzir os dos civis, quando ê certo q·ue, 
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os vencimer.tos m.ilitare.s actuaes, mesmo com ·· os augmentos do 
!',do art. 150, da lei n. 4:5'515, são na grande maioria .dos casos mais mo-

do que .,os dos civ.is, aos quaes se exigem ·habiil:tações ~echnioas cor-
• •"'-""'"""'"' tes; e em segundo -Jogar, os serviços exigidos dos militares são m.a.is 

C:isso, -os of.ficiaes militares são obrigados ··~ ;ter á sua· custa os 
Uilliformes m.ilitares (cinl'o em média), para ·promptamente se 
segundo :as ordens q,ue receben, :• ·os clvis não têm lg·ual d~s·-

s uper iores ·i:ni.!-itares sahimos· ·para ·os sar-
cabos e .soldados, oomparaveis· no tunccionalismo civil . aos funcc.l ona-

dos primeiros 'degrá~·S . da: '~ierarchia ac!.ministrativa. ci-vil, como sejam 
servent~s, os .contínuos, os e.ju.êantcS. de porteiro, os ;p•orteiros, e até mesmo 
quart.ós escripturanios. então é que a. inferioridade ·dos ' vencimentos se 

mais· patente, em face dos ~ivls de hierarc·hia· éorrespondenté. 
'E' certú que a car:re1r:.. militar ten. sempre sidú e deve ser considerada 

que ~ abraçam, at;ne& . comú um<~ honra' e um_ sacerdocio ,-no serviço c!.a 
, do que como um' meio de au-ferir proventos .pecuniarios. 

Mas, lsto não é razão para que a Nação não •procure, mesmo com espe-
sa<!rificio, e~llocar os miiitares em situaçã0 .pelo menos igual, sinão me-
do que aqueUá em que ella colioca. em materia de_ vencimerutos, os. d-

que a servem com :muito menor somma de destinteresse e de sa-

a justiça manda que haja dons pesos e duas medidas em ma-
de reducções -de vencimentos para civis e para mil<itares. 

O!! augmentos attri'buidos á tabe!Ja Lyra, nos calculos orçamentarios, 
de 183 m.il eontos por anno ! Sm·prehendido . .com tal cifra, o relator 

orçamento estanhou-a, e~ corl.ferenda <!Om- SS. ·EEx.s. o Sr. Presidén-' - .· .. 
RepubJ,!'C.!l., o Sr. ·Ministro da Fazenda e o Sr . Senàdor João LYra, auto r 

disposi-tivo de lei, em que tal tabella se funda . S . .Ex. o Senador Lyra 
que de sua emenda não poC:.er.!a jãmais .resul-tar o absurdo augmento 

I • "' ' 
mil .contos pàr anno. quantia tres ou •Qiuatro vez.es ·mai-or do que aquena· 

que uma in'tel'J?retaçâo . correcta da 'le1 pQder'ia . augmentar , a despéza. Se-
os calculos cuiÇia-dosos de S. ·E:x .. O<? ;1ugrnentos para c. funccionatis -

nào podel'iam. jámais .paSBar de 5·8 mil contos se o texto legisl;lltlvo que 
.(·Ex. redigiu tivesse sido correctamente interpretado. Assim nos . e_x;pli-

!3. Ex.: 
A tabella Lyra foi a presentada para ·beneD!eiar, tão sómente ai).S· 

das tabellas orçamentarias pa.gas pela verba ah~· denominada 
Os pa~amentos ·a pessoas feitos .Pela verba "Ma/teria:!" não !a-

parte <los a ugm.(mtos que .S. Ex. ·p.ropuzera. 
2.') Os augmentos da tabella LYra suppõem a actividade de funcções n~ 

por e11a. · sa:lvo. licencia!! os: em tratamento de saude. Não alcan-
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ça, portanto. inacuvos; sejam estes de ioga.res extm~s. addídos sem exet·ci· 
t-jo effectivo, -sejam em illsponi.bilidade, t a mbem sem exercicio bffectiv~, 

se;ie.m a posentados, jubilados- penaiomstas_ e« . Na realida"e não ê justo 
que toàal'l essa:!~ CJasses !Ora. de .servtçp -acuvo. E' coro SfiU tem•po livre !la11i 
pot• sua. iniciativa ·priva-d:a a ugmentarem suas renda~,~ em outrab .profiS6ões, 
viessem sobrecarregar- o Thesouro Nacional com accrescimos .C.e ven{?.imentos. 

5°) Não é -tampouco justo que os funccionarlos remunera.dos, alêm d! 
se_us vencimentos fixos, com .porcentágens que elles pelo seu me1h<>r esforço 
podem :fazer a.vuitar. sobretudo dado o cons tante augmento d{> impostos no. 
vos e -antigos, não é justo ·que elles tenhan1 .augmento C:e seus vencimentlli 
fixos. 

As obs!Jrvações de S .· .Ex., o Sr. Senador João. Ly.ra dem0118traram qa1 

só· por erro ou ah~so do> inte11pretaçâo amolmtn;a,..- em materia em que esb 
. deve ser restrtctiva. . é que se chegou a um augmento de_ despeza na ci!ra d! 

183 mi1 conto~ por anno . 
~.•) Os augmentos ee:finitdvos para os .officiaes e praças do Exercito Na-

cional, P?Iiciá M~llitar, Corpo d,e Bombeiros e correspondentes da Marinhl 
Nacíona.l. consta:n·tes do § 7•. d<> art. l15th da lei n. 4.665, não ·foram creaçãc 
da tabelle. Lyra, poncuuanto S. !Ex., o Sr. Senador João 'de Lyra jâ os tinha en· 
centrado no projecto da Camara dos Deputados .. Não é S. Ex. o autor 
taes augmentos. nem dos augmentos para os mag.lstrados e muito menos l~ 
augmentos que, desdobrand<> a tabella Lyra, se têm illegaJmente addic i o nad~ 

aos augmentos que eUa estabeleceu . 
S. Ex., o Sr. Senador João Lyra terminou essas considerações declara~ 

do-se int-ransigentemente contrario â ~u.ppressão da tabeHa LyÍ-a, isto é,!! 
cOrte completo dos augmentos, que a lei n. 4.1í.p'5, de lO de Agosto de 19!!, 
devidamente applicada, !)Oncedeu ao funcclonaUsmo .por iniciativa de IS. Et. 
Em resJiosta a este poitto o Relator da ,Carteira declarou que, em homem· 
gero a · S. Ex., consideraria fóra de 'qualquer discussão a suppressão ro 
pleta •da tabella Lyra. . 

'Mas, havendo LS. Ex. decla:rado que propuzera ,o artigo 
ro ·4 .5'5-5, depois de cuida.dosoz calculas, seguooo os oquaes todos os ávgm 
!!os ahi ·consignados dtVetiam trazer para o ']'besouro ag'gravação de d~· 

peza da cifra de '58 mil e tantos cont~, o 'Relator que escreve estas linli!! 
considerou não ser legitimo que o Thesouro Naciona~ soffra . en~rgo que 
esteve nunca na mente de nenhum legislador, nem da Camara, nem do 
nado, isto é, não são !egitlmos <>s augmen'tos .da -citada lei excedentes de~ 
mil contos devendo-se. portanto, reduzir a este algarismo os augmentos 
erronea intel"'X"etação actual. ESSe ponto de vista :ai considerado· justo co 
regra geral a ser estabelecida no orçamento para 1923 • 

.Essa medida tinha accentuado cun'ho de justiça, tanto em favor do Tt 
souro, ·com.o em favor dos ftmccionarios : Em favor do 'l'hesouro, porque 
augmeittos ea.h.em de 183 mil \contos 'Para 58 mil contàs, o oque importa 
córte ·consideravel de despeza que não estava na intenção de legislador, 



~·. 207 

sendo POf isso legitimo<. E:.n ··favor· dos 't un'cciorlarios, porque, em 'v·ez (19 se 
lhes cort ttr pot; complE:'to os a,ug.mentos ·da tabella: Lyra, éne.s .eontim,Iar'iam 
a receber certa pÓrcenta~em delles. ·o:.Relator da 1Commls$ão' da 'cirna.ra: 

• o • • • ,• ' \ • I 

.ponderou, .po:riêm, qu~ os. aug-,mento~ . dos vencime11tos dos magistrados e os 
~a:ldos militares não :podiam · ser legalmente diminuiUos, e que sendo ess·es 
serventuariiJs· pago~ in'Úlgralmente de seus vertc 'mentps. aquena: q)lamtia de 
68 mil contos .serià· des.falcada, e ~ouei:J restaria para ser .rateiado pelos 
func~ionarios civis; - por iSBo. propdz 'e foi a,.eeito que o dito limit'e de 58. 
mil contos .fosse elevado . a 75.000 contos. 

Desta maneira ' ó sacrifício do Thes9urõ ~acl«mul será a~gnie;1Í'a~o'· até 
~ maximo .des•ta ultima cifra ·em .benefkio dos ' f·unceionarios, de modo que · 
com toda. •proba·bilidadt'> · ch~garemos ao. r~sultado .. de q~é .as reduc~ões .da ta-
bella Lyra <devidamente applieada não passarão de metade dos' àugmen'tos 
lactuaes. A emenda do relator fiX;!- esta redud9ão ém 150 "·t· da •que agora é 
!pago, nempre dentro do limite maximo dos dit'os ··7•5 'ffin: contos, isto ê; ·a: re-
lducção serlá maJor de '7.5 mil ·contos contra b : Thesouro. 

O l'elator da ~ara · pe,~sa ter o· dever ·<fe a:prese.rttar. as m edidas \;on-. ' . 
substa ncill!das em um<1. 'em~nda redigida ·como segue, ·sem ter tido tempo de. 
ir submettel-a lá :Pré vis. approvação do Sr . Sena dor LY;ra, .devido- a s6 ter 
indo seu traba]ho deste orçamen'tà nos ultiffil()s minutos antes da reunião da, 
om'rnissão de Fina;n'çás, cujo digno Presidente -não a quiz àdlár por .pare-

(cer-lhe urgentissima .. .a leitum -deste p~reeer ; A emenda ê ~sta: . 
Art. O art. 150~ · com seu:. paragraphos .. da. lei n . 4.1,;;5:5,_ de 10 óe .Agos\o de 

11922, será inte!'lpretado e exiecutaqo -dentro das seguintes regras: 

I. Os augmentos pro·visorios ou di·finitivos )á incor.pora dos , ou 1;ão, co-
lmo vPncMnentofi nor~_aes, s6 ca.bem aos f)lnc.c:onários que percebem pelas 
!verbas de "Pessoal", vencirrientos taxativamente estatuídos ·em consignações 
(ou subconsignações ~umericamerrte expressa nas '·ta:bellas da lei' n. 4.5•55, d'e 
lto de Agosto. de 1.922, não sen(.io permittida a ap·plicaÇã,o de taes augmentos 
a vencimentos, .gratificações, salar~os. diar~as , mensalidades, etc., pa•gos pela 
lverbfl. "Material" ou por outra qualquer . verba de ·desp911:a extraordinaria de 
I'Pessoal" . ou w~ateriat· "., ~ão espeéificad~ nas taq·ellas orçamentarias da lei 
J.555 citada. 

II. Os a ugmentos ·concedidos nos termos do paragra·pho anterior só · ca-
em a funccion,a-rios em ~ffectiva actividade dê serviço public!o, não podendo 

~~er extensivos aos inedivos, sej•am estes de Jogares extinctos, a-ddido's em 
~isponibilldade sem effectiv:o e'X;ercicii),, por <i ua}q ue1· motivq( ou se3~.m apo-
tentados, jubilllidos, reformados ou mesmo simplesmente Ucenc:ados, exioe·ptG· 
l!uanto a estes ultimos . os licenciados para tratan;len'to de saude .. 

III. Os augmlmtos concedidos .pelo n' . 1, retro, não são extensivos a 
unccionarios que, alêm d_e rec!eberem uma parte fixa de vencimentos, rece-
~em tambem porcentagens; nem são extensivos a fvnccionar!os que accu-
lirmlem cargos ou s<J fr:dera:es. ou federaes com municipaes ou estadoaes. 



/. 

208 

IV. As excepções do § 6" do art. 1150, da -citada !e~ 4 .. 5:5;5, :fie~ ,red_u-
zidas ' exclusivamente nos ca!'gos de chefe de serviço e dos de confiança illl-
mediata. do governo. 

V. Todos os augmentos ·condedi,dos pelos dispositivos ainda não revoga. 
dos nem suspensos das leis n'. 3.·990 de 2 de ' Janeiro de 1920, artigos 2• e 3', 
n. 4..5155, de 10 de AgC'sto de '1922, arts. 19 e 1-50 e n. 4.-5•69, de 25 de Agnsto 
de 1922, sommados, não poderão em •ooso algum' exceder de '7-5. mil ' contos, 
por anno. 

VI. Desse total, de 7·5 mil ~ontos,_ serão deduzidos ou pagos em. primeiro 
lugar, e 'integralmente, os augrp.ento'l de ven'Cimentos do .Decreto Legislativo 
n. 4:569, de 2& de Ag~to de~ 1922, que regula os ven'cimentos da magistra-

. tura !feder:;! · da Republi.da; em segundo lugar, e .integre.Jmente, as van'tagens 
e gratificaçõs asseguradas pelo § 1• :do art .. 150, da lei n: 4.5o56, de 10· de 
4,gosto de 1922; em terceko lpgar, e integralmente, sem direito a. mais au-
gmento algum, os augmentos mensaes ans venci~;U-imtos de 'officiaes e praças 
da activa do E:Jrercito Nacional, tPolicia .Militar, Corpo de Bombeiros e dorres-
pon'de'ntes <la ·Marinha Nacional, concedidos •pelo § 7", do 'art. 1M, da citada 
_lei n. 4 .-5'55; em ultimo lugar, eis · augnJJentos provisorio~ concedidos pelos 
arts. 19 e ·L50, pr~ncfpro, da mesma lei 4.~15, os ·quaes ficam reduzidos ã 
metade, guardadas a!O- mesmaS .. g-raduações estabelec_idas neste ultimo citado 
dispositivo. Se, porém,. dentro deste ~axim1) de 76 'mil contas, não hóuver 
possibi!idrude de se pagar a metade alludide., fica o G.overno autori2lado a 
suppl'imir repartições, serviços ou cargos creados ou inaugurados d-epois 'de 
10 de, Agosto de 19·22. disp~r;sados sem vendirn.entos os .i'unçc.ionaní'J's para 
taes repartições, serviços ou cargos n'omeados, fazendo regressar aos postos 
anteriormente occupados aJquelles que a'ntes dessa data jlá eram fundcionarios 
publicos, -~ndo d_emittidos os recentemente nomea-dos -que hajam substituído 
a eBtes ultimcis .• 

VII. Os auginentof.' cons-istentes na metaqe, ou menos, a que se refere 
o ultimo numero an'te!·ior· soffrerão reduc!:ão .de ~ •.J•, deede que durante 
tres m~es cons.ecutivos o cam'bio official da 'praça do Rio de Janeiro se haja 
mantido acima de 8 d ... por mil réis; sofd'rerão reduqção de '50 •J•, desde que 
'nos mes~os termos a _taxa excede de 10 .a.·; de ?-5 •J•, :des-de que e. taxia seja nos 
mesmos termos super.ior ·a -13 d.; desapparecendo totalmente os augmentos 
provisorios desde que 1:os m~smos termos a ·taxa do cambio exdeda .de 15 d. 

VIII• .Os -que receberam no exercido de 1922 augmentos indevidos, por 
-11.mpliação .do art. 1-50 de. l-ei n. 4.,565, de '10 de Agosto de 1922, ficam rele· 
vados de restituição do excesso recebido, ··ficando -con'siderado esse paga-
mento indevido como dadiva de centenario feita pela Nação a ~ses seus 
:servidores. 

-----·-·-. 
~ 

,S 
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Estas são as medidas que o relator entende deverem ser adoptadas de 
prompto. No •exerdc\o de 1923, vamos ver os effeitos .que ellas pr~duzem 
para sabermos se córtes maiores nos serão ~~postos pelas circumstancias. o· 
relator donsiderou que não deveriam os eX'ercer de · chôfre córte mais severo. 
Mesmo com estas medidas, ainda o funccionalismo .ficarã receben'do perto 
de 500 mil co:n'tos da renda publica, qui..ntia ésta que, addicionaàa â. de nossa 
4ivída annual, vai ·absorver toda a renda publica federal, nada restando para 
os serviços publicos que só não terão de parar completam:ente se o 'Congresso 
Nacional decretar impostos novos· para custeai-os. 

Mas, repetimos, ·vamos ver os efifeitos q-ue no anno vindouro, 1923, pro-
orem as ·econom.ias apon~tadas. Sobretudo, vamos observar as economias que 
o funccionalismo fará na 'Verba "Material", tcida · ello. gasta. pelas mãos e 
elo criterio dos proprios funccionarios, que della dispõ~m no ' valor de 385 

mil contos. 1Se taes e<-onomias forem de molde a pocmittir o equilíbrio .do 
rçamento, sem a reducção ora proposta dos •50 •j• da. ·tabella Lyra, o proprio 
elator q11e es~reve ·este parecer assume o compromisso de restabelecer a 
~bella integral ·para 1924. 

Se propuzessemos ag~a ·a .suppressão geral do.s augmentos de vencimen-
.os resultantes da lei n. 4.5·5·5, de 1!J.2?, teríamos conseguido, sem duvida 
lgumn , com as economias 'Propostas e sa!hidas das verbas · '~Material", o 

tõrte dos 270 :mil contos, a f'[ue atrnz fizemos referem~:as. rr:>ess'arte, eJtiogindo 
a Nação novas contr!b1.1ições no valor de outros 270 mil contos, teríamos 
ncontestavelmente. ·prestado ao paiz o serviço mais relevante, que as finanças 
ublicas reclamam 1ieete momento . 
. Mas, o relator enteuae que taes córtes não pódem ser -bruscos em excesso. 

Jl>or isso, não os levou até onde o equi!Dbrio orçamentario o exige. Mesmo 
ssim, cortando timidamente, compassivamente, não faltarão contra elle e a 
ommissão, os injustos apôdos que são quinhão certo para ,os que no Bro.sii 

l)usam contrariar os in'teresses privados collo<;ando-se ao lado dos altos in-
resses dol.lec.tivos da Patria. 

Cumpre, todavia, considerar que com as medidas propostas, . e com as 
~ e patrioticas normas· de economia!!, que espontanea mente a seu governo 

põe, S . Ex. o Sr. Presidente .Arthur. Bernardes, ê possível, senão prova-
' que a despeza fique em 192'3 reduzida em cifra muito· approximada de 

~o mil contos, se paraJlelamente tivermos' em linha de ~onta a circumstarr-
Óõ, assáz provavel, .de melhora ·cambial em 19·2'3, devida a 'maior ~do da ' . ortação sobre a importação. !Elssa melhora vai perinittir que, pa<ra o 

rviço da divida ext<.'rna e das despezas administrativas em ouro, desça 
tante a respectiva .cifra papel. 
Quanto á outra parte ·dó programma, de que a Commissão de Finanças 

se preoccupa, elevação das· arrecadações por impostos novos, estiá ' essa fun-
~o sendo brilhantemente e;xercida, pela in'd:iscutivel competencia do illustre 
.llr, Antonio Carlos, R~lator da Receita. Dessa materia, portanto, não é ne-

que este parocer se occupe. 
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CA.'PITU.LO IX 

DIVIDA FLUCTUÁNTE 

Foi assim que entrã=os no anno de 19-22 com. "defic:ts" atrazados ~u , 

legãram para o corrente exercício uma divida fluctuante .de 5.7•6 mil contos. 
Estando o "dclicit" .çlc dorrente exercício calculado em 240 m!l contos, se-
gue-se que chegaremos a 31 de Dezembro de 1922 c.'om uma divida fluctu:ante 
de 816 .miJ contos. A divida do. 'llhesouro Na.cional á Caixa Economica do 
Rio de Janeiro tem mais o caracter de divida consolidada do que o de di-
vida genuinamente fluctuant~ ou promptamente exigível. P-or isso, só inclui-
mos no calculo da divida exigível aquillo que normalmente, ordinariamente, 
tem sido exigido ep:Í cada anno, isto é, os juros e as differenças de retir:~

das, -quando maiores de que ·as entradas. Assim, a divida fluctuante g~mul

namente dita, vencida, .pódt"l s-er c!onsiderada ~e 822 mil contos, no f'm 
de 1922. 

Não se póde negar; essa cifra é, no actual momento, muito avultada pa1·a 
{ ' o Thesouro Nacional. Para cofre, inteiramente vasio, uma divida de cinco 

mil réis deve ser considerada -enorme. Mas, a verdade lé que para a Naçà9 
Brasileira essa cifra ' é uma ninharia. Parece. a toda gente muito avultada. 
por:que nosso papel estú muito desv~lorizado. Mas·, 8·22 mil contos, ào cambio 
actual, corresp-ondem ,t 22 milhões de libras esterlinas, apenas. Ora, o Brasi! 
já em 1889, ha mais uf" 3(1 annos, com receita publica que não exdedla de 
HiO ~il contos e~ um anno, levantou emprestimo -externo de · 20 milhões ... 
Conseguintemente não ha. ~ada de extraordinario em que cogitemos de con-
sol!dar essa divida fluct_uante ·Por meio de um emprestimo externo. 

Bem intuitivo é que nenhum capital extrangeiro nos serli. confiado, em-
quanto continuarmos a gastar em festas, em avenidas, em coqstrucções de 
predios, em arm.e.mentos desnecessarios, em funccionar:ios dispen.saveis, eiii 

vez de gaStarmos em fomento da producção exportà.vel; e, acima de tud~ 
_emquanto não ·puzermos .nossas finanças em ordem, equilibrando nossas te-
ceitil.s com as n'ossa.s despezas. de modo que quem emprestar dinheiro ao The-
souro Nacional esteja a "prior!" yendo nitidamente, sem sombra de duvida. 
que o Tllesouro tem receita, arrecada dinheiro com folga para. em cada 
semestre futuro pa.,o-ar pontualmente amortização e •juros do capital que re-
ceber. Sem isto, não se- nos emprestará um tostão. Com isso, com ordem nll 

nossas finanças, o Ministro da Fazenda do Brasil ha de se ver aturdido df 
pedidos de audiencia da parte de capitalistas que_ lhe virão offerecer d'nhei!O 
por empre5timo. 

\ ' Eliminados nossos "deficlts" orçamentarlos, ficaremOs em condições rll 
fazer inveja a quasi todas a,; nações do planeta. Elllas saberão comparar 
nossa :;~ituação com 1t de cada uma dellas. O resultado dQ donfronto nll' 
serâ então muito favoravel. 
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Quanto ás dividas fluctuant€s de outras nações no anno de 1922, difficil 
ê apanharem-se os algarismos a e11as relativos, porque em regra os governos 
comprazem-se e!ll oocultal-os. 'Se elles fessem lealmente publicados, veria-
mos que, ructualmente, pouca9 nações do mundo têm. divida ·fluctuante tão 
red~Zida como a nossa. Das poucas que publicam os algarismos de tal espe-
cie de divida, vemos que a da Grã-Bretanha é· de 261.000.000 de con~os; a 
da França,' de. 11.5.78'3,000 contos i a da pequena Belgida de 4.15917.059 contos. 

Dir-se-.J:ui. que tae.;; nações foram belligerantes. fM:as, mesmo as nações 
neutras arrastam _fa.rdo dessa especie mais pesado do que o nosso . A Ho'nan-
da tem · divida fluctuante de dous milhões de contos; a pequena .Suissa, com 
seus 3. 8.80.000 habitantes apenas, tinha em Jane'ro do anno passado uma 
divida ofluctuante õe 3•70 mil contos. O Geverno. argenti)'lo tem sempre pu-
blicado · os algariennos de seu debito 'f_luctuante. O novo Presidente .A.lvear 

I declarou iniciar, seu · Governo CQm uma divida fluctuante ·de 1. 0<63 . 000.000 de 
pesos, .papel, que córresvon.dem (a 2$930 o peso papel), a ' tres milhões e cento 
e quatorze mi-1 contos (3.1i4.:590:000$), ou .seja perto de metade de toda a 
ldivida do Brasil - ~terna e interna,, consolidada .. de papel-moeda e fluc1tuan-
te, sommadas. 

Dian te de taes algarismos,. a que PJ'Oporções se reduz a nossa divida 
fluctuante de 820 mil cori.t'os ? 

Não ha motivo para estarmos nós propríos brasileiros a enn egrecer 
nossa situa ção a denegrir nossos homen~. publicas, d·iminuindo injus.tàment;o 

ta Patria a;OS· o.! h os do mundo, 

Pa.ra a divida fluctuante , não• ha o·:1lra solução, a não ser consolidai-a 
em emprestimo interno, ou externo, otn rações a que ·o Cong1~esso Nacional 
ldeve habilitar desde jã. o Poder Executivo . 

CAPITULO X 

POLITICA ECONOMICA A SEGUIRMOS 

O bala nço geral ~ econo.mico e financeir'o __: que acaba de ser leal-
l!nente dado na sit)lação do Brasil, equivale ,a um 1~inucioso exame medico 
~ara pesquiza do mal, que o c~~po social vem sof.frendo ·, 

Esse mal se revela táQ pujante, q.ue não ha lugar para vacillações no 
~nico diagnosti.co possível: ànemia de producção econ~mtca . 

As finanças de um palz são sempr~. a traducção de sua riqueza ou de 
~ua pobreza economi~a. Artifi~ios ha, de pura magia financeira, que podem 
!\nl um dado periodo. dar: u111 paiz de pQbre producção a JmpJ:·essão da ri~ 
I!!Ueza aos olhos dos putros: re·cursos pecuniarios folg~dos, moeda r~lativamente 
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estavel, e rp.esmo cambio alto. Mas, éssa magia dura pouco, custando m'llito ... 
Para. o Brasil, ella jã. estlâ. custando a vergonha de duas moratorias, que 
podem muito _bem tçrminar mal, se nos .>ão orientarmos por novo rumo. 

-Saldos orçamentarios... equilíbrio orçamentario... Só loucos poderãü 
desconhecer sua11: vantagens. Entretanto, durante cem annos de vida in-
dependente, a Nação Brasileira vem. lutando contra "deficit" .- apenas en-
trevendo raramente, de longe em longe, em fl,l'gaz relampago,' um ou outro 
escas.qo saldo, quasi semtPre .amparado ã. muleta de um emprestimo. Como re-
gra, os "deficits" se vão repetindo, com a teimosia das· ondae. contra os ro-
chedos, anno · apó,s - anno, em um rythmo de zombaria contra todos os es-
forgos dos governos do Imper:o e da Republica. Será que só por loucos 
deshonestos tem sido o Brasil governado G.urante ese.es cem a<rmos·? Resposta 
affirmativ·a seria ridicula. 

Por que então os "deficits" financeiros obstinadamente · se repetem? 
I • 

Porqut elles não_ l!lão ordinariamente um mal voluntario, um mal inventa-
do pelos governos. São, sim, como regra, a documentação, vistvel, papavel, 
reflexiva, do "deficit" economico, isto é, da insuff~ciencia da producção na-
cional . Para melhor clareza, !!UPponha-s~o~ todo o Brasil um estabelecim~nto 

unico. Com um saldo annual de nove milhões esterlinos de sua producção, 
isto ê, de suas vendas sobre suas compras; e com despezas ' geraef?, (força-
das, porque são . dividas de '29 milhões annuaes) que finanças se podem 
con1wlidar ? Os poderes publicas são constituidos por homens: - não PO. 
dem fazer milagres. 

Pôde-se conhecer que, a golpes de lei~ e decretos, seja conseguido, n~ 
ambiente, um ou alguns saldoM orçamentarius; desorganizando-se serviços 
para gastar, e elevando cruelmente impostos, para 1!-lardear-se "superavit:. 
Mas, situação financeira assentada sóniente sobre essa base é um ca.<t~ lll 

edificado sobre areias ha de baquear por força. Administração orientada iM 
esee Criter!o assenta muito bem nas li:quid~ções das massas fallfdas; nll nCI. 
porém, na gestão de naçõeE", que encaram com confiança e superioridade !II!H 
altos destinos f~turos. Certo, nln;guem justifica. que se ponha. fóra o 41· 
nheiro dos impostos cobrados ao povo, sem duvida, devemos reduzir as d~ 
pezas publicas, em tudo quanto respeita a gastos voluntuarios, ou a ;uslll'' 
improductivos. 

Mas essa reducção está muiüssimo longe de bastar agoril para QIL 

nossas de!"pezas fi'quem dentro C:a actuàl . ..trrecadação das reridas,. dado o 5UT.l 

de progresso, em que o Brasil já entrou. Então, co.mo .solução siJll!l.i~IJ

aCIOde logo ao espírito o augmento dos antigos e a creação de novos im· 
po!'tos. :B~!!ta solução, entretanto, dá muitas vezes resultados avessos aos q! 

·se esperam della. 

Conseguintemente, e aqui bate o ponto aonde queríamos 
caminho r·ara nós permanentemente seguro é _o . do augmento 
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exportav~l e da producção que suppra ·artigos ora importados. Po1· essa via 
é quE: alcançaremos os grande~. ú consolidados augm_entos d~ nossas 
rendas . 

Parece-me -11.üe o novo Governo .não pôde reduzir seu programma a . ~6r
tes náS . despezas no . meio circulante. Gaverno qUe nisso cifrasse I:Ua ac-
çã.o seria agora uma de~:~graça para o Brasil. N osf!G progresso não pôde 
parar . Tomos que · caminhar para dean~e • . emb.ora com sacrifícios .. Ou a,n~ 
dnmos, ou então . .. . desandamos. 

DizEjndo assim, estamos a anteouvir argumento contra isso frequente-
m~nte repetldq: - "a polltica de Murtlnho cifrou:..Se rio c6rte nas d:espe-
ws o do córte no meio circulante, e ·ess'l. politiea elevou o cambio de men<>s 
de 6 pa ra cima de 18 .. ·Deveríamos repetll-a ... " 

Temos inaba.la-vel convicção· de _que, se Murtinho ainda fosse vivo e 
com liberdade de delibema-, não adoptaria hoje a sua polltlca de 189·9. 

Preliminarmente: - Murtinho não teve livre a.rbitrio para. adoptar 
qualquer polltlca -e.conomlca, e para escolher livremente q~aiquer politlea 
llrlanceira . M'urtinho - e seja isto dito em honra de seus talento,s - foi 
~oagido a seguir a pol:itica qUe .seguio. Não foi elle quem ela.borou o contra-
to do "Funding-lLoa.n",. nem tam,pouco os que· o elrubora.ram estavam em 
'tuação de impôr .aS clausulas · que· l'hes par~cessem melhores. O certo é 'que 

f! contracto do · "F~nding-Loan" exigia que o · equiva\ente em ouro da s quan-
tias cudo -pagámento era suspen-8o ou adiado seria inclnerad<> .. ou· ·depositado . 
~m con'fia ri.ç:á. nos banco~ extrangeiros ao cambio de 18 d inheiros, em . papel. 

Governo não hesitou em preferir a Jn'cinera.ção para evitar submetter-se 
outra alternativa, mC>ralmente pejorativa .para ·o Thesouró Nacional. Des-

. .. ~ 

'arte, .Murtinho não teria pOdMlo, ~esmo que o quizesse,_ emtyregar em 1J!1lf-
ica eeonomica os saJ,àos DrÇOimentari.os obtidos àa mõratona. Estã. é a dura 
pu"a verdade .. . . 

Na verdade, os c6rtes o1'çamentarios foram hero!eamente feitos, as in~ 

nerações foram firmemente realizadas com honra -para o GOverno coritra-
lante. Em prazo curtí-ssimo as fornaihas devora.ram bem mais de 100 mil 

ontos de uma circula.ção de 78'8 rn;il . Na v~rda-de, o c!ambio .Subio . Mais do 
~ue Isso: - o cambio voou para cima . Da taxa de 8 3\8 no dia primeiro de 
lfaio de 11900, saltou p; ecipitadamente em &5 dias p;~.ra. a incrível t axa de 
H 1\2 no dia · 5 de J-glho.,. Tal foi a excitação do mercado de cambio que, 
~ um só dia se fizeram operaç?es de'ntro de trii;~tá. e tres taxas diffie~entes. 

Nunes. occorrera isto · n'o Brasil . . . Praticamente, ninguem podia conhecer 
e !K'ever os ~ffeitos uamnosos immediatos que es~ poÚtica produziria . Mas 

les não se fizeram esperar. Suspenderam pagamentos o Bândo· da Repu-
l!ica, o Banco Ru~al e Hypothecario,. o :B!i:nco CommerciaJ , o Banco La-voura e 

ommercio; o Banco d~ •Depositos e iDescontos, o Bando Italia~Brasil o Banco 
Ide 'CI-eàito Movel, o Ba.nco Intermediario, o Banco Mercan'til ele Santo". o 
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Banco União de S. CG.r]os -e o Ban!!o -de ·Pernarn~uco. Na lav-ou-ra, -as· quebras 
~ as insolvabiHdades foram quasi g·~raes, sendo os productos agrícolas expor-
iavels c,otado a preços infimos. 

Os desàstres foram, assim, colossaes. 'E ainda maiÓres não foram, de-
vido á circumstancia de liquidar-se o an'no de 1·900 cóm o maior saldo que 0 

· Brasil jámais tivem., de J, 20 milhões de nossas e'Xt>ortações sobre riossa~ im-
portações. 

Hoje podemos imparcialmente a;preciar ~uellas c!ircumstancias e affir-
ma.o.· que o acertado teria sido uma política de alta cambial gra·dualmeJtte 
lenta, "pari passu" • com·uma polit'ca, que em vez· de anniquilar. fa vorecesse 
os productores nacionaf.s. Por igual, em vez de quebras de tant-os •bancos, o 
acertado teria sido - muito pelo. contrario - fortalecer-se a organização 
bancaria dos instituto" nacionaes e m ultiplicar-se o numero de sua" ·, agert-
cias ou filiaes, ou de bancos novos, por todo o campo ela p r oduccão do 
paiz. 

Essa lição nos deve·-·aproveitar. 

A!fora, pre~isamos de rumo novo. .Prec'samos de governo que aguente, 
a despeza publica, que gaste muito dinheiro ... em fom·entar a producção 
na,cional para que e~~a avulte, e para que della possll.Illos. haurir a,v-ulta-
das rendas, que elimir.em os costumados det-icits. 

Cortar, sim, e im'p-iedosam.ente, nos gastos improductivos. Mas, parai·, 
lelamente, -saccar cor.tra o futuro, e com coragem para despezâs repro. 
ductivas, que augmentem e garantam saldos iriinterruiJtos ·a favor do 
Brasil nas permutas internacion.aes. tNisso devemos empregar o posso rre-
dit~. 

Inúteis, si não nocivas, as dissel'tações em contA:-.a'rio. 

·EstamÓs diante do mesmo dilemma dos iJ:tglezes: Sel( o~· starvel 
Vender ·ou morreT! Ahi é que está nosso verdadeiro frfYnt de def-eza da 
Patria! 

Quando tenhamos alcançado, annos após annos a s:tuação de vender· 
mos, uma libra esterlina que seja, ac!ima das necessidades forçadas de nosso. 
passivo de ·cada an'no, - nossas finanças marcharão 81W des roulettes, e 
esquecidos estarão os solavancos de nossas taxas cambiâes. 

Se diante das baixas ele cambio, cada cidadão bras:Jeiro em vez de en· 
carapitar-se em um emptegc publico ou em vez de cultivar o vicio da 
censur;t aos poderes publicos - fizesse ~obre si proprio· um exame de 
consciencia, inquirindo-se C!uantas libras esterlinas produz c!ada dia para 
a riqueza do paiz, certamente o rem01.·-so lhe viria de atirar sobre os !'l-

vernos a respi:msalbiliãade dos nossos males econ'omicos.- os qu aes em li· 
tima anaJyse .só cabem aos cidadãos: e não aos governantes, ·que nãQ po~ 

dem· abandonar suas funcções para irem · lavrar OR campos OU :minerar a1 

terras. 
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CAPITULO XI 

EXPORTAÇÃO. E CAMBIO 

Não -exportamos qua.8i nada. 4, estatistica a este respeito é humilhante 
para os brasileiros. 

Veja-se: 
Qu.adlro n . 19 

E:xot!Ortação P,er capita 

\. 
· (Seg·undo os uitimos_ dados que pudemos colligir) 

1. Cuba. ex-porta por -habHrunte ..... .. .............. .. ... . ... . 
2. Canadâ, e:x:porta. por habitante ..................... ·.· . .... . 
3. Dinamarca: exp·ortl!- por habitante . .... . ......... .. : .. ... ·.·. 
4. Australia, ·exporta por habitante . ......................... . 
5. Noruega, e:x:porta por ha:bita.n1e ....................•....... 
6 . .Suecia. exporta p_or hrubitamte . .......... .. .. ... ..... .. .... . 
7. Republíca Argentina, e~porta . por habitante ......... : . .... . 
8. Suissa, exporta por hl!Jbitante .. .... .. ..... , .... ... , . .... ... . 
9. Gran-IBretanha. exporta por habitante ... . ........... .' . .. .. . 

10. HoUanda, exp?rta :por habitan1e ........ ............ .... : .. · .. 
11. ChiJe, exporta por habitante ...... · ............ , ...•. : . . .. . .. . 
12. Bulgaria, e:x:porta por habitante ... . . ....... ..... . . . .. ..... . 
13. União Sul-Africana, exporta por .habitante .. ... ... . . ... . .... . 
14. Estae.oe Unidos. eXIPol'tação por habitante .................. . 
16. França, exp?rta .Por habitante . ...... . ................. : •..... 
16. Italia,- exporta por l>abitante ........... : ........ . ...•.. . ... 
17. Uruguay, exporta por habitante . ..... .. .. ... . . ·; . · . . . : ..... . 
18. Grec-ia, e:x.porta por ·ha'bi1ante ............................. . 
19. PortugaJ!, exporta por :habitante: . . ...... . .... , . ......... ... . 

120. Jnpão. eJCporta por -habitante .... ·.' ....... , .. .. .. .... ....... . 
121. Hespanha. eXJporta por hrub!tante .......................... . 
I . I 
22 Br;u;il, exporta por habi•tante . ..... . ....... . ...... : . .. ...... . 

2:020$000 
1 :0'80$000 

1960$000 
960$000 
960$000 

.920$000 
920$000 
830$000 
720$000 
680$000 
60o$aoo 
52.0$000 
480$000 
440$000 
440$000 
320$000 
240$000 
240$000 
Hi0$00fl 
120$000 

808000 
1>5$000 

Ahi estã explica-da a cauSa. de t _odá.s as nossas difficuldades íinance 'ras: 
~ quasl não eXJpOrtamos nada .. . 

Entretanto, todo nosso ailemto financeiro, ·toda nossa vida financeira es-
ltão umbelicalmente presos â nossa _exportação. Sem augrnental-a.. em alga,... 
lr'i8mos permam.entes, eerdarn.os muito brevemente . (G'6e dizel-o ! ) ume. nação 
tallida com uma massa ri(Jfll;Íssima., com ~m activo aq·ui que. bem e:x.plorado,' 
~de enriquecer a muitas nações a.o mesmo tempo ! . . . 
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Infelizmente, não temos sabido tirar partido dess"e bel.! o activo, dote in-
vejavel com que a providencia Divina nos p•rooig;'lllizou. A prova disto estã 
no quadro aberto, onile se vê quaes t~m sido durante os ultimas 5{) annos os 
tracos, ·e :ünda assim intermíttentes. se.ldos C:e nossa exportação sobre nossa 
importação. 

Perdôe-se-nos a prolixidade nl!ste estudo, com risco de desagra~lar ao 
leitor. O momento é de muita gravieade para nossa Patria: e o brasi;e-:ro 
que não considera bem eml)regado seu tempo em .problemas desta ordem, 
leitor que C:ispensamos. 

Qua.dro n. 20 

,Sa,ldos a favor do Brásil, da exportação sobre a importação nos ultimas 
50 annos: 
18'71-1872 (Cambio alto: entre 24 e 27 1/;8) .............. : .. !. 
11872-1873 ·(!Cambio a:lto: e •• tre 24 e 27 1/·8)· .................. . 
187·3~1'8'7·4 (Cambio alto: entre 24 e 27 1/>8) .................. . 
1·874-18'71> (Cambio alrt:o: entre 24 e 27 1/8) ........... : . ...... . 
18715-1~76 (Camb~o a4to: entre 24 e 27 1/8) ................•. 
1:876-'t877 (!Cambio aJ.to: entre 24 e ~7 1/8) .... .- .... : .... .- ... . 
1·877 -1•87 8 
.1•8'78-187•9 
1~7'9~1·880 

1880-1881 
18g.1-1882 

............................... , .......... .. 
• o ••••• o ••• o •· •••••••••••• : •• •• ~ ••••••••••• o •• 

................... · ...................... .. : 

• o o •• o o • o •••••••• ' •• ';o • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • ' • • • • • ~ • 

1882-1•88·3 (cambio cahiu á 21) ..•....•................•...... 
1883-1884 
1•884-J..885 . - . - . ....... . -. • . .. - •.•.- ........•..... - ..... ' . 
1885-'1886 (cambio ea.hiu a 17 1/2 .................. . - ......... . 
1886-1887 
18&8 -

o ····················:·· •• ••• •••••••••••••• •••• 

.1889 (cambio a.rtificiru de 27 1/4 - Emp.r·estimo Ouro-Wreto) 
de!icit de . . . . : .................... · ................. . 

1890 (cambio artificial de 27 1/4 - Emprestimo Ouro...Preto) 
defiait d.e • • • . •• __ • ·• , •...•.. __ ••.•••.•. _ •.. _ •.• _ • _ •.••. 

189-1 . . - .. -.---- ...... - ....... -.----- .,. - .. -- ...• ------.- .... -
1892 (eamNo oahiu a•tê 10) ........ _ .... __ ...... _. _ ...... ·. _. _ 

1893 (!Revolta- Cambio a 9 1/2) .......... . 1 ..... --- ~···-·· 

1894 (Revolta. -:- Cambio a 9 1/2) ........ , ............... _ .. . 
1895 
1896 (cambio cahiu a 8 1/2) .... , .................... __ ...... . 
1897 o·' .• ~ .••. .•..•.•. , . .• ••• , .•...•. ·' ••.••.•..••. 

189& (cambio ca,hiu a 5 .7/8) ...•... · •......• · ......... _. __ •. _ •• 
o : ••••• o ••• o • ~ • •• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

1900 (cambio subiu a 12 25/·64) .......... : .................. . 

f 3. 27~. 700 
f. 5.900.000 
f. 3.048.000 
f. 4.094.500 
f 750.200 
f. 4. 341.400 
f. 2. 645.700 
f. 4.356.000 
f. 4. 3n5 .ooo 
f. 4.170.000 
! 2-415.000 
f. 600.000 
f. 1. 247.006 
f. Ut86. 500 
f. Dejicit 
f. 4.334.000 
f. 5 .157.000 

f. 11. 216.000 

:E 4.992.000 
j; 5 .!)09 .000 
f. 2.504.000 
f. 1'3- 5(14.000 
.t 10 .'913.000 
f. 9. :t66.000 
'f 5. 29I.oot 
f 3·.538.001 
f 2. 870.000 
f, 6.240.000 
f 20.385 .001 
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!901 {cambio subiu a 12 2-5/M) ..... , ... · .. , .......... ' .. , . .. ... . 
!90a 
1~oa 

1904 

··· ···· ~· ·· ···· ······· ··· ~ ·· ............ ~~~ ·· ····· · · ·· · ·~ 

o o o o o o o o, o Õ , o o o ~ I ~: o o" o o o ' o O o o .. o o o o o ' o o o ~ o o j o o ,' o, ' o o o o o 

. . . . ·. . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . ~. . . ~ . . . . . . . :: . . . ;. .: '. . 
!90ó (cambio subiu e. 18) ..... ·, ..... , ....... ". . • ... . ... c ... . 
1906 (cambio subm a 18)·.: ... ... , ., .. >• .. , . > ', ••• ·; . , • , . ••••• 

1908 0 o i.' 0 0 0 : 0 o o : o o I 0 0 o ~• o o o
1
, o o o ,o o o o '• , o o o o o 0 0 ..... . 0 O•O o O o I o I 

190~ (rumbio subiu a 18) ... .... ....... , .•.. ...... .. ... . '. ·.· . . . . 
1910 (cambio. suiYiu a 16) . . ::. · .... . ............. : . . . . : . .. : ·:. 

1911 
19a2 
m3 

•. 

. . ... ·:····· ··.····· ·.········· .. .... .. .. ... . ...... ·. 
o ; o o o o o o , 

0
ô o o o o o o o I ·• o o o o o / ' o o o 0 0 0 • o 0 0 o 0 o O 0 o ~ 0 0 t Õ 

o • • • • • • • • •• • ~ • • • • • • : · • • • • • • • • • • •••• •t. • • • • • . • i • • • • 

1~14 (cambio a 'ú5) ... , ......... . , . ..... ......... . .. , .• , ........ . 
1&15 (guer:ra européa - Remessas. de ouro exlg.id'as ' pela 

Europa - ·· Cam'blo a 12 1 /2 .. · .....•. • : . .•. , ....•.• , . . ,. ...... ' 
19:L6 (guerra: europ.éa :......, Remessas de ouro, exig'Ldas pela 

Europa) - iCaJnbi.o a 1'-l t ;& ................ · ..... . , . .. .<.. • • , 

191'7 (guerra européa - Remessas de ouro; exigiodlis .JJela 
Europa) - Cambio a 12 1 /2. · ....... ............ :' .. ...... .. . 

1918 (cambio desceu ~ 12).. .... .. .. .. .... .. .. .. ........ , ... · .. . 
1919 • •• •••• ••••• ••• • , 1, •.••••• ~ • . ' ••••• o· .: ...• . • o* . 
H2~ (cambio d€sceu até 7 11/-64) . . , ...... ... ... ..... ...... . 
1921 (cambio desceu até 7 ll/'64) ........... : .· ........... . .. 

f 19.245 . 000 
f 13 .15•8. 000 
f -12 ·.6·7•5. 000 
f 13 •. 5lJ5. 000 
f, 1:6. 81:3.000 
i 19 ,.g5'5. 000 
f 8 .. &64.ooo 

. f 26 . 5Ô5.000 
i 11<5 . 2·20. 000 
f '14 . 017.000 
f .11.224.000 
f Detiobt 
f 11,33'0.000 

i 2•3 .8&3. 000 

.E 7·6. 0:)3. 000 

f 18.521.000 
f s .:3 5i. ooo· · 
f •51.908.000 
-f Gr. ãeficit 

Detioit 

O quadr~ retro, sol;>'r·b ·O ponto q,ue nos ·occu,p.amos, instrue :mais -do que uma 
bibliotheca de finanças e de economia ,politica. Quem lhe p~·esta.r a devk!a. 
atrenção, veri!t'icara que, no. de~ennio de · 18711-l•&so, ~m saldo médio ann.ual de 
mais ou menos .quatro m:i!lhoos UJ lloras basLava.· ll.!> nos·sas necessidades .não 
propriamente corrunecria~s: '--- noss;;t. .ciiv.i.d:a ~xterna ~ra de f 15 milhões ape-
nas, e seu serv.iço an:nual se fazia com cer<!a de f 7•50 .mil por an;to; com po-
pulação pequena, não tinjlamos imiyÜg-ração, nem ca;piotal estrangeiro iiuas1 

!nen hum empreg-ado na lavoura e ·no commercio do paiz. Assim . esse saldo .de 
! quatro mi•lhões, por si só, aguentava cambio ao par . 

No decennio de 18-81-18•90, os · S'alldos' foram diomlnuii:Jdo· e .o cambl.o foi 
cahindo, att\ 1~8-6 , anuo .ein que baixouaté 17 1/4. Os annoo de 1887 e 1888, 
(sommados os seus saJl<:os, trazem ao merca.d,o a beiJa cif-re. de dez mi:lhões e 
,meio -de li'bras, nunoo a·ntes atting·ida; o. ·cam,bio .salta ·outra vez para 27. M.as, 
,1889 e l!890 trouxeram nunca ariites conhecidos d;efiçUs ·da balança commeroial: 
! 11.216.444 + f 4.9~2.000 == f 1'6.208.000! Com os pagamentos forçados 
lda balança de contas nesses dou:o annos, jé ascendidos a :E 4·.00(}.000 cada 
Jl.nno, cheg!ámos ao deficit economi.co então cóiossa.[ dt> ~ 2·5 mi•lhões, nesses 
f ous annos·. 
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No primeiro desses dous annos, em 1·889. o lm'Perio, sem poder ainda apu. 
rar as proporções de tão colossal desequi:l'ibio, acreditou dorr~ina1-0 com um 
emprest1mo nominal de f. 19.:837.001! · emlttido ao ty,po 90. Ora, este empres-
Nmo era. de conversão dol't de 186i5, 1-871, 1875 e 1886, d'os qua.es estavam. em 
circulação em 1•881" e foram pagas t 1·&.064.00(1· quer dizer. vieram· para o 
Brasil. si viera~ meno~ eE' um mi:Ihâc dfl libras, . que evidentemente não po-
deriam tapar um tburaco .de f. 2.5 milhões. O e<!it:cio desse. cambio ultra-
artiifi~iaJ de 27 em 1•889-:1!!!9(, . tinha de C:esmorunar~se fatàlmente. ;Era como 
uma pomba de estupim aoceso: havia que estourar entre as mãos do proprio 
Imperio, si este perdurasse. 

Ile :(acto, 'depois dess.es deticits, saldos nullos em ' 1891 e 1 S92.. o ~ca.rnuio 
\ . . 

cahiu a l(i. ·os ignorantes attribuem tal quêda á procla.maçã!o ·da Republica, 
·e os ignorantissimos tornam por eJ.la respon~vel Ruy Ba,rbosa, em cujas 
mãos o destinC> fez a bomba estourar, mas cuja ~inistração financeira no 
Governo Provisorio amparou grandemente a .. Republica e o Btasil, no coll!t· 
pso. economico mais grave que o Paiz já atravessára . 

.Mas. continv-einos a estudar o precioso quadrC>. ú decenmo de 1894-1900 
soffreu todo elle cambio aviítado desde 1!1 rut:ê •5 ·7/rf5, em baix&. pesistente. 
Veja-se a média dos seus saldos: f. 8' IIllÍ'lhôes por anno, que não bastaram 
siq,uer pare. o 'serviço Cas contas puhUcas ... 

Depois, chega o decenr..io dP. 1900-1910· durante todo elle, cambio elevado, 
taxas subindo a 16, a 16, a 1'7 até 18 1/4. mesmo rbtidas pe.a Caixa de C!m· 

.versão. Calcule-se o saldo médio a nosso favor: perto Ce :E 16 m~lhões. 

accrescieos de enlt.radas de ca'Pitaes estra nge1ros .para emprezas privadas, 
Cam'bic alto sustenÚtdG . 

Vem por ultime:> <:> (lecenm .. de 1!912-J~Z. O sa:Id~ mM10 <>ãe a í 12 mi· 
lhões, que outra vez não baste.n: sequer par"' l'l.s contas puhlieas: o cambio 
avilta-se ins-i&tentemente no decenno, desde 1-6, em que se houv~a f.irmaeo 
no decenn1o anterior, até cahir a 7 43/-64 e -depois a r5 l5/ol6, nos a~mos dB ba· 
lanços deficitarios de 1920, 1921 e 1922. 

Agora, encarando o presente e o futuro proximo, é o momento de per· 
guntarmos: _oom um sal-do médi-o annual de 'f. 12 mi1hões qri-e se devem re· 
duzir ,a 9, pode!1emos cumprir nossos compromi!>sos pub·:icos externos, fe·· 
de-rae,;-, estadoaes e munidpaes? Não:. porque só elles nos exigem cerca de 
! 15 milhões. E o que farão os particulares, ·que IJ(1ecisam de outros t 16 
milhões? 

A finança de v-ista curta obtenrP'era tenaz: cortem-se despezas, suspen· 
dam-se todas as e~bras, incinere-se papel-moeda! Pa.Iàvras •. . , Palavras .. . 
PaJavras. . . Quantas li-bras esterlinas produz . essa poJ.itica, pru:a cumular-se 
o deticit economioo, que estã minando annual e lentam•ente o paiz? Qua.nMs. 
libras essa politi>ca reduz na divi-da 1)ublica texterna, já .oontra.hid!a, da União. 
dos Estados e dos municipios? Nenhuma ! Cifrar-se, portanto, nesse réme· 
d.io, não é curar a ·causa do mal, mas acudir . com 'PaJ.Iiati-vos, com ;catal]l'!ll.'l' 
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m~s. a seus inevi:taveis symptcrnas, qÚe se r.braaâaTão. passageiramente com 
tal therapeutica de curandeiro, _ para recrudescerem m!Li-ores algum tem.PQ 
depois. Assim é que na Fealidade tem o Brasil vivido, como mostra ~- qua-
dro n. 20, um anno de alliv~o, nas suas dOres· ec~nom?co-financeiras; para 
tres pe sof·frimento. · Prbcisa.mos sahir diste! 

mconomias ... ' .sem duvida! no se11tido de or·dem n:::. administração, de-
ver rudimentar, dever .normal, de quakjue;r Governo honesto e . não incaJ>az. 
Mas, não imaginemos que 'Para tr-anspot mos o vast~ pelago de nossas dif-
ficuldad~·s, ba-ste esl!!e pequenino .bote a r-emos: ta.J bote é jndisp'ensavel, 
certameilte:.. p~ra ir a bordo do gral'ide paquE)te. que a perigosa viâgew. 
reclama. 

Não! Com o Cl"edito, de que ainda dispomos, timlos de enveredar pela 
' política de . expansão das forças latentes do paiz, para du plicar-mos a produc-
ção geral, de modo que essa massa de mercadorias accrescidas de rique~ 
extrahidas do SO'!o, venha offerecer inciderrc:ia para os impostos, em orderu 
• I • 
a ;:necadarmos quanto precisamos e em ordem a elevar-se o valor de nOS&!! 
papel-moeúa: , - o que por si ~6 vae resolve.\ favoravt<lm~mtlt:: a situação ·dl!. 
T·hesouro Nao::ional, assim oomo a dos Theso_uros Estaduaes e Municipaes, 
presos a dividas exte·rnas ~m ouro. . 

. As rendás do Thesouro Nacional .do Brasil ' -são uma. ninharia. Na S~e
cia r•aiz de seis mi-J.hões de habitant1:, o Thesouro Nacion;otal r.l"recada (or-
çamf.nto U<.< l!llH), ao nosso -cambio actual, dous mi:lhões e quinhentos mil 
conto.> (2.500:000$). Ao mesmo -carpbio, a Noruega, pequena p~,tria de dous 
tnilhõ,~ e seiscento!! mil habitunt&>t, arrecada (orçamtnto tJ.e 1920) um ID.1-

lhao e ~itocentos e oiténta . mil contos (1. S80: 000
1
$). O Thesouro Nac!onal do 

Bt-asil a custo arreoada metade desta ultim.i cifra, tendo o paiz mais de 30 
milhões de habitcwtes! 

Em synthese: são os M'inisterios da Vi~ção ~ da AgricuJ:tura e ludm•·· 
tr~. !fUu ttcit. a Jlala vra nesta situação. PaTa generae~:~ des,;e t1·ont d-evemos 
Eemp•·e procurar os mai'Ores estadistas .do Brasil. Na direcção desses servi-
ços é que devemos ~ollocar os nossqs Joff.re e Foch, quE: terão de nos h•a-
zer a ~&nde victoria. 

· Par a o bom resultad~ ünal; cada brasil-eiro ·tem ~ dever de naze1· sua~< 
sugg~stõ~~. de utilidade rnais immediat<•. JU'lgamlu cuml)rlr esse uev-er, tr<~.
zemos ,; s que se seguem: 

CAPITULO Xh 

BANCO. C.'ElNTRAL EMISSOR 

Hn eu, finaitÇa>! U!11 postulado, !ructo da expeciencia de todos os povo" 
~ultúo çt,. t-et-rt• . E· tstt. ~ "' runcçãu ctr, emittn· dinheiro ·papel não devt. 
[ser exercida pelos Governos, mas sim por institutos bancarros. os Gove.r-
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nos apenas os fiscalizam no exercicio das funcções, que a taes institul.os ~ào 
confiadas. 

Dentre as nações verdaAieira.Inente 'Cultas não sabemos de ne!11huma, nem 
uma só que ne·ste :).ssumpto ainda obre, como está ·a Brasil ·I!Ybra.ndo, isto é, 
mantendo a funcção de emittir nas attribuiçÕes do Thesouro Nacional. 

Tàlvez isso expl!:que, em grande parte, a constan.cia .dos nossos dJeficits 
ot·çamenta.rios, Os poder"s publioos, fiados noa recursos que f'lUas emissões 
lhes facultam, incomm10à.am-se . muito menos com a restrileção •de despezas, 
que. sabem poderão ser cober.tas atin.a.l pelos recursos lithograph,icos. 

Outro mal enorme, do regimen em que vivemos. está em que aos pou· 
cos, quasi que smn a na<;ão se aperceber, va.e tomlbando sobre os hombroo 
do Estado a func<;ão industrial de- propulsão das virtualidades ·eÓonornicas 
do paiz. A' mingua de um Lnstituto emissor, que as am'pare nas horas do 
perigo, as iníciativas privadas se retrahem, timoratas. Mas o instincto de 
progresso, corno nas crianças o do crescimento, agita as entraphas dos J>O: 
vos novos, que assistem aos surtos surprehend!entes . da civilização nos que 
vão palmilhandiO, adeante de nós, a estrada por onde sentimos que temos 
de passar. 

E' então que se prO::essa, o phcnomimo !!.<> toda gente reclamar a acção do 
Estado sempre p.renoo de inconvenientes j}ara a reali?.ação de tódas a1 
conquistas do progre-sso. Appa.reccm meiho~a.mentos noves de grandes bene· 
-ficios provaveis ou certos para a communitlade social, e eis toda a gente 
a reclamar que o Estado ·consiga seu estabelecimE-nto no paiz, â. custa do 
Thesouro. Ahi o mal. Esta., tu,ncção deve caber ao espirito de associação lio; 
Jia.rtieulares, amparado, animado trainqui!!iza.do jpele .. · a<>Ção do ·propulsor· 
m6r, que deve ~er o banco emissor, a agir sob a;.'l inspirw:õ<-s· do seu proprio e 
directo interesse em prosperar pada vez ma!s; mas a agir nesse ~erreno sem 
os obices da politica partidaria que governa os Governos: sem aa .g~nde.l 
preoccupações da man~ten~ão da ordem publica nacicn?..~ · e intern.~~ional: 
sem as constantes mudanças de pessoal director-super''''·· tão inseparaveis 
das organizações politicas .nas modernas democradas. 

Os Thesouros emlttem sem a pre;oc:cu!)aqão ào resg-ate, dever secunda· 
rlo, sinão terciario para elles. Um banco emissor emittt' na certeza de que 
tem de resgatalr amanhã a nota que lança hoje err. ci~·culação de accôrdu 
com a lei ·que lhe dá. existencia. •Sem duvilla alguma, o banco emissor hi 
de ser, natural e forçosamente, mu.ls prudente -do que o T·hesouró ·no cxer· 
cer· a funcção em:ssora. Mas .não .está nis:3o a principal differença entra 
os dous methodos de emittir. Está na a:pi;>lieação das emissões. O The.'>OU· 
ro as quer quasi sempre para despejai-as nu sacco sem fundo dos dlsper· 
dicios ' da · aJdministração publica, para augmentar fun.c<:ionaliámo desnecel· 
sario, para enriquecer fornecedores, para ;Jbràs <le ·embelle,zamento urba· 
nos. em saUsfacção A vaidade de administradores trat>,.itorios, ·e as vezes 
pa.ra enriquecer -esses proprios administradores... A applicação das emis• 
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,ões bancaria é totalmente outra: - ellas vão directarn<•nte para o campo da 
producção, estimulai-a de~envolvel-a: multiplicai-a. Qnt>m vae a um banco 
levantar capital ·p!lra um negocio industrial, agrícola o-u . commercial, tem 
todo o interesse em dar. ao ·ban6o bõas contas de si, em .pagar a diYida. con-
l!•ah'ua, ·para de noyo, quando outra. vez 'tiver sêde, po<ler- beberar-se na-
quella mesina fonte: por · sua vez ·O banco -emissor estuda o:> n~gocios que •) 
procuram e só forneee recursos aos que são lucrativos. aos que teem base 
segura. para o resgate das. notas emittidas em seu auxi-lio. {) resgate _assilo 
resulta. u:ma funcçã~ quasl -ineoanica nas relações lmn<·<uias. Que dif'fereo-
ça em relação ás emissões do Thesouro! : .. 
· Além · disso, n~ reg!men entissor bancaria as emiEsõe~.> augmentam 011 

' diminuem elasticamente, não na proporção dOI.' disperuicios e delapidaçõP.~ 

govem~mentaes, mas na proporção natural do d.eesn•;olvimentb economico 
rlo paiz. Assim ILque no anno de colheitas mai·s fracaF;, df~ exportações re-
rluzirlas, a mRSS>a de m-erca;dorias ·em gY'ro reclam=ú. varia eerem eÜas. rnane - . 
jadas p~ commercio, menor sOJilllla de ;·eéursas pecuuiarios: - as emis-
sões _se retrahem. Em outro anno, colheitas fartas, o agricultor precisa ~le 

afores recursos para saccal-as das terras;. o commerciante. 'il·e mais .num·)-
rnrlo para comprai-as a exportai-as.: uns e autos trarão )SUas f1rmas ao oat•-

emissor garant!ndo emp·restirnos de que neeessitarr: : - as emissões sa 
pliam. Mas não .Se em.pliam para'· o mal dos ga!sto::, -' lnjustiflcaveis: am-

o bem Q.a abundancia de mercadorias ner;essarias á populf.t· 
-esta· se nutra a menores prT!çOs DU -se ent·iqueça expor·tar.,l0 

Eis ahi ao que chegou a experiencia de todas os povos cultos. 

Estadistrui brasileiros ha que não teem querido env,eredar pela fundaçãp 
Banco Central Emissor, á espera que o me'i0 economico . brasileiro ~e · 

nr1queça de ouro circulante, em ni.eta.llico ou em letr'ls, de tàl mod'o que 
f= ser o estabelecimento em i}Uestão fundado com a o)br!gação da irnme-
fiiata conversibilidade de suas notas -em ouro e á vista. 

A nós, eritretrunto , quer nos parecer que um banco c:entraJ emissor fuu-
Dacto desde já vae ser um multip.JicaJdor das força.~ - dà paiz para alcan~lffiOS 
!!Pais depressa a situação do ambiente eeon.m'lico propri~. c, á conversibilidade 

meàiata das notas. Sem a menor Q.uvida, é oo' deplo_r:n-se que não J)OSS<l-
mos instituir o Eancc. Emissor como agente immediato da conversão á vista. 

que sejamos coagidos a ·dar ás suas notas· o curso forc;a·do . Por isso' ·mesmo 
rque nos repugna viver muito tempo em r.urso forçadc: apresentamas pr'l-
cto de creação do Banco Central Emissor com a obrigação de conversibl-
aàe de suas notas á taxa de 12 d., desde que durante tres annos conose . 
tivos esta taxa tenha regulado firme no mercado. 

'Po2· outro lado, as !llnissões pelo Thesouro Nacionil\ - não. devem a-pe· 
ce,ssar: - devem· tarnbem ser resgatadas . O servh.o desse resgate tem 

•mais uma _pilherla do que outra cÓusa . No conju.r.cto de medidas qut 
POmos, está 1ncluroa a constituição de um fundo de resgate com contri-



- 222-

búições seguras, IJ'O'I'que ellas provêm ne. sua ma.iar r.·-<J.:r.te dos lucros que 
são intalliveis do Banco Emissor. 

A oifficuliiade para a creação desse banco tem sido consistente sobretudo 
na ausenei~ · od~ ouro para lastro de suas notas. Mas o 'l'hcsouro possue actua.I. 
mente dez milhões esterlinos .em n:.etallico, que podem !!ervir J,>ara. esta o]lé· 
ração. Este Pllli"o está paraJysado sem render juro algum. Poderia ser eM0 
transportado para ' pa!zes extr amgeiros e ahl render peq.aenc; juro, mediante 
deposito ·delle em conta corrente nos grandes banCO!> ÜO mundo. Mas a SI· 
tuação inte~nacional ain&. ê de i-ncertezas para que não temamos ver esse 
ouro preso de ·repente alhures em· 'c;aso de gnerra. Demais, O Thesouro ~a

cionai estA a dever forte somma ao Banco do Brasil . Porqu, não se pagar co:n 
esse ouro ·grande par.te -dessa divida in:rpondo, ·porém,. ao Banco ... obriga.çã3 
de reter ~ss'e deposim no paiz? A. .1'6rma simples e n"~ lural dess... -~enção 
res i<je no fa.cto d;e ser o T-hesouro Nacional o :maior· a cciQnista /IA"'"" no""'~ 

possuindo em:. suas mãos a. . maioria das aeçõee. isto ê, tend<> o Gpver no d< 
Nação o crm-trôle de sua vi&. Intima : - a. 1ei declarará inalienavjüs esSil.l 
!i!CÇÕ7s pertencentes ao Thesouro Nacional e obrigarâ. o Banco a ·1·espon-' 
sab"llzar-9e pelo resga.t<> d., todo o papel-moeda em circulação . Desse moa(,. 
t•) não s& altera o (lestino do ouro que terá. de-servir sempre <:& base para, 
papel circulante no Brasil: 2°) não ficarâ.· p a ralysado, se111 juros, porque·~ 
1'hesouro fic:u·á libertado de pagar os :lUros que pela qu:mtia correspondente 
ao seu valor está pagando ao Banco . Resta encarar as conveniencias do The. 
souro quanto ao ·preço a estimular~se pa r a. esse ouro na operação de sll! 
tra nsferencia. para o Ba:nc o . 

.Si o Bânco· 'Pretendesse e pudesse delle t'lispor livr emente na praça, i 
claro que cada libra ouro está valendo ho.le no mercado mais {)U menos 481 
p•apel. Mas ê ·neccssltrio attender-se a estas duas conrt;~ões da operação: 
t•) o ;Ba:Q.co fica proh!b!do de negociar oom o ouro o qua.l fica precipuamen. 
t6 àdstricto á obrigação de. resgate de notas m~:ante autorizaÇão expresill 
d!J Governo, nos term-os da lei : 2°) o Ba.neo flca obrigado a dispender forte 
parte ile seus lucros no resgat-e .de papel em circulá Ção emittido pelo Th,,;ourn. 

Debaixo de tres condições. não se póde attribuir a <·-~1a libra es terlina o 
preço que ella alcanÇa agora na. praça. 

Propomos qut. o ·Banco pague , á .;_ Thesouro 30$ por libra . este rlina e juL 

_gamos que o Banco s6 aC'.oeitará este preço de baixe de taes condições. por· 
que as c!rcumsta.ricias do paiz exig em delle esse, serviço e porque a opera<;llo 
em futuro ainda um: tanto 1-emoto. se con verterâ em boa t•peração fin:mceir! 
.para ambas as partes . 

E ' bem certo que todas estas difficulda des. para a fundação do Bau:t 
Emis sor podem ser facilmente removida s contra cta n do-se com banqueiro: 
estrangei~:os essa fundação . Ha cap'tal -em ouro e parece que em abundancin· 
para esse emprego. :MSJS com ou sem razão repugna ao relator deste pareci 
como provavelmente repugnaria aos poderes publicas do Brasil a in tromissá' 
de estrangeiros na formação e direcção do méio circulante braisÜelro . Depu' 

t 
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da bande~ra é a moeda ouro ou pap·el o ma!.s accentuadc> padrão externo da 
soberania nalCiona_J.. Parece preferível que das mãos de brasil-t'iros isso nãQ saia . 

· Precisamos· verdadeiramente elo \ltilissimo apparelho. r>\_rranj·emo-nos com 
05 r.ossos proprios recursos em assumpto de~5Sf'8 em que 0 sentimento patrío· 
tico tudo pr•ue· construir. O Banco do Brasil instituto g~nuinamente brasilei-
ro encontra-se agora em situ?.ção bri]hajlte com todo seu activo expurgadf) 
de titulas pord:dos ou .du.Jidosos e com a mais invejave! simação de confiança 
que nelle mtwecidamente ' depositare todas ~s praças brasileiras. 1 

Rendamos graças a Deus por possuirmos .um estabelecimento puramen· 
te nacional ao qual podemos confiar a responsa.biiidaldP. d" nossa circulação 
monetaria sob a super or direcção ·de um delegado directo do Governo d"-
.Republil'fl. ,.. 

Para · a. realização dessa uti!issimtt reforma, apresenti•mos ao orçamento 
e.;ta emenda. 

Art. Fica o Governo autorizado a liquidar en~ pa1~i.e c a consolidàr em 
outra parte a divida fluctuante do Thesduro Nacional, apur~da até 31 Je 
dezembro de 1922 nestes termos; 

t 1." O T·hesouro Nacional transferirâ. para o Banco ·•.lo Brasil <1 proprie-
d~de de dez milhões esterlinos de .seu s:tock {le ouro uo fundo de gara.'htta 
do pap!'l-moeda, pelo preço de 300 mil contos de réis, papel, a serem deduziria" 
como parcial pagamento da ..(livlda. do Thesouro Nacional ··10 mesmo bamco uma 
vez que este entre com o Ministro da Fazenda em accOrõo não só para· as-
umir a responsabilidade do 1'esgate de todo o papel-moeda em circulação 
nittiào pelo Thesouro Nac.ional, como tambein para contractar a reguÍa.-

nentacão da sua faculdR~de emissora e tornar-se o unico in~t:tuto emissor do 
pel-moeda no p:tiz, pelo praz1 de d~l7. an.noa obsar:"Vadas as çlausulas segutnt29 

§ 2. • O Banco do Brasil não poderá <dii'lpor tío ouro que lhe fQi transfé-· 
Ido em virtude d~sta !~i sinão 'para o .fim que trata 0 § 12, . aba'xo ou parJ: 
''sgatar papel-moeda emittido pelo Th~souro NacionaL 

§ :r.• O Banco do Brasil não poderá realisat" ernm•isõoos .. dP. notas bancarias 
ouro inet.<o.llico, á taxa de 12 d. a1lia<lo ao de eff·eitos 

ommerciaes sendo · a parte do lastro ouro correspor•der,te no mínimo ,, 
m terço dg va,lor da emissão. 

§ 4. • E\m cas0 de necessidade extrema ·poderá alterar-se erh limite do 
stro mas terâ. o banco ·de pedir .especial autorização a:l Presidente ·da iRepu. 
lica e de pagar ao Thesouro Nac:onal os juros de 12 •J• ao anno sobre o ex-
edente emitido até. que elle seja Tesgatado. 

§ 5. • Os dois terços no maximo de lastro em effeitos commercíaes co=· 
rão de titulas commerciaes liquido , e c-ertos, garantidos pelo menos por 
es firmas de reconhecida 'cloneidade a juizo da ·directr.ria 'das quaes uma 

lliele menos seja a de um banco ou casa hancaria ele c,lpital não infer!o,· a. 



224 

cinco mil contos de rêis, titulas esses com p1·azo de vent imentos não maiot 
de 120 dias precisos. 

§ 6. o Sendo a operação ga:n. ntida JlOr warrant d.e unercacl'otia de difticil 
deteriora.ção ser:i como excepção admiNido títulos de respor.sabi)ida de de duaa 
firmas apenas uma· das quaes seja o banco ou casa. bal'lcmia nas condições do 

• § anterior, com vencimento no - Prazo maximo •de seis n-.ezes. 
§ 7. • As emissões serão feitas por uma C3.rteira Especial de .Emissão que·~ 

banco se obrigarâ a fundar -e que substituir;\ uma vez _inaugurada a .actua:t 
Crurteira de Redes conto. 

§ 8. o O Banco ·do Brasil ~esgata~·á todo o papel-moHla ·do 'Thesouro Na• 
cional em circulação atê a data do contracto, r;om elemento~ de um _fundo es-
pecial para o qual concorrenrão o Thesouro e o banco corr;. estes recursos: 

a) lucros do Banco do Brasil ·deduzidas destes apen.as a· impprtaiicia de 
10 •j• para o fundo de res-erva do banco e a · 'mporta;ncia dos dividendos qué 
não poderão ser superiores a lã "!~ al• anuo emquanto não setiv.er rea~t'"~' 

'todo o papel-moeda do Thesouro: 
b) impÓrtancia dos dividendos das acções do Bamco <lo Brasil, fW!'rt~n 

centes ao 'Thesouro Nacional e das àmortizações e juros devidos annUQ.lllM!~~ 
' r>elo banco ou mesmo Thesouro 'por adiantamentos fei'.:os anteriormente á 
druta diesta lei: 

c) recursos que foren1 cons'gna.dos annualmente· na )<'i do orçamento 1~
deral em· quantia pelo menos igual a dos luc?os do bancr. applicf!:dos no ~Dn 
anterior ao fundo especiat de qu.e trata Mte p~.r2tgrap:h" 

§ 9. • As notas 'emittidas pelo Banco do Brasil de· conformidade com eS:t 
lei. terão curso legal e poder liberatorio em ~odo o. paiz. · 

~ 10. O fundo de resgat-e será applicado á indnera.çiio do p:tpE-1-moei< 
em1tti~o .pelo Thesouro emquanto a taxa offir.:.ial do cambio se I!'U1.!.tiver· nG<I.I':r, 
de 12 d. : ser converti-dq em ouro -e . incorporado ao lastn:; ·do bamco ~~miJI' 
que ~ste ouro pos~a ~er ··ad~ui;ld~ a 'taxa. de 12 d: para dma. 

§ 11. A responsabilida-d·e d Thesouro Nacional por Sllas notas em ~Ll'm 
' la.ção continua · nos tm·rnos de legislação em vigor; e. l>E"Ias de emissõas ~ 
serem feitas pelo Banco do Brasil nos termos ·desta lei., tombem será 0 'l'IK· 
souro Nacional reE>ponsavel mas subsidiariamente, depois do Banco do Rr.ufl. 

12. As notas e!llittidas pelo Banco do Brasil, nos ' termos • destà. J~ 
serão convertidas em ouro ·e á vista á taxa de 12 d. ourp por mil rêis .W:.' 
tnis a.nnos consecutivos de vigencia de taxa c:unbial official superior a 12 d 
situ<t.ção esta cons<tgrada por acto expesso . . io Governo Fe,deral publicado Ti 

Dia.rio Offícia.l. 

§ 13. A referida responsabilidade ~Vbsidta.ria do- The~ouro Nacional pel 
emissões do Banco d.o Brasil durará até um anno contado do. acto e:I:Jlll'·t· 

publ:cado no DiariÕ Offici:az 'de accordo com o ultimo ~· ~nteri.or. 

§ 14. Será creada no Banco do Brasil uma Carteira <te Conversão arp; 

niza.da. de accordo com o decreto 1. ã·65 de 6 de dezembro de 1906 a qual [Ln 
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mel'mo da situação a que· se refere o .§ 11. retro, poder:;. receber ouro amoe-
dado ou não e emittir notas conversíveis á vista á taxa de J2 d. por mil ré's, 

§ 15. As acções do Banco do Brasil de presente ou tle futuro ·perten-
{'tnle!! á Unlãc. passa.rãc.. a fazer parte do patrimonio ina1;et,avel da Nação. 

§ 16. Logo que -entre a funccionar o Banco do Brasil como un·:co orgã<> 
emissor cessará para c Thesour& Nacional a: faculdaidn d~ emittlr papel-
moeda. 

§ 17. Para occorrer ã antecipação da Receita Publica da União. o Go-
verno terá em ca:da anno no · Banco do Brasil um credito em conta ·cor-
rente correspondente no maximo ã quarta · parte: da receita orçada para 

X ' • 
esse ap'no na lei annua federal, conta qu-e será li~u!dada dentro do proprio 
exerci cio. 

§ 18. As letras ·devidas pel·a União ao Banco do Brasil no· valor· dé 310 
mil contos de réis, venciveis em agosto de 19.23, poderão ser reformadas 
'i>or mais um anno·, e tambem pagas por antecipação, abatidos . neste caso 
~s juros pelo tempo não transcorri·do. 

§ ·19 .. Desde qu~ corr.ece . a, fU'nccionar a Carteira Especial de Emisssão 
\lo Banco \}o Brasil cessarão as emissões· da· Cárteira de Rede!jcont:os; 

§ 20. O Presidente do Banco do BI1asil continuará a ser livrem.ente·· no-
meado. livremente demittido pelo Presidente da Republica e ' terã d-i-
Te\to d·e 'véto a .qualrque•· deUberação da direc'toria. 

§ 21. O Ministro qa Fa7lenda detalhal'á . no contracto ,a ser lavrado ou-
1ras clausulas que julgue convei::tientes aos interesses da União. 

§ 22. Para consolidar a outra parte da divida ifluCtuante apurada · pelo 
Thesouro Nacional até :i1 de dezembro de 1922, fica o Governo autorizado a 
co'ntract~ as operações de credito, externas e internas,. estipulando prazos, 
juros, •garantias geraes ou especiaes e as clausulas necessarias, ficando ou-
trosim autorizado a CD.(itractar as conv-ersões de dividàs dp Thes.ouro, no 
limite destas, urr.a vez que taes conversões sejam mais vantajosas para a 
Fazenda Nacional. / 

I 23. Re~oga.m-se as disposições em contrario. 

CAPITULO XIII 

Com relação a'Os paulistas temos commettid.o nos ultrmos tempos um 
grande erro na politica federal: - é o de nãr, nos termos sempre .batido for-
temente no Parlamento pelo desenvolvimento do serviço de introducção de 
immigrarites no paiz. Af>s ste-nos, .Porém uma p(niderosa justificatl.;,.a: -
~ue qua'ndo um paulista defende Óu procura inc.entlvar esse s·erv:iço, surgem 
sempre os ciumes regionaes malsinando despeza, ·que allega-se só apr01Jeitan' 
.a S. Paulo. Consequencia: - a representação paulista no :Congresso Nacional 
tem deixado ·o problema da lntroducção .de immigrantes correr á sua reve-
Jiá, ussislindo ·a·o nocii~~ triumpho de tim .erro fatal ao paiz, erro commettido 
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pelas representações dos outros Estados, especialmente pelas do- Norte e 
pela do Rio Grande do Sul. Não é que as razões addÚzidas pelos tJ.Ue com-
batem essas despezas encontrem guarida ao cerebro dos filhüs de S . Paulo . 

. Tanto. não é, que· nosso governo estajual não cessa de cuidar com carinho 
desse serviço, ã custa dos cofres do Estadú, gastando nelle avultadas quan-
tias, ao passo que nenhum outro governo de EstadQ. da Federação tem esse 
serviço organizado corr.o o nosso . 

.Os resultados visíveis e pal.paveis . da politica do governo paulista, neste-
particular, pojem-se exvressar por estas circumstancias jnteressantes: 

IS. Paulo foi a província que, na organ l2;ação de trabalho, mais soflfreu, 
mais perdeu com a a:b~l:'ção da ' escravatura. Sem embál'go desse medonho 
tram~olhão, S. Paulo tem' sido e está sendo ·o esteiú mais solido em C!,lJle se-
apeia o ThesourQ Nacional para as despezas ·da Nação. O paiz ·não sabe 
talvez que todos . os Estados da Federação teem precisado · e continuam a 
precizar com ou sem hlt&rmi:ttencias de remessas do 'T!Íesouro Nacionaí ·para 
supprirem-se as despezas federaes nelles realizada~: - o unic0 Estado que-· 
nu·nca precisou de· !lUppr iment{)S, e ·que, ,muito veio c-DI~trario, remette todoo 
os mezes avultados saldos ao Thesouro Nacional - é o EstadQ de S. Paulo. 
Com esses saldos, o ThP.õOuro NaciQnal ac6de ás deficiencias dos outros Es-
tadQs, 

Por que acontece isso? Porque S. Paulo produz mais do que quáJquer 
outro Estado. ·E produz mais porque mantém seu serviço de introàuCção de 
in~migrantes, não regateaniio ãespezas para isso. 

No Capitulo XVI, quadro 19, já vimos, no computo das exportações Jler 

capita dos varies paizes, a triste figura :que faz o Brasil. Não a · flj.Z, porém, 
por culpa de •S. Paulo. Não. Na exportação ibrasileira de 192:1;, constante 

C: esse quadro, cada . brasileiro exportou valor de 55$, no compÍ.Ito total do 
pa.iz.Mas, do calculo per ca11ita das exportações f;eitas exclusivamente pelos 
habitantes de S. Paulo/ resulta que cada um odestes exportou 183.$000! Este 
resultado é deviQ.o ao serviço de immiJP"ação, sem possibi1idade de menor dís· 
cussão ·a este respcito. Os immigm:ntes nij.o teem trazido para S. Paulo 
apenas maior numero de braços para o trabal-ho material: -· teem trazido 
tambem o esp-irito de P.mbição, ~ espirito de rr.elhor confor.to na vida, o 
espirito de economia, o espirito de progresso, que pelo contagio do exemplo 
são communicados aos nat1,1raes do rpaiz. 

Ahi está como 'S. Paulo se fez grande. e ;prospero. Em que pé estariam 
as finanças do Brasil, si cada um dos Estaão!l da FederaÇão tivesse propor-
cionalmente feito o que fez tS. Paulo? Em que pé estariam as finanças M 
Brasil, si o Governo Federal tives~e continuado sem interrupção a politica 
Inaugurada ri~? ministerio Cotegipe, em 1886? 

E' faci1 responder com factos a estas perguntas. A r~~posta está no 
capitulo XVI, quadl!'o n. 20, que - repetimos - ensina melhor do que um 
livro de economia política. Veja-se. ~-o decennio de 1880-1•890,. caracterizaM 
pela campanha abolicionista, isto é, pela inevitavel e .humanitaria, detlorga-
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nizaçã o do tra,balho no paiz, - tivemos, entremeiados de deficit.~, saldos in-
signi.ficantes ·de nossas e:X:p-ortaçê€s: sald~ annilal médio dp dooennio -
f 589.000, correspondentes á 6 inil contos de réis, apenas. Eram los pr6dro-
111os ·da fal1encia, que no decennio seguinte iria explodir, com cambio a:baixo 
de 6 d. nas rr.ãos de Prudente de Moraes. 

Um illustre paulista, Ant1:1nio Prado, ministro da Agricultura no m!nis-
terio Cotegipe; em 1886, viu claro. a situação e procurou aparar o golpe, a.m-, 
p.'lrando a economia publica de máior desastre: - atirou-~e ao serviço de 
introducção de immigrantes, Q qual recebeu formidavel impulso nos annos 
oe 1887, 18·88 e 18-89. Nesses tres annos entrai·am no ·paiz 2'50. 000 immi-
grantes . 

No decennio seguinte, 1890 a 1900, essa politica proseguiu, orientada por 
Glycerio, Prudente de Màaes_, Bernardino, Campos Sat~es, Rodrigues Alves. 
Nesse decennio, o Estad-o de S. Paulo gastou cerca .de 30 mil contos, e a 
União cerca de 67 mil contos, com introducção de trabalhadores. Entraram 
para o paiz um milhão duzentos e dez mil immigrantes, Era a sementeira, 
Que teria de fructificar um pouco nesse proprio deocennio, mas p r incipa,lmente 
nas colheit~.s do decennio seguinte. Na verdwde, o saldo, ·que fõra em mêdia 
de f 589 iooo, ou seis tp.il contos, entre 1880 a 1890, saltou .para a média de 
I 6.010. 000, ou 140 mil c-ontos entre 1890-1900. Mas, é claro que a bôa se-
menteira só produziu em chei-o no decennio immec1iato, cujos resultados fo-
ram estes: 

Qua(l1·o n . 21 

1900 saldo a nosso favor de :E • • • •• ••••• 20.285.000 ou 405 .700: 000$000 
1901 saldo a nosso favor de :t.': .... ..... 19 . 24·5. 000 ou . • 401.643:150$000 
1903 saldo a nosso ·favor de L .... ..... 13.158.000 ou 263.160:000$000 
1903 saldo a n osso -f a vor de :E ......... . 12.675.000 ou 276.568:850$000 
1904 saldo ~ nosso favor de :E .......... ·• 13 .:5•1•5. 000 ou 270.300:000$000 
19()5 saldo a nOSSQ favor de L ..... .. . . 14. 813 . 000 ou 223.676 :000$00º 
1906 saldo a nosso favor ·de L ..... .. .. 19 . 85'5 . 000 ou 297.825:000$000 
1907 saldo a nosso favor de :E. .... , .. ... 8 . 664.000 ou 137.194:000.$000 
1908 saldo a nosso favor de :E. ......... 26. 585.000 ou . 420.968:000$000 
1910 sald1:1 a nosso favor de :E ....... ... 15.220.000 ou 228.300:000$000 

Som ma. :E 177.666.000 ou 3. 140. 142: 000$000 

Assim: 

· :Decennio de 1880 ·a 1890, sem . imm)gra nte!!, 
saldo annual médio. .... . .. .. ... :E 589,'000 Oú 6.000 :000$00(1 

fnetennio de .1890 a 19011, com poucos imml-
grantes,. saMo annual rr.édio . . . f 6.010.000 ou 140.000 :000$000 

IDecennlo .de 1900 ·a 1910; com forte imml-
gração; saldo an·nua'i médio. ' ' :E 17.766.000 ou 314.000 :000$000 

I 
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Digam 'OS teimosos o que quizerem: - os resultados· que a,hi estão se 
devem, acima de tudo, eó servi(;o de introducção de lmmig>rantes. 

Foram esses saldos, do decennio de 1900 a 1910, que nos permittiran;; es-
tabili,zar nosso cambio a 16 d., sanear .e embellezar o Rio de Janeiro e &ntos, 
quadrupli~r a capital de S. Paulo, crear a industriit nacio:na.l, desenvolver 
a viação ferrea, construir portos, transformar nossa esquadM, etc., etç. 

Essas cousas 'todas não são fantasias: veem-se, a.palpam-se. São fa-
ctos. E haverá por ahi alguem suf!ficientemente pan'vo . para sustentar que 
as teríamos ·conseguido, sem , o serviço de introducção de lmmlgra·nt(.s?.-.. . 

Por ciumes regionaes contra S. Paulo abandonou-se a politica que pro-
duziu taes resultados. 

-Consequencia: - o decennio de 1911 a 1921 jã d'oi analysado· no come-
Ço deste trabalho, capitulo 1°: dece·nnlo de deficits, de cambio a rodar para 
baixo, até ás taxas que actualrr.ente affligem o Brasil inteiro. 

N'O meio de todas as difflculdades que a guerra trouxe, 'o Estado de São 
Paulo não cessou seu serviço de iinmlgração; não. cessou de prosperar. E 
hoje .ê o esteio mais forte com que a União conta para 'viver. -

En1 ·outras terras, esse exemplo ainda avulta múit? mais:·- ·a riqueza 
e a prosperidade da· Australia, do Canadá., da ~rgentina <Vêm prhicipalmente 
da immigração, que fez CI>Os Estados. Unidos, em 50 ai).nos, o paiz mais rioo 

' ' 
do mundo. Em 1882, os EstadGs Unidos estavam em estado de civilisação 
m_ais ou menos compa~·avel a nosso ·estado actual. Pois bem:· Iiesse anoo 
entl-aram n()S Estados Unidos, média de todo r ::mno, 2. 000 immigrantes 
por dia. 

'Pois o paiz inteiro está a ver ~sso, e nãG S!l ~onvence?! Pois os gover-
nQ:l, dE> toãos o!> Es•aàos da Federação. ainda não montaram seus serviç(l; 
nomigl.'at:orios?: E· incrível! Pois" a Uniâc, ·está ainda, ~a a;nnos· e annos, 
a ·<llQ~onar em seu orçamento uma ninharia por anno para esse serviço. 
vit.alissimo para o paiz?! E' de desahimar a tocl.os o's que sonham com· a 
grandeza da Patria! ... 

Não! .A. verba para o serviço de immigração deve ser, no hünirno, .J; 

30 mil contos por anrto. -Em 1886, ha perto de 40 annos, o Imperio ''00' 

signou tres mil contos pwra esse serviço, cam•bh ·de 27. Correspondem bJi! 
a 13 mil contos. Mas, RB necessidades -do paiz quintuplicaram-se nesse .· 
riodo. Sensatamente, não devíamos gastuc hoje menos de so' mi1 
serviço. 

Para e!le devemos afJplicar os v-:a,pores do L:Gyd, que estão· cn ~c-

on, se a ISSO os não appl'!carmos, deyemQll fazer grandes 
companb~U eo!!tJangeirn~ de ·;navegação, pagando a União· as passag~ns 
immigrantes agricultores que nos pcocurarem . A opportuni(!aéÍe é 'JJIÚIJI[ 

ha uma crise na industria da navegação marítima. Contam-se .muitos · 
vios encostados em varios paizes: a Italia acaba de a11optar· a volitiea /! 
emigração, cqmo tima das soluções de suá. crise interna, e a -·~uropa. 
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'"ão tem outxo remecUo senãlo segulc poHtlca ser.1elhante. Nos Estados Unl-
oos, a inunigração. teve .seu maximo de intensidade entre 1-850 e 1860, como 
consequencia das commoções ·~odúzldas na Europa pela revolução de 1848. 
D~ 'confl agração européa nã>o ·pudemos auferir outras vanta,geps: tratemos 
de auferir pelo menos a da immigraçãJo. , 

Não estejamos a esteriUzar nossa vida ·com discussões a respeito de· a 
qua Estadqs e~se serviço .aproveita . Essas .discu~sões podem existic .nas ca-
s.1s de bilhares dos diatrictos de paz da roça .. No Congresso NaCional, onde 
cuda· qual de nós representa os mteresses da Nação, eHas constituic!am um 
crím" de Jella-patrl&.. Não eatejai!pos, tã.o pouco, a peroer tempo aqui ent 

discussão sobt'e a fórma .pratica da collocação do lmm!grante introduzido 
' pela União no paiz. Entregue a União os iin:mir,'Tantes ao GoVet.'no de cada 

Estado; este que o~ enc::tminhe oomo ·bem enten([er. Sua alma, sua palma. 
Os Estados que souberem fazer o serviço, -que souberem paternalmente 

I 

guiar os recem-c~egados. conquistarão perma:ne.nte COITente imm!gritoria; 
'o~ que o nã.o souberem ou . ó não qUizerem. o::IUG não ' ténham tal corrente. 
Uma cousa a União .dev('rii. fazer~ ·ê. nos ·COntratos. ·ee.tabelece1· 'Para as {)Om-
paohia.s mtrodu ctoras de immigrantes 'vantagens maJores em fav.or do des-
embarque elos col•onos em ilertos ·Estados, sobretudo nos do norte do paiz, 
maximé nos 'Estados cujos governos mais carinhosamente defenderem os lm-
mlgrantes no per1odo . de ·:sua uista!Jaçào nas lavuura.s. 

· Certas zonas preferem a oolonlzação, certas outras a imm.igração assa-
lariada. Cada governo de Estado que re~lva l'j{lbre isso segundo a douu:ina 
quo bOa lhe par-ecer. Ml!í. doutrina só ha .Uma.: a de não .incrementar . o . 
trabalho; porque essa oorresponde ao suicídio da nação. 

0 Th.esoure>·· Nacional :pcecisa de augmento d~. :producçãó exportava!, seja 
dllS nuc.leos colonmeb; seja do!'! ·grande" engenho'' •o~ fazendas. . 

' Por Isso a•presentaremos .ao. orçamento emenda elevando a verba para 
introaucção de 1mm1grantes . 

CAPITULO XIV 

AuGMENTO DAS EXPORTAÇÕEs 

Classe I - A.nim~,es e seus pt·oducto., 

Nossas expor-tações, ·erri 192-1, foram estas: 
Classe I - Animaes e seus productos , :E 6. 4t>9. 4 77. 
Clas~ II --: Minerat-s e seus prodl.j.ctos, :E 1.165.507. 
Classe III - Vegetaes· e seus productos, :e 50.961.914. 
Clas!le IV .;...... Especies metallicas, f. 12 : 290. 
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E!lsa exportação de animaes e seus pr.oductos representa um algarismo 
ridículo para o Brasil. que tem todos O!' elementos naturaes néce~sarios para 
elevar qu.as! illlim!~damente suas vendas. A:liãs, este ponto estiá muito ~tu

cidativa mente exposto peLo il·lustre Deputado Octavio Mangabeira, em seu 
recente relatorio precedendo o projecto de orçamento da despeza da Viação 
para 1923 . . 

O que alli se expõe é a pura verdade. As medidas ali! propostas são de 
toda urgen-cia; sã·o ellas, entretanto, o inicio apenas do que cabe ao Minis-
teria da Viação fa zer;. Parallelamente, nesse assumpto, incumbe ao Minis-
teria da _Agricultura dar nova orientação aos serviços da industr.ia pastoril, 
Não podemos continuar a gastar ·homcepathicamente, como até agora, na 
impresc!ndivel transformação do nosso rebanho. 

P~ssanas as necessidades da guerra, estamos agora sentindo os grandes 
inconvenientes commerciaes da pr{)pagaçruo do >··ebü em nosso rebanho· as 

.carnes que vão dÍJ" Brasil são na Europa consideradas de qu~lidade ~uito 
in.ferioc e são vendidas a preços muito baixos. Os couros d.o gado zebü es-
tão tambem sendo refugados pelos Iadustriaes. 

Temos no sertão brasileiro magni.ficas regiões past-oris onde não existe 
o mal da tristeza . E' necessario ~aturar essas regiões de finos reproducto-
res estrangeiros. Para conseguil-oo, o ministerio deverá toomar a iniciativa 
desse serviÇo(). Bastará inicial-o : os particulares farão tudo o mais, 'muito, 
_melhor e muito ma is depressa do · que se pensa. Nada de crear postos zoote-
ohni·cos, ou repartições publicas federaes, perdidas no sertão·, sem nenhuma 
fiscaliza ção por parte dos poderes centraes, apenas dando() signal de si ás 
Jlo(X'tas do Thesouro Nacional para recebimento de vencimentos, para apo-
sentadorias, para monte-pio, etc. 

o mlnister!{) deve contratar com os grandecs criadores dessas regiões, 
com fazendeiros de duas mil rezes :para cima, a montagem em sua~ fazen· 
das de bemfeitorias rusticas que pocmittam a meia estaJbu!ação de repro· 
ductores, os quaes para Já devem ser remettiãos pelo Governo, sob as vistas 
de veterinarios, que {[urante dOUS {)U tres mezes ensinem aos criadores O 

tratamento d·os an!maes. Paca as regiões onde ha carrapa,tos, fa~-se mistér 
identico proceder, com a remessa de r'bproductores immuniza dos. E' bem 
certo que são grandes as di:f'f·iculdad·es de transporte de gado fino para 
esses pontos. Mas, dif-fi1:ml<la des fo_ram feitas para serem vencidas; não para 
vencerem c cerebro e :o esforço humanos·. O Miinisterio deverá ter auto-
camin:hões modernos, com o dispositivo necessario para segurança do trans· 
pode d& animaes finos a: longas distancias. Is.~e> tudo custa a pL"incipio. 
Mas estabeleça-se serviço <bem feito,_ cujos resultados sejam visíveis e. pa.l· 
pave!s, e ver-se-ha que o esplrito <l!l iniciativa dos brasileiros passarâ:, logo, 
adiJLnte da Iniciativa goovernamental. 
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melhorar o gado do sertão, evitando a pro-

Até aqui, e erradamente, só temos cuidado de melh•or.ar o gado do )itto-
rn.l, o· que é pouco em pr.oblema de tan~a magnitude para nossa bal~nça com7 
mercial internacional. Os ministros da Viaçã.o, na União e nos Estados, as-
sim,coiii'O os fiscaes das estradas de ferro, ainda não comprehe'nderam bem 
0 alcance dos trens especiaes de repcoductores, que devem ter privilegio de 
rapidez ?e viagens sobre tod·os os trens normaes de passageiros. Os gover-
nos ~stadoaes, excepto o de tSão Paulo, ainda t.ão enveredaram pela· con-
strucção imprescindível das .estradas. de rodagem, velo menos das grandes 
.arteriru~ de ' accesso do gado ao littoral. O g,overno federal pôde tanto junto 
dus governos estadoaes qu_e. com um ministro da 1 Agricultura desvelado 
neste problema, se póde -conseguir tudo, ou .quasi tudo que delles dependa. 
Facilitados os transportes de gado uo sertão p~.ra o littoral, abolidas as 
criminosas barreiras dlos altos impostos estadoaes sobre sahida de gado de 
~õrte., nenhum paiz ha no planeta que p<>as~t produzir .carnes e couros 
mais barato do que "nós. E .carnes e couros são Ubras esterlinas certas. 

CAPITULO XV 

AUG:MENTO DE EXPORTAÇÃ<' 

Classe · IJ - Mineraes e se·tts product~s 

Esta classe, em 1921, produzio-mos na ·exportação :E 1.165. 507. Uma 
lridiculacia. 

( 

Paca esse algarismo concorreram .principalmente: . o manganez · (libras 
838.377); os carbonados e diamantes (f 250 .202). 

Tristeza immensa é- pensarmos que esta classe de productôs devia fa-
fzer a nossa grande foctuna, ct'oortuna · semelhante á dos Estadas Unidos, 
~uanoo anda·mos a mendigar emprestimos e a eeplorar funàings repetidos, 
!na União e nos Estados ... 

: E' o caso ,que possuímos as me~hores jazidas de ferro do planeta, ~anto 
11t quantida4e, com,o em qualidade. E nã'o as exploramos quando é certo 

tio~ com a exploraçã,o dellas _nos despedíamos de vez da pobreza conectiva, 
ne tanto nos es~á a aff!igir ... 

Relativamente ã.. quantidade ele minereos de ferro figura ·O Bt·asil .com 
~ maior de,posito ~o IÍ\i.md!), como se 'Vê do recente livro ele E . . C. ,~clq!>l 

Coai, Iron and War), de onde extrahimc;>s este suggestivo quadro: 



232 

Quadro n. 22 

Regiões Quantidade em milhõe,s de toneladas 
_milhões de toneladas 

Extrac!]ã.o annual em 

Ba·asil 
Locrena 
Terra Nova • 
Cuba . 

···············.·· .. ····.·· ...... ······· .. . 
• •• • ••• ~ •••••••••••• •• o • o •• o •• • ..... .... . • • 

Lago . Superior, Estados Unidos 
Sul dos Estados UnidOf? . -.................. ... ...... ... 
·Scandlnavia . 
Grã-Bretanha ........................ ······ .. · .. ... 
Hespanha . . . ... ........ ...... .... ..•.............. 
Nordeste dos Estaoos Unidos . . . . ....................... . 

7.500 
5.600 
4.000 
3 :OOil 
2.500 
2.000 
1.500 
1.300 

700 
600 

28.700 H•l 

Oom respeito á q·1ta-lidade, nenhum dos deposites do mundo contém m•-
nereo de teOr melhor elo que o brastleiro. Temos minereos de mais de fi• 
por -cento, e~ quantidade quasi ·iHimitada. Elntretanro, os industriaes d 
ferro, nos Estados Unidos e na ~uropa já passaram a liÇiar minereos 11! 
menos de 40 por cento. N-ossa superioridade a este respeito não soffre .1 

menor contes tação. 
A producçãQ do fet·eo em barra (pig-iron) .nos Estados L'nidos foi, ~ 

1921, do valor de um bil!ião e cento e trinta e oito m:-Lhj5e~ de dollars, 
numero redondo. Cort'esponde este valor; em nossa :qt~Deda, à nove e 
milhões de contos de .rt:is. O valor do ferro e do aço e seus __ p '()(luct~ . - -
:nanufacturados pelas _industrias, de que são m1tteria essencial esses clu~ 

elementos, no .Dnno .de 1919, foi de 23 mHhões d.e oontos de réis! 
No Brn~i! não se tem explorado uma rioquez9., ·que pôde levar a I"'JJur 

ção . nacional a algarismos assim q,uas! :fabulosos para nós, por cau~a · ~ 
duas circm:nstanc!as essenciaes: 1") distancia entre as jazidas e os 
de consumo e de exportação; 2") di:flf!culdade c!e combustível pa..~:t 

r>os de grande proQ.uc~ão. 
A sciencia, porém, nos ensina· modernamm,te 

culdades. 
Quanto á primeira dellas, a electt-<iticação _ df: estradas 

poct.'ldorils do minerio resolveu " J>rob~erna d:t. b:u·ateza do frete e da ~n. 
intensidade de trafego, sem gasto de ~ombustivel. Quanto á. segunda. isto 
a difficuldade de combust!-vel Pa,ra os fornos, tambem a captação de 111!'1l" 
hyclro-electrlcas modernamente applicadas á producção· de calor noe ~~~ 

q 

c 
SI 
di 

Ih 
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fot'nos, reduz a c'liminubs proporções 
de hulha ve.-de. 

as hecessidacles 'de hulha preta ou 

' ' Assim podemos e devemos nos atiTar á fabrieação do ferro· e do açiQ. 
como dissemo~ retro; já f tempo de mossa ·cc .. Jlectividade .. despedir-_se da 

r , 
pobreza,,, 

,O exemplo ·da Suecia interessa-nos muito rb perto. Os suecós não têm 
I 1 . ' 

carvão de pedra; mas têrn abundante carvão de madeira, !Produzido em 
florestas que eUes sempre ·•·enovam. A p -roducçãt' sueca ·de ferro e~ ba.rr., 
e de obras de aço e fe,rro é de -c~ca de . um milhão e duzentos mil contos 
!Y.Ir _anno; isso obl!:'a· ele- uma população .relat,iv[;mente _pe.quena, nação lle 
ll!lis milhões de habitantes, que exportou, em 1920, valor de 'cento e···vinte·· e 
cinco . milhõe.s. de libras ·esterlhi.as.. !Pois bem: nessa rbella exportação a in· 
dustr;a do ferro figurou f_;Or -cerca de 20 m1!hõei> ele esterlinos. ou •oii:ocento.-5 
mil contos, s•abi·as de seu glt'ande ·con~umo interno. ·Repetimos: a Suecia não 
tem carvão de pedra. ·'•·· Ella já enveredou ·pela installação , clos arltos f.o,no:!l 
t'li!~Lriços, dos quaes os primeiros . oito ·Construidos, já em 1017 pro,du~lran, 
só elles, 67.000 toneladas de guz::t. 

Vê-se, assim., que mE·smo quando não .fives·semos n>D Bras'il ·carvão d\. 
p'edra, clevedamos encàmlnhar nóssa àcüvidade i~ara o faprie;o .do ferro com 
carvfio de madeipa~ .. . . ., 

Em parecer emi•ttido na Commissã>a de Flna11ças aos 21 de Outubro ue 
1919, quem agora está a t•abiscar estas linhas teve occasião de, referi ~<lo 
~ ~ a verbas que suppiicavo. paya i:J ser~iço do carvão, dizer estas palavras: 
"Isso tudo é assim na ~eor das hypotheses. · Eesa peor das hypotheses sG 
teria existencia cas-o p · carvão mineral brasile-iro ·não nos suppt'isse aqui 
me~mo 9 coke-.metà.Ullrgico',. ;Mc.s quem já 6 éxperirnentou sob este aspecto? 
Ning-uem.. ·Assim, estamos a conrer de medo de · um · pequenino fantasrrí?., 
~u~ ninguem ainda · vio! .. , ·Desde 1.917, um sabio_eminent ó, M. Georges . 
Chaby. sub-·director techni-eo de Chantillon-Oommentry; em F'!:'ariça, demon-
strou que se. pôde- obter coke metallurgico de quasi todos os carvões, rnesm., 
dos que sejG.m ' ,de baixa .qualidade."·· 

Críticos a-pressados, sempre .rir•omptos à, dep~'imir os honxenis e as oom;as 
do Bras1J, ·chama!·am o riosso carvã0 de. imprt:stavel e de ldeologo; de s-o-
llrt1l~ I". ao Deputaáo que assim fàllava sobre o problema da metal:urgla . do 

fe rtu enti.'e nós. · 
JVIas, neste mundo não ha mtda como um C!.ia . depois do qutr.q, diz o 

~olho adagi~: Agora, já não [aJlo :poy hypothese. 'P-osso af.firmar; com& 
facto certo e incontestavel, que . tenws .coke enL nossa te?Ya., isto é, que po-
demos en . .vered,ai' ' nossa actividade pela industria mais . rica do rriundo actual. .. • 

Os •·ecursos, que a O::>mmissão de F'inanças ·poz no orçamento ao ·al-
runée do benemerito ministro que/ fóí Siú1ões Lopes, . produziram· o g-ran.de 
resultado esperádo .. O ·serviço minera'log·:co do ministerkl, d!rigido, por feli-
~cidacla elo BràsH, pelo eminente, sahio Gonzaga· de CamiJ'OS, rerpetteu pat·a 
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a Europa. muitas tonela<las do nosso· carvão de pedra, que sob a insúecçiio 
do coinpetentissimo technico; _profe'ssor, Di·. Domingos .Rocha, f-oi submetti-
do ás n1ais cuidadoosas experiimcias, para se a'Purar se delle se po·dia ou 
não extrahir o coke metaUucgi-co. Com inexcedível ~atisfaçãq d~ brasileirú, 
posso hoje informa r á •Calllara e ao paiz 1q_ue taes experiencias foram oo-

. roadas do melhor resultado: - os <Jarvões de Santo. Catharlna produzem 
magnífico coke. E nDte-se: ---' não se -tx·ata de experiencias de laboratorio, 
que pÇ>deríam ser positivas. sob. ·o ponto de vista scientifico, mas neg3tivas 
sob o ponto de vista industrial. Trata-se de expertencias feit~s em grosso, 
~ lm: d& criterk industrial. J'á chegaram ao -Ministerio os grandes ·caixões 
contendo toneladas de coke extrahido do nosso catvão: - quem quizer vel-o 
e apalpai- o,. é só ir• á Praia Vermelha, aJH ã. Estaçã,o Experiinental de com-
bustíveis e f.llinereos, alfohre m{)desto onde se está. fa"zendo uma. das mais 
im}>Ortantes sementeiras da g1iandeza da Pa.tria. 

Assim, cessam os acguine~tos para prevalecerem os factos: Temos coke 
metallurgioo em Santa Catiharinà. Nã:o ha razão para se affirn:uir que ·o . . 
lençol de mineri.cr ·que se estende pelo Estado do Paraná e sul de S. Pauio, 
por um lado, e .Pelo Estado ·do Rio Grande do .Sul, por ooutro lado, não pro-
duza tambem o mesmo coke ·em outros pontos. 

Em a.ppa~elhoos da -industria corrente, em_ diversos paizes da Europa e 
da Ameri-ca do Norte, o facto foi verificado, e vot ultimo .corroborado pela 
affirmação de uma das maiores autoridades no assumpt{), ~ professor 
F . W. Harbord, ainda ha pouco Presidente· do "institut o dos Engenheiro; 
de 11iinas e Met&llurgia", de' Londres. Eis suas palavras: 

"Estudei cttidadosa-tnente o problema da fabricação de guza. · em f(lrno 
alto ntllizando o min&io de fetro do Brasn e Ol'j ~okes ~eitos · com os. carvõe; 
brasileiros após enriqu ecimento por lavagem; e não tenho a miUs leve hesita· 
çã.c; em ::tffirmar que um optimo guza de fundição, bem comt1 aço.; da me· 
lhor qua.licl.;'de podem .ser protl:uzidos por aquel!es matertlte.s. "· E acet·escenta: 

I . 

"Suppuz que a. silica presente nas cinzas do coke pudesse oo;mpensar l 
deficiencia desses ele-mentos no minereo de ferro brasilei~o;· q u e é de e.vces-
siva 1ntrezaJ pnrém, tal nã? · se ~-e uma p\lQ_uena addição. de 250 a 300 libras 
(120 a 140 kilas) de silica por• tonelada produzida torna~§e necessaria, con' 
forme o .coke escolhido para reducção do minereo." 

Basta de hesitações. Mettamos mão á grandi.osa. obra. Grandioso é real· 
mente o adjectivo que calha á iridusbr'ia ci_o ferro. Os Estados Unidos s~J 

0 maior ·consumidor de ferro e açD ·do planeta. Essa industt"ia lhes s ~ tisfal 

·nahabescarnente suas colossaes nebessidades internas e permiÚe-lhes ainda 
exportar (19-2-0-1921) em ferro e aço brutos e manufa eturados i> estu.perolo 
valor de f 370 mílihões em um a11rio, correspondentes ·a cerca de 15 milhôre 
de cont os! ! ! No Brasil estaremos felizes no dia em que exportarmos neeel 
esp!!cie a pena? a fraeção de. f 7() mi.lhões do algarismo citado ... 

Nos Esta.dos Unidos, ooceorr.e com toda, semelhança, c. problema lm~· 
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I~iro. Como aqui, {)nde o. minereo está em Minas, e o coke está em· Santa 
Cath&·ina, nos Estados Unidos o;:> pdneipal éentro do minerlo está no Lago 
Superior, . Estados de. Minnesota e Wíscensln, e o principal centr-o do car-
vão de pedra está no Estado de Pen-sylvan!a. D:st~ncia norte-americana 
entre o riünereoo e o carvã{): - 1,65& kilometros. Distancia brasileicaa entre , 

0 minereo- e o , Cal'Vão: - 1,400 killometros. 
Grandes dessemelhanças, e-m favor do Brasil: a) o minel'€o norte.:america-

n: ostf. _descamband() :para mU1 frac.fl teor meta.Jlico, Ulbaixo de 40 o/o; c, ml-
ntr-"'l brasileiro excede de 60 o/o, remunerand-o, portanto, muito me!hoemen- -1 
1e, sua exploraç,ão; b) o minereo norte-amerlca.no já precisa, em grande par-
~- ser exk'Uihldo por excc.vação de poços que jli. variam de 150 a 450 · me-
tms de profundidade; o minoceo b'rasileiro é de montanha, ·de desmonte 

ecanico muit.o rp.ais facil . . 
A importancia que, para nossas finanças, t~m a exploração nacional dos 

nossos minE>reos de ferre- é fundamental; é dec'siva para ' nosSDs destinos, 
denu·o e fót•a de nossas fronteiras .. B,rasil exp-ortiuior de ferro e aço serâ. . 
ras.il muito dlfferente do actua-1. . . Tud-o aqui dentro se t ransfç>rma1·á na 
rdem po!itica e economi·ca. O mais grave, o mais rvital de nossos problemas 

pos os transportes, por teo:-a e por mar, em um territorio que é quasi um 
·ntínente.!. e em uma Jinha de .costas marltimas e de rios navegaveis , ex-

ensa como a de poucos paizes do mun
1
do . .•. A metal!lurgia do ferr-o, vae 

er a me!hoi· garantia para a unidade da Patria, pelas communicações- ia-
eis e rapidas entre os Estados da Federação: Ri-o .Grande do Sul, tPernam-

darão · as mãos todos os dias, e muita-s vezes por dia, 
qual como fazem Nova Y<>rlc, Nova Orleans e S. ~ancisco. E nas re-

ções in ternaciónaes ass.eguradas, nosso mil réis. se imJ)orá nos ca.Inbioos 
undiaeR, tanto como o ãollar americano de hoje está a impõr-se nos qua-

u·o ventos do planeta. 
'Nãn ha sacrifícios- que se devam poupar nesta cruzada: Para que nossa: 

tuaçãil economico-financei~ se transforme desde logo, não precisamos, se-
er, exportar um unico kilo de ferro ou de aço: basta que nos cinja-

I!Pos ao~ supJ)It'imentos do nosso consumv interao.. ou mesmo de bo<r parte 
l!ilste consumo. 

Nossas importações em artigos cujas ·base~; são ferro e aço (ferro e aç., 
~m !Jarras, manufacturados, armamentos, autom.ove's, machinas e ferram.,IJ-
t.tq) foram nos dous ultimos annos: 

················ ... .............. . , ... 
........... ,, .......... .................... . 

! 33.661. 98{1 ou 573.825: ~20$00b 
! 1-9.550. 89~ ou 452 '211: 829$000 

E estamos (com a · baixa cambi:::l desses dous annos), em perioclo ele. 
tricçà>J forçada de .compras no ·estr-angeiro! ... Que!· dlzer: - nossas ne-
sidade~ são, na realidade. de compras muito maioces, p~ua caminhos de · 
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ferro, nayiiQS; automoveis, construcçõE>s ur.banas, . pontes, et{!. Esses alga. 
rismos têm de subir, fatalJ?ente. Breve estaremos a comprar. 81.1 a 100 mi. 
lhões ·ae libt·as desses artigo·s, quer d:zer, dons , úU tres milhões. de contos; 
salvo- se quizermos estacar · completamente. nos;;o }Xogresso, e não Q.a bm. 
sileiro que o queira ... 

Ora, é de toda evidencir. que esse dmheiro que estamos a · g-dStar an-
·nuaJmente nu estra ngeiro, :pa<a; com.p1·a desses artigos, dá ou'm gcandes lar-
g-ueza-::. par" remunerar annualmentt: os capitaes que "forem empregados em 
tão grandiosa · tndustria, -mesmo que esta inclu_:'rtria só 7J1'oàu.za 2JOJra nosso 
consu111.o interno. 

,Mas, esta hypothese, de só produzit·mos pa!'a consumo interno, é jJUtJ 

E' . absurdamente gratuita: - · os .mercados do Urnguay, . Argentina, Para-
guay e ·Ho!ivia, pelo menos, hão de vir IJ-OS comprar a maior :parte de seus 
supprimentos, se soubermos, o qHe é facillimo, desenvolver pa.ra esses p:~i

zes facilidade.; de transportes internos, ·sobretudo o~nstruindo a estrada de 
fetTO para o Paraguay. 

Pcat!camente, que devemos ·começar por fazer para iniciar-se essa in· 
-dustria? 

Isto: - Approximar o- minereo do oombustivel. Em oútros termos: -
Linba ferrea entre as jazidas de minereo e a~ jazidas de carvão. ·Mas, nãn 
linha ferrea de f.retes asphyxiantes, a que as nossas actuaes são obrigada~ 

p~los altos preços dos combustiveis; mas, linha. fecrea electrificada desde 
sua inicial construcção, para pernúttir o maximo de intensidade de· tr afeg 
a pac d~ mínimo. de despeza em tracção. 

Para resumir: construcção immediata de um ·trecht:> da Central, de !ta 
b1ra IQU Sabará ou Bello Horizonte á Capital de São Paulo. Já ha c~n·a· 

de ferro em quasi todo o -percurso entre as minas de carvão de Santa C1 
'thal:ina e São Pau,Jo. Estas· estradas podem provisoclamente servir para 
transporte d~ coke meta'lurgioo a São Paulo, sem o pecigo de interrup · 
de trafego em caso de guerra mà.ritima . Em tempo de ;paz, G coke póde 
a Santos por mar .-

Attendendo-se a que . muito maior será a tonelage~ de minereo 
portar-se, do que a de colte, maxiin~ nú regimen dos altos fu-nos llydr 
electri{!OS, que serão adaptados, é claro que muito maior capacidade de !r< 
fego set"â. exigida da linha ferrea entre estas usinas e as minas de cani~ 

Os pontos dE>. failcicaç:ão devem ficar nos ·Jogares em que maior seja 
freguezia para IQS productos e . melhores ·condições climat.ericá.s satb;faç.o 

.aos operarias. Sob ·este ultimo ponto de vista, dizem technicos eminenr 
que G centro ãa grande fabricaçãc.. não poderá; jámais ·ser &. ·beira-ma.c, r.' 
poderã ser a Capital l<~ederal, por .causa de ·sua alt.a temperatura atlll 
pheri~a. maximé em 5 mezes do anno: os opocarlos, sem intervallos de tt 
peratura baixa par.., refazerem seu organismo depauperado à beira dos ai 
fornos, seriam na maioria sacrificad•:>s. Donde: a fabcicação terá de e: 
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lbtu'-S!l em varias usinas em climas frescos sobt·e o planalto cent.ral do 
Brasil. Toda n. rt}gião marginal da linha ferrea. ligando o minereo ao car· 
~iio ~ prbp1da â. ineytallação de ustnas, nos Estados de Min~s • .São Pa-ulo. Pa-
rl\ná. Sa;nta Catha~·ina ~ ;Rio ·Grande do Sul . Em t<ido esse !J~rcu'rso pôde 
~er estabe\ecido o plantio de ·florestas margiD;aes da estcada de ferro, .se 
nisso encontrarem os Estados vantagens eoanomicas, <tUe aliãs nos _pare-
cem evidentes. Nest:.. bypothese, se dever5. incrementar v plantio de euca-
lyptus e outras essencias: mediante .premiQS' de animação por· arvore cresci-
da, pnmios que dão excellentes resultados. 

Parallelamente, temos de dar ao curS'() d.a · Escola de Minas. de' Ouco-
PretQ teiçíio muito mais pratica, em ·relação ao enSino ·da ·fabcicaçãoo .de . · ~ .. 
ferro e aço. E' indispensavel fundar a !!i 'um a1to forno, com suas neces· 

• • / • k 

rnJ"ias üependencias, em pr-Oporções de Vei:'dadeira demonstração pratico-in-
dustcial. O .projeCto que apresentamos cogita de satisfazer ess::~,. necess!~ 

dade. Eil-o: 

Art. 1.0 • E' ·o Presidente da R epublica autorizado a mandar procedet• ao 
reconhecimento, ~ocação e orçament o, pelo Miir.isterio da Viação e Obras 
Publicas, de uma linha f~rrea· electrifkada, desenvolvimento da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, de. bitola larga, ilocada em termos de facil dupli-
cação futura, desde a cidade de S. Paulo .até o ponto da Central, entre 
Oongonhas do C::tmpo e BellQ Hoc!zonte, mais conveniente ao transporte !ri-
tenso de minereos de ferro para o sul do Brasil. 

§ 1.' A .estrada passará pelos municípios de Jag.uary, Cambuhy, P>ouso 
Alegre, Varginha, Lavras, Oliveira e Bo!Ill!im. 

· § 2.• Uma vez contratada a construcção da 'estcada, o ~verno _Podérâ. 
contratar em seguida, e durante cinco f\nnos, a concessão. de um premio de 
150 réis por arvore de mais de tres mett·os de altura de eucalyptus ou ou-
ltras essencias flocestaes de crescimento rapldo, plantada dentro de dez ki-
Pometros de cada lado da. linha ferrea, em propc..rção de nã>O mais de 1.360 
!Pés por hectare e em â.rea não menos de dez hectares. 

§ 3.' Podere o Gover~o ·contratar t:'ambem; oom emprezas que se pro-
tJonham a expJocar a industria siderurgica aos lados dessa linha, a garan-

de frete não maior de 20 réis poc tonelada-k:Jometro d,urante 30 annos. 

Art. 2.• E' o Presidente da Republica aut01:izado a oônceder ao .capit;ll 
ltue fôr effectivamente empregado nas obras, terrenos e C8tptação e adducÇã() 
l!e energia hydro-~lectrlca, e da estrada de ferro, g-arantia de mínima renda 
ruta que cubra as despezas -de custeio prêviarr.ente ·determinadas em es-

~ccie e o serviço de amortizaação ·do capital em 40 annos e seus juros de 
• % :J,O anno, oom reversão e encampação previst_as no coniracto. 

' Art. 3.' E' o Presidente da Republica autorizado a despend&r até tres 
111 C{)ntos de réis para installação, em Ouro Preto, de uma usina de_ d~
on~kação electro-siderurgica e necessar!às dependencias;· para . servir ao 
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ensino pratico-industrial· da fa,bricação do ferro e d·o aço a operarias e à 
alumnos, como dependencia da Escola de Minas. 

Art.. 4." Se não fôr encontrado para -a. estrada de ferro electcificada ca-
pital ~ivado que a construa no regimen do art. 2.", após editaes de qua-
tro mezes de ;p=zo, fic:J. o Governo autorizado a atacar a C'Onstru>eção POt' 

conta da Estrada de Ferro Central do Brasil. 

· .Art. 5." E' Ó Governo autocizado a realizar as operações de ct:edit() ne-
. cessaria~ â. execução desta lei, e a abrir os creditos especiaes precisos. 

Relatando ha alguns annos o orçamento da Agricultu.ra, suggeci que 
iniciassemos ,nossa grande industria siderucgi~a. · nos altos. da Serra do 
Mar, nos arredores .de Barca Mansa, Estado do Rio .. P ropunha duplicar-se 
a linha. da Centra·l, entre Itabir~ do Campo '-_Bacra Mansa, para descida 
do mlnereo de Minas. Cogitava eu das, faciliJ.ades 'de communicação por 
alll, com {) projectado. poc·to militar de Angra dos Reis, para por este ser 
recebido . do estrangeico o coke metallurgi.co, que actualmente nos vem doi 
Estados Unidos ~ da Inglaterra. 

Oom a constatação de que tem·os coke meto.llurgico nos carvões· do Sul 
do Brasil, não precisando e não devendo nós importai-o do estrangeiro, a 
peso de libca.s esterlinas, e a risco de interrupçã.o desse trafico em caso de 
guerra, aquella solução, de Barra Mansa com<> grande centro, tem de ~~~~ 

posta de lado. 

Pode~â. essa cidade, ou mesmo os. arredoce:.-: do püt·to de Angra J~:<~ 

Reis, perto do Pl'Ojectado ·Arsenal de Marinha ser um centro de f :l.Lw ("tl j)b 

de ferro e aço; mas, isso em escala relativamcr.te reduzida, para totn I· 
mentes ao mesmo arsenal e â.s industrias da Ca;;itaJ FederaL 

Mas, para a g'rande industda s lderurgica de futura !lx;poctação em !;1r.fl 

escala, e de fornecimenoos no presente ao. desde log<> enorme consumo l<i1· 
síleiro, a fabricação não deve ser montada nem em Barra Mansa, t!.tln 

em Angra. 
A condição capital da solução do pr-oblema s.iderU:a:gico está. em rr l'J"'Il· 

:r-ima.- as jazidas de minereo ,da.~ jazidas de oon:ão. por transporte da m~<
nor kilom.etragem possível, e por terra... para que esta indust!:ia '!St jl. 
sem interrupÇão, apta â. defesa de nossa soberania em caso de ag~ ·l~ 
estrangeira . Veja-se qualquer map:pa do Brasil. Tcace-.se ahi uma lillhl· 
ferrea a mais· recta possivea entre Itabira do Campo e S:rbarâ em um ~

trt>lll(), e as minas cathacinenses de Tubarão em outro extremo. () ll f't.i~1 · 

se imm ~;diatamente que a solução sensata{ tem de ser uma sõ, sob todos (i! 

aspectos economicos, inclusi·ve sob o asipecto commercial de oollocàcão d!l! 
productos nos mercados ào Uruguay, Argentina, Paraguay e Bolivia e rr:; 
mercados do Brasil, cuja industria se avantaja in<:ompacavelmen'te no id 
do paiz: tem de ser uma linha feprea, de grande intensidade no trafego 11 
m!nereo e de ooke, de percurso definido assim: ItaJbi~a do a m]l"· P " 
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.Ales-ri! --:- Sito Paulo ---+ ·. Curity.ba •_:_, Rio Negco Tubarão -"--' Cressluma 
- Arar,angJiá, ·7 . Po1:to Alegre. 

A primitiva · suggéstão ·Barr~ Mansa· tel]J.. de ser -agor~ .posta de .ladp. 
Da Itabira a Sã-o· PaUlo, via directa a oonstruir.-se, são · 5·50 kilometros: .··de 
Itabira·· a S. Paulo,: via ferrea aJCtmÚ po:~: Barra Mansa são 807 kilometros. 
Entre .. esses extrem:os, esta ultima rulonga os r;etcursos do mineceo · e do 
ooke em 257 kil~.~êt'ros, "o que na hypothese cor.stitue a differença enorme 
de 46,7 o/o·. !E'sta differença impõe a constrlicção da 'linha It8ibir~-Pouso Ale-
gre-São l;'aulo, sem possivoel .di~cu.ssão; S!Ol poderia fazer do .ramal actual 
~e S . Paulo sem quadruplicação d,a linha, porque duplicação .já está send>O 
11ecessar ia, tanto mai,;> quanto, o trafego intenso de minereo e carvão não · 
j)ár a o trafego. meramen.t~ commer.cia l entée Rio e S . .Paulo. 

E ' ás margens da linha ferrea Itrubira-S. Pa;ulo - -Curityba - Rio 
Nege·o . ....;. P·~rt~ .Âl~gre· q~e se estabelecerão nossas 'fundições . de :fé~ro e 
a~o . Dessa ljnha, as USÜlaS ~is proxÍmas do min:ere.o de·· !.erro '·appe1ia:rã.o 
para os altos fornos ·electricos; ~uxiÜados·, como ~a . Suecia, por carvão 

. ·t· . 

Dar-se-ha: ahi a fundição dos ,a,l}Os· . . de mais fina tempera, _os mais ca. 
1os. As usinas· mais proximas das jazidas de •carvãc. pr·oduzirão de prefe-
.rencia L guza, mercê d~ cÓk& mais bara~o. Assim, tflrá' o , mercado do~ ar-
té!~cto~ de · f·erro e aço os dous suppriment{is nece~sit.rio~ . · 

E'. evidente que· estas su Ú;·estões excluem por completo: a hypothesé ":1e· 
:avore~-se a exportação ·do m inereo de feoco em ·bruto, exportação q ·ue 
$erii. a punhalada mais certeira no coraÇão !ia siderurgia ·brasileira . 

X osso melhor kunfo . está na sup.er iüridade do. 'nosso minereo, intcir:i-
~·<camcnte, ·em': corrtpaTar,ão corri os de todas as jazidas em exploração pei.a 
.il: ~nde industtia metallrirgica das nações .que hão de ser amanJhã. nusso:; 
wncurrentes. ·E ningucm ~nt~a ~m um jogo, começándo · por ·~:ollocar os 
.mrl11rres trunf,o.s '"nas mãos dos advel:'sarios. Desde que entre nossas jaz;-
·da~ <le mlnereo e de ca.r<Vão .se estabel eça . circulaçiio p~n· arterias de bacato 
f rapiüo transporte, as fabJ;icas siderut·gieas estrangeil'as se mudarãe p'ara 
j) tlra;sil, nacionaliza ndo-se aqui a industria mãe de todas as outras. 

Par:l'llPiarnénte ao esforço no sentido da fabricação de fet·ro e aça, : d~

-vem.)~: · increment :u· 'as pesqu' zas de 'petroleo, · o grande: gigante índnst:ri:al 
<dQ secúlb XX. · 

Com relaç;ii.ô ao petro:eo, o sonhador ('que ·me chá:ma.in os ·patriotas de 
-vôo curt o) não pôde ainda dizer o que vem dit.C, _sobi'e coke meta:llurgléo 
no Brasil . l'IL~s ; vehementissimos indidos estão a abonar as pes.quiza-s ' ini-
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dadas. Talvez dentro de pouc~ t~:mpo tenhamos· ·jacto de rietroleo a jon·at· 
das entranhas da terra brasileira ... 

Na Argentina as ptsquizas já se converteh.m <:!m exr,lomção commer-
cial. Por .. que no Brasil 11ão se dará o mesmo? 

CAPITULO XVI 

AUGJ\1El.."'1TO DE E'XPORTAÇ-iO 

Classes 111 ·Vegetaes e seus 1l1"0à1tcto3 

Convém .repetir que nossa exportação global dt libras· 58.<.98.18~. •rr. 
19lH, se distribuiu assim ; 

Classe I~ AiliÍnaes e seus productos :€ 6.459.477. 
Classe II ~ Mineraes e seus . productos :€ 1.1-65.507. 
Classe III 
Classe IV 

Vtgetae~S e seus produCtC1s { 5.0. 9.61. 914. 
Especies metallicas J! 1•2. 290 .. 

' ' 
Observe-se que nesse computo goc:;t! quasi Eé exportamos pc:oductos de 

nossa agricultura e de noss&. pecuaria. Quer diZer, em ambos esse~ casos, 
productos ·aa ' cultura de nqsso sd!o, seja em invernadal! de gados· .seja em 
lavouras diversas. 

Attenda-se, por conseguinte, a que toda nossa economia publica actual 
repousa sobre o alicerce ela "•Productividade Agrícola Çle nossas terras'". 
p1·oàuctos da cultura de nosso só!o, :Seja em i'!lvernadas de ._ gados seja em 
do nossas terras de fraca fertilidade na maior parte do paiz, dito rulicerce 
de nQssa economia é na realidad.. ·bastantf precario. Illusõei' nestas mate-
rias matan:.. os · povos. 

Nossos principa;es productoo agrícolas; sob o ponto de vista de seu 
valor pecuniario, são: ~ café, •milho, assucar, cacáb, 3Jlgodão, aiToi, farinha· 
de mandioca, batatinha, aguardente, alfafa, ;feijão. trigo e fumo. 

Como é natural, só €•x.portamos · desses artigos as sobras do nosso 
sumo interno. Para. o (Wlnto collimado p<>r estas consideraÇões, torna-se de 
grande interesse conhecer-se, não s6mente a quantidade, ·como tan~l'iem o va· 
lor commercial ele toda nossa produ cção dessas mercadorias. Infelizmente 
não terr.os serviço especial de estatística desta natureza. Todavia, por 
mil difficuldades, o Serviço de fus.pecçã_o e Fomento · Agrícolas do · Ministe· 
rio da Agricultura, conseguiu reunir preciosos dados sobre a "'ma teria, · embora 
considerando-os insufficie1;tes, por não lhe terem ainda chegado os dados 
relativos a pouco mais_ de 100 municípios. Comtudo, está a·purado 
anno agrícola de 1920-1921, o Brasil produziu pelo me'nos: 
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ProdU(;Çà'O a;gricola brasileir-a em·. 1921 

~ro:luctos 

Café kilos. 
Milho, kilos. 
Algodão, kilos. 

·. 
...... ······· ......... . ., 

Assucar, '\!:i!os. . ...... , .... : ...... ~ ... .. 
Arroz,. klios·. , .. . ..... ............. , .. . 
Feijã-o, kil<!s. . 
Fumo, kilos. . 
Farinha de man<:Ji'Oca, 
Batatin•ha, kilos. 
Trigo, ·kilos. 

kilos ... . ........ .. 

.... .. ..... .... · .... ·•· .... ·. 
Centeio, kilos. . . 
C~cáo, kilos. 

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

Alfafa, kilos. . . . . 
Aguardente, . litros. 
Vinho, ·utrqs. 
Alcool,. litros. 

Sornm~ .. · . 

............... . ... ,• ... .. . 

Quant:dade 

854.723.966 
4.736.09>5 ,866 

242.995.866 
695.516.400 
638.264.086 

. 664.444.364 
86.632.706 

572.307.920 
190.852.580 
l3{i '845. 225 
19.605.072 
&1.0&2 .615 

161.634.500 
133.720.162 

47.280.000 
12.944.3-22 

Valor 

1.025.992:759$000 
949.219: 173$200 
485.991:686~000 

417.309:8405000 
-319 .132:043$000 
232.555:527$400 
129.950:042$500 
114.461 :'584$000 

76.341:032$000 
67.922:612$500 
9.802:536$000 

61.052:615$000 
·5·9. 804: 7·65$000 
33.430:040$500 
23. 640 ': 000$000 

6.472:161$000 

4.013.078:417$100 

Attendendo-se a que faltarr.: neste ·quadro as producções de valor ·infe-
rior n, seis. mil , contos; que são mui1;as, ~ os dados de _pw.is de cem municl-
ptos, podemos .calcular ·c;úe o algarismo de nossa producção agricola (ex-
ClUída a pecuaria) , não é inferior a cinco milhões de ·contoo. 

Essa safi:-a, que deve te1: sido li-quidada ao cambio J:I\édio de 8; correspon-
deu a 160 milhões ester!inos. Ora, dt;stes 160 milhões, o Brasil_ consumiu: in~ 
ternamente 102 milhões esterlinos, exportando os 58 milhões, ql.)e a Estatís-
tica Corr.mercial accusa. 
. Entreta nto, para termos livre 1:espi>ração financeira, nã'O podemos pre-
~cindir· -de elevar essa exporta9ão, pelo menos, ào dobro. Como chegar-s": a 
esse resultado com menor despeza e em meno1· espaço de tempo? Respos-
ta·: - augmentamlo a fertilidade das teNas que estamos cultivando. 

No Brasil, a fertilid-a de dos sólos cultivados v.ae-se esvaindo aos. poucos, 
mercê -de (luas circumstancias. hostis: ---:- 1•) nossas terras são em geral de 
collina, cujó httm~ts as .chuvas, sobre as lavras, car~egam ~ra os cursos 
d'a~tua; 2•) nossos lav-radores não s9.-bl"rr.·, e si sabem, não teem ·recursos no 
Paiz para restituir ás terr-a13 os elementos fertilizantes que' as enxur1'adas· e 
,çs colheitas deliàs retiram. 
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.S'Ornos .um paiz esséncialrnetlte agricola ·: - entretanto compulsando nos. 
sa estatistica cornmerc1a;, verifica-se com a8som:bro não figurarem fertili-
zantes em nossas importações, não havendo· fabricas delles dentio do paiz! 
O adubo constituído p~las dejecções anim17es não cqrresp'O·nde siquer á mil. 
iesirna parte do necessario á. -ãrea cultivada,. · 

Nem n'Os paizes .da Europa, cujo clima ' torna o'brigatoria a estabula-
ção ãe todo seu gaão, jamais se pensou que o esterco animal fosse snffi-
ciente ãs suas lavo]J._i·as. Imagi'l1e-se que, no Brasil, a estc'Lbulação de aJ. 

. . - '. . . g;uns ammaes é urna ·exce.J,lc;:ao ranss1ma : -::- o gado em regra vive .ab ·re-
lentó ... 

Antes . da guerra, a AJ.iemanha, sem embargo de aproveitalr zelosam:en. 
te as dejecQoos de ·20 milhó:es de cabeQas de bovinos, de 17 mll'hõe.s -de suinii~. 

de ·'5· .milhões de ovinos, de :g 112 milhões de eqú.inos· e ele 3 112 de ca].lriMs, 
ainda . assim consumiu 820.300 toneladas de nitrato's em 1913. A ·:Frail.Qa. 
critica::ia por applicar· mt~ito pouco arlubo (metade, por hectare,' dt> 6onsum·o 
·anernão), aproveitava no niesmo anno ·o esterco de 12 mUhões. e setecentos 
mil bovinos, ele 12 milhões de_ ovi~os e caprinos, de 4 ll!l milhões :de -potcos 
e· de 2 milhões e trezentos ·mil equi'!Jos, e além disso, consumia 336.200 to-
'neladas de nitratos, para ãrea cultivada menor elo que o Estado de São 
Paulo. · 

E nós? Nós nos satisfazemos com blasonar a fanfarronada de que pos-
suímos as terras mais fHteis do mundo ... ; mas na ·r;ealidade vamos fazendo 
o deserto atraz de nós. ]';inguem disse ainda. isso, com mais verdade e mais 
elegancia do ·-que o pre_cioso obserw.Ldor e escriptor <JUE' \' Mont.eiro Lobruto 

"A qu~m em nossa terra . pert:'orier ta.ef> e wes zonas, vivas ou.tr'ora, hoi~ 
mort.<ts, ou . em via disso, tolhidas ~e insanavel cachexia u~a verdade, que é· 
um desconso19; resu:tte do montão de ruina.s: --'o pr_ogr•·:>~o entre nós é nli· 
niaüe e sujeito a pa:t?Jysias subi tas. 

Rad.i·ca.-.Se mal. Conjugado a um grupo de factores. sempr.é N! mesmos, 
reflue com -elles de uma região para outra. Não etnitte pêão. E' um 'progresso 
·:ie· cig·ano - vive aiamparlo. Emigra; deixando a.traz d-e s·• um rast'Jho de ta· 
peras. U:u d_oa factores que o arrastam comSíg·o ê a uberilade nativa do sólQ 
Mal oeste cança, pela re··terada suc!;ão de uma seiva nã.o .recomposta como 
no velho mundo, pelo adubo, o desenvolvimer.to -da zona {'."'·mor.eoe, foge della 
o capital e com eile os homens fortes aptos :,>a!"a o trn balho. E lentamentll 
cãe a tapera, nas _almas e nas coisas. " ( ~f1.tlde.! 'm.ortp,s. pag. 1) .. 

, O bom patriotismo maf\da-nos reag!r cor•t,-a. isso. Nãt· ha aesumpto mab 
descurado por nossa ad.minlstração. O quctsi :tu1lo com;nerci'o ode - f~rtilizan

tes não soffre a •fiscalização -d-evi~; os abusos m<tis revoltantes teem dad~ 

Jogar ã desmoralização elo uso de· adubos >do cmnrn.ercio. J·iE.or que -isso. Nas 
. estatísticas de prodücção r 'CODSUlll~ desses •artigos, em ~U:asi .todas 3..'1 IllL· 

·ções· do mundo, o Brasil br!lha pela .ausencia.. E . para estupef·acção nosSl!o 
só :figura -ll"osso paiz... na li~ta : do; export•a1ores -de ossos .brutos· e prepa.-
rados, na cifra .de 8. 200.000 kilos certamente c;qorta.Qão dos· nossos f>rig-orl· 
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ficos. Que descas o! Os Estados .deixam sahi:· dos seus territorios esse ouro 
fffi p6! .•.. s-obr~ mercadorias que . deveriam so.hfr ' livreo< df. -direitos ..... nn-
postcis pesad-os: sobre ossos bruto!.' e pi·~parados sah,!d~. facil_ ... 

Reflicta-Se "C)Ue nos1;a •p.roducção agricol:~ correJ?Sonde, como retro vimos 
a lGO milhões de esterlinos, do~; quaes con;;u~tmos 102. e exporta~ós 5s· ml-
lhôe.s. Bem .applieados -sabe-1:1e que os nitratos du!}licam a producção ·agrí-
cola do hectare de térra. Empregando-o~ J~H·r!amos pr•.n'!uzir ! ·320 milhões, 
r.a mesma ârea e quasi ()om ~ mesmo trabaÚto .. eri~pregs·õu p&ra produzir~ os 
os acluaes' ! 160 milhões. Mas, concedamos ·'lue nossa ·im·xper1encl.a ·não :~ o!! 

permittlssé esoo. duplicação de !Jroducção . :;. . ra~ão de cento por cento .. •Slip· 
ponhnimos qtie apenas· .rtugmentassémos os ·so: •!·0 do que om produzimos ; cci-
~heriamcis 240 rnilhões .. dle libras cem vez de 160. :M:as, -nC'silo corisumo int-erno 
para a mesma nossa população se ma.nteria mai,~ ·ou m~nos nos mesm.os al-
garismos ou· ·I>oÚco mais. · Nossas ~obraa se1·;a,m porta:rotc·. de ! 130 milhõeH 
e.xpm•tàveis. Em <J.l,le. optima situação cambial ' não est:trla · o Brasil ness<\ 
hypothese? Por que ·não .temos enveredado por esse ·canoinhoJ 

A razão:> !\ simples, mas fo:çtissima como i'e vae constatar. 
Não. lia dados estatís-ticos exactos deterniinand~ a ;:uperl'ic!e agrar'a de 

np~sas culturas e m.eliOS ainda OS· temos jndio;füi,do-nos a . .;,uperfiC'1e dOS nOSSOs 
• prados il.rtificiftes e .na t uraes. ·Não ê, pois, possível pref!xar o quantu~~ d.;, 
nossas nec~idades em a.dul~;, nitratados. Para 1\.rea sr·melhant.e em exte;x-
~ão ~uperficiarJ.a á do ·Estaóo de .S. Paulo, já vimos que ~~ lavoura francez~• 
f criticada.. por te1: applicado apenas 346. 300 tonelaodas ~1 1913. Atten t'El-se 
a quanta& vezes a árEla de S. Paulo ·\:.em o J?ras}l.., 

:Mas não r>resruinatnos que todas as !avoura.S de <tódo.:; os Egt&dos ·bras!- . 
' leiros appUquem taes adubos. ·Ei os app!icassem, 2.(1Ll0.000 de toneladas 
delles seriam· i.nsufficientes. Ima.ginemos moaestamentll mle possamos d·esde 
logo empregar em todo · o B!·asil no maximo o ~uco qu,) a Franç~;~- emprega 
3:16:000 toneladas isto ê. muito rnenos ·do que a Allemanha. 

Ora ssses adubos nitradr~s ·estão custando o>m média no Rio d€ Janeiro d"' 
um· ~C'nto a •.un ·oonto e d~zentos mil réis por tonelM'a. Onde · ir.iam os · 
~obres lavradores brasileiros .buscar ~36 mil contos· pai'a acquisição de •taes 

, .te1'tilizantes?! ... Nem talvez a .lluinta parte 1i~o lhes ·S<•i:• possivel d~spender 
~o~ anno para essa compra .. Entretanto não po&l.mos dei](ar este problema 
em. abandono. Precisamos ·refer.t11izar nossas terrru~! 

Os paizes citados no. quadro abaixo fabr;('am '"" grri,-nt;fP:; proporçõe:s a<ltt-
Los rhim.icos de varias especies; todavia. tivetam de i~portar, em 1913, s6 , 
em nitratos, estas quantidades: 

Allemanha . 
1!1stados Unidos 
Fra.n~a 

o • • • ' ....... o • • • o • • • • ~ • :· • • • • • • • • ' ••• o ~ •• 

... , ................... .. ............ .. ..... . 

Toneladas 

82ll.300 
630.250 
336.200 
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Belgica ..•. 
R~ino~Unido 

Hollanda 
Egypto 
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. ....... • .. . ~ . . . . . . . . . . . . . ........... ";, .. .. . 

....... ..., .... ~ . . ... -· . ·,:.-. . . . . . . . . . . ....... . 
o.; I • • • • • • • • • • • • o • • o P • o o • • o o~ • • • o o • o o o ,\• o o 

I .., 

164.ÚI5 
143.187. 

83 .00? 
56.000 

O Brasil não te_m ·· Importação ele tão pr<;0losu artigo; ·e nem . pód·e tel-a 
Ros preços prohibitivm. a que já nos referimos. 

MÍ!!a, a {Jescoberta da apropriação ' do n.zoc0 atmo~pherico p•elos altos forno.~ 
electr!eos pôd-e nos proporcionar -e.ssa mercadoi'ia em eonõições muito !nais 
vantajosas, do que fazendo-se · a impor.tação do estr:ingeiro a peso de libras 
esterlinas. Parece cert-o ··que, mercê da noss~L hulha branef]., ·ecm:omicamente. 
approveita.da poderemos conseguir os adubos nitnudos com custo de ·proouc-
çâo reduzido de tal modo que a lavoura brasileira. as possa obter a· preço~ 
m.uito razoaveLs. E podem<Is fabricai-os •!lll tn~ quarttidade, que não ser.\ 
de pasmar pbderm.os exportar ,sobras. 

• O que por outro Jad_o tm·na éssa fabrica.;·;i.o :JJtamPute in-teressante pa!'a 
nó_s é o facto <le serem ho,ie os nitr~tos utiliza.dos em ·lar-g:Í. .escala par;•.· fins 
mili~res, em aefesa da soberan"ia ;'la nação. 

A impontartcia commercial . dos adubos' nit~ad,Js é t'l.l, que cerca -de 80 "I"' 
das receitas orçam~rttarias -do C11ile são· constiÚJ:.do pE-lo:, impostos -de {!Xpor-
tação sobre seu salitre ele. que aquel!e l•aiz. venõe em media por u.nno ao ~s

trangeiro· ma-is ue clous rn:Jhões e duzentos mil ronrt:os, ou se.ia, ma:is do dobro 
do que no.s pr!Jpôrciü_na o nosso café! 

Infelizmente, a fabr:-cação dos adubos nitrados clepenéie de grande força: , 
motriz electrica e de grandes usinas: - quc>·r -dizer, de grandes oapitaes. Es-
tes são ele difficil congreg~ão nos paizes novos. 6 am(la. financeiramente 
fr11eos. Por isso não se os obteem sinão mediilnte garan tias de seu •ren diimento. 

As necessWades il.<> Brasil a respeito &.'i<> [ãO p:llpitantes e lti·gentes que 
propomos ao Congresso Nacional um ,:Project.o de lei de f:>vores a usinas des· 
sa industrla o qual se vae ter· adeanrt:e no final do capiluk- - Em beneficiO 
do nordeste. . 

Ha quatro corpos de que nossas ·colhe:t:is fazem' enm·n1e cónsumo, e que 
não existem -em nossas ·terras, sinão em fracas quantidades, exhauí·id'üs Jogo 
por poucos annos· de E.ucces:Sivo cultivo: - são .a· cal· ussJmilave1, o azoto, o 
acido phosphoric0 e a. potassa. Não ha teiTa. que permane-ça pl·oduotivà. sem 
que pe.ia adubaçãc chim,ica ~e lhe ·tastitua, ciPsseg •e:lemt>nt<ls, as quantidades 
que as colheitas lhe vão retirando. Como . termo de cr:mparaça{), podemos 
considerar -o que já scientifica.rrtente se apur;:,u occorr.•'r r.a pequena Fran· 
ça ·(peq·uena, porque a área üo Brasil é. igua.I _á &e 16 Fran(,as). O.s 24 milhões 
de hectares cultivados em FranÇa exigem, para ser-lhee mantido o rendl· 
nfento da;s colheitas actúaes, os peso.~ seguintes cleoo&r, 'fertili2iantes, a.ppb. 
(:ado &IYL cada anno: 
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Cal !JSSi.niilayi:ll. ''·' , ... . ... , .. , ............. . 
Azoto .. · .. :• ... , .. . ................ '· .. : ..•.. ...... . , • . · ... . , ,':. 
.~ciào-t)bqsphorico .... ... . .. ........... ..... , . . 
Pot.a~&'l. .... . .. , .. ........ , ... ... . ... ... ......... ; ...... , 

Toneladas 

850 . 00•.) 
GOI).QfliJ 

.:J00.00'J 
7.55.00~ 

As · u·sinas eleptro-chirnicas cuja ;t:unda\)~Lo noss o prr.,i~Cte, •auxJl"- ~h~'' 

, <le produzir -os comp-ostos em ·que ;Iorninarào dous dos eirados. eJoeme,ntos: a 
{'na af:simihivel e o · azoto. O aci<io · P.tlOsJ!ÍlOl! i~o é a 1:-ase aos a;d:ubos phopha-
tados,. que nos .virão em hbunclancia das escorias das usin;ts s·ic<:eru rgic.c'l.s. S.í 
somos pohl··e.s em ·potasSl'\. pelo menos emquu.nto não ·fôr del'.cobéi'la em nosso 
territoMo' alguma jazi-da ;e.mel.hari.t~. á Cl·e ·· S•t&,;mefu_rt, na. Ai!em~nhrt . Feli zme.r. 
tt os adub6s de base poi'assioa são ele ba.ixos pt•eços. rela t ' vame'n te . 

-C.AJ."ITULO XVII: 

Com graí::tcles e~forços e. sa·crific'os temos ;wxiliaelo a nos3a inclustria mt-
clonal itne está ' e.ttin~indo averfe'iç;G>amento nfí.o su sp eitn·Jo pela gen~m.li<lad e 
dos brasileiros . Os monstruarioa ·da .Exp·vil i·.;áo Naclon?.l de Ce11tenari0 do-
cumenta brl!hapternente Úo:sso progresso r'Callza:clo •a ·este n~s.peita. 

Temos• de voltar ·nossa a ttenção pa.ra: o e6.coamento dos productos man'll-
faeturaclos , gm-;a.nti:ndo .ã: in.d·astria e1em.entos .(!ie IJ l'Q$De rictad.e e, a o 1nesm" 
tempo, asseguranào-nos, para nosso mercado cambia[, .letr>as-ou-ro que nÓs 
accudaru ·nas ne~bSsidades de noss;c baÍançã. .ge1·a1 do;, CiJ.ntas ir.tel'tlaciohaes 

. N'enhum ·melhor freguez , poderemos conquistar para.. n.ossa producç§.o in-
clu~tria.l do que os noss-os v!sinhos do sul e sudoeste do l.:l'<usi!.: ur.uguay, Ar-
gentina·, Paeaguay e Bolivia . 

Para · isto precis.-'ill1.0s construir com Pl'e!lteza nOilba estrada .de f,ç,rr-:> 
dt Baltt. G1;'mde. ,. .?ü. proximi:db.des, a;te. a -~rg-ennna e o P araguay, que sâQ 
nossos naturaes. · fregu ezes externos para m'tigo.s que fnl.!ricamo~ em maior 
escala. 

Exa minandO as es.tatistic&s vedfoca -se que em :_L92·1 2. ba.lança com·me'"· 
c:aJ entr:e o Brasil e a .Argentilia continuou .a. ser, como c t em sido sempre; 
niuito clesfavera vel ao Brasil. Veja-se: 

Comp1'ámo~ hrHgos .argentinos no valO..· de 199 .·500 contos, digamos .de 
200.000 c:ontos, ou :E 6. 90.2 . 000; e só pudemos vend~r para a ArgentinR: 
l l 3.ooo conj)os, ·-ou f, 3.847.000. As mercadorias que em m a ior es~ala lhe, 
1'~J1ilemos são exadam~nte aquelllas que ma.is necessitam ele trans.por.te , cj'I,J.e 
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as conduzam do oeste de S. iPaulo e ParBcná para o i'ntei-iot; da Argenti-
na, são: 

Herva~rnatte, de que lhe vendemos 28 mil e0ntos. 
Café, de que J.he vendemos 23 mil conbos. 
Assucar, de que Jhe vendemQs .. J.G mil contos, 
Arroz, de. que lhe vt>ndemos 12 mil . conto~. 
Ji.Iadelras, de que lhe vendemos 10 .mil contos. 
Fumo, de que lhe vendemos 5 mil contos. · 
E '"outnJs de menor importan

1
cia. 

A exportação· para a Argentina, de tQdaS essas me<cadorias agrkolas, 
se , q-uadruplicará rapidamente com a construcção ·dê urria estrada de terro 
que as tome n(}s l"Ogares da, sua producção, no Qeste dé S. Paulo, de Pa-
raná e de oSanta !Catharlna, e as entlregue nos d.epartame~tos rlq"uíssim<is 

·- f "' . • . 
do centro e norte da Argentina, a pr!lÇ)OS muito mais .va ntajosos parn os 
argentinos, do que' aquei·Jes que estão agora a pagr.lr por esses produdos, 
ccim melhores ;ptreços tambem para ntOSSÇ)S - pl'Oductores. Trul 'Via de ~om

municação attende, pois, a interesses supet'i-ores dos dous paizes. 

Elle se justificaria mesm"O á .Juz dos nossos interesses puramente agil· 
colas. Por- seu lado, os argentin•os nos vendem ~ómente productos agrícolas, 
que elles em maior escala e mais facilmente cóllocall"iam ~m nosso paiz. em· 
muito menor tein-po e com menores fr.etes. Mas, o majs interessa.nt e para 
ni5s,_ par-a avo~umarrm:>s nossas. vend_as, 'para obtermos melhor ~ffluxo de 

,letras-ouro da Argentina para nQsso inercaào, e~:tá no escoament'O; por ·ex-
por-tação, de nossas sobras de productos manufactut!"aoos por nossco. jã. 
adiantada !ndustria fabril. Ella sósinha p'Oder:'i. nos fornecer· outro tnnto 
das -letras-ouro, que nos f-ornecel"\1 oos -citados ,prod,uctos agrícolas. 

Isto sob Q ponto de vista dos intel:"esses comwerciaes. Mas, nã'O são a.pe· 
nas esses interesses {)S que governam o ;nundoo: nem :S~ de pãq vív€' o ho~ 
mem. H:'!, tambem a attenderem-se em primetra -linha os interess€'s m oraes 
Pntre ·os. doU.S paizes. A ('Stes, a estrada de fen·o ·que pronugnamos. pcestar· 
nos-ha serviços da mais alta valia. Ante.s da linha ·pa_ra o Paraguay atra-
ve::sar o R lo Paraná, abaixo da Cach•oeira das Sete-Quedas, s-erá tiraÇia , uma 
bifurcação que leve ;zJ.Ossos vagões ao ponto mais convenien-te, na f!'ontei-
ra argentino-brasileii-a, · l){lndo nossa via-ferrea em oontacto com o syste-
ma feri:"O'Viario argentino, para qu"e a este possa-tn ser trasladadas e entre-
gues, não só nossas mercadorias, mas tambem nossos homens, -nosoos jor· 
naes, nossas idéas; nossa ocultura, em!fim. E' isso, ~ada mais, nada menos 
do que a praticabilidade immediata dos granrles expressos internacionaes· 
Rio de Janelro-tSão Pauio-Buenos Aires, por t.rens de Iux~ diurnos e no-
cttx'llos, como se pra,tica. entre as grandes capttaes da EUt.·opa. E o que. 
estâ ;faltando ao Brasil e á Argentina, acÍma <ie 1;udo, é isto mesmo: ê 
conhecerem-se · ·bem as -duas sociedades humanl:l.d, é cultivarem-se estreita· 
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J ' 
mente as relações p~s.so~~s ~:Q.tre argentinos e b·~"sileiros, uns e outros .dota-
dos dos , mesmós defeitos e das .mesmas virtud-3.;, qu-er dizer,. uns e, outros 
postos no muné!,o, para. se estimarem e se re~Spei.tarem, sem aze.dumes e sem 
pt•evepçõe:s;: de~tl'o _:das mf·smas Idéas• da móral 'ii>hfis.tã _que predmnii)am poos 
dous povos, dentro de ·interess'es economícos. qu<:), em ,;V_er; d~. se _chocru;em·, 
se completam _recjpi'ocamente, forne.cendo um o qúe a natureza !L() outro 
nega; .dentr<;> das fórrnas <111: expressão dos senüm.eütos humano<! poL· me,io 
das duas. bellas línguas, fr::-.ternalmente confun,Iiclas no ventre matet:no . em 
suas nasceptes e em 'seus percursoos p.ela· llist;:>ria da Humanidade, de tal 
sorte que de cada U1Ua ,(H~llas· se pÔde 'dl~e~ o. r[ue d::t nossa disse. seu ma-
ximo cultor _lusitano: · "co~ p_ouca <corruJ:lção cré a gente ·que· é latina". 
Relil,;'ião, Jí;ogua e. inte.resses, .não ,~os desunem; e só .nos ,'qnimc>s_ su]]er-
!icialmente por l()ra, e ainda não ·profundamerite, por um uníco motív.o: por-
que. ambos os _ pov~ .ainda não conhecem bem a mentalidade, a. al}:D.a, um 
do outr:p .' São .. os tran!;;portes fa~eis·, , a. ·:tres, a seis,. a nq.ve._ trens . <por dia, 
entre Rio qe Janeíl\f 'e ·Buenos Aires qu~ hão ãe eon:vencer a argentinos 
~ a brasile.irqs da- verdadeira. ~stupidez que é nu mundo a falta de extensa 
SOiiàaFiedade éntre OS Õ,OÍS POVOS, ,Ainda agora E)Stâ. nOS espíritOS, ><:Íi e -lâ, 
o problema d-os armamer-tos militares. QuantQ.. aos acgentínos; nada dire-
mos; não temos autorid'tde, nem direito de_ dar-lhes conselhos. Quanto aos 
brasileir-os, perinitta~nos francamente d,iz.er·: o c;inheiro, <i.\le poríã'mos em 
canhões e em cour::çaüos . de ·guerra, muito meJ.hor · a.ppllcado ·vae em es-

. . i • 

Iradas ·de fen·o · que nos ponham em oommunicação rapida e conf-ortavel 
rom Ml()ntevidéb,' Buenos Aires, Assumpção, ·La Paz e ·Sant!ago. 

A fortun~ economíca e a fortuna ·pol~tic::. do Brasil reside em vive'rmos 
em h:trmonia com esses povos, fornecendo-l-hes. o que elles não têm e noos 
sobra, ·e obteooo• delle!l o que elles têm de ·spbr..t e nos falta·. Para s~mos 
os .pnizes mais -felizes .oo mundo. nós · e ebles, nãe precisamos c;Ie mais nada 
~l~m disso. 

Do Rio de .Janeiz:o a Buenos A'res, por via-fer<"ea através São ·Paulo, 
Pnraná, Santa:'-'Cathariim·, Missões, Go,rrient-es e En'tre.-Rios, são 3.000 kílo-. r . . 
metros .. víagém ifacilmimte rea!izavel em ~O h ocas: cerca de 1. 300 kilorrie-
tros em -territorio argentino e cerca de 1. 700 em terr~torío brasileiro. 

A parte ·argentina jti .. •está oonstruida desde em 'frente á Buenos Aires, 
staçíi.o de 'rbicuhy,. â. margem do Rio da Prata, através de · toda a. Provín-

cia de Entre-Rios e de toda a de Corrientes: é a lin:ha ThícubyCConcíordiu-
M:onte Caseros-~asso ·d:e los Libres-P.osadas, -'- esta ultima já dentro do 

~enD Territorio das Missões, limitrophe .com o Brasil. 
·Quer üizer: - para attinglr a fronteira. b:rasíleíra, faltam · apenas ~~O 

ilom~trós mais ou menos-. 
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A parte bt•asileira, de 1. 700 kilometros, ?á. .tem oonstru!dos: de Rio 
de .Janeiro a S. -Pauló ..,.... 500 kfiometroê; e de S. Paulo a Salto Grande ·-
535 J;:ilometros: ao. todo construld~ ·e em .tt·ad'ego c..-. 1. 035_ :·kijo~e~i·os. Quer 
dlzer, faltam-nos apena~ 66~ kllometros, dos quaes 5oo tambem nos vão 
socvir â ligação com .o Paraguay. 

Pois, para eS'tafl duas nações - o Brasil- e ,. Argent'ipa - a despeza 
de 1.000 kilometros de vta-ferrea que as ligue é J.á cifra que rios deva 
detet· para n<>ssa real a.-pproximação? - Nem que as -duaS grandes nac:i•~s 

fossem apenas dous grandes e futurosos municipios. ,_';. 
P•:opomos projecto de realiza~ão dessa· obra: 
Art: 1.0 E' o Presidente .Q.a Republica. autorizado {!. mandar· proceder, 

pel<> Mlnisterio da Viação, ao reconhecil;nento e "locação de uma Iin~ fer-
rea electr!ficaãa, em . condições de futura- d\lPI!<·ação, <les~e o -ponto mais 
conveniente nz.s proximidades . de Sai to Grande ·do Paranapa.nema, até o 
ponto mais conve.niente para travessia do rio Paraná, a jusant~ das ca-
choeiras das_ Sete-Quedas, em demanda de· ·Assumpçã:o~ e bem r,sshn ao re-
~oonheclmento e loca~ão de· uma bifut;cação .Q.e.ssa: ll~h~ em. ter'·ritorio bra, 
silleiro. demandando o Territortó .Q.as M}ssões, ua Republica Argentin::l. , de 
accõrdo com o governo desta Republic!t • 

.Art... , 2.• ~· ·fi' Pi·esidente da, Republica autorizado a conceder a~ capi-
tal que fôr effectiv:::mente empregado nal) obras, tecFeno,.; captação e ad-
duc.ção de energia hydro-electrica, e da construcção da estrada de ,ferra, 
garantia minilna . .Q.e rendo bruta que · çubra ·as ciespezas dé custe.ió ~évia
mente determinada em especie e o serviçx) de amortl:ütçãó do capital em 
40 annos e seus juros de 7 % ao anno, oom reversão e enc~ml}ação pre-
nstao; no contrato. 

A-rt. 3. • Se não encontra(lo para · à >OOD.s~ru-cção ·da .~.~tr:tda; de ferro 
electrificada~ capital. pe.-ivado que a oonstrua n•J regimen do artigo ante-
rtór, a:Põs editaes de quatro mezes de prazo no :roin\~o. fica o Governo au-
torizado a -realizar as operações de c;re.dito neces~ariài p::tra construcç;.ão 
por .c:o;,.ta do Tllesom'.o Nacional e a abi-Ír os crerlitos especià.es . p~ecisos . 

.Ar:-t. 4-• Revoga -:las as .disposlçôes em contl·ario. 

CA..PITULO •XVIII. 

ESTR.4.DAS, ARTES E OFFICIOS DE PRODUCÇÃO ECONOMICA 

Com fertilizantes a seu dispOr~, o Brasil s.erá, úma nac_ão muito mais 
prospera do que actualmente, é cert.o. Mas; õ.a. efficiencia. de I).roducção, 
que precisamo~ 'conquistat. estará. ainda longe: 1°) porque, com e~cepção 

do conspic:'uo estadista. que é Washin~on Luis, üenhum g·ovérnador de Es-
tado soube ainda c~mprehendet e cumprir s·eu dever âe. 'multit)l!àr, . pp~o
seu governo e pelo das municLP!llidades partidariamente . imigas, as ~stra· 

da..: de rodagem, que cortam os campo;; ·.Q.f> la vollL"as; · 2°) püfq ue não temos 
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ensino · profis~;iónal das artes ·~, ·Officios ma~1uaes , fayorecedo<·es :. do· surto de .. 
producÇ!i.~. a .que pod.edainol!l estar assistindo,_ 

Quanto a o primeiro. ress~s . itens, {"efec-ent,e ao dever rnais · bana:! rlas 
,administrações estadoaes ·e muliici']J!ÜlS ~rêd·~ .ele estradas ele codagei:n) 
exceptuan ,do~s~ o Disü·i'ct.o Federal :e o Estado de S. Paulo, é uma verg10~ 

nha u ((u& existe em todos os ·outros Estados .da Republica como qbra dos 
governos ioóaes .: Duas ·êausa,s. concorTém parrL essa vergonhá·: - a de'itt'-
pidação dos recursos dos thesouros esta.do!les e ümnicipaes ·em melhora-
mentos urb!lnos e em .Pleitos eleitoraes, .e ·a ~ascinação que as estra:das de 
fo~ro exercem sobL·e tantos. espit•itos, que· ernmeameiJ.te suppõem haver· pas-
sado a época hisüJric~.L das estradas de . rodagem. 

Da prin1eir~ dessas eausas, preferimo~ não . nos occupar. Ma~ . .a pco-
]Josito da segUlida •. ·bom é assignalac qUe a eccnomia productora de todos 
·08 povos cultos E,stft. passa:nd'o por uma formic'i.avel transformação cam 'a 
descobec~a dos à utom'oveis , e dos auu;-caminhÕt s : Para ·a,s pequena.s dis-
·tancias, ·p~ra as estril,das vicinaes, vae sendo c,.oti.demnada .a . linha ferrea. 
que tem de ser rese~;vada apenas w.ara <)S. gran.de~ distancias, vara as linhas 
ile penetração. o caminhão· automovel ·é o g.ranCle ·súbstit)lto da. pequena lo-
(;Omotiva e ~o mesmo 'tt-mpo do vagão fecroviarib .. De. ~·esi:o,. ·làvrfi em todo 

I , · ~ , , - . , · i 

o mundo. a desmol,alizaçfw elas, estrad~s de. ferro, quaesqu er que sejam ellas,. 
como emprego , de capitaes. privad{)S, IÍorciile. p,o~· . toda parte, · como regra, 
ellas estão a· clat" formidaveü; ·aeticits. ·Isto quer dizer que .os governadores 
tl~ s Esta dos · ·e .cios municii]Jios ou fazem· estra<las agricolas para autom{)-
veis, ou continua o·ii.o seus Estados e munici.pios a soffrer a pobre~ em que. 
vegetam . Porque .- . a fallar franco ~· s&ia um cumulo, ·que as a1iminis-
traÇões estadoaes e municipaes nem paca isso servissem, e · P!etendess em 
que a. União fosse se 0ccupar desses rudimentares serviç'os locaes. 

Quanto· ao s •3gundo daqu,elles iten~ :~. ma-ior ef•üoiencia d() brasileirv 
para produzir por s.eu. tnvbalho ~ temos de ·co'n!>iderar, antes dE; tUdo·, qual 
é a especie . de ·. trabalho que maior ' 'falta nos ·faz na .grande industl~ia do 
paiz. na tndustria de QU'l já produzimos cinc.o milhões de· contos, ·devendü, 
entretanto; produzk" pelo ' menos tres . veze$ is~o. ReferÜnocnos á industria 
agricola da terra e elo pri,meiro preparo dos. artigos produzidos para e)1tra-
rem nos .mercados. 

Nesse de:pá.rtam:erito i:r:npcirtantissimo da ac'tividade dos brasileiros as 
necessida des . de apt·endizado ;$ã<;> colossaes: ·não ha nada feito, E ' para a.ib.i 
que nossa grande a:Úenção Se deYe. VOltar. Q)le benemedtq 1>eria '' O Mlinis-
tro da AgTicultu~·a que, ·com seu · ~sforço, arra stasse para este )Jl'\Oblema ·os 
g·overna.r,ores dos Estados e os ·préfeitos niunicrpaes .... . . 

. En, .ma teria de produ.ctos agrico1as, não. é, .p0ssive1. eútrar em .concnr~ 
rene!., n c;>s .moccadon do mundo sem o. emprego generfl!lizado das mac·hina s 
·P.gricolas . Maff,' não é possiv·el guial' o · tt:aball;l~ das machina.s agri:oo!a s 
modemas; sem ser, pelo menos, . official de arte mecanica. , No Brasil, nem 
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mesmo os lavradores pódem .substitu!l· nas suas lav{)uras .o -tr:i:balho "!l}t·açaJ 
pelo trabalho mecanico . .. porcme .. não ha. artistas mecanicos. Os :"?-ue se 
encontram siio tão raros. q·tie ·nem basta m . para a& cidades, onde g~nham 
altos :sa1arl-os, quantoO mais paJt'a -os ·campos "do interior .. . . E quem ha ahi, 
.entre · lavradores, bastante hn.p.rudente para : r~var. um tractor agri~ola 1)ara, 
suas terras sem mecanico que o guie e ·sem of.ficina mecanica que,' na vill_á 
ou cidade màis pa·pxima, o. ;repare? E que "asthlia! Tal:j.to brasileiro tale·n-
·toso estraga no interior . d{) paiz sua idade . da p uberda de na- _.vagabundagem 
das ruas-!... Entretanto, as escolas _ .. de .'mecanica _pra üc.a se fundam com 
muito pouco · dinhtMo-. ComG · en~aios, ~emas cons ignad-o n10s ultini:os orça. 
mentos da A:úiéulturà um auxilio federa l de .cem contos:. para fmldaçã.o 
clessas escolas pt·a ticas de mecanica e electricida de . Com tal quantia fa .. 
zem-:Se os g·alpões de _ ·.:trabF~-iho e .... coni.p ~;a~-se 9s mach tnismos, com so.braa. 
]!,.. mt:inicipa lida de de A,..araqua ra, gente .patriota e pl:Ogressiva , póde ·orgu-
lhar-se do que . está f azendo com esse au'x,ilio . . Quem quizér · que o- vá :ver 
.nnquella .exemplar a-dminiStração;, municipal. A muríicipà lidade . de Jaboti; 
t 
C<:ba l lá . está a s eguir -lhe as -.pé~adas. Porque não se 'ha de génent!izar 
essa h.e~1d-icta _ iri'icia tiva paulista? 

ç;_om esses -~uxilios }Íost.os nag mãos de mnn icipa lidéfdes que 1'le1p. ho-
ne ú tdade. 'de sua. a dmi nistração se ·def1ta com na estirha publica, o . Gonrnd 
Feder a l consegue q ÇJ·b/ecd vo . v i'sa-G.o. sem • crefur repartiçõ~s feà.er'aes; disse, 
~-ihadas - . pelo interior mais ou 'men:o;; : im·productivas; porque infiscnli7.aveis 
pelo poder central ,- mas onerosissima s aos cofres federa es ·éom seu 'fu n 2cio-
palismo numeroso e pe1·manente 

Out~·o .1.prendi7.ado: indis.pensa\<el é .q· de cultura pratica' das plaJ1ta'l; 
alliada ao dos priineiros cuidados com os I?rodU:ct{)s colllidos -e q·ma~ena

dos e com os animaes das gra njas. Tambem nã•o _possuim<;Js operariado a.gri-
cgla . c-ompet~mte para. esses s~rv:Joos.. O :M:inLsterio da AgrlcurtÜra iniciou 
a fundação de pat•:onatDs agricolas, onde são recolhidos os. meninos vaga-
bundos das ~idades e os aesva!Id10s orphàos. O <:J~pirito dessa c~e,ação é for-. . . ' ' ~ . 
necer aos governos estallca es é municipaes modelos. por ~onde se guiem para 
fundações semelhantes poc ' todo o p a iz. I<nfeliz"mente, porém, os Mi-
nistros da· Agircultua·a não têm prestado· a este serviço a -a t tenção, que elle 
:inerece -e reclama. Parece que o !iyst'ema de auxilio á . intciativa .dos góvrr-
nos dos Estados ' e dos municlpi-os para fu ndação ··desses institutos· (que bem 
administrados dão lucros) . dará meJ.l:J.Ores resui1;a dos doO que sua -fundacçáo 
•Jirecta pelo Governo Federal. 

No . Brasil, i maior ! orça· ,social que existe é a · poUtica govern amental. 
Ella remove montanhas. Quasi nada se faz. sem Q seu pla.óet. 'Se esta ·!ore;[ , 
fosse i!Jpplica:da pelo Presidente da Republi-ca e Ministr·o ·da Ag·ricultura á 
conatrucção das estradas para automoveis e ·á fm:i.dação das esc.olas de ar· 
tist.as meca niCOB e de Op&ariOS agrícolas por toOdO O iJ:tter.i-OP dO paiz-, O 

Brasil se trnnsforrnaria em vinte ai:mos de paiz colonial devedor em pai&. 
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wulcr , credor. :Para ~sso basta que __ o Pl·esidente da Republica negue seu 
apoio partidario ás' situações estadoaes, que não cuidem afoita1pente desses 
serviços. Os presidentes - e governadores dos Estado;:; se veriam na ncessi-
dade de seguir ·politlca identica em· :frente dos m"ndõcs locaes das muni-· 
cipalidadés, cújos orçamentos qe des:Peza um presfdente ou governadJOr tem 
0 devea· d~ conhecer para dar ou ·negar a apoio partidado de seu· governo .. 
As viageris officiaes do Mimistr>O da A:gricultur1l àos Estados, e dos pre-
aidentes de Estadó aos municipios de.viam obedece'r .a essa essencial pre-
oceupaçilo, e não a banquetes e festas, dado,s á custa das Camaras 
Municipaes. 

Quem escreve estas linhas tem: uma gralidd fé em que do ·-patriotismo 
do' Exercito Brasiieilt'ci a Nação pÍíde receber um· serviço relevan-tisslmo 'em 
materia d1· Ínstrucçã.Çl profisstóiial- de artetl · e o:f;ficios. Em ovisitas a algun's 
quarteis. já se póde constatar o esmero de r.JOssa -offiéinJ:idade em não 
dPixar que a seus lai·.es voltem' sem saber ler e esc.rever os soldados· que 
pará as fileiras viera.ni. ahalphabetos·. Esse ·empenho · .nunca ·será elog.iado 
em deinasia. Mas, imaginem-se as ·bençams quf' a Patria deita.rià. sobre o 
Exereito Brasileilt'o, se do serviçio militar o·br igat.or io · não ·regressasse pessoa 
a'guma sem saber um officio qualquer! 

Construfmos dezenas de edifícios pa~a quarteis, ·e muitos outros ·ainda 
têremos ele ·ooristruir. Por que não addicionaremos a essas c"D nsbrucções as 
<lependericias necessarias ao e.nsino de. arfes. e officiós ao:;;. ·soldados, que 
Jtfio tenham ·aprendido nenhum. delles? A propria vida ' do Exercito reCla-
ma artistas de uma gz:.ande variedade de aptiJõEs: mecanicos, chauffeú r il, 
electricistas , vet erinarios, selleir<Js, solda dores, f-erreiros; car,pinteiros, 'Pe-
dreiros, cozinheilt'os , alf'!-iates, sapateiros, etc., etc. Na ' guerra: eurOIIJé;;:, 
sahlram das tropas mobilizadas miJhares de soldados para os trabalhos das 
granjas agrioolas nas épocas das semea1'!uras e das colheitas, c onsiderados 
esses serviços como indispensaveis á ··s ustentação da guerra . 

. Frequen te a antipathia pelas despezas · militat'es , acoima das de irrepr<J.:. 
ducth·as. O Exercito rPsponderia .brilhantemente a essa critica se, além 
do defensor da patria na guerra, se converte·sse em· uma escola de trabalho 
profissiocmal, n a paz, que devemos slippoc ser o 't·stado normal · do paíz. 

Para essa organização nova, será preciso não affectar ··inconvenient e-
instrucÇão militar. Aos officiaes ,C\Ç> nosso · Exercito caberá dizer 

onde e poc que fórma P,Oderemos caminhar nesse pat r iot lco objectivo. 

CAPlT '\JLO XIX 

' EM BENEFICIO Dú NORDESTE 

o~ ultimas co.ngressos rea lizados, para· estu'dos ·sobre a crise mundial 
algodão convencem de que o nordeste pód.~ ti)\ar ·tão grande partldp 

fssn.· cultUra, que tudro ·-devemos empenhar p:uq, q.ue alli ellà se estabeleça 

, 
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em :vasta escal.a(13él~i'~ esse um dos grandes elen;1entos· de aug,me·nto ele 
nossas expqrta~d~s~; · 

Ex:J;iondo ~·~u ~o~l~ de· pensar sp,bre a .fôrrria de aJatiu<o a 10 ';PI'·óblema 
das secc:as, enunciei mu; fundadas d:uvidas a respeito dos)~i~atori~s resul-

~ci.'ck>s ela açudcgém, nas. s~ccas mais ·)JÍ'olong!idà s . Dis~;;e e~~?~~: ·:À agua 
'M:if.oce conünrim, clep.o.sitaci~ sD'b1:e d sole•, sem' see substitÜidâ.': .depois de uma 
·::g~a:;lcle· Í)r'opo~Çã~ . ,de pé~das ijor e'v~pQl:~ÇãOi tom>l.-'Se d~ si m.esma ~algada, 
'e. se .- 't<:>r;1,al:á·' lmp'rO.]:lj'lfi. pal['a :irr·lg[\Ç~O · ,das CUlturas .. QuandO· meSmO a" 
te~ràs, pot· 'su.a feliz ·constituiçÍH) g~o:og;~a. reten,ham .razaávelmente as 
íi~~. sem que : estas 'se infiltrem; 9uando. m.esmci nKõ .. se ·tor.nem- e.~ta~ li ~-

. . . .. . . . . • ! ... :. .. 

'ch:ras ás plantas; ,"'-:- . a irl"igação. dependente da açudage.fn de aguas .pluv!aes 
é de um~ .Pi;ec~t·idade tão palpavel, de ' uma ince;teza ' ttt~·. evidente, que 
torna ::O· e'mpi·ego· de capitaL nesse. ·negocip_ uma ;; erdadeira. '.!ote1;ia;' pela sim-
ples.:. e:.' ~lara. .. razãoo de que ·:tudo 'dependerá. ·da:s ch~vas,' vale cli:~ér', do acaso, 
da sorte, Toda "genLé sabe que na r(lgiãp : 'dO nordes'te· . . de ,tempos a, ,;: ernpo~. 
qom ;n,,e.;--iano~ mals pÚ 'menos ,lc;mgos : ou ·'apormaes, .p :. !!isal~lcse · ~~.-nnos e 
'annQ\;; . sem chuvas, se'YI'i . chuva . ·algiúwa. ·Orá, ·,a açuda~ei:n prestará seus 
ser'vi.ço~· na•" ord~rri im~ersa d::::s ·riecessidades: ··á ~ medida '<iue .ii. düração das 
seecas 'fôr s€- P!'Ólqngando, e a situàção se agg'rnvanclo, os ser.;v,lÇQs espe· 
rados . . dos açudes · vão Óiminulndo. de t~l sorte que esse. dis-riel~diosissimo 
appat·elho, quando ,mais necessnrio·. ~ei-ã;;' nas se:ccas :de mai•.)r du~·a~ão, mnis 
desmoralizado fi-cará: ·di.fficilJ:!lente· .um açude, mesm<;> dos maiore;s, forne-
cei·á· ·iátgá,çãiJ. !!ilém· de· ''Cloús . an.l'),o~. de · ·~ecca: ,Em ni.atel-ia de ctütilra por 
Jrr;gação, .b.a um gr'ànde mal enten.dido a domi•nf!t' o espírito dos que ap!·e-. . . 

. goam s,eu valoc economi-co ern .. regiões. aridas ·e semi-aridas .dé outros p:ti-
·zes; taes':como ·o. Egy.pto, ·a ·fudia, os. Estados·. Unidos, a Argentina, a Itali~ 
a Hespanha, 'êtc· ~· ]'jesses povos,. os .bons resulta dos têm' sido obti-dos ele 
ag·u.as . canaEizadM ou · desviaii:Zas lie riOs pm·ennes. Gi:a ndes o:ibiras ele açud:t· - . 7 . . . • . . .. 
gero cóntia.dM ea:clus·iva-rnente a preoipitações d,; .a{iu<Ls dás nuvens :s'lió ra-
riHi'lima excepção, qu·e :ra~i.~sim:ai:Oe'nte p~oduz çe~Úitad.~s sflíf~·iveis;' 

. :Pesde que a,ssim J;rie· exprimi .a rhpeito da açuda!'l'em das aguas . plu· 
vili,es; fa~~nda, ver que ella não .consqt utria soluçãq .segura dO. prohl em~ 

tenho-me preoccupq.do do .assumpto •. cora vivo interess·e: pela· solução tran· 
quilizadora ·para os_ bons brasileiros, filhú~' ·daquella região. Ef.'.tou c.onvenci<lo 
da · que uma obra· parallela ã.s que 1á se ('<:tão executando garantirá definitiva-
mente ·,a. tra.nquillidàde •pelo futuro daquel•l~s pop1,1lações e de suas la-
vouras e criaÇões. Refiro-me ã. utilização para ·as açudes d~s agua~ do Rio 
São Francisc~. r . I • ._I 

A idéa dessa vti!i?..aÇão é velha: 0 IJr ,; Marcos Antonio de Ma::ed~ 
em lS47, sendo Deputado á a!'sembléa g~ral, lembrpu a canal!zaÇ'ão do R'u 
S. Francisco para o .Taguar!b'e, e em 1848; sendo .Juiz de .. Direltc;> dâ Comarca do 
Crato levantou um mappa topographico .della, indicando a possibilidade de um 
canil de na v-egação; que, partindo de Bõ<~,-Vista, depois de 200 kiiometros de 
curso, desembocasse no · Rlaeho dos POl'cos, no ' ponto conhecido ·por · "Bai-
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:xio das Bastas",. depres~ã_o existente nos~ morros ·que;, se prólongii:fu. do 
•' 

Araripe.. 
Em ~~_''- _ t.-_ljà.balho .publicaC!o pelo t)!;genheiro T~istão :Franklin (cana. 

.de nnvegaç'ã?1!'~~: irrigaçãp d~riva{lp do Rir1• São Francis-co) diz-se que é e:x:e~ 

quivel o praje~rê~(!o çanàl; ~· não c9ma f.~i ideado pelo br. M:;trco!!? de Macéd9 
indo ter ao Ce.a:rá·.>pelcr . "Bai:Xio. (!as B~;.tas"., mas·- sim pela _ga'rganta das 
"Ipneirá~';. C~orograiihia do ·0~!'1-rá, ,por .José Pompeu, pag , 192.) 

Foi estúd~da: Por' :tech_rticos · c~mpet~ntes , a solução . de traÍlr!pOrte da 
lb"lla por gravidade consistente nesse· canal de. ·navegação e pbr tod·os foi . 
perempt()r:-aJD.E!rfte p_ost(): de lado, pqr 'l,arios motivos cuja éxppsição ~ong;trf:,t 
inutilmente · es'te trabalho. · · ·' ·. 

A sciertcia, p_orém, i}os s,;ggere outro caminho para. ~ütingirmos o 
u·anqupi~dC>r r_esu}tad!J": é .. o da elevá.ção de aguas "<lo São Francisco ·po::- · 
força motriz· hy(lro'-electrica, niercê· de coniportar canaes e linhas de tubof'. de 
ferro, por onde_. -elÍÍLs . al~anceni o divis<;r das aguas entre Pern:xmbuco de 
um lado, Para.JÍ.yba e Cea.rá de outro Ut.do s"éihp.1 .de.spejadas _!nas bacias do 
Jaguaríbe e do Piranhas, que . corta~ , os Estad()s do ce:iU-á. da Párahyb'a e do 
Rio Grande ··do Norte. 

Observe-&e um ín~ppa d? .Brq,síl. 
Verifique-se que no !!!'irtão' f'emi-arído do Estaqo de PerPambuco, seu 

territorio soffre um e'streitamento entre o Rio S. Francisco e .a divisa com 
'/ ' . 

o Ceará; isto . é-," entl'e ' Cabrobó e ;.a J:lttsceiite do ~aguar:ibe,~ cordilheira do 
Ar.aripe. 

Pelo :tu.ndo : d.essa -'c-lnta,, corre 9 rio Jequi q-ue se b'-.parte· no~ rios 
.Terra-Novas e' ···pl,fo~b.~i-~S; .Da,scidÓ~ na serra. de divisa com .o .nordéste ;. 
'.(traV'és da baci.à.. do Je(!l{i. a !1Ciencia ·"tem de jnverter a ,direcção J.:!atural 
<~o curso C:a agua: por- ahi se extenderão as comportas ~s linhru< de canaes .e 
de tubos. São ap(mas 86 kil9mêtros ... 

O problema fica assim encerrada dentro do aspecto da .força motriz 
propulsão das _aguas ·a,:té a altura. _preciza p~ra. tranE~ppr~se- a serra entre 
Pernambuca e ·ceará-. Qual 'é.ésta; altura? Resposta: - 175 metros,··apenas. 

;•De omle sahiria a energia electtica para 9 serviço ? Da C~choeir~ de Paulo 
Affonso; am a .50 __ kilom!l~ros apenas· Gl.e ·cabrobó, 

A Iinh:t adductora·· de energia electrica entre a 'Co.choe':r'a e Cab:.·obô, e entre 
lCabrobó e as divisas . com o Cearã., nã~ seria n~nhumamente uma iinha. de· ren'- . 
l<l'mento nullo, os ~erviços prestados ao trà!lsporte dae aguas. para o nordeste. j~ 
llhe represE-I~(~ redÍn;i!~to 'cons~deravel Tódavi~; além Ctell~s dessa força mo- • 
triz podem tirar immenso partido induitrias e layoura's que_ :fatalmeonte se 
estabelecerão ao longo da linha de. energia é)ectrica., sol;n1etudo ·na, niargeiT,l 

{do Siio Fran'cisco e as estradas de feno pernarp.bucanas, hoje ·comprimi•>: 
das entre a falta de· lenha, de carvão 'u, de hulha bran~a. . 

Esse. segundo aspecto do problema torna a obra tão necessaria ao nor~l 

l<Jest.es, quanto aos Estados de P~rnambuco, Ala.gõas e Sergipe, cujae. si• 
mições ecortomicas , internas lucra,riam conjuntaomeute, e em proporçõt;s 



lncálculaveis. o Governó Fed!!ral · pÓd~~-â. revender forÇa inotri?; 'para iJlu. 
1~Í~ação, para usi·nas, para Íinha~': ferrea..~. para "industr;l.a!!, em todo· o per-
·ctirso de sua Ünha: adductora· desde a Cachoeii:-a: tll'té- :~ sérra: (l.q Araripê per, 

' I • 
cebendo dtihi, lucro real, isto ê; Pelo menos a tnâior pa~-te da ·som.rila que haja 
de pagar ã ~mpre'z17, de ·que trata: o project,o ·que· ora _apresentamos. 

Um terceiro aspecto dessa !.'11lução suscita: .gi'ánde enthusiasilJo. As 
aguas despej;;tdas "dó al~ó das serras do Araripe e da ·Ba,ixa-Verde,'\làiá, os 
vallP.s do Jàguaribe b do Piranl:ios· entrarão no nordee.te ·J20r ·dentro de 
linhas de tubos, terminados ellli tui-birias geradoi~s d~ 'possante ! ener• 
gla electrica. E' a. solução quasi milh:grpsa · do problema de eriergl.a ele-
ctrica. applicado :~s industria:s agrícolas e m-qa*'as , e ,aos trans~orte~.)lli Çeárá, 
no Rio Grande d~ Norte e na Pa.rahyba. Bepois de passarem ·· pela,sf' tu~l:)inas as 
agii.as . irão cumprir ~ tni:;-são beÍnfazeja para a ~ricuitu::à ·e jiitrâ. a 

upi:O.pria' ,;Ídà a~·.mal ~lf!. região: Um·· secõuro :a.traz: isto ~udo teria sido· · ao~ 
minàdo um sonho de agitàdo pára.nóico:' dentro de alguns aÍmos ha: de ser 
rea!ldade tangivel. . . . Financeiramente: ,1, maior ·parte da dei;peza otí ·talvez 
tÕMs, em adqui~iÇãô d.~ forÇa: moh-lz junto da C1ü>!hoelfa· de Paulo· MtínsÓ; 
serâ. recuperáé!a com ·a,..venda. qe' forç~ ::o .todll. a r'egião do nordeste·; ., ! 

Mas, um quarto aspecto i! ainda nfro ·mends seductor, pa!ir, q.uf;n; ;·n·& 
a sonhar o sonho bemdlto de grandeza da p:;!;t.J:.ia ...,.... é o 'que ,erit~nde corri' 
a utili;za~ão economica do váne <i.o riiJ s. • Fra~ciS~o. riqueza · p'ortentosi 
all.i a :sup·p.Üca·~ qu'e OS brasileiros·. a U!OI'imep,tem e que !i apr9veiÍém: 
Curioso ! o verso fu medalha i! à falta da~ua no n.ordeste;_ o ·rev~n;o delia 
é a sobra de aguas no valle do S. Fi-an'clico·: - dous p_roblemàs oppostoo, 
servido~. em patte por uma solução. 

E para o ·Il:ordeste, a segurança'' de um fornecimento diar·o de .aguas pe-
rennes significa simplesmente a segur.ança de exito para as obras que lá 
se estão. executando;. a completa garantia daq-uellas pÓptiÍ<(ções me:smo em 
seccas de duração de tres; quatro ou· cinco annos, se~-do estas ultimas as 
maiores conhecidas.; 

'' •· m!'c1iz Estado da Bahia chego rã por certo úin \i·~;· em qu ~&
l!erâ. Je ;;:er desgovernado. Então, a zor.a do rio. São Francisco, recebenÍIÓ. 
cuidados da ad:m1nistrà~ãto, sera. por si sõ um col1Jss'o de .producç~o agrí, 
cola e· pastoriL O problema qaquellas apavoradoras· enchente~. t~ ~>olu!)âal 
segura., :por meio de canae:i! erlriqu~edDl'es do Estado, pelos ~uaes 'as aguas_ 
excessivas se Mpalhem em irrigações b~nefi~8.e. a leguas· e ··I:eiuas de alvea 
do rio. Depois de terminadas as obr-as 'do nordeste, esse ~ o grande pro, 
blema que deYemos enfrentar no Bra~c. Governo Federal e Governo Es-
ta!loal de mãos dadas ... N~· fÍO . Nilo as ·~;Jnchentes enriquecem: no .. -, 
Francisco, ellas empobrecem ! . . . Esse ernt>obreeimento ha de acabai-. 

Eis 0 nos!'o .projecto: 
.. Art. l(; .E' o Pr~sidente da Rejmbl·icà. autorizado a, por interroedÍo 11t 

Ministe~o ·da Agrlcultu.ra, lndustria e (~oinmerclo, . conceder, sem iJ,-i;~[~!;il 
a garantia. de juros 'de 7 .•]'• ao anno,rl!àpel, por espaço de 30 annos, ~ o 
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capital' emp1·eg·ado a.té o maximo Cle · l50 mil contos em cada'l fal)rica h\'~>~ro
ãucção mínima d& 60.000 toneJa·das por anno, de compostos azotados de-
qualquer especie. 

§ 1 .~ Para a fabricação será utilizada força motriz hydra ulica não \n-
ferior a cem mil cavallos:vapor, incluindo-~e na conta de capifál o que fôr-
etfectiva mente dls-pendido em acquisição de quêdas de agua e ter!"as para 
usina de captação de força bydro-electrlca, em obras de captação e ad-
ducção dessa força, é em terras e obras para uma ou mais usinas electro-
chimicas. 

§ 2.• Ao capital efectiv~.mente clispendido serão contado~. os ditos juros 
àesde o, investimento, mas só serão .estes .pagos desde. que seja. comprovada. 
a produeção minima de cinco mil toneladas por mez, continua ndo em sé-
guida o raga·mento dos juros de sei~. Pm seis mezes, emquairto durar tat· 
producção. 

§ 3.• E' perrnittido ao contra ta nte captar e vender força motriz exce-
dente-. á necessaria para _dita fabricação de adubos, comta-ntQ-
que seja, proporcionalmente deduz.ido do capital que :'ence juros ·o custo. 
da. captaçã o desse , excedente. 

§ 4.• Para indemnização dos juros que dispende:r;, a União ·receberá 
metade dos lucrof'. liquidas geraes da cmpreza, inclusive os d6 venda d~ 
forca motriz, excedente. de dez por çento ao anno. 

• § 5.• Findo o prazo de setenta annos, contado~· da inauguração das 
obras de captação de força mo.triz, todos ·os direitos sobre terras, obras e-
dependencias relathras a es!?a captação reverterão, . de pleno direito e sem 
qualquer indemnizai;ão, a o patriínonio nacionaJ. 

~ 6.• Se ao Governo Federal convie!", a seu arbítrio, revogar esta con-
c~siio poderii desapropriar a:r'nigavel ou jÚclieialmente a empreza, pagando-
lhe em moeda' corrente o capital efectivaniente d-ispendid.o, e mais 30 •1• do-
mesmo q ue será a indemnização a titulo de lucros cessantes e damnos 
emergentes, qualquer que seja. a quantia em que taes Iucr'os damnos pos ... 
sam ser avaliados, se a desapropriação fOr promovida dentro de dez annos. 
~ntados da inauguração da captação de força motriz; pagand~-llie rt:al 
capital e tal indemniza.ção em apo!ices ·oa divida federal· interna emjttidas-
pel~ praz') de trinta annos, a typo corret•.pondente á. ~otação média das opo-
lices papel na praça do Rio de Janeiro, nos tres mezef'. anteriores ao · inicio-
da desapropriação se a desapropriação fôr effectuada depois de dez annos· 
da. mesma inaugura cão. 

§ 7.• Os serviços de que trata esta lei são para todos os effeitos ,;:crviçoS. 
publicos f ederaes, livres de impostos f odera es, estadoaes e m;Jnici-pa es os 
capitaes, obra.s (' rendimentos da empreza, bem como .os fertiUtantes pro-
duzidos. 

· § 8.• Os favores deeta lei ·só poderão ser concedidos. a duas emprezas,' 
funccionando uma ao sul, em qualquer dos Estados dp Rio Gran.de do -Sl,ll. 
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:San.ta C!l.tharüia, s. Paulo, Matto Gi·osso .e ,Minas Geraes! ,e Olftra em 
q~alqU:er dos Estados ao norte dos enumerados. 

' -~rt. 7.• Com o contratante da fabricação· de adubos no :(lOr.te, ou com 
outrem ê o Governo autorizado a contratar o fornecimento de energia hyc1ro-
oele<>.tri;a captada de aguas ·do rio S. ·Franciló'co, para fo~·necimento minin1o 
de duzentos mil .;:avallos-a!11.10S á port11 da us\na ge'J:atriz, e ma:xlmo de 

.250 mil. 
Paragrapho unico. O pr-eço d3: energia a ser adq uil'ida. pelo . Govel·no 

serã no maxim:o de 40$ o cava!llo-anno, él)arf!. o período d!) ten1po em . qu~ 
c cambio permaneça abaixo da , taxa de oito dinheiros por mil réi.s na praç.1 

"''!'o Rio de J'-anei.ro; -de.sde que. durante ires mezes seguidos essa táxa haja 
-excedido de 8 d. até 10 d. IncLusive, o preço 2erá de 35$; acima , de 10 d. 
1.2 d., inclusive . o preço será de 30$; .acima de. 12 d: até 15 d., será de 
:25~ ; -acinia de 15 d., será de 20$; sempre .no maximo. 

Art. ~· Os mate1'lae~. para as -obras de que trà.ta esta lei, serã,o isentos 
rdo pagrumen~o de direitos de importação, excepto ··os de expediente. 

C0NCLUS1i.o 

Do exposto, resUlta que o Brasil se encontra ~m condições ínvejaveis ue 
·resistencia contra os males, ~ue a gÚen·-a -euro'pêa 
vindicações sociaes desencandearam sobre qua-si 
pla.neta. 

·e os exaggeros das rei-
' todas as nações d 

En~e .es!'1es =ales, salienta.ni-Se a desorganização do 'trabalho nas usina 
.e :no~ campos, e {) encarecimento geral das subsistencias. Sob ambos, esse 
a:;;p~ctos, relativàn1eÍlte em conta, o Bras:! é. actua1mente no mundo pour 
Jnenos do que um paraiso, para quem confronta no::o.;;a situaçfio côm a da 
~un·as nações ·ciwzadas. 

Nossa ordem e.conomica tem sido, como yj,mos, deíicitaria contra nós. 
Mas, 2. reacção já se está pronuncian5}o viva.mente, . -el!l meio idos t>lemtn.· 
tos colossae!!- de que dispomos, como . vimos, para mudarmos nossa halan~ 

de -paiz devedor para paiz. credor.. .. 
O que agora necessitamos não .é outra causa, senão ,o concurso dos la 

ctores mora.es. O IDitiEÍ . importal_'te destes é a ordem pubHca, a ordem !e~ 
.que garante-todos os dh-eit{)s e todas as act_ividades. Os que a querem enm 
-quecer ou perturbar -devem receber excomrr.unhão da. parte dos ci~a.ilãos d 
patriotismo. 

Dentro dessa ordem, legal, outro ~actor deve se ·~entir: ~ o da deeisã 
à!) -. Governo em, cortar despezas volutuarias, . para emprega1' os recursos a 
.IJ_Osso alcanc~ em gl'll.ndEé'B iniciativas, que sedu~e~ os capitaliEJtas o 
:transpormação economíc-a do paiz. 

Capitaes ha p ara essa obra ingente: - nos bancos disseminadns pel 
Brasil havia, a 31 de Dezembro ultimo, .depositas excedentes de tres rnl 

lbões de. contof1, de réis. :; De outros p~12les, capitaes ha. promptos para~! 
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.fluírem á, .·America do Sul. Mostremos-nos merecedores de rec.ebel-os. Aven-. 
:te. Façamos no,secuto XX o _que .os Estados Unidos fiZeram ·nQ seculc XIX. 
- Cincinato Bro.uo.: 

SESSÃO DE 26 DE DEZE?,IDRO 

O Sr. Presidente: - Aeha-se sobre. a mesa o seguinte 

.REQUERIMENTO DE URGE~l CIA' 

N .. 2 

Req_ueiro urgencia pat·a uiscussão filial e •1•>tação da ·emenda destacada 
<lo pr,ojecto n ~ .30l C, 'êi.é 1·R~2. alterani:ho a :utua1 organização do Banco 
'lló Bi·ruii!. 

Sa:la das sessões., 26 de Dezembro · ue 1922 .. - Bueno Brandão, presi-
-dente da Commissão de Finanças. - Oincino.to .Braga., 

.\ppl' ovado. 

O Sr. SaBes Filho (pelo. oraem.) requer a verificação da votação ; 
Procooenék>-se A verifi'cação da votação, reeonhece-se terem votado a 

:fa.or 105 Srs. Deputados e contra, dous ; total , 107 .. 

O Sr. Presidente: - O requerimento de ut·gencia foi approvado. 
Em conse_quencia do voto da Camara, vou •submetter A immediata dis-

-cus~ão especial e votação o proj~cto n. 4'3o1, de '192'2. 
O · projecto ê o seguinte: 

N. 431 - 1P22 

_lk>dacção para dis.cussão especial da emendo. appmvada e d-estacada do p!·o-
iccto n . ~01 O; d-este a:nno, da Oam;ara, que torna o Banco do Brasfl o 
Ul~ico instituto e_m.i.ssor de papel-moeda, no· po.iz, e eM . . out1·o.s provt-
clcncias. 

O Congresso Nac;ional resolve: 
Art.~ 1.• F1ea .o Governo autorizado a ·liquidar, em parte, e a consolidar 

~ outra parte, a divida fluctuante do Thesouro Na;cional, apuraua até 31 
<!.; Dezembro de 1922, néstes termos:· 

§ 1.• O Thesouró Nacional tra nsfecil'á. para o Banco do Brasil a pro-
llfiedade :de dez milhõ.es est~rlinos de· seu stock !'lé ouro do fundo de garan-
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tia . do papel-moeda, pelo jJreço de 300 mil contos de réis, prupel, a serenl 
deduzidas, oon:io pa1:cial ·~Jagamento da divida do Thesouro Nacional ao. 
mesmo banco, 'uma vez que es.te entre oom o Ministro da Fazenda em ac-
cllrdo não só para assumir a ·responsabilidade do .resgate de todo o 'papel-
moeda em circulação emittido pelo T-hesouro Nacional, oomo tambem parâ 
contratar a regulamentação· da SUa fSJCUl>dade emissora e tornlj.T-Se O unico. 
institut-o eh1issor d~ papel~moeda n10 paiz, ·pelo pr~zo ~e dez annos, obser-
vadas as ola·usulas segultites: 

§ 2. • O Banco do Brasil não podem dis·pôr do our-o ·que lhe fôr trans-
ferido em virtude dessa lei, senão paca o finl de que trata 'O § 12, ab~lxo, ou. 
pm:a resgate do papel- moeda emitti{lo pelo ThesGuro Nacional. 

· § 3.• O Banoo do Brasil não poderá r~aUzar e1~1issões de notas banca-
rias, senão sobre. lastro de ouro metailico, a-!Hado ·ao de effeitos commer-
ciacs, sendo r ~ar_::e , do lastro ou.ro conespondente !tO inlnimo a Uil1 ter~o. 
do valor da em1ssao. . 

§ 4.• Em caso de tnocessidade ex~rema., poderá aitea:ar-se em limite ~o. 

lastro, ll11as terá. o banco d·e pedir especial autorização a'(). !Presidente da 
Republica, e de pagar ao Thesouro Nacional os juros de 12 o/o ao a~no. so-
bre o excí•dente ernittido, at€ que elle seja. rel'ogatado. 

§ 5.• Os d-ois terçol!, no ma~im_o de Jastro· em effeitos .connnerda.es, con-
starão de titulol? commerdaes líquidos e certos, garantidos pelo menos por 
tres firmas de reconhecida i·doneidade, a j-uizo ·da directoria , das quaes umiiL 
pelo menos seja a de um banco t:>U casa ba.ncaria dt capital não inferiOí' a 
cinco· mil cr,ntos de 1~éis, ~itulos esses com p~zo de vencimentos não maior 
ele 120 uia!l pt·eclsol!. 

§ 6.• Sendo a operação garantida pm· warrant d6 ·mercadoria de düti-
c!l deterioração serão como excepção admittldos titul10s de responsabilidade-
de duas firrn:as apenas, umn -das quaes seja o banco ou casa . bancaria nas. 
condições do '§ anterior, com· 'Vencimento no prazo maximo de seis mezes. 

§ 7.• As emissões serão feitas ·por uma Carteira Especial de · Emissão, 
que o banco 'se obrigará a fundae, e que substituirá, uma vez .inaugurada, 
a actual Carteira de Redesconto. 

§ 8.~ o. Banco do Brasil resgatará t;~do . o papel-moeda: do Thesotl\'0> 
Nacional, em circulação até a data do contrato, com elementos de um fund~ 
especial para o ·qual concorTerão o Thesouro e o banco com estes recw.·sos: 

a.) lucr>:>s do Bànco do Brasil dedu7;iàas óestes apenas a importanda de-
1C o/o para o d'undo de reserva do banco e a impoortancia dos dividendos,. 
qjle não poderão ser swperi{)res ' a! 15 o/o ao anno, emquanto não estiver res· 
gatado tod'O o papel-moeda do Thesouro; 

b) impm·tancia {lo~ div-idendos das acções. do Banco do- Brasil, perten-
centes ao The:~ouro Nacional, -~ das amortizações e juros devioos annual·, 
mente pelo banoo ao mesmo Thesouro poc a diantamentos feitos anterior· 
mente â data desta lei: 
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c)· rêcutoos que forem consignados annualmente, na lei do orçamen to · 
federal, em · quantia pelo menos igual á dos lucros do banco, a pp]jcados no 
anno ahte.r ior ao fun'do esp~cial de que trata este §. 

§ 9.0 As notas emRtidas pelo Banco do Brasi.l, de oonformidade com 
esta lei, terão curso legal e poder ·Jiberatocio em todo o paiz. 

§ 10. O f1uido de resgate será applicado á incineraçã o do papel- IIl()eda 
emittído pelo 'Dhesouro, emquanto a taxa official do cambio se ma.ntiver 
abaixo de 12 d.; :..SePá convertido em ouno e incor:poca.do ao lastro do banco 
·sempre que este ouro pussa ser adquirido á taxa de 12 d. para ci~a. 

§ 11. A responsabilidade ,do The~:ouro N!teional, por suas notas em cir-
·culação, continua nos· termos da legislação em vigor; e pelas de emessõeel 
·a serem feitas pelo 'Banco. do Brasil, nos terrrios desta lei:. tambem será o 
'Thesovro Nacional rel!'.ponsavél, mas subsidia r iamente, depois do Ban<;o do 
:Brasil. 

§ 12. As notas emittidas pelo Banco do BrasH, nos termos desba lei, 
~erão convertidas ern ouro e á vista, á taxa de 12 d. ouro por mir' r~is, após\ 
tres annos consecutivos de vigencia de taxa cambial official superior .a 12 d.l 
~itÚação esta· consagrada ·por acto expresso 'ltJ Governo Federal, r. ublicado n01 
"Dia rio Official" • 

<§ 13. A refel'ida re$onsabilidade subsidiaria d:o Thesouro Nacional 
:pelas emi::sões do Banco do Brasil duram at~ tim ann~. contado· do act.o 
<\xpresl!'o publicado no "Diario Official ", de accõrdo com 'o ultimo § · an~ 
tE!nior . 

§ 14. Será c.reada no Banco do Brasil uma Carteira de C onversão orga..!-
nizRcla de accôrdo com o decreto 1.575, de 6 de Dezembro de 1906, a quai, 
antes mesmo da situação a que se refera o § 11, retro, poderá receber ouro1 
a~oeclado ou não e emittir notas conversíveis á vis-ta, â Út.xà. de 12 d. por 
mil réis. 

§ 15. As acçõe·s do Banco .do Brasil, de presente ou de futuro perten-1 
centes á União, ·Passarão a ~azer parte ·do :patrimonio inalienavel d~ 

Nação. 
§ 16. Logo que entre a. funcciona r o Ban~o dh Brasil como unico orgão 

cessará para o Thesouro Nacional a facll'ldacle de. emittlr papel• 

'Para occorrer á a ntecipa ção da Receita Pub-lica da ·união, o Go-· 
v;erno ~e1•á em cada anno no Banco do Brasil um credito em conta cor~ 

reP.te corr espondente no maximo á quarta parte da receita orç&.,1a, para 
~ss~ anno ~a lei annÜá. f-ederal, conta que será liquidada dentr& do proprio 
exerdcio. 

§ 18. As letl:-as devidas pela União ao Banco do :Brasil no valor de 
310 mil contos de réis, venciveis em Agosto de 1923, poderão ser refor~ 

Jaclas por mais um anno, e i:ambem paga!!. por a n tecipação, abatidos nest€1 ' 
!Caso os j uros pelo tempo não transcoN"ido, 
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§ 19. Desde que comece a funccionai- a Carteira Especial de Em!~
são do Banco do Brasil, cessarão a~ <missões da Carteira · de Recles-1 
contos. 

§ 20. O Presidente do Banco do Brasil continuará a ser livremente nu-
meado e livremente demittido . pelo Pre,;;ldeiite da Republic~:. e .terá dll"eito. 
de ''véto" a qualquer deliberação da directorla. 

§ 21. O M1nistro da Fazenda detalhará no contrato a !'.er lavrado ou• 
tras' clausulas que julgue convenientes aos interesses 'da União. 

§ 22'. Para consolidar a outra. parte da divida .fluctuante itÍmrada pelai' 
Thesouro Nacional atê 31_ de Dezembro de 1922, fica o Governo autorizadG 
~ contratar. as operações de credito, exter):las e internas; estipulando prazos, 
juros, . garantias g.eraes ou especiaes e· as claÚsulas · necessarias, ficando,. 
outro'sim, autol'izado a contratar as co'nversões. de divida:;:, do Thesouro, nol 
l!Jnite destas, uma ·Vez que taes conversões sejam mais. vanta~osas · para a! 
Faze'nda Nacional . 

. Art: 2.• Revogam-.se as. -dispo!'ições ·em contrario. 
Sala das Commis!'ões, de Dezembro d., 1922. 

' O Sr. Presidente: - Está em discussão ·especial o projecto n. 431. 
de 1922. (*) .. 

O Sr. Presidente: - E~gotada a hora:, fica adi!i;da a discussão espe-
cial do projecto n. .4'31, de 1922 . 

.SESSÃO DE 26 .DE DEZEMBRO 

(sessão noctur·aa.) 

ContinuaÇao aa discussão .especia.1 do projecto n. 431 de 192'2 tornando o 
Banco do Brasil o unico instituto emissor de papel-moeda no . . paiz e dando. 
outras pro-...idenoias (em virtu!le de urgencia.). 

O Sr. President~: - ConHnu;;_ ·;_ d1scu;ssão especilül .do projecto nume~ 
ro 431 de 1922. 

··TEITI a palavra ·o .8T. Sal!es Fil·ho. (*) 

(*) Os Snrs. Souza Filho e Salles F.i!ho proferiram ~scursos que não -lo-
ram pul:llicados )10 Di,(l!l·io ao O!m [}'Yesso. 
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· 6 S1•. João Cabral: - Sr. Presidente, estando ~ea,ntada a hora e aehiln-
do-me eu inscrlpto ' .para faHar nô expidiente amanhã creio que vou ao en-
contro d:os 'lllesej~s die todos os nobres Deputados que fa~em o sacrificio de 
estAr aqUi presentes daixaJllldio .de pr:dferir aJgu.mas p<>.1r.vra.s .~omo d-ese-
jaV'lt, sobre O importS;I'!'ti.sstmo projecto OT:1 em diSCU&S['í.O, :reSel~andd-me O 

direito de, ama:n.hã caso me seja dada a palavra., fazer u.s considerações qu.,. 
julgo do meu dever trazer:· á Camani.· sobre tão magno rtesumpto. 

O Sr Octavio Rocha ·f.az .consideraçõ.:ls ten-dentes : <~ re.s~vrur o seu vo:o 
sobre as medida& contidas no projectll> " 

Vem â mesa I! _ lida; apoiada e posta conjuncta.mente em discussão a se-
gUinte 

Emenda. ao · pro]ecto -r. ; 431, de 19·2~ 

(Discussão especial) 

refel'en.àWm. dq Congresso Nacmnal. 
§ 4 . • tAccresc.enta.-se depola das palavrii.S "Pres-ider:t.: ·c\<:. R epubUca" aã 

' ./ 

Salas das Se,ssões, 26 de dezembro de 1922. - Octavio Rocha, 

O Sr. Presidente: - Tem a pala.V'ra o Sr·. Metello Junior (Pausa.}· 
Não est•á presente . 
Não ha mais oradores insoriptos. 
Em se~ida é :encerrada a discuesâo especial do 'projec to n. 431 de 192Z 

tol'nando o Banco dD. Brasil o u.n.ico ·instituto emissor de >:a r..eHmoeda no .palz, 
e dando outraf! providencias (em vi1,tude· dt3 urgenda) b adiada a votação. •. 

O projecto é approvado 11a ·l!(lssão de 27 de Dezembro. 

Vem á mesa e são successivamente lidas as seguintef:! 

D~~RAÇÕES DE VOTO 

IN .. ·l 

Declaro que votei' contra. · o projecto •n. 43>1, de 1922.- Octo-vio Rocha. 
Declaro1 ter dado o meu voto ao iprojecto n. 43-1, de 1922, a utorizando a · 

anstormação d:o Ban'co do :Brasil ein:. fnstftuto emissor, unlco,' no paiz, não , 
bstante não se enquadrar .elle perfeitamente nos moldes de ·um systema 

cario .por que venho vindo a pugn'a.r. A urgencla dessa r ealização, que 
'rt!o <!om toda s as classes laboriosas, e não desejo absolutamente em·baraçal' 
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e a impossibilidade em que nos aohamos de uma discussão acurada e effi-
<:iente para •a correcç!lo do assmnpto, o'ol1!du?Jem-me a votar com esta decl~ra• 
ção a qué·":tunto, na. publicação a seguir, a expressão . das minhas idêoas a 
.respeito., 

.0 PROBLEMA DO CREDITO -'- UM SYS1'EMA DE BÁ::<ICOS NACIONAES, .TEDIDO POR 'ÜRGAM: 

CID)1Tf1AL UM BANCO DE EMISSÃO E REDESCONTO 

iEstá na ordem do dia o problema do credito. O eminente Se 'Arthur 
Bernardes, havendQ-O incluid'O na sua .plata.forma, reitera-o agora como ponto 
prin'ci,pal .do seu .programma de Governo, já pela b.occa elo s.eu -Ministro da 
Fazenda, já na entrevista :pelo 1proprio ~Presidente coJreeuida ao coiTespon-
.(fente ·do "The Times" e que tão bella impressao causou em·.Lonures. 

Velho propugnador dessa· id:éa de •celebrarmos ·o 1Óentenario da. nossf1 In-
dependência ;politica lançando - ao •menos - as b'ases üa nossa indeJ?enden-
-cia economica pela organização do credito, eleme.n'to essencial pà.ra o -progresso 
da lJroducção, felicito-me a mim mesmo lpela 'ascensão de nun Governo, cujo 
programma, da minha insignificancia, almejei e predisse réal~ente de swn<Ja.-
m.en.to poZfitico. Foi asEOim que o !Pintei nas pugnas eleitoraes do ,anno ·passado 
e deste <anno. 

A .falta dQ Governo tra·nsacto, dizia eu em IDezeJnbro de i920, na Camara, 
com a insuspeição de um dos seus mais leaes amigos, a falta do Govern'o 
•está, n~ão na ausencia •de icléa.s superiores a •respetio, ·mas nuJ?a ce-rta demora 
e i·ndecisão em trai!uzil-as em obra systematizada e definitiva. Referia-me 
ao ;pt·oblema financeirc-, ao problema da mQeda, dos cambios, da c!irculação', 
do ·credito, aó problema bancario, -cuja solução s-e m·e afigura como da. maxi· 
ma .importancia, condição essencial, preliminar da politica ec!onomica pelo pro-
prio Gqverno adoptada. 'São ainda palavras textuaes dQ meu discurso de H 
de iDezembro do anno passado: O que desejo, o ,que peço em nome do povo,\) 
que "Cspero o actual Governo fará sem . demora, des·erribaraçadamente, é que 
lance desd-e já ·um plano definitivo ,para chega,rmos a esse almejado "sanea~ 

ménto ·do meio 'circulante", ao regimen 1c1os saldos e :da circulaÇão lastreada, 
:pa.ra o qu-e julgo indi.spensavel, necessario e ·urgente: 

a) uma reforma tributaria, ou um imposto adequado a fornecer os meios 
de cobrir a. despeza pubUca.; 

b) ;o est-a.belecimenüJ ile um syslema bancario nacional, ca1Jaz de favo· 
-recer a..producçãQ e o commerciD, de onde se derivam wquelles meios e de que 
depen'de a prosperidalle do lpaiz. 

Do vrinJeiro "iter.::." occupei-me, eni seguida, nas minhas arengas e pro· 
jectos do anno passadn, qujas emendas foram as~im systematizacle.s no folheto 
A Crise Ffmanceira (d\agr,\.osticos e remedios): 

A érise financeira é que é o mal permanente do nosso organismo social: 
E' um grande ma] deixar o povo suppoc que não deve a divida colossal 

do .Pil;Pel-moecla em circulação. 
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O ·nosso syst~ma de impostos 'é um mão systema; . ou melhor, não temos 
um system<!-. de impostos ... 

Por uma inversão constitucional os ·Estados cobram impostos sobre im-
]lortação e ~ União, vor -sua vez, taxa o transito e a export ação . . 

Em vez dos impostos abusivos, incongru~tes, pessimamente lançados e 
:suspeitos de Inconstitucionalidade, sobre lucros commerciaes e os trans·r.·ortes, 
devemos. ·pr.efe-rir um imposto uníco, geral, sobre todas as vendas erfectuadas. 

Um iin.posto de 1 o/o sobr~ as vendas ,J~roduziria 100 mil dontos, só nas 
:primeiras oper~ções que o commercio indeclin:avelmente •h8:via de effectuar 
no correr de um an,no. E pesaria sobre · os consumidores mui to· mais suave-
:mente -do que um imposto de 3 o/o sobre ·os lucros commerciaes. 

Está em tercei>r:a disc'ussão na Camara o projecto de orçamento da re-
·ceitn 11ara 192-3, inéorrcndc;> nas mesmas faltas, contendo os mesmos erros e 
inconstituciona:lida;des notados ·n'as pas.'l3.das leis orçamentarias. Cumprirei um 

l-dever dombatendo-os c defendetrdo as medidas salva doras, que felizmente, jã 

vão abrindo leito na consciencia dqs responsaveis pela >direcção da Republlca. 
Quanto ao segundo "item" daquelle alÍn~ado ·l)rogramma., isto é, a refor-

~ma bancaria, maf.or- se ttorna, dia a dia, a tcon:ente .dos seus propugnadores. Nos 
eongreHsos do Ce·ntenario, no das Associações Commerciaes e no de Agricul-
lim·a e 'Pecuaria, principalmente, o assumpto foi tratàdo com verdadeiro fer-
vor e numerosas foram as con'clusões votadas, unanimemente, reconhedendo 
e proclamado e, urgencia da reforma, com •Ligeiras· variarttes, alvitrando me-
ldidas para pOl-a em 1:~atica. 

Tambem ahi levei o meu eontingente, e .é com o maior prazer que attendo 
:11 tondosa s·olicltação do .i\. B. C. para trasladar ás suas colummi.s, . nUffi<'l 
igeira synthese, as min!b.as idéas a respeito: Foram ellas acolhidas com ge-
erosa sympathia peb 3" Cor.gresso Nacional de Agricultura e Pecuaria que 
nglohou, em suas conc.'lusões, com lig'eiras Vl).ri a n t es, as que tive a hon'ra de 

de que fiz parte. 

·Eil-as: 

a) somos um -povo ~-elativa_mente -pobi<e . Não temos capital accumula do, 
' apezar das nossas !mmensas riquezas n'aturaes inexploradà.s, e -das elevaQ.as 
axas d'e juros que pa.gamos, os ca.pitaes extrangeiros não rios procuram suf-
Icientemente, •por o.1.usa do ·descredito, que geram os n'ossos habitas -políticos, 

:a nossa anarchia e<!onomica e fin'ancelra oe, !principalmente, o meio m e1>hitico 
faJiaz da moeda qu~ usamos. 

b) uão temos eduda~ão _econ'omica , a dizer não est:aril.o\J habituadoS ao . 
balho regulado, á poupança continua, \que geram o capil;al e ao comrner-. 

' I) bancaria que alim<"nta e estimula os dous primeiros. 
c) e, não tendo o l;abito cio commercio' banC4rio, não ·n'os ·habilitamos .para. 

le, que, principaJmente nas suas relações· de oc:dem internacional, se ·acha' 
!regue, entré n:6s;' quasi inteira mente t esta.bele'Cim entos extrangeiros; 

d) os estabelecimen'los extrangeiros s ã o os uincos que •possuem matrizes. e 
no extra ngeira e por meio dellÓ.s são. os commissarios para todas as · 
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operações banc!àrlas e-ntre as nossas praças e as extrangeiras, são por lssol 
tambem os arbitros dos cambios em cuja espec,•ulação, de preferencia a qua.es-
quer outras, se entregam vorazmente, manejan'd() eom· ,largueza os grandes· 
r~cursos, que lhes 'Vêm ainda mais da -preferencia de que gozam •pa·ra os depo-
sitós dos ca,pitaes de ccmmecciantes e industrlaes extrangeiros aqui estabele-
cidos, e dos -nossos a>roprios compat.riotas, visto a confiança maior; de que go-
~am os mesmos estabelecimentos, pela falta, ou pelas faltas de bancos na-
cionaes. 

e) falta igualmente, â.s populações d·issemin'auas ·pelo nosso vastíssimo· 
terr itorio, e ainda aos SJgrupamentos mais numet:osos, os sentimentos innatos 
de confiança nos proprlos esforços e na cooperação, m.órrnente nessa fôrma, 
que podem.Ôs chamar e.stoica, de co()peração !pelos ·syndícatos agrícolas e ,cai-
xás Reid'en:sen, em que ·o espírito de soliàariedade é ·dominante, a responsabi!i-· 
P.ade pessoal flliroitada, e vedado Ó interesse immediato eni fôrma de divi-
dendo em , lucr.o. Apenas tentadas agQJ'a com melhores esperança s de exito; 
vemos as cooperativas de ci·6dito sob a forma de ban'cos populares, o,perando-
ainda. unicamente em grandes céntros, e dando ou dos extorsivos disfarces da 
usura;_ 

f) falho no povo o espírito -de poupança e ide organização a .consciencia. 
de solidaried'ade .e a .;;eguran'c;:a na• cooperação ; descorajados se têm mostra-
do tambem os nossos diri·a~mtes para enfrentar o .problema do credito, tanto-
do parlticular domo do pu;llco, ~l'Tastando-se o 'Palz, nessa máteria, .a par dos 
mais atraZJrudos do globo de finanças anarchisadas e meio circulànte inepto e 
condemnado;' 

g) riqueza, trabalho, capital e credito são idéas ·que se completlvm e 11'ão-
:podem ser economicamente estudadas em .sepa.rado. Por sua vez, -c'o~o muito· 
bezn diz o Dr. Ce.rlos .Jordão, o credito. agricol~ não é mais do que o cr•edito 
commum applicado ao agricultor, que-r dizer, onde o eredito em geral é falho 
ou desorganizado, a começar pelo credito publico (finanças-moeda) a travez do 
credito bancaria, commercial ou ind·ustrial, ·baldado serã. qúalquer tentamen 
de uma orgainza.ção particulal'mente destinada a auxiliar a .· lavoura e a 
criação; 

h) o <!:t·edito,. ema.nação do ·capital, foge com este, do meio que lhe é-
prejudicial, . e corre naturalmente para o ambiente .que lhe offerece ·m elhores 
garantias de seguranç'l e lucros, ent~e obdectos de uma mesma ,praça, eom~ 

entre praças e mercados de um mesmo paiz, ou de ,lim opaiz ])ara ·outro do 
convivia internacionaJ; 

• i ) contra as preferencias e susceptibi!ldades -do ocedito rrao valem artifí-
élos legis~aüvos, nem medidas. comp\.ilsorias, senão provi·dencias sy,;tem:;.titm, 
tJaseadas nos principio::; econornic!os··da o11ganização -do trabaLho,. da cit·cula~ 

das riquezas, da segurança dos · icontractos· e da propriedade, e muito especial- '9 
mente do s~meamento . das finanças publicas e da moeda, ve!liculo pr.incipaf 
de.ssa medidne:, mesn.a. que todo.s recla mam; ! 1 
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j) um syst~m·a .:ba.nca.rí.o, com orgí'i.os ce·nfraes propulsores · e 1·ese~totios"· 

inte rcommercià~tes, éoín ramificações em todo o paiz, é iriws)) ~nsftvé! arwa--
l'clho para a f:_;'nrJ3.:;ã·c: e 'O elas;terío do erédito em todas as· Sl!~- ~ moda.!içladeS' 
publicn. e· _p:idi-cular, commercÜJ.l ,. 'agrlyÇlla e Industrial do alto -commercio,. 
ramo dO va;;to CÍrC:úlO da economia pop-i.tlar; 

"k) mas ~ . banco; orgão pl~inciJ)~ do credito . no mundo civilizado, como·· 
tod:t a construcção,_ não 1X\de_· fhhdar-se no va-cuo, ou em ·-terreno' inconsistente; 
;ob :pena -de ruir ao ··menor clese·quillbr'io dás -condições ambientes, ·como tem·· 
succedido muüa: ve.,: 110 Brasi;.. Funda"Se a •construcção óbarrcaria _em; OOJpi~l 
reunido 0\l a ~aj)tár ràul~~inamente, e na esperança ele tocnaJ-o productiv:O--
r.ela circ~lação e eia.<;ticidade, que lhe' emprestam o~ modernos .prc..cesso::~ fi--
duelarias. -Fundos immob.iÚarios puiblicos ou '.particulares, eXJplorados ou . não, 
nem títulos , da ·diVida pubUca adrede· e~itti'dos; e ·aln'da menos ,papel-moeda.,_· 
onstiluem ca pital no sentidp ·ri-g-oroso. da ~J.avra, afim Çle: servir -de base ·a 

' ' . 
nstituições bancarias. 

l) a chamada de -capitaes é, ·pois , es-sencial pa•·a urna dessas construcções 
uer sob a fôrma de capital ü"J:iciaJ, quer, pelo systema progressive -de coope--
u~ão, ou ·ainda c-oino ú1epo~itos :de que os esta-belecimentos possam dispôr no-
eu giro, em. unia c~rta pro-porção.; 

m) está yerif!cad0, pelas razões· a-cima expos't-;,_ s da nossa pobreza em ca--
itues, accumulados e em espírito de poupança e cooperação esponta;nea, que 
debalde, ' an,tes . de' uma deriwrada ·educação dependemte mesm(} da pra.ti.ca.. 

o.s processos ban'c~rioE, esperar da simples inici-ativa particula.r o surto -das. 
sociações e operaçõe .~ de credito, cuja ausencia queremo;; remediar; 

· n) assi-m, >pois, um_ só }Jrócesso nos •parece •basta.nte seguro .pa ra f azer-
mplantat· e desenvoivo::r-se r<o Brasil,, já e já, e::omo é mistét: , . 'llm systema · 
e bancos (idem -j) v~rdadehamente nacioná.J. , na· ,ref!.lidade adequado, e, rden-
·o de breve tempo, bastante pod~roso, p~ra enr"rentar todas as crises e arran-
tr-nos de vez do meio .p'estilento em que. nos batemos em materia -de. cir-
ulação e c!redito. E' o; cooperação reaf, de -certa fót•ma compulsoría, ela Un'ião .. . 
ederaJ, dos !Estados ~ .elos parti~ul'ares. O só estabelecimento do banco cen-
1 de emissão e redé~conto, di!;se eu na IQamilr<t, dos Deputa.dos em 19'20 , não. 

a solução do problema, mas a implanta ção systemati.Ca, em nosso vastissi-, 
o e rico palz, de ·um>t federação de óbancos sob o contróle e •fiscalizl'tção_ -da.. 
nião, poc intermedio do -banco centraJ, e_ compellindo os Estados a collalJO-
rem nessa ctmstrucção grandiosa, indispen'savel ao progresso de todos. . 

O banco _eentt·al terá- forçosamente as su.as -fl!iaes nQs )listados,, em tocla s. 
capitaes, por jnterm.edio dellas servindo aos bancos lo=e.s. Estes 

rão fundados por urn ·systema de ' .Cooperação da .União e do. seu banco,.: 
um lado, e do outro, dos 'Estados e· dos .ca pitalistas; industriaes e coopera-

es locaes . 
O pcojecto do op!lroso Sr. :Sampaio ·Vida! póde servir _de bas·e .para essa:. 

nstrucção, ma s deve ser ala rgado para suppo.rtal-a: 
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a) uma lei feder.al, estabelecendo -as bases gocaes deste sy.$tem3r; destinan. 
~-do-lhe os funllos o~ro 'accumplados e as rendas especiaes· para a s)la coJtso!i. 

dação progreSsiv-a e extirrcção com:plta do papel-moeda do Theso'uro,' que 
passaria logo á conta 00 b~mco unico d~ emissão com a clausuía· d~ conversi-

' ' bilida<le •. Na me~?ma ·:c! ficariam estabelecidas as condições para a adhesão 
dos· Estados, por ·mein de leis l,ocae~ e recurso aos· .contrib;ulntes, ·tudo em 
harmonia com o plano gerai, afim de serem creàdos bancos regionaes· fede-
rados com o grande banco eo'entral, que ser.ia creado -na !Ca;Pitál Federá.!, ao 
lado do· ban.co emissor e de redes conto. Ao mesmo systema. poderiam ac)herir 

· oi3 bancos priyados já existentes. PÍlra essa abra· grandiosa e do rpais sã~ 
patriotismo poderia ser feito -um· ap'pe.llo ao cnmm~rcio e aos cori'tri-buintes em 

:.geral; na Federação, 1>or meio de -uma sim]>les el-evação na quota parte ouro, 
· \los impostos de -i-I'nportação (o -que seria .log·o sua visado pela elevação da 
taxa cambiai), e nos Ji:sta dos, mediante um leve. addiclonal nos de export~

·çã-o, uma parte do territorial, • OU ql!lalquer OU!t•o imposto da S·Ua competencia; 

p) em todo o · cas~. ·essas contribuições >devem se.r transitarias, e o SéU 

-producto deve enti'al' para a caixa -. do banco Celi'tra~ :!l P1_tra as , dos hanG'os 
regionaes federaes, ouro, -deposito sem juros no prin;1•eiro periodo, e rlepoig 

• capita,]iz~do o .seu liquido pro~ucto, distribuindo-se aos contribuintes 1wnus ou 
títulos de ca,pita) subsidiaria em proporção ás som:mas >qUe houvel'em ]XIgo 
como imposto. Cousa l'emelhante já foi executada no Estado- do -Amazonas e 
com. exito SlH'prehendente. Sr, ~ CUpi'i!ez de <elementos má~S que tE!~ j1H SS;do 
pela política daquelle I<:stoa~o nã.o tivesse induzido .o seu ~overno a dig~oiver 

· O Banco em fran·ca, ;1t~osveri.ciade, a. crise actual tet'ia errcon.traclo ·perfeita-
:·mente soli'do, .ciom um capital ccmsoliàado de cerca de . 20 mil conto-i;, form!lndo 
·'com o au;x·ilio de uma leve sobretU4a , de exporta(;-ão (100 réis: por k~lo 

borrac)1;1 ·fina a. 90 réis por lülo das 'inferiores). Este processo, pel-o ·qual rem 
se batendo o ·relator h~ muitos annos, é •preconizado agol'it mesm.o pelo es-
clanidido criador e ' ag1·:cu!Lo~ argentino Sr. BII'a.ulio Bilbáo-, •n'o &eu pt·ojecto de 

··creação de um banco agrar!o nacional- naqmilla adiantada Re.publica vizinha, 
_prO'jecto -de que elle mesmo deu noticia ha pouoos -dias ·ao ".Jornal elo Olm· 

:..mercio"; 

q) paizes que já possuem, 
Ba.rt'c!o Central do Estado; com ramificações por:_ todos os districtos e 
até -no credito a.~icoln, ·Pó-dem e devent pensa:r em especialização .como a de 

··11m banco exclushiam~nte agrariQ que é -essa mesma lei de evolução. 1\'Ias n~ 
Brasil que ainda 'não sahio elo regimen elo papel-moeda e 'dos titubea ntes 
cessas do Banco do Brasil e 'do éombate tã , especUlação cambiai por 
força é con'vir que devemCIS Co~·eçar pel~ estabele~in~ ento ele um banco 

• de emissão tl reclesconto, e de uma- federação de ]Ja.nc!os nacionaes. eccl 
esperando que as espe~ializações venham com o tem.po; e 1tão ta.rclâ.rão, á vi>ia 

· dos elementos -colossaes elo nosso .JXogresso fayo-neaclos ÍT)1mediatamente pela 
•moeda sã que instituiremos; 
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r) desde logo, pm'ém, ê preciso· distinguir e separar: 
o banco de emissã.o e redesconto, cuJa.. ·missão principal será o, sanea-

JIDII lO e ·a defeza da moeda n'aciona!, operando unicamente em redesconto de~ 
titulas endossados pelos bancos naeionaes, em camhios, em titulos da divida-
publica da Uniiio e dos Estados, e em =etaes preciosos; 

.o ban:co c!entral em fede.ração com os bancos regionaes, operando em ge- · 
ml em todas as modal.idades do crédito; 

s) o ca,pital do oo.:Jco de emissão e redesconto deve focniar-se, éomo dis-
S~ IIIfl~. com o ouro que a União tem acçmmulado, mais o producto de uma., 
,rt.Jl!tll a ouro dos impostos da importação .ou de um grande emprestimo ex-
:trno que o antecipasse, e pel!', subscripção de •uma parte, offerec~ndo aos ban· 
016 nacionaes, que seriam obrigados, outrosim, para poderem· gozar. as varrta- -
gens do redesconto, a depositar naquelle uma tJarte de suas reservas. 

t) o banco centra.!, em Q.ue .poneriam transformar-se o ac!tual Banco do · 
Brasil com a carteira .Agrícola e Hypothecaria em preparação, teria vida auto-
orna, operando .em todas as modalidades de credito, com. o apoio do banco de -
missão e redesconto e eÍn relações constantes com os ban'cos regionaes; 

!L) f O!.·mado dà o capital do banco central em que se transformaria o actual · 
nco do Bras\l, c!ogil:<l.r-se-hia apenas de regularizar a situação da sua Car-

ei~ Agrícola e Hypotheca.ria, destinando-se uma rmrte daquellas taxações., 
speciaes ao .resg~te das apolices ora fornecidas pelo Gov.ern'o Federal como -

v) o ·capital dos bancos regionaes s.er-ia ofortna do; como já ap,ontá.mos, unw. 
rte pela União, .por intermedio dos bancos cen'traes, que seriam enc!arregados < 

e collocações, 1110 ·das respectivas acções, outro 'parte pelos Estados, mediante -

bs~ripção publica; 

por via de uma tributa ção especial com reversão dos 
os . contribuintes ; e uma terceira parte offerecida á , 

z) o banco de em!ssão e· redesconto seria· administ rado por um ·presidente · 
omeado 'pelo Governo Federal e um cons·elho deHherarrte, escolhido !parte · 
elo mes.mo Governo e parte pelos bl;!.ncos associados ou pelos outro~ accio- . 
'stas; 

Y) a administração de cada banco regi~nal fi c? .ria . entregue a uma dire-
oria de membros nomeados part-e pelo Governo Federal, '(>arte· pelo Governo ' 

d~ Estadg, e parte peJ~s outros acéionistas. A director.ia escolheria dentre os 
us membros o direetor-gerente; 

z) os bancos regionaes, além de suas agencias nas cidades do interior"-
omoveriam a funda ção de pequenos bancos locaes; populares, pelo systema 
operativo, com ou s·em auxilio dos mun~cipios, e de caixas· ruraes, -cluhs, 
c., destinados a tornar possível e incremimtar, com· o suppocte daquelles, . 
das as modalidades' do .credit.o, em todas as partes do <paiz. . 

Com estes presup,r:ostos, cuja pla.usib1iidade nos apaix·on1J. ú inspira na· 
paganda que vimos fazendo pelo saneamen'to economi·co e finandeiro do--
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m'osso caro Brami é sem o mer.or desapreço aos esforços intelligentes 
ti<?os !feitos pelos illustres escriptores das me.morie.s ap~S€ntadas á 

·.missão do 3" Congresso Nacional de -~·!cultura e Pecuaria, antes buscando 
.apoio nas suas propriaR considocações e · nas de quantos se têm occupad(} 
1nagÍJ.o assumpto do credito, entend'endo por outro lado irtconveníente desc~r 

. a cletal·hés e 'particula:-idades r.as p~oposi<;~ões que devemos apresentar ft{) m~
mo 'Congresso, o que difficulta a 'diséussão no p!eriario, .passamos a 

: a.s seguintes:· 
Conclusões - O a• Con'gresso Nacional de Agrieultura -e .Pecuarja, 

·demJ.o li,.s condições especiaes em que se. encontra o paiz em materia 'de 
.. e credito -e apoiando plenamente 
Conferencias Irtternacionaes de Bruxel!a.c: i' . Oenova· promovida·s péla 
das Naçõ-es, accorda em que: 

1.• E' m·~ente a formação no Brasil de úm systema de bancos nacionaes, 
ten·do éomo orgam central ·e regulador um Banco -Nacional . (uri'ico) de 
-.~ão e Redesconto, com um11- agencia . em cada capit·al ou -cidade principal 
Estados e do T€rritorio do Acre, apta a op-erar em regesconto, <na fú~rna 

. .sob a· direcção da matriz, e com filiaes ·ou agencias no extran'geiro, nas 
·dpaes cidades err; oommercio . com -o nosso paiz. · 

Par.a este banc!o passará. a Carteira de /Redesconto creada pelo. 
·no Banco do Brasil. 

2.• A par do .Bane0 Nacicnal de Emissões e Redesconto, aprnv<>it<~n'rln-"'·• 

a orga,nização do :san·co do Brasil, com séde no Districto Federal, deve-se 
·m~vei--,por meio ' de uma lei federal bancaria, de uma politica.firme. e 
do Governo da União neste sentido, o estabelecimento em ca:da ·Estado, 

_:ainda o -não tpossua, dl'- 1llil banco de reserva e credito em systema 
com aquelles e para cujo oo.pital éoncorr~rão a mesma .União, o 

··Estado -e os particulares. , 
4.• !Como processo transitorio · de cooperação compulsoria para 'éste 

d .era.tum ", é aoonsel•havel um appello aos contribuintes em ueral na .. 
coon~ nos Estados,_ por meio de taxas ou sobre-taxas e~peci:lmente destinac~,tl 

-aos bancqs a crear, como ·4eJ)Osito sem juros, no primeiro período 
capitalizando-se o seu liquido producto e õ.istribuindo-sé aos 
íbonus ou títulos de capital, em proporção âs sommas ·que 

-jmpostos . 

:6.• Os bancos reginnaes, assim fede1-ados, além de suas agencias nas 
·dades do interior, devuão promover a fundação de pequenos bancos 
populares, systema cooperativo e caixas ruraes ou clubs destinados a 

·possível a incrementar · com o supporte daquelles, em todas as modalidades 
· ~redLto, especialmen'te Ct que tiver por fim animar as actlvidades 

6.• As muni.cipalidil.des devem animar e ·proteger pelo menos ao seu 
canee a fundação é o funccion'amento dessas instltuiçoes. loca<;Js, "mutatis 

':tandis" como aos Estados' incumbe . . ;proteger e auxiliar as estadoaes . 
Rio, Novembro de 1922. - João C'a.orcü. 
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~. 3 

Declaro que vot~ contra o . projecto n. 431, de 1922, que torna. emissor o 
"Banco do Brasil. - s·eabra Filho. 

O Sr. Presidente: _..: Vo~ submetter a vot()S a redapçãú final· dG projecto 
ll. 43l~A, -de '1922 ., 

Approva:da . 

, 
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:SENADO FED~RAL 

SESsÃO DE 29 DE DEZEMBRO 

:PRQPOSIÇ.\.O DA CAMAP..A DOS -DEPUTADOS N, 163, DEl 19·22, A QUE SE !liD'ElRE O 

PARECER f'UPRA 

.. 
o Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.• Fica o Governo autor-izado a· fazer. as obras de qu~ carecem os 
:portos marítimos ~e Itapeme~im ~ Sã.o Matheus, RO E::-tado do Esplrltol 
;Santo, despendenão.-se com as do primeiro · .até dous mil contos de r,éis e 
:fazendo para: taes. fins as operaÇões de creaito que se tornarem necessarias •.. 
tmlo (]e accõrdo com os estudos, planos 'definitivos e orçamentos c.r.ganiJ 
:zados pelo Ministerio doa Viàçãó . 

. Art . 2.• A autorização constante do artigo antecedente só entr:'>rã em 
·vigor quando o· Governo do Estado do . Espírito Santo houver construido e 

a) a extensão total da Estraõa de Ferro Itapemirim destinada a ligar 
·O porto desse .nome ao entroncamento 'das· dlver!o'as Unhas da. ''Leo,polãina 

fRaiiwayn· em Cacp.oeiro de Itapemirim'; 
b) cincoenta kilometros, pelo menos, Cla "Estrada de Ferro S. Matheus" 

estinada às regiões ·centraes do Braço Sul do rio .S. Matheus; 
c) dóus terços, pelo· menos, da ext~nsão total da "'Estrada de F-erro 

ll!auna ~ dÚtl~ada ~. ligar o .porto de S. Matheus :pelo valle: elo rio Itaunas 
~ fronteira do Estado de Minas Geraes, .no ;POnto mais proximo e mais con-

eniente para sua. futur;a lig13.~ão com a · Estrada de Ferro Bahia e Minas 
t• ele modo a poder ser utilizado como trecl)o da ligação ferro-vial"ia entre 
lo Sul e o Norte dO paiz. 

Art. 3.0 Se o Governo do Estad~ df;? Espirlto Santo vier a preferir. a exé~l 
.ução !lo~· conta prupi-~a tias obras de que carecem os ditos portos (!e Ita-
emirim c S. Mathe)ls, poderâ. o Governo da União conceder-!.he: 
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a) o privilegi«;> de con!!trucção, uso e goso ·perpetuas de ·t11es obras sem 
onus algum para a União, de accôrdo tom os -est ilc1os, . plafl:o:;· ;d~f.i~ltivos & 

orçamentos que forem a pprovados .pelo· Ministério da Via~o; • 
õ) isenção .dos Impostos e ta:x:as alfiu:degar!as· em gerai', com 1'elt;tção ao~t 

materlaes machini!!mos e a.pparelhos importados para as mesmas Í)btas; 
c) os terrenos de marinha convergeutes para os mesmos !)Orlos ·t' ilha,s; 

corresponC.entes, -com reserva, port?m; dos· dé .que a UniiLo _J;le9essq:à:r - parat 
lnstallação de serviço:1. f ederaes, ou para obras de defesa·; " 

cl) a percentage)Jl da , taxa aÇ!uneira de 2 •1•, ouro, ·especia.Imertte arreca-
dada peln.'s -alfandegas -que vierem a ser Jnstal!ada's ahi.. 

Arf . . 4.• Fica o · Governo tambem autorizadd a negociar com-o entender-
a rescisão c1a concessão e da garantia ,tle ,juros Slad·a~ . para a Óo,n·~~i:ucção de 
porto marítimo de Victor!~-. no Esía:do do -EspÍrito ' S~nto .enca~pado, ~elo qu&:. 
valerem &:1- obras inicia-das e materiaes respectivos; .lle~ como todos · os ter-
renos; ediflcios e installações ·'corr~l.atas qu~ a Coinp'anÍüa Po.rto <í,;, Victo-
ria e a "Leopoldina Railway" possuir~;m nas. d=s· ·margens do mesmo 
porto inclusiye a ponte Jlrovisoria df atr<•eação' situada .na ~argjlm- sul. 

' P aragra,pho unico. A operação de rescisão e de ·enc.ampaçã!:l acarretará' 
~ obrigatoriedade por parte da "Leopo!dina Railway do emp~ego C!e t~do· 
o producto eni material rodante para a:1- suas ·.Únh-al:' em geral. 

Art. 5.• Uma ve« realizada a operaç;'ão. ·de que trata. o artigo. antece~ 
dente, o· Governo ,promoverá o acabamin::to ., do trecho de ·çáes midado. e-
obras complementares ·e tanl.bem a · construeçãO' com_r;léta das uovas exten,. 
·sões de câes necessarlas. 

Paragrapho uni co. .Se os orÇamentos o"rdimi.rios. do-'- exerCiqio:s."-financei'. 
ros de 1923 a 1926 não comportarem ou não contiverem verb_~ para ~ 
E:xecução de taes serviços, entender-s~·ha .autorizado" o· ~over-n9 a t_a~Ir a! 
_eper?çõ_es de credito _que forem neÇessai:ias ao mesmo. fim; 

Art. &.• Ao. contrar)o do que estabelece o art: 5•, poderâ. o· Governo sEI 
o preferh· entrar em acc1lrdo com o Estq.co _do Esl>irito · sarito ·.e · c'éder-Jhe os 
ben:1- r esulta-ntes. da operação .de que. trata o art. 4• em troca da obri,gaçiio· 
.formal, p~r parte do- mesmo Estado,, não eó de te1·minar. as ,0bras· .de alveJ 
naria do tre.cho de cães iniciado e respectivos aterros, e,difica-ções;· _appare-l 

·lh~mentos ·e outras obras complementares como tambem· de 'PJ;Oseguir nal 
consti-ucção completa P,as no:vae. extensões ·de .o{'â.es_ necessaria,s, · tuà.o. de IW' 

côrdo com os estu-dos, planos definitivos e orçamentos que forem a,pprrvad!l!' 
,pelo Mlnisterio• da V1;1ção .. 

Art. - 7!• •-Na hypothese · do a.rt. s•, o Governo concederâ. ao Es.tndo ~ 
Espirlt<;> :Santo, em rélação ao porto de Victoria, direitos e favores lden· 
·uoos aos que eónE~tam da alineas a, õ, c e rr; do art. __ 3•. 

Art. 8.• Na caso· de construcçã.o, pela União das obras dos portos dt 
Itapemlr im,' S. 'Matheus .~ ViÓt~da~ '·conforme os • arts. t• e 5• fica de an· 
terbão autorizada a entr.ega das' obras desses portos a outro~?. para. explo-
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raeão a titulo · -dEi'. 'àhendamento ·ou parcerià, · cabendo ao Governo .. do Es-
, ta~o do 'E!iptrit~ :::sa:~t~·- Ci :di~·eito · de prefe~encia:. para ~tai e~plo~ação na. 
}Jase da m~lhoi.; . prop~t~ aÍJ~esenÚvda. . . ' . . . 

Ar>t. 9.6. :Fica o' GovenJ·o ·autorizado a conceder ao Estado do Espi-
~ , . r • , 

rHO ,Santo, : _'i~'enç'ãi:) . dOS impa.§!tOs e · taxit,~, aduaneiras em geral, COID rela-
~aO ~os. :rn:ai!e;i·iites de. construcção e ·de trafego . que fórem importados para 
as Estradas ·de Ferro Ita1Jemirim, ·S ... Mathéus e .l:taunú:, mas sómente em.-1· 
quanto es~a~ .. estradas: forem p~~opriedad~ de poâ.er publico estadoa:l. ... 

A,r't: .. lO: Fic_a, o -yoverp.o alnda a1:torizad.o :~' prómO!V\)1' nó Jj)stfi.do do· 
Es<pirito S:a·nto, inediánte . contribmçiit(\' nor· parte' do Governo do mesmo 
Estado, d~ inétade -cl~ . d~speia, a. const~ucção das Íirihas felegráphica.S de 
Castel!o 'pa~; ·c;~cei~lio d0.·: Óast~lio , .e Affonso Claudio, do prolongamElfn-
to da liill:la ·-de ·-. Cast'~llo :Para Múniz . . :fJ.··eire, . Rio: Pardo e _Sant'Anna · de 
CoQ.tinhÔ ·pa,ra~ .A,1egre, Veado,' .e·' DiV'isa àe C>~-c'hoeira ·de .Itapernirim patca 
Muquy e :MÍtr~oso, ··.d.i:l Santa Cr1.1z, _pa,-ra Riacho, de ' :La:ú pa:ra Itag~assÜ; 
Figueira, :8 de . S. Matheus par'a Nova Ve~wCia, , promovendo, ·tambem, ·a ínsta,I-
lação da estação· de IPíÚm~iràs I;,;, linha de Ca,c!J.Oefro de It~pe~rürim: da esta~ 
ção de viná Velha, .;na linha ahi existénte, e das estaçõe's de ' Pâ.o Gi-
gante, Barbá~ós; Colla'tina e Lage, ' na linha que a. ' Estrada de Fe.rro Vi'-
ctoria a Min;·~ const~ili~ ahi para o_ serviço telegraphieo da União .· 

Ar.t. 11. Revogam-se a~. ·disposições em ··co.ntr'aio. 1 
Carriará do~ Députàdos, 2 'cie be~e~1bro . d~ 19122 •. · ...-..; Arnolto Roãrigues· 

de ~1zeve~;- l?resid~nte, _..:,. Jói;i§, A~tmts'(;o _Bezerr~ à~ Medeiros. .1" Secreta ri.O.. 
- Raul .Gapello Bar-roso, 2" S.éctetario in,terino. --" ·-A -:imprimifó . 

SES.S~i\10 DE 29 DE DEZE>MB'RO ' 

Tendo sido ~?6mente hoje distrfbuida . a pfoposiÇão dà Cimara 'qÚé á u':-
tol~iZa () Governo. a t,ransferlr .para o ~~co. do Brasil dez mi!Me". ester-
linos do funO,o ~e ,ga:rantia do p~pel :m~eda e a reiüla~~ntar a. f aeuldade 
emisso~a: . desse · mesmó banco: ape~as pôde· a Comm:issã'o üfferece17 ~ se-
gu!nte SUbstitutivo· eni faoo . da falta df, tempó para ', a.nalysé ()OIDpleta da 
medida. ' · . · .: ' 

Assim,. não .poderá: o 'senado eer (ir;cusado de inacção em o m9mentO:· 
que atraveàsarnps·.~ 

Sala õ.as sessões, 29 de Deze~bro de 1922-. -+· Alfreao -E~lill', Presidente~ 
Hampaio- Oorrdrn, Relator. - Jr:J.áo ' L1n·a. - Jusr!;o Ohermon't1 . vericido. -

Felippe Schrn,icÜ. -~ J()sé Eusebi(). --:- .Bernado Monteirro. VespltGio ae· 
Aõre~t, vencido .pelos m~,tivos· expostos em ·seus ·discursos ,EI seu voto ernl se·-
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ti:trado a · proposito da; creação de uma carteira de emissão no Banco. do 
Brasil, no anno de -~920, 

SUllS'.riTUTIVO 

Ar<t. 1.o• l<'ica o Governo autod7.~a.do . 1a, lic]lüoor •e a . con~1olk1ar, ·por part.es, 
a divida :l'luc1tuante do 'rhe.Sout·o Nacional, a·purada até •3•1 de• Dezembro de 
1922. 

a) rea.lizan'do •ou contr~ctando as O:p'erações· de 'úe.dito, externas. ou in-
_iernas, .que fovem preci.sas ;para cohsolidar, no to'do ou em pa.rte, ~ divida 
fluctuarl.te -dó 'l'hesou~·o :Nacional, a:purada ~té 31 de Dezembro de 1922, lJO-
.dendo, .para isso, estipular 1n·azos, juros, gal·antias gera.es ou especiaes e as 
clausulas neces~arias, ficando, outrosün, a;utori:!iad'l'l ,.a cont~·atar as. :ponver; 
sões de ~dividas -do Thesouro Naeiçm.al, no limite ~estas, UJ?a vez .que · taes 

.conversões se-jam maJis vantajosas -para a Fazenda Nacion'al; 1 

b) tran's:ferindo para o Ba.ncó 'do BrasU a •propriedade 'de dez milhões de 
~sterlinos do "stock" ouro do furtdo de ga.r~ritia do papel nioeda, 'p~lo p;et;o 
. .de 300 ; OOÓ: 000$ (treser..tos :zpH contos qe réis)., paiJel, lJOr conta da !divida do 
'Thesouro Nacional ao mesmo banco, uma ·vez que · ·est~ se obrigue a. assu-
mir a responsabilidade de resgatar tooo o pa.pei moeda em cireulaçã~, emlt-

.tido pelo· Thesout·o Nacional até ?- data da pres-ente Lei, observadas as se' 
,gcüntes ·condições: 

CP.rlmei.ra ·- O BanJc.o , contrata~'á: com o .Governo a regulain.entação da 
faculdade .emissO>ra., cessando; então, para o 'Thesouro NaCional,' o ·direito ·de 
emittir papel moeda., durante o ·prazo ·do coútrato, o qual sem de lO '<1-nnos. 

:Segui:tda. - As emissõ9s do ba:n.'C6 serão feitas sobre ' lastro metallico d~ 
ouro, á ta'Xa de 12 (doze) dinheiros,, por mil réis,. e. sobre eHe\toS.: .c·ommer-
ciaas ·que satisfaçam ás condições estipuladas nlo <!ontrato, sendo . a parte 
.ouro -correspondente, no mínimo, a um terço do, .:yalor: -da· emiss·ã9; ~;alvo em 
easo ele necessidade E.xtrerria, reconhecido por decreto •dó · :f>(}der Executivo; 
em qu.e. o Banco paga,'á ao 'Thesouro Nacional os juros de 12: % ,(-doze por 
<!ento) ao ann'o sabre o excesso emittido ·que estiver em ci~éuLação. 

T~rceira - Logo. que 0 fundo ·de res8'l''(à do Banco tenha attingic1o á 
jmportancía de 100.006:000$ (éem mn· c?ntos· de 'réis), papel, iniciará o mes·. 
mo Baneo o resgate co pa:pel moeda -do 'Dhesouro Nacional, ernpregan'do 
nessa. operação to'dos os elementos ·de um fundo especiaJ de garatüia e de 
-conversão fm~Inado; 

1 ) com os ~udros do lJanco, depois de deduzddos 10 o/o (dez por cento) 
p ara o fundo ile. reserva e os dividendos que forem devidos ás acç;pes, limi· 

::tados estes ao ma.ximo de '20 •% (vinrte lJOr cento). ao a:nno; 
2) ·com a. importancla dos ruvidendos .que couberem oás acções do Barie~J 

pertencentes ao T h esouro Naciona.i , até f\nal resgate do ;pa,pel moeda do ' 
mesmo Tbesouro; 
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. 3) c!om os recursos ·que . iforem -annualmente consignados pelo C~ng:resso 
Nacional nas i~is do orçam_ent'o~ em imp0rtancia pelo· menos igual á .. parte 
dos iuc!ros do :bân:co lh~vada á - conta --do ,'fundo ·es•pecial ue garantia e de con-
versão no : anno anterior, en:;,quanto niio fôr ultimaüo o resgate- de -tod.o o 
papel -melada: do Thesouro Nacional -em circuletção na daffi; desta 1ei.. . 

Quartà - ·O fundO especial. de gàranttia e de, convsrsão devem ser a.ppli-
cndo na a,cquisição de ouro metallico á ta:x:a de 1Z i('doze) dinheiros ·por mil 
réis. 

Quinta - As notas que fore-m emittidas. :pelo Banco, 'de confo~·mid!l-de 

com esta lei, terão curso legal e p·oder liberatorlo an tç:>clo 'o · paiz, sendo 
conversíveis erü.our~. e á . vi1!ta, á taxa d.e 1•2 (doze. dinheiros por mil rêls; 
nas con'dições ·definidas no decreto n. ·.1 . • •5i715, de 6 de Dezem):}ro de 1!).016, 'desde 
que es_ta tax~ se, tenh:t ma~ticlo durante o ~r~o, nunca. inferior a. tres annos, 
que fôr fixado no contrato., 

Sexta - Para occo,.-rer á ·.anltecipaçã,o da Receita da Uniã:o, · abrirá o 
Banco ao. Thesouro em· cada. anno, um credito em conta. corrente até o nia -
ximo da qusxi:a parte da receita orça.cl'a para -esse anuo, ~onta qu:e -será 
iiquidada dentro do · cxer'ciclio, ~· 

' ' ' \. 

Sétima· - As acções do Banco, de _,presente ou de futuro pertencentes ã. 
União, serão .inc~rpora.das .ao patrimon<io inalien.av.el- da (Nação_.. 

Oitava - .O Banco t•e.formará, no .todo ou em pa.rte, por prazo não in-
!et·ior a 2 (dous) an'nos, o: saldo do actua:l deb-ito do Thesouro pa1'a : com o 
Banco . 
' ,Nona - Cessam o. ful')ccionam(mto da -actual -Ca.rteira. de Redesconto ció ·, 
Banco, logo ·que entre em vigor o contrato autorizado nesta. lei. 

Decima - O Banco deverá .con'Ser var em ·deposito o ou~o que 1h~ fôr , . . . I 

transferido em virtude desta. lei, para os fins nella mendionados•. 
J)ecirna .primelra - O Gove·rno estabelecevfL ~o contràcto que vier a 

a.ssignar todas as condições que julgar n~cessarias oo c0nveriien\es á :fi~ca
lização dos actos do ':Banco e. rá , defesa dos direitos e interesses do Thesouro 
Nacional . . 

Decima segunda -· O Presid·e·nte do ~anco será livremente nomeado é. 
liVt'emen'te demittido P€lo ]=>residente da RepubJica, e terá dir"e1to de "véto" a 
(qualque1· deliberação . da DirECtoria . 

Art. 2.• Revogam-se as dispos·içôes em contrario. 
Sala das Sessões, em 2'9. de Deze~rbro ' de 192-2. - .Sdm.paia ao'r,:ia. 

PROPOSIÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOs A QUE SEl REFERE O PARECER SUPRA 

O Cong1·esso Nacional resolv& 

Art. 1.• Fica o Governo autorizado a liquidar, ~in parte, e a consolidar 
em outt-a parte, a divida fluc!tuante do ·Thes·ouro Na.cionaJ, apurada a té 31 
'ile,Dezernbro çle J922, nestes termos; 
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§·. 1.• O 'lihesouro Na.ci011al trausferit1L· :para o Banlco do Brasi: a pro-· 
priedade de dez milhões esterlinos de seu "stóck" de our"O do fundo 'de ga-
rantia do papel-moeda, pelo •preço de 300 mil contos de rêis, papel, a se-
rem deduzidas, como parcial pagamento, da divida do 'Thesouro ·~~cipnal ao 
mesmo banco~ uma vez que este entre com o M:inistt·o da Fazenld<t em ' accôr-
do não só para assumir a responS<'l.bi!idade do resgate de todo o ,papel-moeda 
em drculaçãJo emittido peJo T-hesouro Nacional, como ta.mbem. para contra-
ctar a regnlamentaçãu da sua faculdade ·emissora e tornar-se o uniéo insti-
tuto emisso_r de papel-moeda n'o .. paiz, p-elo ,prazo de dez annos, observadas as 
'-clausulas seguintes: 

§ 2.• O Banco do ·Brasii não poderá dispôr do ouro que lhe fôr transfe-
rido ern V'irtude desta Íéi, senão ;Para :0 fim de que trata{) ·§ 1:2, àbaixo, ou para 
resgate do papel-moeda emittido :p~lo Thes·ouro NacionaL 

·§•· 3.0 rO Banco do ' Brasil •não poÇI_erá realizar emissões de notas bancarif!B, 
Ben·ão :sob.r:e lastro de ouro metallico, alliado ao de effeitos·· _com.nierciaes, 
senldo a ;pe.vte do lastt·r·. ouro · con•espndente nó mínimo . a um terÇo do valor 
.ca emissão. 

§. 4.• Em caso. de necessidade extrema, pO'derá a1terar-se o li!llite do 
lastro, mas terá .o banco. de ,pedir éspecial autm'ização !J.o lPres-idente da 
Repu'blica, e ~e -paga!' ao Thesouro Nacional _aO. juro de 12 o/o aÓ an:no, so-
bre o exeedente emittido atê ·que eHe ooja ·resgatado. 

'§ 5.• Os ·dous te_r~:os, no maximo de lash·o em effeitos ' coinmerciaes, 
constarão _de titulos c"OI?lmocciaes líquidos e ce~tos; ·garanÜdos pelo :nrenos 
por tres firmas de -reconlheci'da idonei-dade, a juizo da d-irectpria, das· ql.\ae.s 
u~ ;p-elo menos seja a. de um banco {)U casa bancaria de capital não inferior 
.a cinco m.il contos de reis, títulos esses com prazo de vencimentos não maior 
.áe 12Q dias precisos;. ' 

~-· Sendo . a {)peração ·por warranlt de me.rcadocia de di!l'ficril . deterio-
ração serão ·como exc-epçã.O · admittidos .títulos ·de responsabiiidail·e de duas 
,firmas , a.p~mas, •;uma d~s .quaes' seJa •o ibanco -ou cas'a bancaria, nas. condi· 
-ções · do .pe,ragrapho anterior, · cc.m venci~e~tos no .p-razo maximo:> de seis 
mt~Zes. 

I 
§" 7.• As emissões serão feitas por uma, Carteira Especial de Emissão, 

que o bap!co. se {)brig;u-á a fundar, .e que substituirá, uma vez inaugurada, a 
a.ctual Carteira de Reél:esconto. 

§ .s.• O Banco do Brasil resgatará todo ó papel-moeda do Thesouro Na· 
eional, em circulaçã:i> atê á data do contradto, com el€!Illen.tos de 1l111 fun~o 

especia-l paro. o qual 'Concórrerão o , Theosouro e o banco .com estes r.ecursos: 
a) lucros do Banco do Bra:s,il, deduzidas destes ape_n:as 'a importanci& 

de 10 o/o l(lara o fun!do de reserva do banco e a impor~ncia dos dividendOS. 
que não poderão ser superiores· a 15 o/o ao anno, emquanto nãQ ·estiver res· 
gatado todo o ;papel-moeda do ·Thefiou.ro; · . 

b) hnportancia dos dividendos .das acções do Banco do Brasil, perten• 
<.'entes ao Thesouro Nacional, e das amortizacões e juros devinos an'nui.l• 
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:mente pel_<;>:' : l:iáh'e'ó; _.~o ·~ .rp.eS.1tlO ThesoUr0 ,, por· adiantamentos feitos· anterior-
mente ;oã, · dlLta' 'à'e~i:~ 'léi';' 

c) r~c.u~·sos ~4~ ' fÓre~ eonsignaclos: anntualme~te, na lei do or~mento 
·f-ederal; em ... q.Ü:a:nfiE~i _ pel~ nienos 'ig'i.ta{1'á dos lucros do banco, applica;dqs ·. n.o 
anno ante~i.dr io :Éun'do es.pecial de· que trata. este paragrapho . 

§ ·9.• · A.S : Íi;t~ .-emítÜMs .. :J:Í.el:~ B'a~'é~: do Ikasil, de conformidade co~ esta 
lei; terão cur:so J~gal ~ pode;. Ú.b~rat~-1.~ em todo o paiz. - ' · ~ 

! 10. ,O ~~n'do de :resgat& ·.será. .appli.eaclo ã ~p!einera.ção do pàpel-moeda.' 
~mitNd~::.!ielo - ~.Dhesoi.lrQ'. · emqi:Íttnto a taxa ... offiçial do <lambi o se mantiver 
abaixo ·de'•,r.z•: d.;, -ser~ dmvertido -'e,~;: o~lio e i.ncorporado ao lastro do banco 
sempre _que .. es'te our.o . p'o:ssa ser àidiiU;iddo á. taxa de 12 d. parà cifua. 
. § '11 ~· A' i'espons'abíÚdad~ do 'f besouro Nacional, pqr -suas notas em cir-

·cUlaçào ·conti~;ú.a pios ' ten'nos da legÍ~IâçãQ em vigor; e pelas de em!-S'sõe's a 
,5erem feitas :pelo :.B~Ú'H:::l . -do :Btasil, nos .termos desta lei, tamiJem serã' o The-
. souro :Nací'onal r:esiJonsav~l:, mas subsidia.-iamente, .depois do Banco ·do 
'Brasil . 
. . · § 12 , ~: no.tas ,eni:tü4.<-i.s • pelo Ba.ncq. do Brasil; nos terinos desta· . lei 
sêrão con!v(;'Miida:s ':tlm ouro e "á ~ista ·;v tàxa de .12 d. ouro por mil :réis após 
ires anno~ coi:~s~éuticv os .d~ .. ~igei1.qla de . taxa cambiai official ·s~pflrior a 
12 d. , si:tuagfuJ ess~ eonsa:gra:da -voí· aeto ·.expresso elo Govenio Fed.eral, pu-
blicado no . "Dia rio ·. ÓJ:{íCiai " . · 

§ 13. ·A I:eferJd<i. ·.'responsabi.ÍÍ.dacle subsidiaria elo T'hesouro Naciorial pelas 
emissões- d~ 'Banéci ,··d_~ 'Bí~a.sil dura~á a.té um annh c!ontado do ·acto expresso 
' ·. ;, •. , . · ,, . ' : . . • '. I . . . . , . • 
puolica.do ·no "Djm:',Io .. 0-ftfi'cial "·, .de Çlceôrdo com o ultimo paragra.pho an-. 
teriot•. 

~ 14.: .Será. ·.~ea:{Í.~ no Banc'o do Bras-il .uma Carteira de ,C.ortversão ,orga-
nizada de a.ccôrdo edhl. o dec-reto t:J. 1 ;,57:5, ·.de 6 ,ele Dezembro de 190t6, a qual 
antes mesmo da situàrão a que se refere· o § 11,. !'etro, po<J.erá reeeber ourO 
·EliDOeilrtdo OU ·não ' e _e'[nittir n'ÓÚts COnversiveis á vista á .. taxa de 12 cl. por 
mil ré~s~. , 

! 1:5 . As . ac~Õ·es· do .:Bineo · ·do. Brasil, de presente ou de futuro perte·ncen~ 
tes á Uniãq 'i;iassa:r,ão·. a f a zer ·parte do p:i.trimonio inalieriavel da .Nação. 

§ 1-6, .Logo qt1e ~i:ttre a funcçlion'ar o Banco do ~rasil co~o unico orgão 
emissm·, qessei~á· p:;~.r·;, o .Thesouro .,· Naici'opal a faeuldade de emittir papel-
moeda . 

§ 17 .. Pi<ra oce:~r~er <á; a.J;J.tecip<tção da Receita PubHca da União o Go-
,ierno te...ft' ew eada: ~nno no. ··:Bando do Brasil um erefuto em ,contá :·~orrente 
-correspondanté- ho m f! riino . á ' ~na~ parte, da recei>t~ -o~çada para ~;se 
lanno rra :ei arinuà federal, " conta que será liquidad~ dentro do ,proprio e,xer-
l()i\!io, · ·· · ' · · · · 

§ 18. As letràs .diwid'as ~ela Uniã~· ao Banco do Br~il no valor de 310 . . . . . . . . . ' 

mil contos de réis, venc\viiil! em: Agosto .ue 19$3, poderão ser reformGJdas ·por 
lmais um ann6~ e tambem p~gas i:>or · antecipáçâ?• abatidos neste caso os 1m~o~ 
pelo tempo i:rã:o' trahs~on;ido. 
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§ 19. Desde que comece a ftinccionar a Carteira :Esp!lcial ·de .Em.issão dl) 
&nco do Brasil ce~sarão as ernissõés qa· Carteira de Redescbntos. 

§ 2.0. O Presiden ~" do Ba nco do Brasil continuará ·a ser -livremente no-
meado e livremente dcmittido :pelo Presiden'te da Repubíica e terá direito .ao. 
"vê-to" a '.qua1quer deliberação da diredtoria .. 

§ 21. O Ministro d·s iFazenda detalhará. no contracto a Ber la.v-rado outras 
clausulas que julgue convenientes a os interesses da União. 

§ 22. Para consolidar a outra parte da di-..:ida :f),uÓtúa n'te apuraqa pelo. 
Thesouro .Nacional atP. 31 de Dezembro de 19·22; fiC'_a: · o' G-overno autocizado a 
contracta-r as operações de credito, externas e internas, esttpulando prazos, 
juros, garantias ' geraes ou especia es e na clausulas. necessarias, fi~ndr•, outro~ 
siÍn, autociza•do a. contractar as cortveniões de divi:das do Thesouro, no limite 
destas, urna· vez que taes conversões sejam mais vantajosas para a.· F azenda· 
NacionaL 

Art. 2.• Revogam-se as disposições -em contrario. 
~ . ' 

.seJa das Comrnissões, de, Dezembro de 1922. - À imprimir •. 

O S1•. Sampa-io Corrêa-: - Sr. Preisdente, acha ndo-se sobr~ a Mesa o. 
parecer. da Commissão de •Finanças e bem .assin1 o su'bstitutivo· por ·esta 
a presE:ntado á ~roposiçã.o da ·carnara dos ·Deputados que autoriza o Gover--
no · a transferir 10 milhões esterlinos, ouro, de fundo de garantias lXIa·a O· 
Banco elo Brasil, e ao .mesmo teiÍllpo, _regula.mentar a ' faculdade . emissora . ' . . ' 
desse Banco, lll'oposição a que o . Po"der Executivo -liga a rnaxima :in1"j;IOr tan' 
cía como indispensavel á a <Fninist-ra ção das: fi-nanças em face d~ s!tuaçã& 
pre>eal·ia em que ora ellas &e achaJn, requeiro a V. Ex., Sr. P~esideme, e-
peço aos meus honradoa collegas ·do Sena-do qu..l o appr~vem, que _oonsu\te; 
â. Casa sob're se concede u_rgencia para immedhta discussão e v:o~açãg cta: 
pr oposição a que al!udo. I 

!Solicito ainda dos meus ·honrados co!legas a não apresentação de <'me!!' 
das na phase da segunda ·discussã~_. -por isso que necessario é apressar, par 
-motivos que jâ. expuz, a votação dessa p roposição v.inda da outra Casa l)o. 
Con.,'"Tesso que attendeu por tal fôrma ao appello do Sr. :Ministro d~. Fa-
zenda e do Gov-erno 'J.)Bit·a que -esfe ficas-se · dotado de todas as medidas indis! 
pensa v eis para regular a situação !financeira actual. 

E' esse o r eqÚerimento, Sr. P·residente, que tenho a hon:ra de subrnetter-
á oonsldera ção da Casa . (Muito" bem .. ) 

O Sr. Presidente: - O Sr. Senador' Sampaio Co1.-rêa requer urgencill! 
pa ra lmmediata discussão -e 'Votação .do pare~&- da Commi~são ' de Fi11anç~s. 
que ofiferece um substitutivo â. proposição ·da_ Camara elos D eputados. n. 431, 
de 1!122, que torna o Banco .do Brasil unico instituto emissor de pí\pel-' 
m oeda no ~z e dá outras providencias-. 



·--'-C!-.279-
•. 

' 'ÚS s~IÍhptes ·. que ;app·J,'o'\ra,JJ:Í. (j réquedn-iento quefral'n• levahtar-se. (Pausa ;}> 
·Foi' app;,q\'âdô.;. ·, . . . I 

B<\,NQoJ. EMISSOR . . 
2' d~scu~ãô. 

jianco do · B.rasi.r 
i:l~ propo~·ição da . c'amára :de;~ - í>eimtados 
eiii~. institl'it~ emissor :díl . pap~i~rr;oeda ~' 

kansformando o· 

O Sr. R<Jsa _:e -~il~a 0*); ........: · S.1· . Presí:dente,, ·Sin,~ó ter de occu.par a tr.i~ 
buna, ne!'te n~oinentO, . ~xJmé, no~ '. t!l1:rn91t ~m 'que .foi , feito. o 1'eque1'iinento· 
de urge~cla; ... Pel.~ meu , distiricto .coüega.; Relat~· do projeqto em discussão: 

-Não .n!Jj:;·ariÚ~á . 01enhurrt séntiin:ento . :de· h.ostilidad<;~ ~o àOverno ; tinha e 
tenho o -propok,ittr ;oe :fa:cllitar-lhe, {êom õ: meu sil'enc1o. e •cOm o me u voto, 
todas as medi~~: neces~àr.ias ;iptmi ' .qtie possa' enfrehtár a cris'e que lhe legow 
a ominosa :'!Jdpi.·inisü:á~ão >do . s-~~ ~nt~ces~or. POr outno lado., tenho 'a·ntigà · 
p sincera estima: :e· ren.do a,, ·II1,o'Üor h'órnenagem a.o talento e 'á 'compete~cla· 
'do autor -dit "p_r:op.ài;.rÇã.o,. ora é.m dÍsc\,lssil,o, o .Sr. ·Cincinato. Braga. Merece-
me, tnmbem, ~ mai.or á.f}reço e r .endo ig\lal he>:nenagem ap ill1ls1-re RelatoP. 
·~n pJrecer da CommLS~~~ d~ Finança s•. -

Jn', po1f!, 'COm C. mai{)" constrangimento, por to.dos QS motÍVOS, que eU• 
oUSü occup~~ .a, tri-buna, neste mome·nto . :Mias, ·senhores; trata-se de assum- · 
pto de mai~;, .. gr(l.v\dad'e, ~ue n.ãÓ i·n~eressa s.ó ~ presente', mas tambem o fu-· 
turo de nossa: J>atria·. 

Tenho ::sobre. ·.P assumpto 'conv-tcções e opiniões que não :Poss.o calar ·e, 
por !sso, rele'v(),me ,o .~nado vir; ·n esta. ,:h:O~a, f~zer alguns t•eparos sobre ·a· 
proposição -em. dis.cussã.u; tomado, .como fqi, . d~ surpr~za, pela sua. rup.re~
sentação . 

A situaç~. •que atravessajn.OS, ·tSr. Presidente, exige tres ordens de ·pro-- · 
videncias - rigo:rosa economia nos d ispendios dos .dinheiros publicos. e ~·e

~ucçüo da d~~pez~,. melhor jiorrec!Ldação das rendas ·pu,blic a!; i·~·quest~onavel- · 
mente frau.dada,s ein .gi-.:tnde numero .das alfandegas ;do . Brasil. :· . . 

0 ~~R . LOPES GONÇA.LVES: - E~ a ' J:egra para te>dos Os tempos. 
·O Sn. RosA E SILVA: - '''" em terceir o lugar; r ecur:sos immectia tos; que · 

!habilitem o 'Governo a satisfazer os compl'mnissos que lhé ' foram legados. 
As :duas' primeiras 1 'Providencias sã.Q· principalmente da alçada -do Go-

verno e eu ·conrio . . ·em que, ce>m os p~oppsit:os .pot· elle m8.1li:l'es"ta d0s,. .- o. Go...:. 
1erno conseguiroá reduzir consideravelmente a despeza _pu,bli.ca e meHrot·a r 
extr!tardinaria:m!;in:te a ' a rrec'adaÇão . 

Os r ecurscis Íri~ediatos sÓ 'lhe podem ser fornecidos. pelo Congress~ . . . . . . . I 
[dever. de todos nós fornecermos 'esse recur:;? · 

e. e 

Por isto, silenciei ·completamente sobre a d·iscussão do orça mento da .R e.--
ceita e não nega rià . ao .Governo as pt•ovldenCias e .Os recm·so5 que julgasse· 
t-----:.: 

(•) Não foi revlsl-Q pelo orador. · 
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·necessarios, c'alandQ opiniões .que, , pobrrvén~i.ira, 1iv'essEi· ê~n'trár~;J,, a e'·ses 
recursos. ·Ma·s~ }acflitar' afl Gove.rno os á~cl,lrSb!) ·n~ce~;íl)~ ···;~~ enfr~n

>tar :1. ·crise . ~ votar, sob este fundamento; a :or,gani~açã;O de'.::,Íim .. banco 
em!ssv1', são cousas muito distlnctas·. · 

Preliminarmente, .releve-me o Semi.dQ dizel-o .. ·eu. l amento. érue: o Senad~ 
,,·.,.nha disêutlr- ' nesta ·hora um projec~to .de . .;irga:nizaiiã.o d~ ·'·bartco·::.:O.e ~'émissão 
que hoje n:(esm6 foi remetti(lo a esta ç~~a· :e. •:hój~ ~~~ili~ s~b~ettido ~ 
Commissão de Finanças, onde nãq pOdia ser estuda.Cio, ·.:po.r ::miioj:-'••~q)ie fosse 
9. .cm~petencla .dos s~us mem~ros, pois eu mesmo; .Sr . .. }>t·esi'tlente."·.·q;;.e .tlesde 
ri:nilt'O ' <UC:Ompa'nhq e 'estudp os asspmptos· fiÍmJ,\ceiroi:i ,~ ~ão ·putíe' bém e:x:arninar 

·.o projecto : 

.<Senhores, o que se quoc cvm '.este projecto.? ' Q~gairi:!rá).; um :;,P,~nco d~ 
·emissão ou fornilúer recursos ao·. Thes.ouro ,';pàf:a satisf·àzer . os·.'·':'on:ii;Jtomissos 
"quil lhe fora;n . Iegaqos · pelo · G>o.Y:e."Í,l~ :Pu.ssa;do 'i . . 

Se o que Se .. quer é ·o~·g,aclia~ :' um &!.nc~ oe . em):S~à!f· pór g'u'e fa zel-o 
.nesta hora; quan~o /faltam ~eno~· de <l()us dias, ' tra.taria.·~~~·e de U:m n"Rum-
:r>to ' •."n q~e . a collaboFaçãt) . c. o, P~!J,€Ç :Legisi~tiv9. ~ '.>t~s Úop:P~tentes f in· 
<dispensn:vel, tal a ?'~gnitu'de ·do .as'sl!mr.itp? 

Se é 'fornec'er recursos âo Gov~rno;, para .s61',7ep : oom]li:omi~s'o~. ·t'esulbn· 
·fies da ·Cl'ise ·que lh~ ~egoU o seu iantecessor; a:hi 'está . o :,qr;çaip.étt·to th Rt-
eeit~. on.de ·.cabe a titorização p~r.;, todbs . os re'cursos .. 

· ;St·. P.r ésidente, eu act'edÚo que nem o meu prezado' am!gó, tSi:-. Cincina-
-tô Braga, .nem' .o illustre 'Relator do .projecto '.eiti'.:a~í!CU!;s~ãÜ; •. 'a,b:t:esentarl1m 
·esta ~~ganizagão de qanco émissor, se, : .rea:l~e!f~i3, a~· que ·5~ .co~ftá,ss~ fosse 
.dt. organizar. urn ·bane? de emissão. 

Não sou, Sr.. P.re:;lldente, contrario ·á: organização· de um·. b~Ú:1gb .de emís· 
sã(} .. Pref·iro a eri1nssão. bancaria á emissão offwW e .. 1pe~so ·~ue é melhor 

·.confiar a emi~são ao Ba.~co ' du B~sil do q~El.'ià, ~ni n~v:o in~titutii que ae 
.quizssse fundar. 

O · ~R. A. -~ZEREDO; - · Penso de modo ' co.ti.tra.rio :. Er\tre nóS: ;:t~hÇJ · .; •. nelhor 
a. emissã.o ·do '11J:J<esou{·o. 

O f!R'. RosA. E SILvA: ·.'-'-- ' Não sei porque. k·.e:missão · bartcarh~ ~tem a 1Van-
1:agem de não poder S·er ampliada â. vontade. ,'do Governo, ::seja· .·eiÍ~ ::qual fôr, 
'POrque tem o limite nas ·bases estabeleciclàs. ·A .emissão ··offi<lia:l é :·.q recurso 
d" que os governos se podém. servir -para. étespezas,. riniitas·· vezes, nrto in· 
'lli.ip~saveis, cemo já nos tem acontéeido. 

:Mas, Sr. Presidente . a •condiÇão • dã. e.inissão banciarl!a é :·exact~nvmte 
'lastro e!fect:i\"G. Uina qoa emis.sãq bancaria precisll, ~er, <;omo l'~~>tro, moeda 
:met amca. 

0 . SR. LoPES GONÇALVES;. - ApoiadO<, n~m .de outra fórma> se poileria 
•comp·rehenà er.: 
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o SiÍ. RósA E ·iSILVÂ: .._, lE eu pergunto: é o momento de legislar sobr& 
esta emis~ã~.? Pôde -~ .·Qoverno ou p6de .. <> >ba;neo adquirir J.astJ:'p metallic"' 
~ara n em1ssão? , 

o illustre 'RJelat'or ·do: _pr'ojec.to ~.a-be perfeita ment-e _;que não . N~:in o Go-
.verno, niÚn oo:litncó ' .'lvo4~rão, neste mome.nto, adc[Íririr [astro,, our~, p<i.r~ ar;; 
emissões. · Os Gov.erl)-óS ·.europeus não o dei:Ji:affi sahir, ,absolutamente:. Qual-
11uer viaja nte, ·na .Europa, ·antes de s.ahir, é irlterrogado -se leva ouro na sua 
)lagagem; -e se: levar, eNe "é. alpp-reh endido. 

Donde, pOis, :poder•á. vir o la~tro nietal~ico para e~se Banco E~issor .? 
Depois, ISr . !'l'esidente, ~(ií;' emissão é inuito séria. E'Xige g-arantias q-qe 

precisaffi' .ser meditadas e cob'~ign_a4as · em lei. Não é un~ proje~to que possa 
··ser estud;t:do .e votado .sem exame, sem ser impr~~so , sem que: Q.elle se tenha.' 
conhecimento; :P(}OQU.!l. nem mesmo o substitutivo do. illu'stre Relàto~· é c.~-
.nhecido do: ISen~;~.'do , .:· 

E jâ não ,é po.üco, ·que .se votem .,es orca,inentos, .oomo s.e faz actuab'nente, 
.sem que sejrum :IJ:Uiblii.cada;s as emel;ld_!l.s, ., sem qu~ o Senaclo tenha ·dellas cf!J,. 
nhecimento, ~arit se pret~ndei· ainda ~otar um projecto de qrganlzação de 
Banco de •Emiss.ãJo;. nas mesmas ,condiç'Õe!j, sem sciencia do Sen~o. 

Isto, Sí-'. . Pr~sl.dente , é a, ;mn ÚHaçâJo do. Podet• Legislativo!. Vota1· :b.éstas . 
@ndicões é cleix:a:r ':' cíe cumprir o preceito constitucional!. V'Ót!J,r nestas con-

::;j • • • I. . . .• ' ' . . . ~ ' . . 

diçõ8s é deixar. de cumprir ·-o dever-·de representa ntes da Nação, porque nós 
temos obrigação ·de sab-er ó qUe 'Vota1nos ·e' temos '-obrigação de examinar ·o; 
:que va.ll).os ~tar, -principal~ente em materia d~~sa gravidade . 

,Sr .. Presidente, o nobre -Setiad'Ol', Relator do pl:'ojecto, decla·l'OU qu~ elle 
-contém med-idas que o Gov.erno julga indis-peuaaveis para salvar ·a: crise · 
.actual. 

Quaes são essas meé:Udas ? 
\ ' .. L 

O tSR SAl'iiP;I.lo .· OonRI;:A: · - São as .cons1g.na.1as· no projécto . . 
O ISR. RosA E SILVA: - São as consignadas no proj·ecto, -diz o. illustre 

:Relator. As ·medid:as consignadas .no ' projecto .sã:o: a tramsfere.ncia da reser-
va, ouro, de 110 milhões de llbral! estedinas, que a;s lt>il! anteripres prohibi.-
;·am que. fossem alienados,, sob. qualquer pretexto, sob :PElna de crime de 
responsabiHda.de, mesmo -dos· funcci'Onarios .que .a utorizassem ou _que exe-

J-cura~sem ·a. iwdem .-de alieilação, -e que .constitula o preparo da base m:eta:lli-
·ca, em ouro, a garantia, -e;mbora insuifi(!hmte, áa emissão de. P<l-Pjl-tn,oed.a·. 

Que faz a propos!çiÍ.o ~~ 
Transferiu essa garantia, essa base mrnrma de lastro dal;l nossas emis-

t~õe~ ao Bancp: do '•Bras-il , prura q_U:e elle. emi.tta oobre esses 10 ml:lhões ester-
linos, que ' não . devem ser . a liemudos, qu~ é um erro _ser-em alienados em_ um 
moment'o em que 13e tr·ata da c·onversilbilidade de n otas, <é uma. utopia trans-
terir pelo valor de. -300 mil -conto~. 

Dahi resultam;- para .o 'Cl-overrió 1dou's recursos: 300_ mil ·contos, importan-
<eia da transferen ci-w. dos 10' milhões este.rlinos e autorização para edtittir ~a. 
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razão do terço s-o'l:ir-!J esses 10· milhões, isto 'é, autorização para emlttir 60()-
·mn contos sobre esses 10 milhões esterlin.-os, 'que jã. constitue;m_ ·O ~asÚ"lO dªs 
n:os~as emissões. 

Outro recurso não contêm à proposiçfro, poi's, a ú torizàçÕes para Opera. 
çÕes de crf:dito já o Governe, tem na lej da .R~cêita: rn:: esse~ ;mesmos recur •. 
sós, o qu"e é indis{)utivel. p·odem ser fornecidos pela· iel da Receita. 

Não se j·usÜficà! p·orüt•nto, ,Sr. P.resid(mte, que se queira desfazer urna: , 
emissão com a organização de um banco dé ·emissões,' em .. um ·momento em, 
que elle é mais inop.portuno ·e ' inconrveni~mte. ,Não ha, pal;'a quem tenha 
Ú~a si.;nples ~eitura desses assumptos, .que deixe de vêr clacp que o tlrn. 
d,o projecto é. este:. · transfer·h- ao Banco os 'lO_ ;milhões esterlinos 'po•: 300•. 
mil ·contos; e emitUr sobre esses 10 · mÜhões 600 mil contos' :.pap·~l-moena, 
saldo 9 mil contos para satisfazer •os .compromissos de 700 mil corit<ls. 

Ora, . é n;J.uito preferível dar, de'sta ·ou de. outra fórma, cGm(; ent~llrtf':!· 
sem, na lei d(l. Rece\_ts, que é mna lei annu,a, os recursos necessarios 11m 

··' .satisfazer cGmpromissos .que .ninguem póde negar, porque. afinal. preCisa· 
mos pagar os gastos; .'embora cr.iminosos, mas gastos ,feitos ·e'in nome da X~. 
çã'<l; .. 'Para agot·a e!.lcobrir, em um ·projecto banca;·io essa emissão, llOl'que em: 
definitivo é isso· o que se pretende. 

Mas, .Sr. Pres~'dimte , niiJO é só isso; a .'proposiçã-o contém a meu ver ma-
te·ría de multa gravidade. 

': . t . 
Pela .proposiç.ão, quando. o cambio attinglt· ~· taxa de . 12. d inheiros, du-; 

r!J.l(te 3 annos oonsecutivos, ~ que não. se d:ará ,dactui até \Miaio, e, '-pdrtanto,J 
dispensavel era ainda· neste ponto a p~posição, o Banco dG Brasil .emittirá. 
notas COJ!.Versiveis em ouro. 

Isto ê ainda uma utopia, POIXJ.Ue reserva-om•o suff.iciente· para lastro, 
mesmo na razão do terço de 2 milhões e 200 ;nii cont>os ·em .pap~· moeda,, 
como temos . em circ1,1lação, J~em o Ba·nco do Bmsil nem o GOVflrno podem· 
obter, :porque, dada as ;condições mun:diaes ·de perturbaÇão flnanc'eira, os 
gover.:nos eur(J]Jeús gua1:dfrm e.m absoluto .a reserva metalU.ca para, quandoi 
SS normalizar a 'situagão eut•Opéa, O que não S<ÕI'â. dentro .de POUCOS annOS,. 
'poderem retJoJüat· a conversão das suas notas ba.ncarias·. Por. conseguinte,' 
J?Or· ·ess·e lado p. proposição encerra uma <v·erdade:ra · utopia. 

1\.Jias, ~Sendo como é uma utopia, ·a pr<Jposição envolve, nesta :parte, ~ 
quebra .. do nosoo padrão monetario; porque desde que o banco pudesse· 
emittir notas cónv,ersiveis' :e,m o.uro, a-o cambio de 1·2 d!nheir·OS·, 0 nosso pa• 
drão - monetario deixaria à e ser de 27, para. ser· de 12 . 

.Senhores, venho ha muito tempo ouvindo ·ésta doutrina (lUe me sur'; 
prehende: o cambi.o· baiX:o .é o qu,e· mais .convém ao Brasil! 

O •SR, SAMPAio 'C::o·RRJ';lA; - Permitti-me V. Ex. um ligeiro aparte. NM-
é l])or essa consideração ·que eu acce1to .a taxa de 12. di:U:hei.roli\, ·~ accefta· 
ria de preferenda a de 10 d:inheil:os, jLM.SI porque acho que só se ãeve ter O' 
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que se P,(>d.e tdéfimder .em d'ace da situação economka do momento. 
DescuÜ:.>e~rrie.- V. Ex: interrompel-o. 

· o !SR." ·RPSA E ·Si:LVA:- Estimo muito o <~Jparte dq nobr~ Senador. 
Diz S. Ex·. : ·s ó· é p·ossivel tér-se o cambio que as -circumstancias pec-

mittern. 
0 SR. SAMPAIO COR!Ul:A: ;---- Que 'ê 
o SR. RosA E SILvA: _,__, M as as 

·p.ossivel '!-efen-d'er nb. n1omento. 
ICircumstancias que ·nevem estabelecer 

a base cambial- não sã:o decerto as consequentes da crise, a1em as l·esultan-· 
.tes c1e esba.njamento·s, ·q-3: imprevidencia :e ~nç:oml)etenci~ •que provoca.ram a 
nossa. situação,' a des'V·atorização da ·moeda. 

o SR. SAMPAIO C<l~A: -::-. Não .contesto. Mas, como ·é exigível oue a 
taxa se mantenha dq:rante um I·ongo per.iodo pru:a se tQ'!Ijar esta pr oviden-

é cla ro. que· -essa taxa não tesultarã. de uma .cris e. · 
o SR. ' RosA E •SILVA: - A prova de que a s.ituação do Brasil não. é 8;, 
taxa de . .12 dinhéiros estiá. em que no tempo .do Impe'rio tivemos o c~m
em gera l acima de 20 dinheiros, e · no Ministeri'O João Alfredo acima d-6 

dinhei'ros, -chega.ndo a libra ··a : valer menos de ·8 <8 90, s endo comprada na 
abaixo ·desse valor .Pára •O commercio fazer os seus. paga•znentos n"' 

libras, o · que determ:Jmou·, pel'Os inconvenientes que o fa.cto 
trabalho ald'andega rio, torn,&r-se obrigatorio .o reoobim-ento da 

SAMPALO ·CoRR~A: SÓbre o .·que V. Ex. está -expendendo, .eu t-e-
·de apresentar considerações J·ongas; que não ·cabem em um 

T.ivemos •o cambio a . 27 dinheit·os, e o nobre · ~e~ 
não .pretendem. qt;e, na Republica, o Brasn tenha retrogcada do, Bm 

COR!Ul:A: ·"""' Responderei a V .. !Ex. devois .da terminaçã o ) 

.A!cho que a situação é d'e pro~esso e d~senvol-
- 'J)rogresso e desenvul'Vimento ·que se devem accent:ua r , conhecida 

vitalidade ela s forças .Productoras do .paiz. Se t~mos o camlbio a 6, nós o 
devemos a causas multiplas, sobretudo a erros commettidos pelos nossos 

0 SR. SAMPAIO CoR!UÍ:A: ~ Não contesto. 
O •SR. RosA E !SILVA : - .,; . . • p·orque, ai~da 1nesmo na situação actua1, . te-

s um saldo ~ nossa exportação sobre a impOI:ta ção, o qu'e, c·Ómo o no-
ra collega sabe, é 9 , primeiro elemento .Para ~ alta cambial. Esse excesso, 
orEm, não ê &Uff·iciente : . .. 

O ISR. ·SAMPAIO CoruullA: -,-- Absolutamente. 
O SR. RosA! E ·SILVA: - ... ·em virtude dos gr andes com·promissos ·assu-

idos pelo paiz, noo estra ngeiro e despezas •outras que se f~em . 
<O SR. ·SAMPJ!.IO CORRillA : - .Alg\lmas · das ,CJ.uaes irremoviveis . 
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RosA E Sr):.VA: Irremoviveis, não. 
•SAlVIPAIO .CültR:Il:A: ~ Algu.mas. sã.o .. i~'l'en1o~veür; 
RosA El .SILVA.: ~ A ·maim' parte .dellas .é remOlVivel. 
SAMPAro QoRRJtA: _:_ JVlk-1-s ha algumas irremxYvive\s . .. 

O Sn. RosA E •SILVA: ~ .A-gora. mesmO .a cEuropá, .<iue s,o'f;Úf)u ·. a~ contm-· 
genclas ·da g uer•L'U, e. se !).Cha, ·póde-'s e.: d:;z:er, arruin~!l-> está fazendG 
maiores esiorços para vfiloriza1' :a. súa moeda;, Nós, que ,11ã9':. enh·áiD.os na; 
guerra e Q).l.é, ào contrario, de;•eriamos ter a:uref!i:do ·vantageiifi ,·da guerra, 
como .ps . . pajz'es · :n:eutro~ .. . 

o SR.. SAMPAio CoRRÊA: ~:. D.e .~!ano :~ocôrclc;> nMte vai·ticulai:- com ~~~' 
considm'àçÕes de V. Ex. 

_ o. sk. RosA El .SrL~A: ,.,.- ... esti:unos ·atraves~saúdo. ~ma .crise resultante-
de imprudencia, de' es-banja mentos dos noss.os g·o:venl}os, é' o· recl,lrso que eL" 

c·on tramç>s é -d-esvalorizar- a iwssa moeda! 
O mei.o·:··.é .este: estam.os em"' cdse;· ~emos çatnbio baixo; ·va'll).us baixar ~ 

nossa rrioedá'! Se O cambio baixar .a Zero, a · nossa: moeda tambem blll:Qri 
a zero. 

o SR.' ·su<IPAIO CoRRf"A: R eSj:lcindere.i. a: V. Ex. neste parucular. 
o sH. : RosA. E SILVA: - lYias ·vara ad~~itarin'o's .esta-~~utcina· .como bM. 

deverrws. ai1tes affi~n•m: que a 'scienéia: fina l'l·ceira. '~stá ér~[\.da, _1Jorqúe G qt~~ 
a tê :hoje ensinaram ' to'dos os ·fin a-ncistas 9-os paizes . !J;diant~dós f>;; procura~ 
\ 7a1Ür1zar a moeda . 

E' 1.tm v eo:-da deiro eng-an>O· acreditar-se q:ue, i;endo~se mai:or qua otldl.' 
d.:~ moed!i depreciada; .' se· tem maioe riqueza. ;A consequencia: é ~ ciue eslll-

• mos -vffilldo· ,da ·dept·reiação da moed;ot é· a a lta ãe. -todos os preÇós, .com ~ 

grita g-eral 'e1'ev~rido-sé • Venci~p.i:mtÔ~ e. as despezas .p·or esse .,. . . . ' 

Estado obrigado· a satis-fazei~ todas . as n ecessidades, pagando 
cambio de 30· e 40 mil réis a l~bra .. eh1);n·e~timos que cont,rahio 
libra a nove e dez mil .réis. 

Para s'e sustentar· esta .doutrina, é precisei tambem r eCOnhecer que i>l 

esiadistas' ,em,opeus estã.o, tambe,m, com uma. -.scicncia fmanceira errada, u(t'· 

, que todos elles neste momento· envidam · o· maiol· .esforgo · ·parl!o v-aJLl'l~tY!I 
,a :rpoeda. dos . seus paizes' 

Mas, ·sr. P <·esidente, ainda eú< relaç;ão ã. -Ut~a ~a~bii:Ll >0 nobre SeTUldrt 
di~ que · é um result.c'tdo elas .;Çil"cumstancias- em que nos acha;mos . In 
mésma allegação 'foi feita. quando se tratou dé ·crea r .·a Caixa de Conversão. 

• . ' •t' . ' l 

E ssa mesma :taxa. de 12 :ror então pa·op>osta como a ·unka .possível, oomo i 
unica que o Brasil. dever'ia -ter .: Creou-se ·à Caixa ··d!'l ,CÓnversã.o,' não a ~~ 
mas a 15 dinheiros e o cambio, que mão podia ir-além de 1'2, f-oi além de i;, 
A Caixa de Conversão recolheu grancles saldos ;erp. our.o .que não eram trtli! 
~ .ue Q .excesso d~J- nossa exportação, Q .saldo. das nossas com.tas internac1on~ 

Quet· isto dizer que, se· porventu~a ·nós ·não tivessém~s a Caixa de Cw 
versão a 15, _eritã•:> a. moeda 'Qrasilei~·a se' ·teria · vaforizado ~ui to mais. f. 

' 
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tanto assfu:i' .·é ·~1ue; elevado .ó'';l·l.irJ,ite ~a: , Caixa 'iie .Cd.nversão a~'16-, alnôá.~ :!l.l\- -· 
s6 depois, sr :. :Pie~id~r:te ; ·;C!Ú:e a no~ila ex:portação . 'cessçm de dar ~s s~ldcis, 
si~l eu~> C:p:I1•tf,~t,JI~~ · ;!" ore?ilhel- saldo ;~15 np~sa:,~ éo)1tiLs iiite~nac\ohaes. Foi 
rli depois, ·s~);•Préãlàente; ' <t1u.e a ·nossa ·exportação oossoú ·de dar ·os 'sàldoS: : 
té entil'o dados ' :q.~e; ·~;l.tt;~~l~n:ehte, a ;JCri:0.~qa: . começoü·.S: ciesvalori;ar-se, por 

' isso que á .Procur.a . de cambíaes· ~:ra · inlfedor .á pff!'!rta· :_ae· letras; ia ·buscar- ·' 
se á caixa: 4e< 6ó~·~.~~··&~<Y ~ :~~ces~8:t:io ·parà:,. úizei' fac·e ás remessas, d·e~~crui- · 
lil.<'l<~ ql\6" ~~ ~~çeritl.i~ri -: aui"~~tê··li:; gt~er~o.. D~~çi~ .da gúerrii, tivemos o ·0-~,. 
verno l)~'ssa:po ; :,que ~-~ntêjideu que .ó Brasil er~ uma ~tnilia..· Ínexgqt\;a!Vel. e se·· 
preatava ~ ioda~·':fl.s : ·f!!Jnla~üis , , ~ todas .. as dissi!iaçõe~. n;thi a:..._.qüé\'1-a: .. c~biai. 

Ora~ ,'P~t'.Ü,_:. -:Iest~~ f~~tos. p!tA'a qu~.re1' ÚxU:~ .J c:ambio a p ~ão •é decerto-· 
'IIW•'• r- t· sclen.il:&carhente -:e' é ., er'e.ar · 11n.1a· s ituação ode . futuro que; .incontes-
t•l'flm~nt~, nã'ô ·. :é · ~ai"Í.~j6~a, ; . .Pà.~;t ~a:"s'e, ':pois ~ cq.mbio no Impet:io ·chegou a . 

• ' ! . • •. • ' • ',: _' • • • • 

;:ni!'l de 27'. · S~ ni··ReJ;ml:rlica; ôeuois' fie te; ~ ~ambio estadt ó. .5,~- ~.!evóu~se ~ . 
]io, depois . ·IJI- 16 e -<> ·.Governo :. :P~-sil~<t'?. 'niesiiJJO; o teve a 18, oncÍ~ os elemen~ 
1 ... qual. ér.a; ri:Jizãp; a )bas~ IP~rá ~- ·nxaçã() !!6 .'·eam):"lio a · 12'? 

Como ~j.:sr ., rl~~sid~~tei qtie ··s~ vê uu~brar o.:,• pRidrão da moeda .em um: 
~enj,do d~ ultlma:· h~ii:1a, . a:{it6fi~ah.do ll'Ób :protés:o 'ide ''u.rrta einissão: qt\e, as-

nã.ó .u'4d~> ' se~ :teit<i:; ,P'\J~que nã.o :h~V:et·ij. m~i~ de '·obier lastro metal~ 
para: éiliê·o .>i:Jámco '{;b Br'~sú a !~<ia. sobre elle? 

.~ ' J,., . ' . . . . . '. . . 

O Bf).llGO ctd ··~:éra~~l · iPt~; d.e .;r~~ô:nl~::. coni es~a pi·.opo!,)içã:o, ~)agat·-se de 300· 
contoii,:debitq d.o -(j~·~emo ·r;a:~~:~do -~··_hão. ~xpli~o : · Ficando com .o~ 10 

ein.ij!ti~á. ', s~b~e: ~iÚ, . •SOO fri1r .oont~~ · .e- o ~mais, ~\f é: let~a ' m()rta, ou.· 
pata; ?r.n~ssãi:> ~oJJ~'e ·efie:iy~s . com.rriercifié~ : ·o · que ·n:ii~ dará; :r~r 'certo; . 
substituiÇão .do ·l)apelcmbeqa pf~idal .,J?ela n,~oeda. báncaria . . 

Não que.rq, Sr:: Pr~s.id~nte,_ :demorar ';o debate. Ahi estão as razpes, pelas: 
uaes. com p~za..· :oi},eu;·' ~ãd· posso ·v.útar' a: . 'Proposição em deba.te. . · 

o futuro dir~ ~~ : ~i'~e~-te~ r~:iã:(l _. sã.o os n~bres .$ enadol;es, se' {} .humilde · 
. ador que .... ~~;_· i:n'!.•U:t·g~ · :~.9~-ç~·a·: h-rir11- .. JAedida .que. não .eonstil;ta ôs. interes~es 

e. pÓd~ 'co.Ín,;r~inette~ . ~ .:futuro ·.a. e cn. ·Ossa pa_t, i:ia. (M1lito ·bem: · 
' . ·.,. I . . .. 

O Sr. Paulo. de Fr.ontil1: (''') ~ ·Sr. ·Pr·e.si()ei1t~ não v.ou ·canÇa.r'· a a:tlen• 
ii·~ do Seiia.doi :e .,.mufto ·.:-r;."I~I10? •. entrar. ná 'JUostão ·doutrlnat<i;, · ~:.~laqva D.().· 

n'nco de emissãc. ·e ã;: úi.i!L can-.bia:I. 
'' ,,,· . '; •. :.:' . : / '' ,• • ' , I 

As bril11anc~e{ â.Ii•sí ctot~_ç!õ_~s. :fe:to.s n·iio 'il;ó pelo. il!Ltl:llrc R Ô1àtor, come 
elo eminen{é Benadc.ii·· p'e!o . ·mstado .. "ae. Pernambuco; me - cletenninaram s'uh-·.' 
ctter t\ ç~;Jsiçler:.açãà dÓ )ni:tst€· .R·c;Jn:t'cn: utna soluç[o a ·um::>, obs~r'Va .Ç;f.'J .: 

qn~ !Ue parece~ i)~~tiente i:!ri. ,:r>:\rte- d3 s. E:'}_, ·. . . 
S. Ex . çlecTúoi.t•'qilc os paize~ ~sfra.nge·iros .ti~(J· pe1'mittein...a exp:l)<' lac; iio · , ... 

(*) ~elo . orador. 
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Os 1l!Jrmos em ·que estão organizados quer a p-roposl,;ão· -da Cama1·a quer 
-o subsbituti-vo da Coliurüssi'io não admiÚem um<J,, hypoÜ;e~e 1Me me p.:ttwe 
-~~olvériJil. o problema. 

O nosso deposito ein ouro -está. nas ger-encias do Banoo do Brasil. Nada 
impede que na: Inglaterra e n.os Estad-os Unidos tm ageúc•ias ou ;,êorrespon. 
dentes do prop-rio/ Banco se forme Gsse d,eposito. Foi .e.:xa.ota~c;nie o que sé' 
fez quando •Se ··t::'atou -da r:xagão elo eo'lmb!o -na India: o c1epo~to ·OUI'O que 
·havia -estava em Londres e .não na ·India .. " 

O oogÜndo panto· é ·o seguinte: po!" que não se recebe o lJ:ilhete !ika 
·esterlina orr · ·doHar? O pi.I.hete dollar vale ouro e é convc-rs.iJv,eJl, o bilhete Jihra 
.:pode ser recebido talvez com unw peque·na <!t>.p-reci:Jção !•f.Jrque os nos~os ·pa. 
·gamentos r,ã.o são feitos em om•o rnas em ,~ibra,s est:erli~as · .. 

Sã:> eSRaS as observações qU:e formulo esJerando que o il!utsre Relabr 
to:me-as na_ dev·ida cçmsiüeração.: (Mui to vem!) 

O Sr. Sampaio C.orrêa: - Sr . . Presidente no prop_osito ·em que estou <1~ 

·não reter os ,&s. Senadores afim .. de que a proposdçã'O possa ser y otada, 
-peço ao meu pr-ezado amigo e moestre, .$r. Paulo de Fronltin; que me pem1H!a 
receber a!i -duas ponderações que acaba ·de fazer ·para <:izet: sobre ellas m 
proxima sessão <'·levai-as •em linha de cont'!. quando tratar do ·~cssumj}to em 
t&ce;,ra discUS!lão. 

E' encerrada a -discussão. .. 
E' annunciaidlt. a votação do art. lo'. 

o ·sr. J..,opes Gon çalves: (!Je!a ·Ô1-éfem) ,_ Sr' -Presic1en.te, votei -peh CO!! 

versão .do Banco do Brasil ·en1- banco en:lissão na' oonvicçi,ic de que es-te ins-
:tituto bancario bastante -conhecido tenha lastro -correspondente âs emisoots 
:que fizer pu erttão que o0 Gove.rnó 'O -habi1Í.te :o:li·a leSt_e fim; 'pois é muito CO• 

·nheclfk. a hLst->l'ia dr;s bancos -rJa errássão que ~Jmittem papel sem lastro, repre-
·sentanclo um verdacreiro instituto_. de papel pintado. 

O Sr. Presideute: -'O~ seahoreg ·que approvam· o artign primeiro, qu!!· 

ram levantar-se. (Pausa.) 

O Sr. Rosa e Silva: (pela o1·c~em.) - Sr. Prcsldenot~·, req-~1eiro a V . !'l.L 
-a verificação da. v.citação. 

O Sr. P1·esid ente: - O Sr. S&nador Rosa e Silva ·requer a verifiracàl 
·da votação. Que:ram se levantar os senhores qne vota1r. a favor ·do artig•, 
-primt;.iro e oo:urerva.rem-s-e. de pé para se proooder ã. cnntagein. (Pa·usa.i 

Votara1n a favor· 25 Sr.s. Sei).<'l!dores e -contra 6. Não ha :numero. rae 
-proceder-se 'ã ehm:;mda. 

Proeede1rdo-so á chruna:'la vevifica-se a -aus<encia dos 8rs. Jolío Ly:,, 
.JeTO!)-YllllO Monteiro, l\1arci1io tle Lac-~rda, Alfredo Ellis, OlPgari:o Pinto e Ge• 
'lleros{) Marques. 

/ 
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O Sr. Presidente': .. - A l<lsta da porta accusa •a pretrenç:ca cl!e ?.7 Srs; ~C· 
1mdo~es. Resp,onde=ni -~ chamà.cla 31 •Srs. Senadores. N5.o ba nume1~o .para.: 
pro~eguil' .na votação que fica :üllad.a. 

·SES~Ão· DE 30 DE DEZEMBRO. 

E' annunci::lda a votação, em 2• •discusão, · ·ela ·proposiçã0 ela -C:!.ma.ra elos 
·ne.putados, que transfonna o Ba.nc.o <1o· Bl-3.&1t em -i;nstituto oemisser de pa · 
']J€1-moecla no palz. 

O Sr. Soal'e.!! d~ Santos : (pela or.à<.nn) -,.- Sr. Presidenlte pedi a palavra 
·pa.ra .enviaor· â. M'l'".!hl. ·a :rp.i-nha declaragruo ele VDto' conotra:ria á .pro].J.osição que 
aéuha cl~; ser apl?;rov-ao:"loa: Eu deveria lel-a dn. <b·!buna, m~l':- ccinlo .não tenh&. 
·o inteorc~so de modificar a o_pinili.o de ninguem e este .c~umen.to a"!)enas di:!: 
n$eito a min:lla !()opinião_ inilividual< contento-me ~m que ooja .publlcaà.ao, afina 
~le que -o f·u<turo ~iba qual to{ · a rt,linha . acç5.o parlamen-ta.r. 

V.em â. Miesa e é lida a segui-nte ·1 

DECfJARAÇ.ÍÍ.O DEl .VOTO 

lJe conf-ormida.dé com a opinião emi-Hicla. r,.o d:l.scur-so t(ne :PJ,•ofoerl na. se!l 
:sií.o do Senado de 4 ele -out~bro de 1919', -declar-o votar contra oQ ·projecto -que 
i!lllti-twJ Q .Banco <lo Brasil como um apparelh" u.nico emts!!'or d'e papel-m.oeda 
:no paiz. 

Os funcL.'lmeiJJtos deste meu vot{) sã.o d!Ol or:der!i dout~nar:ioa, ma.& vis.nm 
·principalmente :r:etirar a minha oollaboração nesses d,bpositivos; qu~ embora. 
.redigiclDs como med!ioda.s de eme::-gencia cl:estinda!J a attender á ·actu.a.I siltua']ãd 

' ' ' financeira ·do p.a.iz, consicllet-o-.as oomtudo prtllridenoias -~ -e:flfuLto duvidoso, 
·qu~ poderão •trazer result:fudos favo.ra.vei·s á. pNn'ciJ.}io, ~a.s de corus•equencias 
inseg-uras .. o futuro, p.ela possível -desvalortzação do no~;"-SO moeio circulà.rü•? , 
.que fic.o'llrá sem as ·inCI!ispensaveis gwrant!a.s para produzir ~ :levantamento .::1()._ 
credito -nacional. 

.~sim -é que por torça da nov., autol'ização, o Thesou.r{) vaoe retira; dú 
·seu slock OUl'O, já cmnprm:n.et~do como ga•;·antia do p&pel-moe.da. em eLrcu-
lação, a im.p.ortaJnc:ià. de •dez In!1hões esterli-nos, r .oara serEm~. ~enrbregues ao Banco 
·do Brasil (sem que esf.e se tra.n.<>forme em um ba~1co c-ffJdaJ.) pe10 valor ele 
trcsentoo mil oontos papel, como -pa)ganumto da ·d'ivtda do Theso~o para com 

l·o mesmo ·bamco, m.edi·ante .::tccord0 feito com -o Sr. Mi:ústrr; da F azenda, en: 
virtude do qual .o banco assumir'á a l'esPOI1.Sabmdad,e do •resgate de todo 
.Papel-moeda. em:titid-o pelo Thesouro, que s-erá su:b•Jstuido pe.ias motas banca. 
trias, fioo.nd.o assi:m o Banco -do -Brru;il como unico im~!Ji:tut.o emi~or ode papal-
lmoella no pa,iz pelo .pra2Jo cl!e de:?; a.nnos. 

O encontro de contas do Thesouro ·com o referi-do l:"'anco não está devi-



damente -explicado ]1el·a propo.s1çao, visto como pela. inerli<õa ·pl"'posta fica ~> 

Governo autlmisado a liquidar em parte e il. ~onsolid.::tr em .outra .prurte a. dl-

vida fluctuante T hesouro, sem fa,zei: ·nenhuma referenci~ ú natureza das oll6-

!I"l1Ções que vão ser r-ealizadas. 
Enii'eL.'l.nto a existencia. dessa div1da é um facto prc;elama.do pelo diSIJO· 

sititvo do projecto qUe ·o aya,!ia ·em oerca de tresentos :ndl . contos Gill letra~ 

venmvei.s 1em agosto de 1923, pOdendo as mesm='\s. ~er ref<>rm.adas com a pro-
l'()g\!lção daquelle .prazo, o que mostra que nã.o ha certey.a de l!iqu idação U! 
<llrvdda apez1ur: dos· T-E!Cl1l•sos ·com que 0 .Govilrno deve contar no r-eferido hanc~t 
cuja :!mportancia não podemos · avaliar 1·esultantes dos luOJ"Os obtidos com a 
carteira de '!"Eldesc.ontos e a renda dos 1m-ees-ou.ro; relativas aos direitos :Ufan. 
degarim~, cuj'O pagamrento desde longo temn.o é feito. dir.ectaunen te no Ean_ 

oo do Brasil . 
· O pr.ojecto d-eclara qUe o Baneo nã.o ·pod"erá. dispor <lo ouro que Ih~ 

fôr · trans:mittide oem vil,tude dal nova disposiçã.o mas· <.'Sbibelece a.o m~smo 
tempo duas excepções a esta regra: - a que autoriza a COl'l>V'ell"SÚO das notas 
bancarlas, A taxa d~ 12 dinhcl>r~s JIOr mil réis; -desde que ·o cambio se ma.n· 
tenha --por tres annos consecutivos acima cles·sa taxa e·, a que 8!6· refere uo 
pr~nchimento de C'Ondições l'elaJtivas aK> a·esgat-e do pape~-·moeda emittido pch 
Thesouro Naoi'OnUil. 

Quanto á primeira excepção admittida pelo .pr.oj1~do relativamente a~ 

empr•ego .d.o ouro qu!i vae ser entregue ao banco e que d.eve.rá ser a,pplica•la 
nA conV"er.sã0 dàs notas banca.rias, esta op&açã.o -tornar-se-á imppssivei !le 

, reali?41r-se se1n prejudicar os inter-esses do lranco', p'O!"(j~ ·este., 'tendo r!· 

cebido o retei-id.o ou.r,o ·na razão de f!Jr;inta mil rêis a lillra dóeV'Elrá. trocai·• 
po1· força da. lei ao cambio d~ 12, 'OU seja ao preço de vinte mil 1'êli.s por ·Ji· 
bra, provocando assim. as especulações meroa,ntis qUe fata!me-nte se darão. 

Será uma t·eproducção do que . passou com a caixa <~e Conversão, que ~ 
projecto manda reproduzir com.o succe~anea da. Carteira. coe Redesconto, que t;i,, 
f·elizes :resultados ap:resent,çu. 

Vê-se assim que emquanto não forem :J.ttingidas a.<; ror.<lições de estabi· 
!idade cambial exigidas para conversão das notas l,x:Lnca;ria." e ;emquanto nã' 
fôr organizado o fundo de 1'-esgate p8jra inCineração das r.ota.s do Thesouro, ·-
haverá em circul•aç!to .dous typos de papel-moeda: - um garantido. · pe!~ç 
depOBfl.os do Banco, importando· .na des·, a!Gri:r..a-;ãc; do (i:JT•..> cmitttdo ·pe~ o The-
"ouro, Qll,e ficará sem as garantias legae!!, por l8so q~re o ouro qUe como tal 
l'P.rvia passa.rã. á ·propriedade do l:ianco, nos termos da a utori.za.ção legisla-
Uva que ~ vae v.otar. 

E foi p~ra desfaZer o ·mão effeito desil<!- diíf.erenr.~ação ·perigosa que o 
pr.ojecto reconheceu a necessidad~ de ser constitu ído um fun<io. de resgllll 

par.t o 'papel-moeda emittldo pelo Thesouro Nacional, empil'egando para ess! 
fim .os re~ursos que seriam fo!'n ecid!os pelo 'banC'.o e !Jr:ln:cipalnlen.te pelo 
T.hesouro, desde que para conséituição dessa caixa e-'lpt>elnl o compro:ni&'~ 

<lo banco ficara. 1imit.ad.o á impo!'tancia d.os lucr·os obtidos pór elle duranlt 
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t periodo do resgate, deduZidos 10 •1• ']:)ara o fundo ce reserva <lo banco e mais 
15 ., •• para, os accionista.s que di;pon<lo ue.<;sas garan<tin~ terão ipso tactt>' 
varo~sa~ as ll:'leSpéctivas a<:Çites. · · · 

E' preoiso, .. porém, dizer que esse.s 'lucros que · ó banco f!oa .obrigado· a 
conservar .'em.· <d~p.osito ·par·a Te:força~r .o fundo de resgrute ·podem ser disrJé!l-
sados d e jigur•ail. cant .aqueUe destln:o. diante de outra ob~"igaÇão ct.ead;a peJo-
projecto pa[·a ~Úe seJam consi.gnad~B· amÍ.u.aJlmente ua lei orçamentaria. . re-
cursos des tinad.o.s ao fundo de reserva ern ·quiJ.Iit1a pelo menos igual â. dos: 
lucros .do banco, a.pplicada no anno anterl<Or â.qu-elle fim esrJecta'l. . 

Alêni dilsso, _contituido como v a.e se-r com os recurso.« çlo Thes'!ufo, o· fUn-· 
do ~ resgate s6 será applicadQ na lnelnerat;ão do papel· móeda dQ Thesouro. 
qua.ndo a taxa. cambial· eetiv.er abaixo d'e 12,. .sendo pelCI .contrario convel;:d~o
em ouro, e 1ncor.porad.o ao. lastro l'f.o ·bànco, deS<l.e Q.)l,e o .camhlo stiba . al~n 

daquel!a til;xa offic!at'. . .. 
Assim . ·pois, . ~s recursos do Thesouro servJrão .àiud1;, nesta hy.pothe.<:e· 

pam ref.or ç!U- o fundo de ·ga!antla .do .ba:Q.OO, . com a depreciação u-rem ed:i:t-
vel dafl .n.ota.s q.o Thesouro ·qUe sõ:o · lnco.nvartivels. 

Ora essa massa: de. papel-moeda ·sendo hoje ·com;dderavél, a ·desvalorlza-
çãt. de:i'Se .dinheiio import.aXá em augmentar a carestia da vida não podenllo-
~ baixa do cambio '-dei.x:aT de influir palr'a d (fficuJ.ta.r os recur_sos - l~galmeute 
destinados â. :t'or:rnação dó ,fun·d'O de resgatu, 

São os meu:S ·anhe1.os· de patriota ·.:~{ue t!J;es vacUc!nic,3 não se realizeJV '·e . 

lque a~ notM bamc;arias, emittildas de ·a?cÔII'do. com: a futur'a lei, n:ão venham a 
saff.r<er a influencia de alg·uma. <erj!se, ·igual :1. outras que teem perturbado n. 

hl!da dos ba nc?S e missores, que já goi;a.ram. do priv:ilegto de ser o reserw:torl~ 
·monetm-lo do f(Jlliz . 

Tenhamos em vista o exemPl? de 189Z, quand.o 0 Banco da R epubUca. foi 
pnvestido de igual favor, tendo porém que desapparecer, por não dd.s.pôr de 
,um fundo metlllllico sufffcient-e :Para fazer pag-.Í.r á vist.H, os seus bilhetes :H> 
]POrtador. 

No caso 'ac(:.Ual .. cresce ·a oopíliança, no :Banco do Brrusil .por se <tratap: ·de um 
tabelecimento do palz to cujog In:tere.ss~, ~iã.o foram dievidam~nte acaute- · 

pados embora reca.ia ta:inbem sobre o Thesour o a respons~bflidade da no~~ 
(elllis'là{) bancaria; ma.s o ~g.o eStá justani<mte em nã'O ser dete.rmdn'l.d& 

m limite vara essa em~são, que pod>erá ser feita· sem a!Í r-estricções Iegaes 
~t fQr<-_,a de abusos que venham d._esorg.a.n..izar ô fundo de- garantia com as · 
acilidades d'eccmr.entes na formação do ~a8tro em effeitoa CO'IlUIIIeréia.es. 

1 
São .este s PirJ.;cipalmente os r:eoelos em ·que báseio o meu voto <10ri-

~l'arlu á rn'Ollosição.' - B~ares .ctos Sant_o:r. 

E' HPP'I"OV8JàO O .seguinte 
• SUT!STITUTIVO 

A'l"t, 1. • FJca o . Governá -autorlza.cto a Itctuldar e a consolidar por parte~ 
a divida flu ctu a :qte do Theso~ro N acional , apurada até :n de del!l!IDlbro de 1923. 

'. 
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a) , reahlzando ou contractail'dlo os opet-ações de credito, externas ou in-
tarnas; que forem .precisas pa,ra -consoldda;r no todo ou e~rÍt pa1··te a d!!.vida r.u. 
<:tuante do Thesouro Nacional, a.purru:l:a em 31 dt! dezmebro de 1922 poden-
do., Pa1'á. isso, estipular prazos, Juros, .gararu;,ias g.era-es '(!>U· e~peciaes é 'as clau. 
:suJas necessarias, ·ficando, outrosim; auto.rl2lado a contro~etar as eonversil<~ 

de dividas do Thesouro. Nacional, no pmite destas uma V:,!lz: (lUe -t aes con-
versõe!'l sejaqn ma;!.s vantajos~ para a Fazenda Nacional; J 

b) transferindo para o Banco do Brasil -a propriedade de dez rni1-hões ~ • 
.. sterlinQS do stoek our-o ~ fundo de _garantia do papel-mO'Elda pel<) Pz-eoo ,k 
300.000 :0(}()$000 (tt'B&entos :mil eont{IS diê réis), papel, pe:r conta:. da divilla. ~o 
Thes-ouro Nacional ruo meamo Banco, uima vez que este S1e obrtgue a liSStt-

m.i'r a r.esponsabilidad'e de resgata:r todo o papel moéda em circulação, emit· 
tido _peJo Thesouro Na(ciorral até à. data da presente 1ei, observ~ 'a9 ,~. 

gu,l.n:tes condições. 

Primel•ra - O Banco .contrac-tarâ. com o Governo a ;regulaan<entagão dl 
facillciade e:rn:issora cessando então vara o ''l'hesouro Nac1odni:ü . o direiÚI tie 
eml:ttir papel InOeda: durante o prazo do co:ltra<:to o qual será d-e 10 ann~. . . 

Segunda ...,.. ·As emissões d~ Banco seríi;o feitas. sob-re 'laErtro. meta!Uco 4! 
ouro á taxa de 1Z (doZ'e). dinheiros,- por ml:l rét.o;, e s·obrl'· effeltos co-mmercia;~ 

.qae ~tisfaça.m -~ condi_gões .estipuladas -no c0!1t.racto, semi.o a 'J:>;:Wte .. ou.r0,cot·. 
responden-t~, no minlmo a urr. <t.erço oo valor da emissão salvo em caso de 
necesgi-da.de extrema .reconheci-da por deereto do Pod!er ·Executivo, em qu~ 

-o Bauco pa~ ao. Thesow-o Nacional ·os jur<l$ de 12 :··!• tdoze por oento) ao 
.anno- sobre o excesso emit:tlido ·qu-e estiv.er em circ,ulaçã.c ~-

Terceira - Logo' que -o fundo de re~'::-va. do Ba.noo tenha -amtingklo l 
importancia. àe 100 .{)00:000SOOO f cem mil contO!! de réis), papel, dni-ciax~ o 
mesl'no Banco o .r~gate de> papel, moeOO. tlo '.rhes<>Uro Nacional-, ernprcglno• 
nessa operação toõos os elemoentos ·àe um tundó especial -de . garantia • 
de conversão f•ormado: 

1) com OS · lucros do Banco. depois de J.~duzidos 10 "I" (dez por cento! 
para. o fundo ~de a<ese:rva e os diividendos •l~ flOrem devid.os ás· a;cçõ(>s, ymi-
tados estes ao ma.ximo de 20 .•1• <vtn<te por cento) ao ar.no; 

2) com a importancia. dos divldend(ls que c-ou.lio~em ás acções do Eal<CO 

:pertencentes a:o Thesow-o Nacion<!J.,, até final r~sJ:'te 4~ paipel ructld& J'J 
mesnio Thesouro . . 

' 3) com os recúrsos q·ue 'forem_ annualmente consigna d-os Pelo CJngril!ISO 

~"acional nae leis do orçamên<to, em ' importan-cia pel•o menos ~gual á par2 

-óos· lucros do Banco leva·d'a. á coDJta do. fundo especia.;. ~ garantia. e dl 
-conversão do anno arrllel'ior, etnquarito· não far ultimado o ~gwte de (~) 
-o papel moeda. do Thesou.ro ·Naci~nal ·em circulação na. data d.es:tk. ~el: 

Quarta :-:- O fund-o -especial ~e ga,rantia e de conver,sã,c; . ~verá ser l!l' 

t>lieado na acquisição .de ouro -metaJHco. !i. ta:lQ'I. die 12 ddnl1eiJ;os ·por mil réis: .. 
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Qülnta ;':'; . . 'As n'~·~· •qlJ:e .~arem . ~mittirlas pelo BlJ,iu;Q •d•e :confor:J'11idadtY 
: (.'• , .. ' ' . ' ' ' ' . . ' . 

com e~ ta'' 4ei . <lle-r:.ão',/ .0=99. •.legal ,. '1>· · pote! ~it.'li'fLtoriG ·eT•:: tudo o parl.z ~ !rtlrão 
conv-ersíveis em' óui:oo ·e .fL 'l(i·sta~ ·â tax:a de 12 (doz.e) ·élinh;el·~-o~ por ·mh réis, nas 
conUlÇÕé5 dl~ttD.iita~- ~o ~e~eio: n . '1;-675 de s de ~ie~emtro ;~ 19o·6, desd.~ que 

taxa se· 1Jei}ha marutiqo '·{i~~~nte 'o ':Prazo· hunea, 'ir.f~riQr ,f!. tires ~nnos;, 
'· fÔr fix~do' .no oon<tracto; . . ,•, . 

scrtà ·~ ·:-P,~a occ?rrer :a ·al')tecir1ação da.; il{eC:ei.ta: d~ Upiião, abrirá o 
ao Th;~~oW:.(l) . ·efu cadi anno um ·credito ·etn ·l}otrta CaJ'I'ente ;a;tê· o maxíinO> 

quarta. ~a~.t~ .di :.ll'e~e!ta . or:\:adi para. eà~e ~nno, ~.onta que ser~ J.iq_uiuaüà' . ' . . . . ... , 
de. ~;-ercidi(); 

Setima - A.~ · n.cções do· ·~~co;:& P·r·es·ente ··ou de fUtll:l~o ;pert~néeu·tes; á 
serã,o iricorl)oradas ao ' .patriinonli-o ina1ienav·ei dJa Nação ; 

Oitava:"-" · o ' Bafico' .reforme.Dá: no >toê1ó ou em pa,rte, por l?razo não in,fe-
aJ.i,)los, o saldo · do .actuE~-1 debito do ·'rhesouro . para com c 

"""' Cessará o furiccioii'am:e'nto . qa a;ctual C~rteira de Redesconto d()-
!ogo qU:e entte .. eÍri ·vfgpr '• o conkato autoriza:do n!:!sta let; 

em. deposito o ouro qu·e lhe fôr 
em · virt~de · ·desta lei, ;para os pns nella 'menciouados ;. 

IDeclma primeira ~ o' Gover11o 'estabelecem no contrato que ·V'ier a .as-
todas a~ ~ondiÇ!)es .qu~ jÍllgar ' necessa:rias ou convenie~tes á fi~cali-, 

dos act-os do B<~,~co ' e á . defeza, dos direitos e interesses do. Thesoil~ 

Decima .segunãa. - O Preside·n~e do Banco sel:-â ii.;r.emente nomea:do e 
demitUdo .pelo· Presidente da ·Rep'Ublica,' e ter'á direito de véto 

W. qualquer del~beraçã.Q da Dirctoda~ 

:Art. 2"·. Revogam-se ás disposif:Õel\ em contrario . 

Sala das Sessões, 29 de D!Jzembt'o de 1922. - Sampaio Cm:rêa. 

O St•, Presidente: ·- Fica i;irejudicada a proposição : 

O Sr. Jet•onymo' Monteiro (pela. ordem): - ·Sr. Presidente, faço identl: 
·' declaraçãd de voto que .enviada á Me~a pelo honrado Senador pelo !Estado 
~ o Rio Grande do ISul, .contt.-aria á proposição que acabá. de ser e;pprováda . 

este voto serão o_p:portunam~rlte adduzidas da 

O 81'. Presid:ente: . 
I , 

A. · de<:lai'ação de V. !Ex. , constârá na a c ta. 
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SESSÃO DE 30 DE DEZEM:BRb. 

O Sr. Jerpnyf!lO Monteiro (•) - Sr. ):'residente, nos ultimos momemoa 
da presente sessão legislativa, tenho grande peZa.r .em yfr prender a at . 
. tençã.o do Sena1lo com. a minha pala.VI·a. ~raca e i}b~cura (não apoiados), Je. 
vandn •certamente desprazeç a ca1la . uni dos· mel.Js nobres collega.s, visto 
como .bem melh-or empre:;a.do -seria o seu t;m:Pi> se outt·os mais competentlls 
,e mais brilhantes ?lessem tratar, desta tribuna,_ do assumpto que a el,la 
me traz .. 

· .. I 

Honteni., ~r. Presidente, na nossa .s~s§;o n()cturna, · tiv~ a ouSadia do 
vir particl:par de. discw.ssã.o do ·projecto ,sobre o Banco emissor. E esta 
minha ousa-dia foi conf.esse.da logo aq irllciar , a minha ,oraçãQ nesta Casa, 
salienta'lldo bem a sorpreza com 'que. ·i> Senado .recebeu a. n;linha' entrada. em 
debate . sobre assumpto de ta,m8inha r'e1eván'c!a.. • 

E' 'veso nesta e na outra Casa do Pàrlª'mehto reservar-l!le qua.lque~ 

mag;no assumpto, quer de ordem fma:nc~ira; 

para as .grandes .competencias, ,fl.i!J grandes 
um dos ramos <lo Poder ·Legislativo. 

·Cl.uer. de 
. illústrações 

' 

ordem econmuica. 
no seio de cada 

E isto, Sr. Presidente, commummente occ~rre, quando· não reservam para 
os membros da Comrí:üssão de 111inauças, para os . eminentes representantes 
que habitam regiões tão elevadas, o -direito, se não exdusivo, ao menos, pre· 
ferencial, para emittir as .sues ·opiniõeS sobre tLes as·sumptos., C;t'llSa. pasmo, 

, Sr. :Presidenté, é motivo de espant~, vêr-se um. dos repr!)sentant(ls qu~ não 
participa dessa elevada Comniissão, um ··dos representantes· que não póde 
appai'ecer como autorjdade, quer sclent!fica, '<l\ler· technléa, em assumpt01 
de alta. importancla social, tomar a .palavra para · trazer alvitres; suggest~. 
l«<'mbranças. que possam encaminhar a _:uma solução ·mais segura os pro-
blemas em debate. A collaboração destes é sempre, se nã:o -hostilizada, mal 
r«<'cebi1la, porque se lhes não confere o direito de toma.r,. J?arte em tràbalhos 
de tal magn1tulle '. 

!Mas, 'Sr. Presidente, .eu, que não mé conformo absolutamente com uma 
situa~o dessa natureza, entendo que a nossa, funcçã.o, ne,sta C~a, no man· 
de.to que nos foi conferido, obriga-nos a collaborar em todos os asS)IIIlptos ilf 
alta. ou de minima importanc1a, a intervir em seus debates, trazendo, ~~ 

' médi.<la dós nossos conhecimentos, o concurso necessario para a melhor so-
lução de cada um delles, eu, que assim a. CO!Uprehendo, não COmo uma. f!· 
culdade a mim inherente, mas como um dever a. mirri imposto, não s6 pel 

.mandato. como tambem pela -respon·sabniaade qüe - me assiste no ex 
desse cargo, eu me adianto sempre para intervir, parn· collaborar;-, para 1!1-

(*) ~ão foi revisto .pe'lo orador. [)iscurso vroferido na hora do expedient 
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bater qual·qtrer destes assumptos e .problemas, ·quando trazidos ào tapete ela 
discussã-o nesta ças.a,. 

Eis alii, Sr. Pi'esÍ·d.ente, as razões poe que, h ontem, com sorPt:eza geral, 
tonforme tiVe occasiã0· de obsel'va'r , .. e~tàm:pada nos sem-blantes: de cada um 
lCI! meus colle~·as, eu rr)'e a!p·resentei na :tri'b)inà: para particLpar do debate em 
torno elo . proiecto sobre 6 banco emissor. . 

Esta observação . qt,te fiz ao fnú:iar a se&sãa. de ' hontem foi corroborada 
~elo gesto' do Sen~do, recus<{ndo-me. a pa:lay~·a para proseguir,' na sessáo 
de hoje, 'a dduzindo as considerações que vinha :i'a:?lencro. 

Esta·. attitude' dos meus 'hont·aãos col'legas ·ün'ha como ca'Usa sup.pór que 
'a minho. presença n>t tribuna, traz!!\. o P!';nsa-mento occulto d~ razer oblltru-
cção aos trabalhos da ·Casa, · afim de evitar que a medida~ referel1te aó Banco 
Emls~m· trvesse solução . 

IMest'no acreditando ·isso., Sr. P.residente, eu considero que a attítuae as-
sumida para commlgo nã:o foi da;; mais distlnctas; putro poderia ser o pro-
cesso empregado para ·evlia'r a obStrucção; max•mE tratando-se do obscllro 
collega (não apoiad.JJS) que sabe facilmente attender a ponderações e solici-
tações de ordem :Superior , qua'nllo os altos interess es da nação exigem uma 
trun&ig·ençia em seu. bene!icio. 

Mas , Sr. PO"esidente~ não elevo ' continuar a repisar este poiita.. E .. um 
neto consummado~ •é um facto ·passado; apenas o registro para que, de outrà 
vez, se me nãoo !o.ça, injustiça de acreditat· que esteja sendo l.nstrumento de . 
paixões ·ele OJ,"dem politica ou de interesses inconfessaveis, ou de recommen-
daçõ~s ·que possa ter recebi~o de terceiros, 'determinando 0 embaraço a~ an- . 
damento dos nossüs tll:'abalp.os. 

Feitas estas ligeiras ponderações, eu devo p·rosegulr na ordem do dia as 
eonsidera(lões q•ue estava: fazendo sobre a materla em debate, e me reservo 
para quando estiver erii. discussão a medi·da , (Muito bem.; '111111-ioto bem.) . 

,, O Sr. Jeronymo Monteiro (*) - ··sr. Pres,i·éiente, reato as cons·i dera~ões 

t1ue '<inho. hontem fà zendo a . . :espeito da proposiçâo ·sobre a· creação de um 
anco emissor, 

Tive hantem occa!!fão de mostt-ar o ,inconveniente que existe nesta pr'u-
osição, dando autqriza~ão ampla ao Governo, para, resolver e decidir asc 
umpto de tal magnitude, · quando esta attribui\;ão deve melhor ser exe;rcida 
elo Congresso Legislativo, instituindo-1Se todas as condições , em que esta 
1'!iiLnização deve ser feita. Falléi àinda e ·salientei bem; quanto ao. que 
st~helece o .<~;rdgo 1~ . letra b; referi-me ao prej-uízo que soUre o Governo. 
ransferindó ao Banco, para pagamento · de contas, o deposito ouro que con-
htue a U!Jica res!stencla do nosso palz. 
E~te prej'uizo sõbe á cifra' de cento e cin~o mil ·COntQS,, porque á tâxa 

t---
(•) Não foi revisto pelo orador; P.t•oferk]o na discussão. do proj ecto de 

J·r.amcnto do Exteri·or. 
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cambial acttxtl, 08 dez milhões de libras que temos em deP1)sito ·e que sedio. 
transferidos ao Banco do Brasil ehl pagamento de contas do Thesou1 '!" 
Na.oional ... 

O .SR. llUNillU MACHADO: - O Banco vae-se chamar. "Banco Pichardo•; 
systema. reintegrativo. 

O SR. JERONYMO MoNTEiRO~. - ... poderão produzir quatrocentos e einco. 
mil contos e deste grande "·stoc:k" valioso, facilmente a,puravel em ·m()t((a 
con·ente, •vão ser t1ansfe..-idos ao Banco tt·esentos mil contos. !?or cansa.. 
gulnte ba um prejui:zo, para o Governo, de cento e cinco mil contos; . 

~Mas não pára ahi a razão em ;que ba.seio a m-inha opp.ostção â. propo-
sição. Outras disposições chamam-me a attenção e me levan1 a. combater a. 
m!Lteria. Ainda no ~art. 1•, na. condição primt)ira, estabelece-se o prazo a& 
dez annos pare. o resgate do papel mol.'<la. 

Temos em ckculação, como ·hontem disse, .um mll·hlio e oitocentos miL. 

contos, cifra redonda, de papel moeda e ma~s quatrocento.s mil contos da 
carteira de redesconto produzindo um total de seiscentos e tantos m!l con-
tos. Esta avultada somma deverA ser resgatada pelo Banco dentro do pra:oo. 
de · dez anno~ . 

Quer dízec, 200 mil contos por annQ, o que sign-ifica um ali{) absur~o, 

uma impossibilidade para as fOl"ças daqu:ne estabelecimento. 
O Banco do BrasU, .Sr. Presi>dente, tem presentemente o capital de 10!J. 

mil contqs e e réis e um passivo de um míl•hão e 200 mtl contos. Quer dlzet• 
que este capital não offerece resistencía alguma ás contas dos dePQsitantes~ 
Estes f!Ó confiam na<Í.uelle esta:beleclmento po11que 'Vêem atraz delle a &uto-
ridade. do Governo •para acudir em qualquer · momento a.filictivo, fazend~ 

emi&sõe!< e lhe dando recur;,os. 
iPois bem, com este capltal de .100 mil contos de réis, diz o projecto, o 

Banco terá de apurar em. seus lucros uma qua.ntia superi1lr a 30 mil conto!!. 
de réis e :Só depois de apurada esta quantia é que elle entre.rã. p3Jra, a. con-
stilmição do. fundo de reserva com as sobras ou os excedentes das rendas, 
.depois de excluídas essas duas cifra!!. 

' Ora, !Sr.' Presidente, não se póde comprehender que um estabelecirnent& 
de · credito, tendo apenas .o capital de 100 mil conto:; de réis, PO!!sa chegar ao 
fim do anno registrando em seus lucros quantia sú.per.ior a 30 mil contos 
de réis. Isto representa simplesm ente um a.bsurdo em materia commerclal ~ 
bancaria·. E é isto que o projecto estabele.ce sem tér ao menos um pouco ~e 
consideoração para com aquelle:S que acompanham QS actos da administroçiio 
e podem ve-rificar q'lle abl esta. conelgn~a uma medida. int!limmente ab-
surda. 

A condição segunda estabelece que: 

"Segunda - As emissões do Banco serão feitas sobre lastro metallt~ 

de ouro, á taxa de 12 (doz;e) dinheiros por mil r'éis e sobre ef.feltos com-
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. ': . t merciaes que. Sàtisfaçal):l .as :condições estipuladas no ·colltracto, sendo a parte-o 

ouro cocresporrd~nte, rio- ·minimo, ~ um ·tei-ço do vaJor da emissão, s~vo em. 
caso dé. neéessid~de · extrema1 . reconhecido .po11 decreta. di:> P·oder Executivo, 
em que o ,Barico ·pagai:â aó Thesouro Nacional os juros d~ 1'2 J!": (d~ por-
cento) a;o :anrio sobre o e:l>cesso. emittido que estíver EJm . circulação~'. 

Vem~s a:hi, Sr, Prel;l·Ídente,' ·qU:ií ·.o Banco pôde : fazer. emissões ba seadas 
no fundo o~o, em: ef.feitos ç;ommerciaes e ainda pôde fazel-as quando· autu-
rizadas por um decreto especial do Poder· Execut ivo : Chega o pr ojeetQ ·'ao-
seguinte resultado: emissão com rastro nietallico, emissão sobre efieito~ 
commerdaes e emissão . por meio. simples ·~o ~nco autor:j:ado por decre to-
do Poder Executivo. 

o SR. SAMPAio CeRR:IhA; -'v., lllx .. dA., licenÇa para um a.p1!Jrte? (Signal 
ae assentimtm~to ito orador) ., ks emissões .s®re e 1'feiFS!s commerciaes. estã.oc 
dentro dos Umites ·~as emissões sobre lastro ouro, por tantp, si'í:o uma e 
a mesma c ousa. 

iO SR . .JERONYMO MoN:iJ!iliRO: - Sr. PresM·ente, cli~ o horu:ado e distincto .. 
mestre, :Senador pel.o Districto Feder~,tl , que as emissões sobre. effeitos com-

/ ' ·- . 
merciaes estão e1icravadas dentr(). das emis~ões soQ!.·e lastro ;metallLc<L 

Eu acceito a eXIJli.cação, me.~ não. altero 'o meu argument o : Ha umr"' 
seg-unda 'espe-cie 'de emiss[o, -Wql,ielia que 11ã0 tem ]astro algurrn; e que não· 
tem outro documento ' 'Pare. se ·ba:s.ear senão o decreto do Governo aut~·ize.ndo -a. 

· Alhi, Sr. PI: e~ldente; s6 ehe~>moe a uma de dua'"' conclusões; ou esta 
emissão ê feita para. ·.attende·r <t!! ne:cilss1dades do Thésouro, e então não tere-
mos adiantado coúsa alguma, ou ella ê ·:j:.eita para attender ás necessidades 
ila praça. ,se 'l'ô•· ~ara atte~der ás necessidad~s . do ·Thesouro, nós vemos qué ." 
o Banco autori2la o Banco a emittir para. si proprio e ainda· exige que o--
Banco lhe .pague juros de 1'2 •!•, ·O <que é um " absurd-o. Se ê para attender 
a necessidades publi'cas, quaes as 'garantia s . que .poq:em ser offereeJdas. a esta 
emissão? (Pausa) .. 

Se ê para attender âs necessidades do commerc;;io, a que juro vae 'este · 
BRnco emprestar · esse c1inhe;Jro em:ittido, se elle paga ao Governo 12 •1 • e.· 
\@m lle confiar . ao particular, extgindo deste que lhe dê :remunelt'ação do · 
ca,pital emprestado?_ 

Teremos como . coJs~q.~encià um jur.o de 11sura. A medida .assim. é com-
Pletamente contraproduce~:~te . 

O SR. 1SAMPAio Co~n:l!lA; - O juro, de 12 % deve ·Bel' como · é no Reich-
Bank, um juro elevado, para impedir os excessos da. emissão, sõ admissíveis · 
em casos 'excepd onaes, oem' casos de. necessidade 'extrema como definem e:·. 
proposição e o· pro:prio substituti>'o em casos de com=oçâo• ou oonrle.graçã,o, . 
em crises accentuadiS·simG.~ dC' erario. ·conhecidas 8 proclama.daf ;pubuca ... · 

!mente por um decret" d(' Poder Executivo. O Banco .tem então autorização .. 
ll!lra emittir com os jut·o."' de r2' ~1··. ' 

O SR. JERONYMO MoNTEIRO ! - O aparte com que mE- honra r. mestr~-· 
eminente ..• 
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ü -SR. SAMPAIO C-oRR:ÊA: -'-· 1\II-estre, ~ bondade de V. EX. 
O SR; JlilRO~"Y:r.m MoNTE:!RO: - Rendo homemigéjy{ a quem ·-~ nieri::ce . ú 

:.;ap_aJ:'te com que 1!le honra O. eminente mestre, deí_xa de j1é .o meu .arguri1ento, 
"e. é ·que se essa emissão autorizada JJelo Governo' se destina a, necessidade do 
'·'IIhesouro, nós temos o Governo a u torizundo ·O , Banco a ·:!'azer ' emi~sãc, e 

-~ig<indo que o Bane" lhe pagu e ·pc-~· I!!sc- m-esl).~C' Otl\ iurc· de ·12· •!•,. 
O ..SR. ·SAMPAio CoaRlllÁ: '-'- Sâo eÚei tos puramente coin~erci~es. ' 
.O Srr. JERONYMo MoN~IDIRO' --"-'- Diz o projecto :. "'Salv.o em casos de ne-

. i ''. ' ' " ' ' ' . ' cessiaade extrema, reconhecida. pelo Pocl.er -'Executjvo, casli' ~ssc ···eti· qil ~o 0 
"!Banco· Pa?Má os j uros de 12 ó!•" , 

EStou ·argumentandé> ·com a .pr:opna let'tr" do pro~ec tc.. . . ) . 

O SR. SAMPAio Conn:ll!A: - V ,. Ex. à.rg•umenta com a proppsição? Esrá 
"ll~m Clara. a ;restrícçã". 

o 
9 

SP.. 
SR. 

JERoNY?>ro , MoNTEIRo: . '-.-- .Eu ··acllo que ,·n1\.c ~stâ :dà.ro. 
SAMPAIO CoRnlllA: - Restringe as emissÕe\1· ·érri g·éral. 
JERONYM'O ÍI!I:oNTmao : -'- ,As emissões po_dem· ser sobre lastro me-

·tallic:o. e sobre effeitos .commerciaes. São as duas hypothese!!.'. Agoi·a,_ .porém, 
_"pod~m. ser ainda. por acto do Governo. 

o .SR. 

0 .SR. SÁMPAro CoR~A: "7"õ Na parte a;· effeitos· .commerciaés. 

O Sa. · JERoNYMo MoNTEIRo: ---c ~ntiic , acceito a explicação de V. Ex. 
_-para. cheg-ar á conclusão seguilite: . qiie esta medida é, sob todos os pontos. 
eoütrapi·oducente. ' Teremo~. um ba:q.c·o !~zendo ·emissÕ~s ,especii!-Gfi po1: auto-
rizàção · do Governcr e esse .dip.heiro se destinará ;i!-.' ser co)locado no com• 

:·roerei o. M~s a que j.uros a op!'ràção se re'ali~al'â: ?. 
0 SR. SAMPA'Io Ooruil;:A: ·Sómente em Ga:S,? de ne,C;JSS-ic1a-c1e ex· 

- trema. 
O SR. JRRONYMO MoNTEIRO: - l\'l;esl'!~o ·em. um caso ele ' .. necessidade ex-

·tr.ema, deveria ser ep.tipulado meticulosarr..ente. 
·. 6 SR. SA~PAio coim:il:A: - Pe1~mitt;a-mé .'\r. Ex. uni aparte -.. E st:1. res• 

"tricção, que é clara, consta de tod~s os . banco.s emissores. Est:es· não podeni 
·--emittir além do 'limite fixa-do, senão em casos excepcionaes. ··.E o··.freio para 

I . . . ' \ • .' 

--que ~ejam realizadas ta~s operações é a <.onsignação de um .juro. alto. 
O SR. JERONYMo MoNTEIRo: - ·Y. -Ex. ·está me. fotçarido•.' a aptecipar, a 

•precipitar . u}na conside,raçÍio que eu 'âese,ialia fazer 'tarde, ... ' 
Observá.mos po1: occa,si~o da gu'erra que essas emissões·. e;xcepccional· 

mente são feitas. AsPim no Banco ela França, por ordern do Governo. 
•assfni, no :j3anco da 1ngi~terra, Onde h-l. pOUCO, Se fez uma emissão Mssa! 

-condiç,ões, mas por m<Jti'vos excepciona!issimoE, em ~~rtude .da conflagaçfio 
··européa . 

0 SR. SAMPAIO CORRÊA: - Exactam ente, só por · motivos execepcionaes . 
6 SR. ·JERONYMo MoNTEmo: - Devemos' precaver os i:tüeresses do Tbe-

-~l!oure e e!!tabel!'>cer uma. prescripção bem .clara, be·m inci:siv>a, de modo 
_ .. que flque patente que o Governo só poderá lançar mão dessas 6missões 
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•espeéiaes por decretq ·do Executivo, quac.do se verificasse mna dessas con.,-
dições, corho' cl-apúdade Prtpl~C:3-, C()nffi.O.gTação, OU OU&_:O qualquer motiy;;. 
i!XIraordi.mi.ri.o, . que ~~v:asse o -:Governo a. essa · medida extrema. 

o Sil,. S'\MPAio ·co'(~A: ,.__,_, Acredite. V, Ex. que o meu proposito é ~es~ 

tringir esses caeos e cel'ca1"os das maiores· gaL-a,ntias. A p-roposição vinda 
da -cam~ ;doii Depu.ta,(l.os · àdm.itti que a emissão, a.lrém dó· Ji.mite estabele-
cido, fosse ' feita · e.m caso ·d·e <neces~idade extrema, .mediante a)ltOrlzagão de 
l'ocler .Executiv.o. Não serià · convendente. E o ·rubstitufivo exige que 

· a necess.iditc'!e extrema. seja assignaiada; · por um decreto do Podar Exe-' 
ttitivo . l$:~o to_'rna., .p\lblipo 'o acto. _1\. définição, a ·camcterização dessa .ne-
cessidade extrema · .não póde permanecer s.ecreta por.qiié -não sabemo11 .o 

'!Ue poderiií: determinar a ne~essidade é::itrefua .. 
o SR. ,J ·EIRoNYMo . MoNTEmo: ·:. •. · ·E, !ixacia.men.te esses que fle podem 

prestar a !•n-te:roretações .a:e toila a !Jrd,em. E' justamente cont.ra· isso que me 
insurjo. 

O SR.< SAMPAio ·.:C'oarul:A: - Essas ilisposições de nécessidade extrema 
constam .da · legislação de. :todos os paizes ~obre ·ba;n~os emissores. Em .ne-
Jlhum delles 'se determinam. ai! hypotheses precizamente. 

' . . ' . ' .· . . ' ' o SR JERONYMO M0/"1~0 : . -,-- Mas .cs outros ' pa!zes teem a sua· legislil-· 
·~~o nn,lit·o· melhor ·asseP,ta.da· (!o . .que o . ·:u)sso. So~os muito atrazado~. Es-' 
.tamos em üm perÍodo de· civilireçã.'o em 'Sliie '.precizumos de leis que sejam 
.claras, fncisi'Vas ·. 

Mesmo ·a,s$.illj, a cada ~S'o ·esbarramos col>Í.1 "um · escandalo, :troiJeçamos 
nelles, v~rido -rasgar-'se a• CoilstituiÇão: ; rio~sa mag-n~ .Ú!i .e mais impor-
~antes disposições legislativa&. dq paiz .. 

O SR. SAMPAio CoRR~A: - Por .ahi; V., .:Ex. chegaria a provàr o contrári!) 
-do que deseja. Se a Co~tituição ·é ~sg-Rda· mesmo nesses casos. • . 

G SP,. JERoNYMO MoNTEJ;Ro !• ~· Por i~f:'o .mesmo, devemos votar leis q:ue 
;não SE prestem absolutament~ a lnterpr-etaç'ões. diversas. E' ne~se senÚdd' 

• • ', • ' I • , •'" 

~ue. faço as ni.lnhas: .observações, pedincto · r>erdão ao meu eminente amigo 
;> mestre ... 
! · O '. SR. fSAMPA,Io CoruU1i..i.:··;:c- _:V. Ex. al?sim me obriga a, não dar mais 
-apartes,. 

O SR .. JilmoNYMO .MoNTEJIRó : - p.or dive:ngl!r de 18. Ex. 
O SR. SâMPAio CoRilffi:A: · ~·: .V .. Ex. estái discutindo o assumpto com gran-' 

>de autoridade. 
O SR. JERoNYMO MoNTÉIRO: ,.....,. Ma.s ·penso que, por muito .obscuro 'que 

·seja, acredito quf o ,nobr,e tepresent"lnte do Districto Fed~ral me dã. per:~ 

.missão para 'que eu .p:ossa mani;fef:'.tar o r.:;.eu modo de pensar. 
O Sn. SAMPAI~ ·Coi!IDlA: .-. Reconheço a autoridade de V, Ex , para tratar 

.deste assump>to. 
O Sn. JEmo~YMÓ ·MoNTEliRo: --; Vol.tarei a tratar, Sn Presi.dente. de um 

;ponto de qu.; ~«>·· ooc~·pe1 hontem e que ;não ficou basta.nte esclarecido; . "o . 
.da condição primeira ·do art. 1", que· diz: que o Bauco contratará coni 6 
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Gove~n.o a: regulamentaÇão ·da faculdade :e~ssàra, cess:ndq então p~ra o .. 
Theeouro Nacioná.J. o direito de emitti~·: pape! moeda dur~nte o. prazo dO.· 
contrato, o qual sel'ÍL de 10 annos. 
. , .Não me posso, Sr. Presi.dent.e, conformar com esse disp~sil:iyo. Jul-
go-o . obscurp. Ou o prazo de 10 annos do contrato refere-se ao ·direito d.o· 
Governo emittir, · ou a , emissão feita 'Pelo J:l,anco,- ·que cessará dei_lois de· 
10 annos, ou .t;>utâo ao .p1·azo da existencia. do B .a.nco emissor .. , 

Não posso' comprehender .que se . ~stabele·ça um .praZ() de' 10 amÚJS para.· 
. )lm .trabalb.o dessa natureza. 

O S!t SAMPAib CoRIU!!A: --'-' A missão :Confiada a.o Ba.nco .fràncez l1ell1pre· 
foi objeçto de contrato de reforma;. é sempre 1'eforma e reforma· sempre de 
lO annos .-' Contrato dessa ordem -não 1>de ser :f'eito senão por ãeterminado· 
prazo . 

b SR: JERoNYMo MoNTElrRo: ~ • .<\.ceito a .explicação de v.. Ex. Já co•· 
nhecia esse systema ad?ptado pélo ",Banco fi·.ancez, mas como tive .occasiã.o,.. 
ha pouco, · de dize·r; ·prefiro que a proposição .estabeleç:.a .:~:· faculdade di" 
prorogação do co)'l.tr.a.to .para não fi?ar ·o. Banco exposto a não· ter •a reno-< 
vação do .seu contrato e ·sujeito a prejuizo incalCula:vel nas contas. a prestat· 
aos ,seus accionistas, · que não· pod·em: ficar sem ~lias. 

Estou de accôrdo com o nobre Senador, 'mas à.penas reeeio qeixar o~· 

accionistas, os que teem seus recui·sos depositados no Banco do Brasil, ar.·· 
riscádai, ·a, no fim do período, ver: cessad~s essas , ;antagens. 

Proporia então que desdE;) ·· já ficassem com .direito l)stal1elecicio de se~· 
prorogado .. 

Aind'l. ·no .art. 1°, condição 3 .. , numero· T, O)lh~a duv.ida surge .ao mew 
espírito. Dispõe-se ahi q:ue os lucros do Banco, depois de deduzidos 10 •J• 
para fundo de re~erva € os dividend~s q.ue forem .. devid?s as .acÇões, linúJ. 
tados· estes ao m.a.ximo. de 20• !~ ao an:no . . . , · . 

Quer dizer que. logo q\ie o fundo de reserva do Banco 'tenhi àttingid9·. 
a importancia de cem mil contqs, iniciam o mesmo ·Banco ··,c resgate de·. 
Jlapel moeda do ·Thesouro, empregando nessa operação os elementos se-i· 
guintes: Os Iu<:ros d? Banco, depois de ·deduzido~: 110 ~:fo p:tr,a fundo rt~ 
reserva ·e os dividendos que forem devidos á.s .. acções, limitados estes ao ma .. 
ximo de 20 .•Jo. 

Sabemos, como já tive occas1ao de dizer ha PO'QCO, que o c:1t,pital do• 
Banco é cem mil contos. O Banco, com Eo>ste capital, preciza fàzer, por obrf•: 
gaçao cOJitratual, o resgate do pa·pei~nicooa em circulação. Para este res; 
gate elle tem o dever de arrecadar rendá do seu movi~ento. piz o pro• 
jecto que elle, devem a!J'pliêar para esstL resgate as rendas que sobrarem. 
os· lucros que s-obrerem dos 10 "1° retir.udos pa~a fUndo de resgate e dos·' 
dividendos que. forem devidos ás acções até o maximo de 20 °\ 0 , 

. PergUnto, e perguntó de boa fé quaes os recurso:~ que ·podem ~obrill! 

a o Banco, depois de deduzida esta. percentagem, 30 •jo sobre · .os seus 
lucros? 
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Qual o · Banco. que, tendo ·um capital de cem mil contos, chega ao f im 
~o exercício financeiro regist~and0 ~ucrps ,de 130, mil contos -; , 

Eu rião conheço um· só. estabelecimento nestas condiÇões, nem o nro-
prio Bancio ·do. Brasil que é ' apontado, 41iás, CQm. muito acerto, p1elo· nobre 
Deputado por. S. Paul c,, àút(')i· do porje~to, como um Banco pr'ospe~issiino . 

. ·I 1 .-. ,· . . ) 

.Nem este poder~ ·registrar nos ·seu&. lucros, actualmente, tendo J?esultadeis 
phanta.sticos ·com os favores· 'de que g.ozam conseguidos· pelo Governo. Fe"' 
neral, nem· o Banco .póde registrar lucros ·superiores a 30 o lo. Entretanto, 
·diz o projecto que só depois de reÜrado?. 3\)_ o lo é que se· avplicarã .o. lucr.o 
-do Banco no resgate de ~apel-mo~da. Quer dizer qtie·· jãmais deslla verba 
·virA um s6 vinterri. para o resgate·. de' papei-moedgt, 

Mas o nobre autor do substit~tivo, ó "e~i~ente Senador p'elo Distriéto 
"Federal, não restringi~- a·. es.ta v~~ba. os recurso&. destinados ao ·resgate do 
papel-rrir:>e'da·. Foi mais longe .. Diz. o . n. 2, que tai'in'b~ serão applicruias a~ · 

resgátt>. tle _papel-moeda a yn•por-tancia dos dividen·dos que couberem ás ac-
•ções do Banco,' pertencentes ao· Thes ouro _Nacional, e mais os . recur~os .que 
forem annualmente có.nsignados ·pelo Congresso .. NacioJ?al na!'. leis · de or-

•çam.entos' em· importancia pelo menos · igual á parte dos · lucros .. do Banco 
Jev8da á conta especial de g~ràntia 9; -éonvet&ão, no anno ántericr, em-
·quanto n~o fôr ultimado. o re~gate de \J~P!flcmoeda do " Thesour:o e~-:-oir
•{!ulaçãó até esta: data. 

Aqui está uma dis·posiçlio que parece sómente' ,destinada a ax:rr.mr· ef-
:ieito . 1: 

O nobre repres~ntante de s , Pa1,1lo;. cujo nome com admlra&ão e res-
_peilo declino, Sr. Cincinato Braga, no beUo eStlfdO que fez .da nossa sü:ua~ , 
.. ção financeira, consigna qu,(l o no~so paiz é o • dos "deficit~" çrescerites, 
·corwtantes. D.esde que vivemos ,rió regim!'.n ac:tual. verificamos "cíe-ficits" ·:em 
·tod'os os orçamentos, dos exerci cios financeiros. Ha apenas· uma excepção 
·em todos os periodof!, ·governativos 'e· est&. excepção S. Ex. sa)ienta: é a que 
'fez o saudoso Conselheiro R_ofu·igues Alves, apresentando no .seu quatriennio 
9 encerramen~o das conta:s dé cada ex:Ücf()iO com um pequeno saldo. O~ 

_demais exercii:Ji.os teem ei-do encerrado snmpre com "defioits" ·e:· de~tre elles 
sollre&ahe o no· .Governo . findo que .o ··encerrou com um super!çr a· um mi-

:Jbão e duzeritos mU contos. 
Pois bem, se é um .paiz de "deflb.Hf; ", aquelle erri que vivemo>;,_ como 

se p6c1e eSitabelecer que desse "deficit" se tire r ecursos. :Para o resgate do 
:papel-moeda-' ? !· 

No anno presente o alàrma feito r ·or diversos representantes da Na-
" Ção, á f rente :c1.os quaes está o nobre Deputado por S. Paulo, relator do 
-orçamento na, C'amara, é exh-ao~dinario,_ é 'de pas-mar. 

Todos dize~ . CJ.Ue · e&ta.inds d.e · f~n[LnQas arrulhadas, que precizamos ar~ 
.mar · o Thesouro.- com recursos, q u e vrecizamo-s cortar -cerêe . nas' despez;as 
a começar pelo bo.d'e expiatorio; que é o fanccionario publico e que · PJ?ecii~ 

:zamos, finalmente, or;sanizar a nossa ·vida fir).ancéira .. 
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·Mas se não ha recursos, como ê que veni est'e .me~.mo:. Congi~é'sso, que-
yoto~ . med-ias tendentes a .este mésmq, l;b)~ctlv,o, como -~ i:tue est_e mesmo. 
Congresso véffi. votar uma iei, e~belec•endo que o Gove'rl1b prôvi(l.enciarã., 
.p~r interrriedio do 1Ja1_1co emlss~r. ·:o .. re~gate . do pa.pelji:noed_a, dando a este 
h:t.nco as sobras ou os recursos ·que forem 'Voteidos :iias· leis ele {)l,:';àment~· 
de caãa a1ino ? · 

Onde _estão estes. r~cur!O'-OS ? 
' E~.tamos legislando porventura ·pai!â um paiz de , ana.Jpha,be~os, que não. 

_sabe tradu:z.ii· os dispositi;os da lei ·?· . 
·Esta!110S legisfando de bÓa Ú( ou qmtr.\'nio.s . apenas l'azer ümri- enscenn-

ção p.iu·a embair a boa fê ·dô· pu'Dlico ?'c ' 
Eu não . comprehe~d~, 

0
St. ·Preside~ te, e· nestits . condições, -.. n:ã,Q; poden-

do de modo uenhwn dar urna interpritação- i'iLZ.oa·vel a ees'" di:spositivo, 
opponho-me .'tenazmente ao _projecto. 

!.': "Ha tarnbem um oub,:o pont& que .' não. ·pogsp· deixar sém um -eomrnen-
tario ,. 

Diz . o art. 1", condição VI.:. 
"Para' occorrer â. antecipação da. r eceita ~ela ·urúãÔ, a;t>rirá. o::: Ea.neo ai,. 

Thesouro em· cad<l. an)1Ó; um Úedito .:em :conta .corrente a·té o · mai)c!mo da 
quarta parte da 1'éceita orçada para ·esse. mino; :_conta' que esJã ·1iquidada 
dentro do exercido ' " - ' . . .... ' . 

Sabemós; Sr . Pr~si:denté~ ql;Ie o 'ca~ítal :ao ·B:anco. é ' ~e cem mil contos . 
..f!.-' receita do paiz é approximUdamente, (j_e 800 mil .çontos. 0 J;lanco, pO>· 
tanto, terá de. conservar abEil;to paí'a o Thesouro um 'creditó: da quarta 
parte. da sua receita. Ora; ·senc:l.o a re~eÚa de 800 elle -te1'1á ,:i;i,',t: .aon~ervar 

I_ • o O • o • 

para .o ~ov.eruo liin credito de 200 mil contos; ou quasi o .valor .que el!e 
recebe actualmente na entrega dos 10 milh()es de. iÍbras esterr&ias-. 

·Sendo' o capital do Banco de _10Ó. mi.! ci~ntos· e tendo uma · reserva de 
1.600.000 co·ntos, onde ·poderá encontl;ar recursos para faze1: fa·c.e aos seus-
compromissos· e . gariültir -os seus.-. a ccio_nistas, se t~n1 de· coU:ser~~r aberto-
para o' Governn um cre.dit~ d~. 2oo. mli, contos durante o e'xercicio ? 

É~.ses 200 mil contos não absorverão o c~pital do Banco)-, 
Qual a garantia dos seus depositantes e. ci'os seus áccii>l(llsta·~ ? 
Não" compr~hendo, repito, co.mo se posSa. 'fazer uma opera'Ção dessa na-

iturezaj! 
•Sr. 'J;>residente, aéabo de ~.er iil;foriJ,1.<1.do de· que estão ~obr~ ··· !'~- mesa al··, 

1i;"uns orçamentos. _Não quero :IT!ais uma vez ser . ta;adÓ de obstl·uccionista. 
!Estou apena~ desempenha ndo, aliás com :m,uita: difficuÍdade· (nãó. a)J oi-ados), 

11orque não tenho o habito . da tribuna, um. dever que, veJ,o: me .-é.: imposoto• 
in o momento presente. Màs, Sr . Presidente, e~tando sobre a mesl essas 
~Proposições, ·que reclamam votaçã~ irnmed.iatâ. ·requeiro a V . .. E·x. que si-· . . . ' . 
-digne consultar ·ao Senado sobre sé concede urgencia para a v·otação desses 
:Orçamentos, sem prejwz,o do" llireito que me cape de' usar da palavra n~ 
momento <ipportuno. 
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y: EÍr. r.~<J. .uer o a(liamelito .C!~ dis~Uf·são da. ma· . 
te1·ia. erri : dabete para votaÇão dos ·orçani.en tos '? 

o Sit ,TERoNYMo MoNTEIRo.: . .....:: ·Sim,. 'senhor~ 

o SH. PRElSID!l(NTE: 

O S1·. Presidente: .os sl!nhore::r · q·úe .aP,provani o requerimei'ltp dO·• 
Sr. Jeronymo Mqnteiro· ··queiram )eyan~a•·-·s·e-·· (Pa.usa :) 

Foi appróva,do. 

9 Sr. Lopes Gonçâlvks <p·eZa onÚrn) .: .-"-:-. 'Sr .. Pre~lâ.~nte; esÚi·nd'ó in·.:. . 
duido na ,orderri, do di;~. a ~ 3• discus~ãó ca proposição 'da Camara dos Depu- · 
tados n. 187, ,de Í9!JÍ)l,' qt).e .mwnda :palga<• a Ama2ic;>n Steam Navig;a.tion Co. 
as · dividas do Governo, ye:qhp requeFer a V,,. ·Ex. , em nome das , b1)-nca- · 
ilas do P9,rlí, e do Amazonas, 'que póri.súlté ao Senado sob.re se COl1Cede pre-< 
·ierencia para a discussão 'e votação' ·;mmedüLta dessa J.}ropo;o.ição· e!'n· ulti;mo·· 
turno. 

o Sa. ~RESIDENTFJ : ~- Interrompida a .discussã o do projeeto convertendo · 
o Banco do Bra.Sil em banco em-issor, por· deliberaç'ão ;do ;Senadc, não tendo 
siào feito nenhum r equ:erimento. ainda sopre ·os orçamentos devolvidos da .:. 

ICamn·a, vni submettér a votos o recjuerlmento ·<to nobre Senador pelo Ama_- .. 
2onas, ·Sr. Lopes Gonçalves .. 

Os senhores que .aPilrov'iMn o .réquer:mentõ· de· -prefer.encia· para a . ·propo,-,· . 
sição n. 187 de 1922 queiram_Jevantar-se .. fPausa·. )':, 

Fo!i approvado. 
3' discussão, substitutiy0 do S!Jnadõ á 'proposição·· cia :C11mara dos Dep·u~ 

tr~.nsfor;ma :o: 'Bam:o .do· B1'a~il erri instituto e~niss~i' ele p,allei-rno~d<L, 

O Sr. Sampllio Corrêa: - O~vi . h ontem cC'rn a maior attençiio. Sr.: ·Pre_~ -· 
sidente, o brilhante discurso pronunciado neste r ecinto pelo• illustre Sr. Se-
nador Rosa e, Siive, a. cuja cbmpetencia e ~a.' éuj; patrlo~is~o ·presto, d,esta ·· 
tribuna, e com o ma.-.,;:imo wazer, ris ho:çnknage~s sinceras ,do. meti gcanãe--· 

lrespeito. 
I ' 0 SR. ROSA E SILVA:- Bondade de v:, Ex. 

O SR. SAMPAIO CORR~A.: ·-"Lamentei então, em rapida respOsta, me não',,; 
lhouvesse a escassez do tempo permittido apreciar <'ievidamente a '~ri :tíca.~ prO·· 
lduzida pelo nobre i·épresentante de Pernambuco, a cerca ela tra~sforinaoão.-
ldo Banco do Bras!! em. ·tnstitl~t~ emiS.Scr. . . . . 

Devo, porém, desde já confessar· a y, -Ex., Sr. PresiMnt e, que, apezar 
[da analyse !:'~vera: dos tei"mo·s·. ela proposição em debate, es.t~u eu a.inda. hqje-,· 
~onvencido de ·'que aquelia projec'tada transforma.ção, - sobre ~~r prmri··. 
Jlencia que o - ~omento impõe. e; por isso mesmo,_ o Governo solicita, afim .,. 
,de r•esolver; tão de prompto quanto _poss'iv.el, a precatia situação em·· que or::~. 

~e encontra 'o Thesouro N:;tcio.n ai, __: não ·constit{ie soluç.ão que· pcssa fazer 
erig-.tl' o credito do Estado ·e, tampou!:.o, '0 <ID nbsso mai~r estabelecimento"' 
àncario, so·bretudQ .se foc•em . ~eita~ ·- pelo ··C:o:n:gresso as alterações introdu-

jíidas peJe. Commis-Eão de Fi~anç~s do Senado em algumas çl.as disposições: .. 
. do !lrejecto ap~rov~do pela 'camam. 
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Nos ultimos momentos da sessão nocturna de hontem, durante os poucos 
.Jminutos em que tantu contr1bui para augmentar a fadiga de V. J•}x. e elos 
.meus honrados · collegas, disse eu, Sr. Pl'6Sidente, que trataria da· rnateria 
·em debat~. dividindo-a em duas partes. porque só assim poderia im~Or nlgunJ, 
_ methodo á exposição de assumpto tão complexo e de tão variados aspectos. 
. Em a primeira parte, esforçar-me-hei por mostra.r e por justificar as vri~-· 

cipaes modificações f .eitas pela Commissão de Finanças no primitivo piaM 
. .adoptado pela Camara, no intuito f de evidenciar que aquellas modifiP-açiles, 
- muito embora a um tempo assegurem. de um lado, completa e cabal de-
feza dos interesses do Thesouro e da Na<:ão e. de outro, melhor funcciona . 

. mento do instituto emissor a fundar, - em nada alteram o mecanismo do 

. projecto redigido _-pelo 1nustr.e Sr. Cincinato Braga; em ·a segunda parte do 
.. meu diséurso, ter.ei o sincero empenho de apreciar, na alta consideraci:l) que 
.. me merece, todas as criticas ·enunciadas pelo nobre Sr. Senador Rosa e Silva, 

o que, . afinal, importará na justificativa do prograrnma financeiro que o 
. Sr. Ministro da Fazenda se impôz, para enfrenta r&.s graves e pe,ad~.s re-
. sponsbilidades da hora presente. 

Sinto, porém, que não devo dar co{neço á minha tarefa,. antes de e:.lllti· 
nar e de resolver uma questão pr~Iiminar, cujo completo esclarecimento pa-

.. rece agora ,inadiavel. 
Refiro-me, Srs. Senadores, á situação precaria em que ora se encontra 

.-o Thesouro Nacionfll, desenhada a . largos e impressionantes traços na men-
.. sagem de 30 de Novembro ultimo, ·enviada ao Congresso pelo Sr.· Prr~sidente 

' da· Republica, em qué o digno Sr. Ministro da Fazenda anm,mcia a existen-. 
• Cia de diViQa fluctuante excedente de 750 mil contos de réis, :._ mai!l de Ulll 

. terço da nossa actual situação fiduciaria, . - á_ qual será preciso accrescen-
tar a importancia do àf:jicit, não precisado ainda, mas bem elevado, por 

.·c.erto, re~ultante da differenÇa negat~va entre a receita arrecadada e a 

.. despeza effectuada, durante o' anno a findar. 
A situação que a mensagem .descrev&, exige, não ha negar, corno muito 

1 ~ bem hontem aqui aconsel,hou o nos o eminÊmte collega, ·sr. Rosa e Silva, a 
- acção . simultanea e harm.onica, decisiva. e· patrioticá do Poder Executivo 

e do Poder L egislativo, empenhados ambos na pratica, ininterrupta e leal, 
das tres ordens de providencias tão mtid~ente ax;ontadas rio brilha:1te di!· 
curso do illustre representante de Pernambuco: .severa economia. nas des-

' pezas ·publicas, seja na co-ncessão de credites pf.lo Congresso, seja na appli· 
cação delles pelo · Governo; cuidàdosa e exacta arrecadação da receita, r!· 
duzindo, se não .e'\o'itando totalmente, a evasão das rendas, ainda hoje pt!· 

ticada em larga escala, talvez, . segundo asseveraih ni'uitos dos que se pre· 
-·occupa·m com estudo de ta.es assumptos; · .e. finalmen'te, >fornecimento ao 

Governo dos recursos de que carece, para liquidar a divid3. Íluctunn•e atl 
agora apurada. 

Mas, se me cumpre, neste partil::ular, Sr. Pres~dente, confessar o rr~a 

::inteiro accôrdo com as indicações ou conselhos do illustre Sr. Rosa e Silr~ 
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$lltc~•·a.m •n t e> não vejo como ·· poderá o ·:G-overno alcançar efficiencia. na- pr"l;-" 
tica ·das dua~· pri~ei~ providencias (J.pontada,;, emquantO o Thesouro não-

'fôr a!liviado d_o· .for;midavel· peso da · actua.J. divida flucttiante, que tanto per-
turba. a acção dos administradores da c<;>lisa .publica. Teria· preferido que O· 

nebre Senador hoúvesse enunciado as tres . medidas gei·ae.s, .- por todos n6s-
·~ tambem 'julgadas indispensaveis, ~- atJ~ib,uiri.do· o primeiro · lugar, na enu-· 
meração que fez, .âquel}FL que respeita á liq.)Iidação, ou á consolidação, no-
todo, ou em ,parte, ao ~enos! ·da divida fiuctuante apurada até hoje. Esta. 
ê sem duvida, a providencia de caracti3r ·mais: urgente e que·, por isso mesmo,. 
Q~ige os primeiros cuidados dos poqere~ ~u?líc.os. 

ora, senhores, é evidente que ,a ·pro_ni.pta liquidação· da divida fluctuarite, . 
que tanto -cercêa ·ns movilméntQs do Góye,(no, não póde ser leyada a cabo, 
·--'tão alta ·é ·a:quella divi~a. ~ nem com ,:o 'producto immed.iato da aggra-
vação dos impostos, que ~ão poCL~mos impunemente ' augmentar .pàra .tal 
effeito, nem com a:. brusca réducgãb das despezas ao minimo• preciso ao· 

f ,• ' i . 

resgate dos compromissos alludidos, Se assim houvessemos de pràceder, ou 
oscorcllariamos .o rios· 'pÓv~, já onerado ]'por pesadas tributações de ' todo o· . \ ' . - . 

genero, - ~ederaes, estadoaes e ríluniciraes;·_ ·::.... ou seríamos conduzidos. â 
suppressão de muitos serviços públicos indis.pens..'Lveis, porqua;nto a divida 
f.luctuante apurada já ·emparelha, qua::;i, com as despe?as orçamentarias• 
annuaes. 

Nestas coHdições .. acode, naturalm'ente;, ao .. ~spirito dos. que se encon-· 
tram no inillildiv~l dever de enfrentar o lamentavel estado em que foram· 
postas as finanças publicas, como unica solução aconselhavel no momento,. 
quanto á 'indispe;psabHLdade de alUvia~ a ad:min:lstração do encargo de uma 
div~da, que a in11Pede. de se n11ovimentar tTanqUJHla e •efflicientemen te; acode-
a todos. Sr. PDesfc~ente, a lldêa de -consolidar, no todo ou -e!n parte, a irnpor;-
rancia daquella divida, uma vez que não é possivel liquidai-a de prompto., 
como seria. de· desejar. 

Sinceramente, Srs. S-enadores, não vejp, no momento, outro rumo a se-
guir. (Pa1tsa.) 

Como, porém, realizar a consolidação alfuejada? 
Esta, a · interrogação a qu~ cumpre r~esponder, sem paixões, sem pre-

venções, sem preéonceitos, sem doutrinarismo vão, examinandÓ fria e cora-
josamente a situação, tal como ell~. na realidade se apresenta hoje .é,s nos-
sas vistas. 

Se b<l!h reflectirmos na preca riedade dess.a ·situação, havemos de reco-· 
[nhecer, desde logo, que não são mui-tas as soluções a escolher, .oem face da 
!necessidade inilludivel, em que· nos e~contramos, de uma immediata conso-
~li'll'l.ção da div]da :fluotuante; ou aa'Il'çà.~os mão do nosso -credito no :exte-
~ior; ou appellamos, mais uma vez,. pa;ra o . credito interno, de que tantO< 
!lemos abusado nos ultimos annos; ou, ainda, recorremos ao processo, por 
~odoH os ti:tulos =ndJemnave~, de consolidar as 1divl!das do ··Thesouro ·oom o 
!Producto das emissões de pàpel-moeda do Estado, solução por vezes aâ,-
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. 'i:iptada efltre nós, infelizmente; ou, por ultimo,. pedini.os auxilio ás riquezas 
que, com esforço, temos con segu ido accumular , no louvav.el ·intento de re-
duzirmos ao mínimo a importancia da consolidação a -realizar, o que, por 
-certo, muito a facilitará. 

A~alyse!JlOS: senhores; ainda que de modo ·rapido, cada uma das· situa-
ções indicadas; seja em face do proprio. <;stado em que _se acha;m as finan· 
-Ças publicas do nosso paiz, seja â luz da situação dos demais mercados me-
. ·netarios do mundo. 

Parece-me, se não inutll, ao menos inconveniente, por certo, pensar-
mos ria realização de empr~stimos externos · no actual ~omentci: as .c0ndi· 

_-ções, conhecidas, confessadas, e incorrigíveis ·em .~urto praqo, dos nossos 
-orçamentos, deficitarios em excesso •. de um lado', oe;· de outro, á. .' propr:ia avuJ-
tada importancia da divida fluctuante. a · co~olldar torna.m difficilima e, 
~obretudo, onerosissl.ma, a obtenção, no estrangeiro, de qualquer recurso 
para o fim em vifltà· Os ultimas emprestimos externos; com esforço· !:'btiàos 

peloo Gover:po que findou, já f-oram l:ã:<> pesa:d'os e tão glira.zytid'Os, - alguns, 
até, tiio cr:iminoswne.n·te pesados e tão humilhantemente garantidos., - que 
tuclü a.conse!ba retr. :cP~mos, .em te-mpo. ainda, no camdnho por onde enY~J·e

d;ámos ha uns dous .. ou tres rLp.nos. E' pref·erivel, ~· e. si~1ceraml)nte creio 
-seja esse o :pensamento -da maiioria -qos nossos patr>.i<cios, - é ;p1-eferive1 qu.e nos 
ar1·1tmmiw_s com a prata da casa; como ~Ç>Stuma aconselhar, , em .analogos · 

·casos, a saibe'doria -popuJar. Não· acr~di.to possa aiiJ.da a Nação to1era r que 
à levemos a .maiores compromi-ssos no ·exter:ior, sobretudo se forem admít-
-tidas as condições e as ·exigenclas que tanto ·nos constrangerrun nos ultimO> 
-€mprestimos externos e' a que .·sempre se negaram, .sem exoopção, os esfa.dis-
tas do passado. 

"Agua.rdemos, _senhores, que a pratica d~ uma sã e moralim.dora po!itica 
'financeira, ·- d~ severa economia e de exacta arr.ecadação, como foi judi· 
~iosa · tl patrioticamente aqui aoonslhado pelo illustre Sr; Rosa e Silva, -

· possa restabelecer a confiança q]le em nossa capacidade devemos nós mes-. 
mos depo~itar, para só então, c.olli;cien'teplente amparados ne,ssa confiança. 
peÇI!rn:10s ao credito !'lxtern.o o .muito que delle havemos de carecElr-

·o recurso ·a.o credito interno, - segunda das soluÇões admissíveis, -
-se bein ·não apre-sente tantos e tão grayes inconvenientes, quantos· os ~ue 

·-agora desaconselham qualqu'er tentativa de levantamento de ernprestimo 
fóra das nossas fronteiras, nem poderá ser levado a termo ·com succeSlO 
para a totalidade da divida fluctuante a consolidar, - divida que, recordo 
.ainda uma vez, e~cede da ter\:.a . parte de toda a nossa ci-rculação fiduciaria. 
~ nem, tampouco, deverá ser tenta.do, mesmo para uma fracção daquella 
divida, antes de _normalizada a · actual situação do Thesouro. S6 quem não 
,conhece a fórma por que são entre nós subscriptos os denominados títulos 
de repouso, ·~ apl)lices da divida publica da União, p'Od-erá confi.ar na efli· 
ciencia do appello ao credito interno na hora presente, a,ntes de liquidada 
grande parte, ao menos, da propria , divida fluctuanti'l; que tanto embaraça 
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~ assoberblit :~\ ~~miriis,tiiçi'[o .: uit fazenda ·. pacional; aó ,succe~so ela ' oper;l.ção 
que vier.;~ ;s~i .;l!lan~jruda, '' ·I?ittéc~ ;i!n,p:i>escirn9Jivel, ~o momento que atraves-. 
sal!)os, a prévia:· Úqilidação, por f<Jrma é!Í~er5a, de grande parte dos actuaes 
fOI~Jlmmlss~ ·do 'T):J.êsouró~ afim de. que. voltem á circulação, e s·e tornem, 
J'll'mnt.o, àis poni:vds, 'ele.vadas :, quaritiás, retidas hoje pelo proprio Governei~ 

' ~ . ,. ' . . . ' ' . . 
'E' verda.de ·q)lei ·entre·.n6s; os .póde~;es publicas nem sempre se .. prendem 

.ls condiçõ~s do ,rriet~do ·~m:i.~tario irüe~no; quando o Thesouro deve e quer 
]lluJdu sem emittir: óbrigam . o's credores -ao.: r.ecebimento de títulos .. Foi O • . 

~UI' se fe'-1 em 19i4,;' quando as apólices e as. celebres sabinas n.ão só preju-
d iJ:~Jnilll por largo 'tempo . ·o credito . do Thesouro, como arruinaram definiti-
rumente rriuiti éap~Ci'da'<l.~ .· economica de nossa. terra. , 

Agóra; p~;ém, . S~. ~~-e~id~~te; . os tltulos da ·divida fluctuante não se 
nr~am distribuidoií ;ipór: .gr:imde numero de. cvedores, 'eomo acó?teceu em 
191!. e, isto ~esrn'o,' p~~ . irriportancia, · tc;)tal de creditas muito inferior á 
actml. e . üll arte, se qúi~êrmbs aririlicar • .o mesmo. processo condemnavel 
, ]optado em· ln4, o prej~i2!o· · pesa~á fo~temerite ·sobre o maior dos credores 

' ' ; ' ' ' ' ' 

1lo Estado por divid::t,fluct)lante,: "-"' o Banco do Brasil, - abàlando em seus 

lD nosso 'pajl· 

•• credit~ :do ~os~o pri'pcipal estabéeciÍnento · bancario, chave 
que, pa~sam, •:ae:; ~q'do o mpV'im.e·nto commercial·, e industrial 

Jsto posto, se não ha cO:t;nof·• . .satisfaZ1r; ás n:ecessidades pr emeiítes do · 
b.esouro, appE)llando ... pârà o credito do· paiz no estrangeivo, afim de que 
ejam evitadas condiÇões ' onerosas e possíveis ~xigencias; contrarias, ta~

ez, aos n;osso11:interesses;. se, de •outro la>ào, não. é de bom ·~onsel>h:() ten-
ar, na hora presente;, a ·obtenção de recursos da;,; economias · d.o nosso povo, 
o menos emquànto ·não passàr a phase aguda da crise financeira do The-
ouro, por' ser neoessa~io, ~o s'uécess~ de qualquer operação de empre;.imo 
nterno, o restahe}eC\mento da conU~nçq, -n~ sÍt~ação desse . mesmo Thesouro, 
orno, aliás, re@Jta, evide~te d~ ·desastre que foi o lançamento ·elas obriga- · 
ões de 7 o/o, •emittidas pelo Govê:rno ultimo; tudc; parece indieár, á primeira" 

l'ista· ao men&s, cpmo· naeio . de co.nsolidar .a divida fluctua,n.te; o appello á 
franca, " o~" disf~rçacl~, Q.e papel--moeda do E;;tado~ 

Mas, Sr. Presidente; ·quer se trate de uma emissão francamente .:eonfes-
ada, quer se trate;· ~. q)le ·.e .'peior, de· uma emissão disfarçada ·atravéz à car-
eira de red~scónt~· ·do Banco do ':Bra~>il, como · f•oi permittldo ao Gqvérno 
ltimo; n11m como noutro caso, semelhante processo . de c'ons'Olidar dividas 
o Es tado é de todos o m:e.nos. defensavel, aquelle que màis mer.ece a _çriUca 
evera e sempe.e justit de todos os que ,em voeràJade almejam o 'bem da nassa 
rra. Os in~onv!lnÍ~ntes ·innumei·os _das ·emissões ào Th:esouro ainda bon-
m foram aq)li ap;ntado~ pelq iU1ls~te Sr . . Rosa e 'silva, cujas declarações 

®n favor do papel de •emissão bartca.ria, .francamente .feitas· em r~sposta 'a 
IIm aparte do' Sr. ' Ánto~io Azered~, eu J:wntem ou~i e registrei com .g;ande , 
~N·azer e flmcla,das esperanças de yêr modificado, talvez em breve, o julga-: . 

. ,. , · . '·' . .. 
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mento de S. Ex., atê agora contrai:1,o ã 1tl:'a,nsfóninação ga Bai:iêo á'q:, Brasi! em 
instituto emissor. 

Não vejo, Sl'S· Senadores, corno n~gar a evidencia da argumehíação q\ie 
ato:; agora tenho produzido. mais no inttiito . <ie }ex:Pôr· ·ao sena.d.o cf .. encadeia~ 
mento dos raciocínios a que as circuinsta~clas me 'ci:JJ:uidu:?Jem, .'âiJ. •que' n~ 
de alimeptar a estulta pretenção .~e conv;encer aos que: da mate;f~. unte0. 

dem muito melhQr do que' 'eu (mio·· a}wÚLdos), como mestres conf?agrados qu~ 
são, todos. 

Qual é, hoje, o economista, qual é; 'hoje; o financeiro', que póélo . J)il!te 1 

o papel fiduciario do Thesouro ao .papei f idudario . dos bancos?. 
Emittir, nest'hora, papel moeda do Estado, .para resolv·er :J. situa~ão. 

premente crea.da pela · alta cifra da dfvida fluctuante do The6oúro; (!ll llnrlll 

ê ainda possível .o recurso a outra solução, importa, qua10i, na ,:pratica de 
um crime. 

No emtanto, Sr. Presidente, ·não ·sou c:J.os que· éoridetnn?:m de um modo. 
absoluto as emissões do Thesouro;. não sou 'dos que .fàcilmente. esquecem 
o muit~ que a Nação deve a este tão ü1jU:~4o instrumento, a cuj·a for~ã 
propulsiva .somos devedores {:onfessos . de , grande parte do nosso pah"'nw· 
nio, do qual ha ue sahir, em tempo opportunô, o ouro· %ue ain.da não !JO:IE-
mos adqui~ir. quanto baste, mas qué· serf\, conq,:Ui!i(tado, no porvir, , .Qfl'l} 

fructo opimo do mesmo condemnado papel fiducia:ri_o, de que nos ternos va-
lido desde a nossa independencia politi<:a e com .que temos preparado as 
bases da nossa in:dependencia economica. 

· Não obstante, já em respeito á doutrina, hoje ·paCifica em todos os po-
vos do mund.o, já em att.enção á opportu~iclade, a . que dev·em semp.re atten·" 
der todas l',8 providencias a dministrativas e financeiras, somos forçados ~ 

. . ' . . \ . . 
rF:con]lecer a necessidade ~ndlludLvel de afastarmos: .OS' · poderes .. :p\].blicos d~ 

recurso ás emissões de papel· .'~noeda do Esta.do para liquidaÇão· de compro-. . . . 
missos do Thesouro, sobretudo ·em pha,se tão critica. da vida financeira d~ 
paiz, em unia. epocha de cambio por de:q1ais deprimido,- corho actuaimen\e, 
O processo, - .vorque não impõe lís ·emissões outro limite, sen,ão o das· ne·· 
cessidades do Thesouro, - se vieJ:.: a ser agora appÜcadG; será de pe-ssil!i~ 

effeito morol e firmará, nos paízes que comnosco teem relações com:mer~ 

ciaes e . no espírito da nossa propria gente, a conviCção ele não st;rem, nem 
Rinceras, nem .lea;.es, as nossas annunciada:; disposições de frtmax:mos, 'luuut. 
possível, as despezas publicas. Ninguein poilerlí em sã consciencia garan' 
tir a possibilidade ele reducÇão dos nossós orÇamentos P,c despem, me! 'llltlll~ 

não estancarmos de vez a fonte inexgotavel de (lue ellel\r não raro se ali-
mentam, emquanto não impedirmos o Estado dt'l emittir á ·vontade, para 
liquidar excessos, assillll os justificaveis , como os irijustiflcaveis_ 

Não creio .. meus honrados collegas; não cr.eio que ·os homens de respon-
sabilidade da nossa terra pr•eflram ·c ontempor::tar mails uma .vez, Tecorrend~t 

aó remedio, condemna do univ~almente, de emiÜir pelo Theso.uro, afim de 
satisfazer compromissos do proprio Thes·ouro; nã.o creio •. tainpopcc. cruei-

t 
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;ram ell~~ manter ' a rórma p~ef~rida -peÜL administraçã:o qJ!e findou, emit-
cpndo, 'pa);'i;1·identic·o -effeito, atravêz a Carteira de Redescontos .do Banco do 
13rasi-l, émbóra .nos térmos · da autoi'ização arrancfl da ao. Congresso nos ul-. . . . \ 
1imll'< dias dé ":(una ··gt·ave·.crise · pólitic~, - com manifesto desvirtu::1-mento dos. 
lnttJltoR do legislado~· q,ue . instituiu _. o redesconto, com fa!Reamento dos prin-
,cipios basicos. que regulami o redes·conto em toda.: a ·parte do mundo. 

Quem poderá aconselbar agora uma -emissão o.: nmis pelo Th.esouro? 
Quenl" quererá assumir a .responsabilidade de aconselhar ao Governo a 

~o~ inuHql"w da . prntica, · permittida ultlmame~te, de emittir atravêz a Car-
Jeira de Redesc~ntos do Banco 4o Brasil para satisfazer aos compromissos 
«o 'f hesouro) 

Ning~J:em, Sr. Presidente; ; ningl,lem, desta e da o)itra . Casa do Congresso 
N~cionaJ, poderá aconselhar a · realização de qualquer destas soluções, de 
'llk' <L ul t inm foi ·c.om esfor:ço obtida dia Camara e do. s~eando, inais no intento 
de dar liquidez ás dlyid~s contrahidas pelo Thesouro no Banco do Brasil, 
do _que no de defender ·vêramente · os altos in_teresses cllJ, nossa terra e do 
nos'so bom nome. rra.usa.) 

Resumirid.ó as con::;iderações que até aqui tenho· adduzido sobre a pre-
'.líminar ap·o~tada . no .~otn~ço, do meu 'dis,curso, penso poder concluir. Src Pre-
sidente: primeiro, ·que é indeclinavel a necessidacj·e de alliviar a a dministra-
-ção superior .do paiz dos e~nbaraços causaQ.os pela divida fluctuante já apu-
rada, afim de dar .ãquella arLrninistração a tr<tnquíllidade de que carece, 
-para praticar com firmezâ e ·cóm segurança; -os -y:arÍos e indispensa veis aetos 
-de .rlefeza do equilibrio , orçamentario; segundo, que a liquidação da totali-
dade da divida fluctuante não põde, nem deve, ser feita, ai> menos por ecl-
·quanto, batendo-se ás po_rtas d{) credito _ externo· ,ou-. ás do credito interno, 
-em vista dos pesados onus qlle o primeiro ·saberá impôr e das rilãs qondi-
·ções actuaes do mercado monetario do paiz, como bem revelam as baixas 
·wtações das apolices. da divida publica da Unii\;o· e. o· fracasso- que foi a ul-
tima tentativa çle emissão das, obrigàções de 7 ·. %; terceiro, que não é _ agora 
~ce itavel a consolidação ·d,a mesma divida fluctu~nte considerada, pela emls-, 

fsão de papel fiduciario .do Estado, taes e tantos seriam os abalos do no·sso 
credito no ·estrangeiro, d.es.de qu"e se recorresse, nurila epocha de cambio de-
rimi<lo, a uma providencia contra a qual se - ~evan.tariam, sem exagero, até· 

·M propria.s ped1·as· das rua.s, se não pelas suas nocivas consequencias ma--
teriaes, ·ao menos. pelos seus perniciosos e irreprimíveis effei~o-~ morae::~; 
uarto, Únalmei>te, que ê imperdoavel, Climlno.sa mesmo, . a pratica do prcr 

csso, - que ê uma mentira, permlttida u ltimamenté pelo _Congresso, ~, de . 
emitth· para satisfazer necessidades do Thesouro, pa ga h"do juros, por inter-· 
media da Carteira d~ Redescontos do. Banco do Brasil~ com lucro exclusivo 

!para este, em prejuízo do cpmmel'CÍO .e ·d.a industrla, .rlesviando d~s seus fins 
Ieva<lo~ a Instituto . ·CUe ;recl!escontos, pecuüror . ao bjUl:Co dos bancos:. 

Em tal oonjunctura, Sr. Presidente, o que cumpre fazer? 
Qual a solu\;ão pratica efficiente, que apontam. ou que aconselham., 
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aquelles que, ~m um trabalho inglorio de. destruiç;ão, tF\~t9 c~ttc'\l;~·- .o Jll'tl-

jecto approvado pela Camara, quanto esquecem de indicar oÜt~iá.1'·th~rapeu
tica 1•am o mal que ora affJ.ige o Thellourof.Naoiorial? 

·Eu, de mim, s-enhores, de ha I}mito só vejo· uma: -~olÍiÇão defensa'Vé!: 
o recurso ás nossa economias accumuladas, ao ouro que mantemos em ~ 
posito nol'! cofres do Thesouro. 

Para que guardarmos inacti:vos os dez milhões . esterlinos de .';lue somos 
proprietarios, quando a esta somma podemos imprimir movimento util, q~~ 
nos dê algum rendimento, visto ser de salutares effeitos a acção dynamica 
de·sse ouro e de nullos resultados a sua estagnação pres;ente '! 

A utili;oação dos ânudidos dez milhões esterlinos nãp· corre~ponderá, )Jur 

ventura, em os seus beneficos .effeitos, â reà!ização d-e ·emprestimo externo 
' d~ igurd quantia, sem os onus e os vexan1ies [{ que serla,mos •· conduzidos, F.e 

bouvessemos de appellar agora para o nosso credito no exterior? 
Não ha como negar as vantagens que podemos auferir, de "uma l(Jm"<· 

nie)'lte utiJÍzação do ouro existente nos cofres d~ ~Thest>'Ôr(} Nacional. 
Como, poréin, movimentar com efficiencia o ouro que j·az; inactivo. nos 

cofres fortes do Thesouro? · 
A movimentação dos dez milhões esterlinos a. que m·e estou referindo,. 

poderâ ser realizada por . . tres fôrmas iliversas, .cumprindo escolher aqucll& 
'que parece offerecer maiores vantagens. 

_A primeira solução a examinar a::>s·enta na venda, ou a!ienaç;ão, do ouro 
em deposito; ·mas não ha como justificar esta fórrna de utilização, no mo-
mento em que quasi todos os povos do mundo defendem, tantoo quanto .po-
dem, ·as suas .reservas metallicas, destína·das. a fins de ordem m1.;ito ·nia.!s'-
elevada, ·como em br-eve terei occasião de mostrar ao Senado. · . 

A caução dio ouro constitué, sem duvida, uma outra soluÇão 'a conside-
rar. Eu proprio, ha mais de um anno já decon•ido, suggeri, dá tribuna do 
Senado. aos poderes pulJ!icos do pa.iz, a ca.ução .das nossas reserva~ me~· 
licàs, como base de Um'l. operação de r'froolving cre!fR,t, por pra210 compativeJ: 
com semelhante genero de operação bancaria; mas não posso deixar de reco· 
nhecer que contra esta solução se oppõe o . espirjto J)Ublico, pouco co~tillnt . 
talvez com justa razão, nos actos nossos, de economia, indispensil.veis á li· 

• quidação do revoiving c?•eiJ,it_, sem a perda do objecto ~aucionado, ou dado 
em penhor. 

A entrega das nossas reservas metallicas em pagamento, senão de toda, 
ll.O menos de pa.rte da nossa actual divi'da fluctuante papel. é, por ·certo, um~ 
terceira fôrma de movimentação do ouro; não ap~:esenta os i"nconvenientes 
das duas outras soluções_ anteriores, desde que a operação a rea!izax seja' 
cercada de todas as garantias capazes de impedir. a desintegração . do" ou~ 
do stock do fundo de garantia, ~Ia' imposição, que poder!( ser feita ao cre-
do que o :receber ein pagamento de uma divida, de setnpre rna.ntel-o em seu~ 
cofres, não podendo veJ1del-o, ou caucionai-o, ou removei-o além das !i'l!l· 

teiras do patz. 
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. Certo, Sr·: Presidente, ·das trés soluções indicadas, é' hoje preferível a . ·,. - 1:-~.- . . ' - . 
qqe -se refere á entrega do ouro ao pripcipal · credo_r do Estado por divida 
fluctuante, desdi) qu ea opera~ão seja cercada das alludidas garantias, ou 
.reaJizada com as reservas, a qué ha.· pouco me -referi. As circillfi.Stancias for-
çam a sua aceitação; e foi em oberuencia a estas circumstancias que e Ca-
mara, a ttendendo ás solicitações do ·Govern-o,_ p.pprovou a proposição em 
debate. 

o illustre Sr. Ministro da :Faúmda e o nobre Deputado paulista, Sr. Cih-
cinato Braga, um e outro solidario!!._ com as idêas eXpostas pelo sr:·_ Presi-
dente da R!lpublica em a sua plataforma poÜtica, aceitàram a solução que 
as circumstancias impuzeram de modo· irretorquivel, ' mas procuraram obter , . . 
da situação o melhor partido· possível,- buscando elevar ao maximo o rendi-
mento, ou a eUJciencia, da movimentação a impr]mk aos dez milhões ester-
linos, que formam hoje as nossas reservas metallica.s Visivei13·· Nem foi op-
tra a r~o _pela qual os dous illustres financeiros propuooram, muito acer~ 
tadamente a meu (\Ter, a entrega do ouro, quasi que em usoftucto apena!!, 
se assim me posso exprimir, 'ao Banco d,o Brasil, mas suo cvnàitionent, isto 
é, impondo l!.O credor além da obrigação de resgatar todo o papel moeda dn 
Thesourn. ora em circulação, a de não dar aos dez milhões esterlinos, que 
lhe vão ser entregues, desti:qo diverso ao do preparo das bases precizas á 

'etfectivação do resgate do p;tpel fiduc.iario do Estado em circulação a.ctual-
mente. 

Vê-se, assim, Sr .. Presidente, que o objectivo ·principal, o_ princ1p10 orien-
tador dos que pol tal f61'ma planejaram a liquidação da divida fiduciaria 
do Thesouro, outro não t<Xi senão o do preparo da f"efonna. do nosso systema-
mone;:ru•.io, pelo saneamento da nossa moeda, estabelecendo a conversibil:Ldade 
della a uma taxa que a nossa situação- economica permitta defender. 

E como tão €Levado objectivo não .póde ser alcançad'o sem retirar·· do 
Governo a ·faculdade emis-sora, afim de transf·eril~a a ·um 'instituto ba.ncario, 
conforme praticaram todos os pa.izes, <:iviJizados do mundo, os elaboradores 
do pla'll'o financeiro esboçad~ na proposi~ão approvada -pela Carilara. ·cedem 
ao Banc_o do Brasil aquella_ faculdade, . em troca da obrigação,_ que a este est.a-
belecimento impõem, de r.esgater todo o ·papel fiduciari·o do Estado. (Pausa.) 

Não quero 'ir além, Sr. Presidente, nas . considerações que venho expen· 
dendo sobre a · _proposiçãQ. em debate, antes de e-sclarecer uma questão de 
alt3 relevan~a.-

Tenho lido, em varios jornaes' publicados nesta Capital, que a transfor-
-mação do Banco do Brasil em instituto emissor da-rã lugar a · nova .inflacção 
de P9.pel fiduciario no mercado. . . 

Nada menos verdadeiro, Srs. Senadores, porquanto, em nenhuma hy~ 
!JOthese, emquanto o lastro ouro . se mantiver em dez milhões esterlinos, po-
derã o Banco emittir somma maior do. que aquella a que jâ esta. hoje auto'-
rizado; desde que leve â sua propria Carteira de Redescontos· os tittflos de 
dhoida recebidos do Thesouro, afim de sobre elles emittir, oonfo.:-me obteve 
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do Congresso a ultima administração do Banco do Bra:sil. que soube, muito 
intelligentenieil.te, aliás, preparar em tempo habil a defesa. dos interesses 
doi! seus accionistas, obtendo dos poderes publicos, além ,dos ti~ulos refe-
ridos, o direito de fazel-os lastro de emiEsões, consentidas pelo Govern~ 

que, no emtanto: continúa .a pagar juros sobr& a importancia propria da-
- quelle lasWo! 

Hoje, com-o não ignora o Senado, está I!vre o Banco para emittir - se 
-ê ·que jâ não emittiu, - s6 em redesconto dos titulos do Governo, mais de 
600 mil contos de réis, além do que p6~e Ernittir, pela mesma Carteira. para 
·servir ãs varias praqas do paiz; approvada a providencia const~nte. da pro-
posição da Camara, em nenhuma hypothEjse1 emquanto o lastro ouro não ex-

-ceder de dlez milhões esrterlhros, poderá. •o Bancio elevar as suas emissões além 
(!e 600 . mil contos de réis. 

' Onde, p~is, o perigo da inflacção annunciada? 
E o que será preferível, Srs. Senadores: tnanter o estado actual ou 

.enfrentar col-ajosan1ente uma s.ituac:ão mâ que outros prepararam? 
Certo, â conservação do condemnavel processo de emittir quanto baste 

atravéz a actual Carteira- de Redesconto do Banco do Brasil, â pratica con' 
tin;ua de semelhante hypoor.is!a; é <pl'eferltvel o comllrute dec.isivo ~· situação, 
recorrendo, para isso, â movi-mentaÇão effidep.te do ouro em deposito nos 
-cofres publicos pela crll8-çâO de um instituto emissor que assente os seus· 
fundamentos sobre esse mesmo ouro. 

Não foi outro, Sr. Presidente, o intuito dos autores da propo:;;ição ap· 
;provada pela Carnara,. que assim procurara~ obter. d&.s méd!das fiPancPi· 
ras que o momento impõe, relativas á .liquidação necessaria da. divida f!u· 
ctuante, v melhOr ren'di:mento possivel, v rendimento opti.mo, como se diz em 

- linguagem t1!chnica. Eu, de mim. entendo, até, que é o caso de agradecer 
.a Deus a ineonscien'Cia que nos .conduziu â precaridade actual se della 
resultar ~ como ha de. r\l!!ultB~r, se a proposição vier a ser tTansfot·mada 
-em lei ·do paiz e fõr posta em p.ra1li.ca com intelligencl.a e com honestidade 
- a crea.Çíto de . um instituto emissor .e, ·em consequemcia, a substituição do 
papel fiduciario do Estado pelo papel bancario. 

E se não. vejamos, Sr. Presidente. 
Não ha hoje, senhores, ·em paiz alJ?UID do mundo, quem possa sincera· 

mente contestar que a funcção de emittir dinheiro papel t!ão ·deve ser 
exercida pelos Governos, mas deve· caber exclusivannente a institutos pri· 
vados. 
' · · As emissões 'bancarias entreteem, na feliz comparação de Ruy Barbosa. 
um regimen de .fluxo e refluxo _continuó entre os estabelecimentos emiseo-
res e o mercado: o papel avoluma -se,_ ou dilr.inue, espraia-se, ou recolhe. 
segundo a neces8idade da circulação. ''O. papei do Thesouro; pelo contrario, 
afoga • o mercado, ·sem um regulador,. uma comporia, que o gradue; e en· 
·cha1·Ca.-o. Ha entre ,elle e o papel dos bancos a· mesma differenç:a qne en· 
·tre .a agua· corrente e a: agua empantanada: umá fertiliza, e sanifíca; a ou· 
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ira ' apodreee;. e infecta,. Evidentemente; essa estagnação mevitavel, cara-
1·cte1;isÚca 'das emissões officiaes, sujeita o valor dessa especie de papel ·~ 
.avil'tações violentas, .que, 'na circulação báncaria, o movimento áutomati~o 
•de expansão e con'tracçãa corrige, ou attenúa." f 

os Th.esouro:s emittem. 'f!eun. a. preoccupação ;do resgate. ao passo que . o 
banco en.dssor, esm~eveu o itlustre Sr. 'Gh~cinato Th.'aga em sua ibrilhante 
.exposi~ão ultimá, emitta na certeza. de que tem de resg'atar amanhã a pata 
.que l1aja .. 1angado em circulação) 'dle accôi'do c.om a lei: que ilhe ·âlá e:xtistencia. 

Os Governos querem as ·emissões, "para despej~-a.Jil I:Lo sa·cco ·sem fundo 
dos desperdícios . da a~inistração publica,' sendo por isso que ·: ,1, emissão· 
dO Thesouro· explica, em grande. párte, a COIJS~'tncia dos 'nossos àeficits or"': . 

. ç.amcntar.ios '', visto como ·,os pod:ere.s pu'tr]icos, "fiaJdios •n'ps recursos que 
suas emissões lhes facultam, incómmodam-8e muito menos cóm à restri-

·cçiio rlas ·despezas~ que saJbem •pod:erãJo "er cobertas afi,na:t :pe-Los recursos 
·uthographicos·". 

Isto posto, Sr. :presidente, ·se a utilização do ouro do fundo de garantia' 
•permitte, a um tempo, desafogar a .administração da divida enorme, que lhe 
:.tolhe os nio vi:n'tentos, e tra:nsforniar o . Banco do Brasil e1p. um instj.tut o 
ij!f.issor .. que, ne.ste particular, substitua o Tl;.,esouro não seTá ·mesmo o ,easo,_ 
a que já alludd, de agr:q,decer a Deus, que >Q. povo brasii.eiro ' tantas veies iü-
Jinnn se1· no~so c pm:Pa,irio.ta, o ter p errridttià'? ·.que os nossos ' f inan cista s , ca-
·minturf.l> :Pelas li:'nhas ·, tortas t mÇac'tas ultLn1~en:te, nos. teJ;Iham conduzido 
.á solução já adalpta:cla com vanta~e'm em tod:~ os .povos dvilizados do mundo? 

Nenhuma duvida tenho eu a .este reS!iJeito, Sr. Presidente. (..."'ausa.) 

P2nso haver evidenciado que o illustre Sr. ~Unistro da Fazeuda, t~ndo 
Hle t-esolver em um <momento diifficil um dlfficil . •caso ·dais f inança s publie3!S 

do P<'Üz, nã;o quiz perder á. çxpp~orturuCI!ade de. fazer 'obra mer'itoria e dura-
doura.: S. Ex .. deseja.<:Lproveitar as circumstancias para· transformar o Banco 
do Brasil em instituto emissor, dando a'Ssim, ao nosso grande estabeleci- ' 

[menta brmC>ariü a iin01,1mbencia de regular a c1rcul'ação monetaria do paiz, 
de modo. a mantel-a sempre . . em cÓrrespondencia . ás m;cessidades das nossas 
iransacções intern:is e do ·nosso desenvolvimento economico. 

Em doutrina, Sr. Presidente, confo·rme tive occasião de dizer hoje por 
(:.varias vezes, ni'í.o ha quem possa negar as vantagens dos institutos emisso-
l·res de ordem prj.vada. A emissão bancaria, de preí'er encia á emissão dos 
.'Thesouros, já foi adaptada por quasi todo;; os paizes oivilim.dos do .mund'?, 

lcom{) o Senàd'o ·não igÔ:ora :' a França cuiJiou do assumpto em 1800 ; a· Aus-
tria Hungria;' em 1878; a Belgica, em 1850; os Estados Unidos, em Junho 
de 1874, com a· pro;;,1Ulga çã.o ··do National àurrency ,Act; a Inglaterra, em 

·1844, pelo celebre acto do Parlamento ·que concentrou no B<.Lnco da Ingla-
tP.rra o direito àe em.ittir, até então reconhecido a diversos outros estabe-

(!ecimentos; a Hespanha , em 1874 ; a Holla~da, em 1814; a .Rusrlia, em 1860 ; 
"a Allemanha,, em 1875, etc. .. 



E em quasi todos os paizes, Sr: Presidente, os .GóverriQs ,prÓcuraram 
aprovett.-·J.r, sempre que r,uderam; ·:Uguns ·rtos esfubelecimentÓs ~.aricari:os en-

. ' 
tãÇI existentes, .afim de lhes attribujr a rrtais a funcção· emissm~a. A praprh 
França· reformadora ' de Bonaparte assim )Jrocedeu em '1800, . segundo reter" 

.Alberto Vandal em sua excel.lente obra sobre A Republica aonsula1·:. ''voulent 
fOl'lner un grand établi.ssement ' de crédit, .·aiina mieux (Bonapatte) ·sf' ser1•ir 
<l 'un organisme déjà'·ex.istant 'fine ·d'·e~ construire :un de touteii piêoes·", muito 
embora. "comme il entendait que tout parila deer 0e. son Consulat, i1 se 
dom:~ devant )e pu~lic l'ah~ et l'honneur de créer, aio.r.S qu~il ,ae. fit l[U&' 

:ranE.fÜrin~r, réncv.v?ler et mct~:<t•'lorphbs·...;l~·' ~ 

A::;sim, Srs. Sena:dores, reP~nhec\da s, .. (]<! llin lado, à vànta.ger.:. d.e aprJ· 
veitar o moir.:ento I:a~-:~ retirâ·r · ú.o dov~rn? a :furicção emis·sora, <·ondcm· 
nada por todos os .economistas e por todos os financistas modernos, e, de 
outro, l\. conveniencia de aproveitar, para tal effeito, a boa e solicla orga-
niza.'ção que ê ·6 Banco do Bra::::il, capaz de. satisfazer,; pur cómp~eto, ã.;; e:ti, 

. gencias, multiplas, delioa.das e.' complexas da nova 'fu.ncçã.o Que lhe pód~ 
ser attribuida; cabe agora ' indagar, da modalidade ou .do typo do estabeleci-
mento provado ·emissor a ,institúir' entre nús. 

b exame ·cuidadoso" do que a tal respeito .se .ha pi·a,tiloado .em 'Outros· 
paizes, mostra, desde logo, não· ser · aconselhavel applicar .~6 Banco ' do Bra-
sil, indifferenterne·~te ..•. 

O SR. PAULO DEl FRoNTH'!: '"""-' ".Acs soluções anlleriean~s- ·são im:Pi~ticavé!s 
agora. . 

1 
O SR. SAMPAIO CoRR);:A: - .... este ou a~quelle typo, inadaptav.eis muitoi 

delles ao :n,osso caso, corno acontece, por exemplo, co:rn as sCJlu'ções ame-
ricanas, segundo lembra muito a propqsito, no. aparte. com que me honra, 
o' meu eminente amigo e mestre, 'Sr. Senador Paulo de Frontln. 

O estu'do . da materia !!].este ponto da vista; exige, .por certo, .um:t ana· 
. . . . . . ' lyse aLn-da' que ra.plda, d'O que ha · sido prati<ca(lo·. em ·ou:tros :Paires; não dei-

xarei de fazel-a, mas pedindo á Qa!>a e a V. FJx., ·sr. Pr€!Sidente, me per-
doem o longo 'desenvolvimento que estou dando ao a(5SUmpt'O ·em debate, no 

·tão só intúito de justificar o pensamento ·e a · ·attitude da ·Commi~são de, 
Finn:nças. , . . 

. Nã.:~ digo rien.hmna novidaJe, por certo, JÉ:rrnbrand0: que ern todas as 
que.stoos de n atu..,eza econornlka _e finan.oeirn cumpre s~mpie, a quem quer 
_acErtar .' .iw:hvidua;' as soluções, escolhendo aquellas que melhor se adaptam' 
ft·s ctndições d~ cac1<• paiz e de cada mom·mto histo·ko. A! l'..rz de ial cri· 
terio ' é que deverá ser feita a esGolha do typo, (le hanco. emissor · a a1optar 
entre nós . 

. Para isto; preciso estudar; preliminarmente, as várias modalidade~ rle 
bancos emissores que hoje existem em ·fl.m;ccionamento em outras terras: 
e como não devo enumeràr to)ios os typos: porque ·tanto __ importaria em 
fazer trabá!ho ·extremamente fa.Stidioso para os que me ouvem, recorro. 
para methodizar o assumpto, ã classificaçãÔ apresentada no celebre liw'O 
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A 1noeàa e o mecanismo de cainbio, de Stanley Jevons, que baseou o l'eu, 
estudo n~ principaes caracteris~fcas · do funccionam;mto dos bancos - emis-
sores. 

o economista inglez à· que me refiro, ci.üa. penetrante perspicacia. des-. . . \ 

cortinou alguns. dos p_roblemas 'mais -complexos da ecoítomia da .riqueza, se-
gundo o justo julgamento de Oliveira Martins; considera sete motlalldades· 
diversas de bancos emissores, conforme· .a nianéira, mai-s -ou menos arbitra--
rio., de estabelecer uma relação entre a reserva metallíca. e a emissão dos· 
bilhetes de banco. 

o autor do al'tigo ·sobre os bancos ~mis,são no "Diccionar·io de Econo?nia· 
Polit·ica", de Say & . Challiey,_ mostra. que estes bancos não foram ~talJele- · 
cidos e regulamentados de maneira uniforme; seg,unclo principias geraes rP-
8uJiantes de estudos profundos, Inas de aecõrdo com as clrcumsta.nJCl.as mo-
raes, economicas ~ politieas. dominantes em cada. ca~o: A.'s vezes, esC'reve Q-· 

autor do · artigo · a que_ alludo, fortes gt·upÇJS capitalista.s eonsentíam em for-
mar o banco emissor . .; desd~ que os Governos confrrissem a ·esse instituto o-
privilegio . -de emittir bilhetes, lim~tando a r espo9sabilidade de cada as.flocia-
do ao concurso · respectivo ·na. constituição -do fundo social; outras 've2;es-
eram os p_roprios· Gwernos os crea.diores do banco p-ri-vilegiad'o, s~ja para. 
delle obter; em recompensa, émprestimos ou 'outros serviços uteis, 'ou néces-
sarios, ás finanças publicaS, seja para .estabelecer instituto de credito ca-
paz de 3Upprir, com papel moeda, á . insuff iciencia· das rendas do Estado. · ' 

Mas não vejo vantagem em apreciar porrilenores, que foram ' todos leva-· 
dos em Iin.ha de conta na ,classificação . de Stanley , .Tevcins,' para quem a · 
primeira modalidade .a considerar é a denominada · d~ deposito si?iwlcs .. que· · 

' vigorou nos antigos b-ancos, em que caàa ·parcella da moeda fiduciari3. em· 
.circulação repres~nta, OU deve represent,.'l.r, parcclla egual de. I):lOeda rnetal-
Jica em deposito. E' este, por certo, o typo mais ·segurei, que ·funéciona d~
modo absofutamente rigoroso, porque exige a troca, em qualquer ·occasião ... 
da moeda .fiduciaria, pela mo!l<la metallicà.. 

E' clar.o, Sr·. Presidente, que não pqdemps pensar mi applicação de~te· 
typo aJo nosso caso; não o têm em -vi'gor os demais padzes; riem m-esmo o 
Japão, unica _da:s nac'ões modernas que maJl'têm. hoje . ~ dia, uma drc;,_la~ 
ção fiduciaria egual ao deposito ouro. 

A segunda .módnlic.'IB.de é a .que · Stariléy Jevons denominou de deposito· 
parcial, adaptada no Banco da ·II')glaterra, em que uma parte fixa da emis-
são fica a descoberto; sendo a parte ,;ariavel coberta. por egtiaJ importane.ia 
de ouro depositado nos cofres do ill6tituto emissor. Os aut~res que estudam· 
o typo do deposito pat:cial julg-am-n'o, sem excepção, tão seguro 9-uanto o· 
precedente, desde que seja moderada a parte fixa da emissão, ã. qual não-
corresponde ouro algum .em deposito. 

Sabe-se. que estll- fól'ma ·foi a adoptada no Banco da Inglaterra, em vista' 
do celebre acto do parlamento iriglez; -de 19 de Julho de 1844, cujas princi-

' 
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· .. paes disposições, transcriptas ·de ·uni. resumo .feii:q .p'or .V11Ú~do . Pmietú, s~o 
..as seguintes: . 

' "(a) P1'ivi!egio , ào BGJnco:· ·_....,.,. NenhÚn1 novo bane? ·tJoderú ser 
estabelecido no Reino U'FJiÇI:o ... O maximo :de -_rirculítç.ão · de :cada um 
dos bancçs existentes é O · que .correspond~ á média da circulação 
dess€S bancos em Abril de· .1M4, :Qualqu.er b!;l.nccl,: pertencente a roê-
nos de' sefu 'associados, perderá o direito 'a: D:ovd~ emissões, se ad!I)it-
tir novos socios. Se dous lluncos se fundirem,_ o direito d~ emi~sào · 
da .entidade resUltante ficará resti-icto'· ao direito 'id.entico :de um 'lj 

dos dois baiiCOS primitivos. "<S~. um· banco ~a:l~flcu!ar vier ~ liQUida-
ção, .o B'anco .da Inglate~ -·~~de;á obter . uma 01".dem do :. Conselho,_ 
em :vll:triae da quàl o ·· seu yó4er. de ·.emissão ·crescera de. 2(3 da som .. 
ma que o ):Jàn<i.o Üquidado estàvà. autori:ia!lo a emi~tir .. (b) Divi.1âo 
-do .balr~o e;" dous departam1-entos:. o 'a'ci emissão .. t( o iip Jxl'!I .CO. Es-

• • t •. - .. ' '. 

tes dous· d'epartamentos ·~· em .absoluto, i~dep.ei1dentes. ·o depar-
·ta=ento de emissão funcciona au~omáticamente:. nn,da .fiça ao ar-
.bitrte .d.o banco ou do Governo. (c) ALEl\(1. DE DETERMrN~\DA rMFtiit-
'l'ANciA., CADA BILHETE E,'' - ~i!JP.RESENT.~DO ~OR .EGUAL SOMMA D);l ·.ô'yno DEPO· 

SITADA NO 'DEPARTAMENTO DE .. EMISS~O. , A IMPORTANCIA E?.UT'riDA SEM 

.A . EXISTENCIA DO OURO' bORREJSPO:!'IIj.E'NriJ N'<OS COFRES DO .BANCO tE' CCih 

··srir\JIUA PELJ\ DIVIDA DO CÇV~RNO E I'yn; ourn.:..s ·G.4.RANtr~ (G'•JI('"I' /It'llll';ll, 

·debt ·a.nd other securities). ·Esta im:portancia, que era .d~ . .-:E 14.000-0lll 
oprimiti~amente, em vista. do dispof;~O no ,art. 4 dó acto rle ct·ea~ão 

•do Banoo da 'rnglatérra, cresce se!I!-pr,e· que desapparece' ·um . dcs e~

.tiges bancos. pois que·· o grande · instituto póde obter do Governo' a, 
.necessaria p~rnüssã.o para aug.mentar as seaur~ties '('00n~'Oiídad9~. 

-etc) . somma. due representa 2/3 partes da emissão. do ·~nco que 
--d~sa~11arece. (d) O Banco .da Inglaterra é . obrigado a:· .tro~:at· sem·. 
·pre os seus bilhetes contra a m~eda 'II).etallica. Cónio ,[f: menor bi· 
lhete ·é de ~ 5 e o Banco não póde l,lá.gar - em p·ratá mais de 4 s!o., 
·segue-se Wle ~ forçadÇ> sempi-e a tr~ co ouro : ~o~tra o,s bilhete~. 
E' por este. motivo.' que o Banco se tem absttdo de usar da; faculda.-; 
de, que ll).e é ' reconhec(da; de guarda~ em prata 1/4 do s~iJ. encaixe. 

'-0 Banco da Inglaterra neve comprar sempre . todo o o.uro que IM 
f!lr offerecido á taxa de .f O~ 17-9 .:Por onç;a ·coin. o ti ttulo inglez. 03 
bilhetes .do Banco da Ingla terra "têm curso l!')gal, são ~egnl tt1làet 
nara os paeticulares na lnglaterra, mas 'não na .. Escossia · (l ·na Ir· 
!anda." 

Não possuo. Sr. Presidente·, os dados recente$ r-elativos ·ao· p'ériodo d1 
1!'Uen·a, mas a 11arte da emissão ~ão coberta por ouro, q~e· .era:1. ~rimÚi;·a~en
•te, _de :E 14.000.000, cresceu, até 1894, níl' seguinte proporç;ão: 
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Jmportancia. ai.It,<;irizadii: primitivamente ............. .-. . . . . . . . . f. 14. OOú . 00()--
em 7 de Dezembro de 1855 • . . • . • . • • f. 475.000· 
em 26 de junho de 1861 ...... : .... . . ! 17õ.OOil~ 

Importancia 'autorizada em 3 de Fevereiro de, 1866 · .•.. , .;. . f 31\0.000 
.•1 em 1 de À.bril· de 1881 . . . . . . • . • . . Jl 750.000 

em ·;15 de Setembro de 1887 f 450.000 
em. 8 de Fevereiro de 1890 
em 29 de Janeir.o de 1394 

Total 

250.000 . 
350.000 

c 16.800.0'10 . 

Innumeras foram il,s ·discussões travadas na Inglaterra e em outros pai- . 
zes, a prop·osito das vanta15ens. e dos incon'\'eni-entes do acto qw3 creou o 
Banco da lnglaterra e cujo. principal objeetivo '·era. o 'de impedir a!< crise~ 

então verificadas no Imperio Britannico., ' Mas n.s crises não foram imped'i- -
dos e o acto teve de ser suspe:p.so. pr.r vezes, como aeonteceu em l 84_7, em 
1857 e em 1 866, sendo que · só em 1857 fez o Bar. co uso effectivo da faculdade -
de aug-mentar a emissão a descobe;rtô. Nos outros dous annos, - 1847 e· 
1&66, ·-a, suspem;ão foi apenas 'virtual,' tendo ;li.do então suff ici:ente, . para 
acalmar o panico, mostrar ao publico que havia sido .levantada a barreira 
que limitava as emissões. 

A principal utilidade do act'l, de l.SH, do parlamento inglez,. foi como · 
eviclencia a autorifui.de incontt~Stavel de Vilfredo Pareto, o de "subtrahir, e.m. 
tempo normal, a emissão dos biJhetes de banco ao· arbítrio do banco e, SO-
BRETUDO, AO .AHBlfRIO DOS PODERES PtJ'?LICOS, por haver dado á . 
operação emissora um caracter de simplicidade e de clareza, que se não en-
contram em outros institutos analogos. " 

E' realmente esta, Srs. Senadores, a principal vantagem dos institutps ' 
privados encarregados do ·.poder de emittir. Não sei se entre nós haverá 
identieo resultado a colher; po~que as le,is · sem os costumes nada · valem. • 
Eu confio, porém, na honestidade e na sabedoria dos nossos homens de Go-
Yerno, <tualidades que, se não exiet~~m 'IlOS poderes publicos inglezes, não 
os teriam impedido de lançar · mão das reservas metallicas do Banco, &. ex- -
~mplo do que foi praticado em outràs terras. 

A vantàgem da. lei ingleza, escreve nota.vel commentador do acto que· 
creou o Banco da. Inglaterra, cousi,ste -em que o poder publico não póde lan--
çar mão das reservas metallicas. dissimulando o furto, como ha ::-ido pra-
ticado em outros lugares, sob à fóirna de ope~ões bancarias communs. 

Não desejo, Sr. Presidente, roubar mais, tempo ao Senado com a e-..::-
posição de pormenores· sobre o Banco da Inglaterra, ~. por isso, passarei -a 
cor.sirlerar o terceiro typo de banco emissor da classificação de. Stanley-
Je\'ons, a modalidade à que este economista. inglez :lenominou de m.fni·m.um~ 
de reserva. · , ,. 
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E' constituído este .typo pelos bancos que ~evem ;manter sempre em de-
zposito deterrnina.dfi. quantidade de ouro, condição imposta .pela· idéa errona . . 
..a meu ver, da garantia dos bilhetes em· circulação. . 

A respeito de taes bancos, assi~ se manifesta ~ eminente professor da 
·universidade de Lausanne que instlttiio à ceüébre theoria, mathéma:tka do 
•·equilibrio economico, com equações . semelhantes ãs de Lagrange no dominio 
·..da mecanica pura: 

"Quà.nd on ·.dit que l'encaisse en des banques l:;ert de . uarantie 
aux billets ~n foit usa.ge. 4'une expression inexacte, .qui ~peut induire 
à des g'l;'aves ~rre~s . On s'imagine sol!vent qu'on pourra ·soutenir !e 
cours· des billets de b.anque en augmentant simplemeny l'encaisse 
métallique sans l 'employer à changer des billets_. La somme de 
l'encaisse ' en or pourrÍtit être superieur à celle des :billets.";eh circul(h 
.tlon, et. méamoins ces billets seront dêpréciés; ·si .la somme en est su-
périeure à celle que determi!lent les eonditions de l'équiÚ.bré ·é·conomi-
.que. CE NB SONT PAS LES M!LLIONS EN OR, ENTASSÉS DANS LES CAVIiS 

:D'UNE BANQUE, QUI DIRECTEMENT ·SUR LA VALEUR DE SES _.:j!ILLETS~ C'EST LA 

FACIL!TÉ, PLUS. OU MOINS GRANDE, .AVEC LAQUELLE qN: .- PEUT .CH,<\;NGER CES 

BILLETS EN OR. La b~nque de France . mérite, certes, autant de confi•. 
ance que la banque .d'Angleterre. et pourtant ses billets peuvent 
éprouver une .parte. par, rapport à l'or, tandis que ceux de la ban-
que d' Angleterre sont toujours au pair. Cela dépend de ce que la 
banque d'Angleterre change toujours ses biHets c9ntre de l'or.• tandis 
que la banque de France peut donner- des écus d'argent, ·Que dé-
main, la banque de 'Franoe ne paye plus qu'en argent. ainsi qu'elle 
en a le · droit. et malgré les deux milliards en or qu'elle a dans ses 
caisses,_ la prime sur. I'or poul'ra, dévenir três. considerable." 

· E&ta é , Sr . '!>reSidente, a v-er dadeira dou trtna e eu me -prevaleço . da Oftpor-
'tunidade para affirmal-a, afim de que se 'não :mpponha acredite eu na 
·efticacic' àa garantia do ouro existente. nos .cofres. fortes do . Thesouro. em 
-relação â massa de _papel-moeda do· E$tado ora em. circula ção . . E' ··erro acre-
·ditar. que o curso ~a papel moeda" póde ser -mantido, pelo facto de se lhe dar 
'uma garamtia (lendo): "Se a quantidad e do~ bilhetes emittidos não excede o 
limite ·em que cessam as fluctuações da mooda em circulação, aqueUes bilhe-
tes cir-cula rão ao par, desde que tenham -sid0 ·emittldos por ~m governo que 
inspire confiança. sendo em . absoluto .. indifferente a existencia ·desta. ou 

·daquella garantia metallica. Se, ao contratio. a quantidade de bilhetes ultra· 
·passar a quelle li.mite, o papel fiduciario pass~ a ser moeda falsa, e nenhuma 
·gara n t ia p oderã impedir semelhante effeito." Esta é, Senhores. a Opiniã,o 
:acertada ·de todos os mode:ry10s ·ecÓnomistas. 

O SR. RosA E SILVA: ....:.... A observação lida não -é perfeitamente exacta. 
O SR. PAULo DE FRONTIN: - Com a observação. lida tambeni. não estou 
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ode accõrcflo; ell~f, se applíca á poss\biUdade existente na França• ã~ troca dos. 
bilhetes pela prata. 

O SR. SAMPAIO Co!Udl:A: - Perdão, ella se refere á possibilidade de não 
.trocar os bilhetes pelo ouro. .. 

Aliãs, esse modo de ver é até o de L.éoil Say, que assim se manifesta no 
~rcfado á obra àe Gosrchn sobre os ·Cambios •estrangeiros: (lendo) 

' ' 
"Ou prétend rque .le systême d'or subsiste parce qu':il y a danl! 

les caisses des especes ' d:or, mais ·c'est de l'o~ i:nexportaJ;lle dont 
l'effet sur la· circulation ne· differe,. en quoi que ce soit• d'un gise-
mént inexplorable à mille metres de. profondeur dans les entrailles 
de la terre." 

Mas não· desejo insistir neste ponto de doutrina, em que a mmha con-
'Vicção é tanto mais inabalàvei; quanto mais ref!licto sobre as condições de 
equilíbrio que devem regular .todas as nossas intervenções no dominio da. 

·economia e das finanÇas. publicas. 
Aliás, a insiSi:encia seria até impertinente, · um'.t vez que eu proprio. 

-cedendo á -opiniã:e da maioriá, procurei to:rn'ar inamovivel o ouro a entregar 
ao Banco d? Brasil, de 'tal arte filiando o institut0 emissor a funclar entre 
nós a~ grup o dos bàncos de minítrY,um de rese7'va. 

O momento histortico que atr<a-yessámos força, por assim -dizer, a con-' ' cessão. por mim feita no substitutivo, ás minhas proprias convicções · no 
'Campo da doutrina. 

Stanl-ey Jevons co_nsiderÇL como quarto typo .Ue banco emissor aquelles ..... -
11. que mui propriamente denoni.inou · de resl(rva proporcional, em· que o en-
~xe ouro deve ser sempre uma f:rn.cção da importancia emittilda. · 

E' o systen1a dos bancos nacionaes nos Estados Unidos ..• 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Este· systema já foi aqui applicado em 

·bancos de emissão dupla e· até tríplice. 
O SR. SAMPAIO CoRR:t!lA: - ... 'não aconselhavel agora, em face das n.éís-

~as condi'ções. 
Nenhuma regra 'existe' para fixar-[} relação percemtual dio encaixe. Esta, 

devendo servir unicamente ·p~ra garantior a troca dos b-ilhetes por ouro, 
\leve sar uma . fracção, ora maior, ora menor, da Circulação . 

Não me deterei, porém. na analyse deste typo, que não foi ·o escolhido 
1Jara a proposição em debate. 

Outra modalidade considera da por Stanley Jevi;ns na enumera ção que 
·Estou acompanhando -de pe~tQ, ·é o de maximo de ·emissão, em que é de.ter-
minado por ~el o limite ~uperior a que esta pôde attingir - em qualquer 

ftempo; foi a adoptada pelos bancos inglezes diversos do Éanco da Ingla-
. terra, como os bancos privados (Oo1tntry banks) e os .Joint stock õanks. 

E' tYPo recommenda:v el, : sómente quando o maximo. permittido · fica 
t.aquêm da quantidade àe moedas sujeita a fluctuações. 'o que, em verdàde, 
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·Tedu:~ a e1~1'issàJo á somma do desC'Oberto permittido ·n!l- modálidade applk·~~~ 
ao Banco da ·Inglaterra. 

Tambem não foi o typo aceito pelo autor da proposição : que se ( l i1!~ule . 

o qúal preferiu, de accôrdo com o Sr. Ministró da F a zenda, a f6rm,a ·adori.!J4a. 
na Alie manha, fórma conhecida ··no mundo econonüco sob. o· nome '-de Jhl~ ile 
elast~co . 

. Ao banco emissor" é permittido,. nesse typo. pôr em ~i;c1flaçã9 uma 
certa somma a ·q~scobl!rto', além. da~ · que são consentidas normaÚnente 1101 
lei; desde que o ins~ituto se obrigue ,a pagar· u'roa ci<,,rta taxa ao ·Governo. 

O Banco da Allemanha devia ter o seu encruxe ouro r egulado, de n'.o:')). 
a nun:ca ser üiferi'or a 1/3 da circulação Iiduciari~ .... send<? os 2/3 restantes 
cobertos. a mais, por letras de cambio a ·a mezés. de ·prazo. 

C~mpre · assignalar, desde já, Sr. Presidente, que a proposiÇão, embor~ 
hou~ésse adoptado O typo do lim~te e!CLStico, não práticou O erro commetfooJ) 
na constituição do Banco da Allemanba. que admittia , .conjunctamente com. 
o encaixe ouro, os bonus ·emittidos pelas Caixas Imperiaes '(Reichskassens-
cheine). Na verdade, qual a utilidade ou. vantagem que poder~ J:J.ave1' em. 
deposibr papel do Thesouro em troca d~ outro .papel· do mesmo Thesouro?· 

A propostto do systema ou typo allemã o, -_~ssim- se manifesta ~ auto,. 
ridade iricontestave.l de ~pháel Georgés Levy: 

"... organization interrhediaire en_tre celle de la Banque d'An~ 
gleterre, enfermée dans les bornes rigides de l'encaisse inetalliqu~ 

et celle de la Banque: de France. libre, de par•. se·s statuts,. d'émettre< 
Wl chiff1•e illimité des billets: nous' avons oex;pliq~é - que la fixation; 
d'un rrnaximum n'aváit pas ·de parti pratique. L a solution alle-
mand, qui a êté adoptée par d'autres · nations, a l' a vantage de per·· 
mettre une e:J..'i:ension. suffisa i).te de la circuaation, puis qu'il n'est 
plus gueré . aujourd'hui 'd'éta:bllssement J'ém~ssion qui n'ai~ en. 
caísse la -l:êpresentati'on .. ~etallique du tiers au moiris ~e ses hilfets;. 
d'impôt qui frappe la circulation, à .Ilartir du momerit ou elle· 
dépasse le chiffre de numeraire augmei).tê d'un .contigent , empê.-
che la banque émettrice de .se Iaisser aller à creer du pápier en 
quantités excessiv·es·: l'operation n'ê~ant PJ;"Ofitàble pour elle que: 
si elle escompte à plus de 5 pour 100, elle n'est pas tenté de s'y: 
lmer. aussi longtemps que· le foyer des c3Jl>Íot.aux n'atteint pas oo 
taux êlevé. qui indique que le marché finander a ·besoin <l'aide.:, 
Le systeme est· élastique ... .. . · ..... . ... : . . ....... . .. , .. ... - ·.- . · · ····· 
~ ~· ·············-~·-· o · ······· · ··· · ···~- -~ --~ ·- ············ ··: ···· · 

LES ALLEMANDS, P AR UN JUDICIEUX MÉT,ANGE DES SYST:ilJMES FRAN· 

ÇAIS ET ANGLAIS, SEMBLENT AVOIR TROUVÉ AU PROBL:ilJME DE j:/ÉM!SS!DlÍI 

UNE SOLUTION RATIONELLE." 

A solução que Raphael Levy considera racional, foi a a doptaàa pelOI' 
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autores d.a· proposiÇãó. em ·debate, acceita,: em seus delineame_ntos g.eraes. 
pela Comro1ssã.? de Finanças do .. Senado, que a alterou em alguns pontos 
apenaS COmO mostrarei effi seguid,a. • I • 

1 o setimo typo de. que trata Jevons é o de .res.erva àe t ·btulos, inspirado 
· wrobeni na ·idéa erronea da garantia, sobre .o quar diz' Vilfredo Paretó com 
:fundadc~ razão " . . . il n 'y· a .qu'un moyen pratiqueme~t efficace de garan-
tir la monna,ie fiducia'ire; c'e::,t ·de la changer à vue contre la vraie mon-
naie~ Le reste ne con1pte p~s. Un peuple, s'il veu éviter les maux qui nais-
sent de l'usage des fausses monnaies, doit· donc avoir u~ stock de vraies 
monn.!.l.!eS·. " . 

Aos sete typos considerados por Stàni&Y Jevons deve ser addic!onado 
uma oitava mod;u!dade. indicada por Pareto ; a de regular e fazer variar, o 
-encaixe; · segun·do as condições do inerqado, de modo a assegurar sempre, 
-e de modo facil e prompto, a troca dos bilhetes emitti.dos, como praticaram 
os ant!gos bancos da Escoss!a. 

A leitura da propo8i5Jão ein .debate rev.ela bem .. Sr .· Presi.den,te, qu e o 
:Uiustre Sr. Cincinato Brag~ adoptou o typo do Banco AlÚlmão, cónside;:-a.do 
como o mais perfeito por varias autoridades e que tantó se presta a urna 
applicação entre nós ~o r actual mom~nto. . · 

A Comrriissão de Finanças do Senado aceito~ (: pen~mento geral dire-
-ctor adaptado na outra Casa do Congresso Nacional~ mas procurou introdu-
zir algumas :pequenas alterações na proposição elaborada P(llo relator. do 
{)rçamento da Fazenda ria Camara, .no intuito de assegurar melhor o func-
-cionamento do instituto de emissão a fundar. 

Passar~~. j:>.ortanto, de wgora em diamt~, á ,a:nalyse ·do ·.substituto, con-
:frontando as suas disposições com as da proposição vinda da Camara, para 
·cuidar, em segUida, de justificar a fundação, entre :q.ós, de um appa r elho 
-emis8or independente do Thesouro, móstran do o mecanismo da .Proposiçã o 
e as h~nef!cas consequencias que ·do seu funccionamento hão de pÔr .certo 
resulta!·. 

A proposição .impõe aq: Banco do Brasil a obrigação de rec~ber pel9 
valor de 300 mil contos de réis., levando-os a credito do Governo na conta 
deste com o Banco, os dez milhões esterlinos do fundo de garantia. cuja 
propriedade é, assim, transferida ao instituto emissor ao . cambio de 8 di-
nheiros por mil réis; do mesmo passo, a proposição estabelece ~ conversi-
bilidade ao · cambio. de 12 dinheiros por · mil réis. 

Esias duas disposições parecem contradictorias e dellas result<>rá. 
, quando a conversão tiver lugal', uma perda, para o Banco, de 100 rriil con-

tos de réis, pois a. . tanto attlnge a differenç(!., em pape~. entre o valor de 
àez miihões. esterlinos· recebidos a dinheiros e pagos a 12 dinheiro~ por 
mil réis . 

Penso que esta modi:l'icação, garantindo o capital dos 
garante igualmente, bom funccionamento no instituto ·· emissor. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Muito bem. I 

accionis tas, 
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o SR. SAMPAIO CoRR:il:A: - De 'outro l~d~: Sr.: PTe.side)lte; ~ .'·prciposlção 
~m apreço não é clara, quando estabéleqe -que ao :Banco s? será permittidQ. 
dispôr do~ dez milhões esterlinos. a rece~e~ agora ~O- Govern? p:á.ra . os fins 
mencionados na propria proposição, isto é , .para lastto metallico•. das emia· 
sões, a que ~ica o Banco autorizado . .. 

o .SR. LUiz ADoLPHo : - pm lastro illusorio.: 

o SR. SAMPAio .CoRRti:A: -··como illusorio, se e}.le .é ouro de verdader 
V. ,Ex. podera. dizer last:r:o insufficiente para a circulação actual, mas este 
facto não decorre da creação do ~anca emissorc senão ·'do estado em que jâ 

nos ~ncontramOl,, sem a regulamentação da faculdade emiss01:a dei Ban~ 
do Brasil . 

Mas, perrnitta-me V : Ex . continue eu a minha despretenciósa expG. 
sição. 

Ora, quem redigiu o subStitutivo , conhece o pénsaínento do :si·. Minis· 
tro da Fazenda e do illustre autor da proposição, sabe que u~ . e outro que-
rem a inamobiliçlade do ouro a ft:ansf!Jrir para o Ba·I:J,có; por rs.so, ·não hesitou 
em redigir ·a nova disposição, constante d9 sp.bstltutivo em vrrtude da qual 
os dez milhões esterlinos do fundo de garantia continuarão a l)roduzir 0 

mesmo erf.ei~o que hoje prÓduzem, de ._ garantir parcial~ente as nossas émis-
sões. Assim, pela nova redacção, .. feita, aliás. muito Pa~· atterrder á judi· 
cios.as ponderações do "sr. Senador RÓsa e Silva e do meu lHustre mestre e 
.amlg~, Senador Frontin; o ouro qu~ ·ao Banco \der a ser ·t? ris:fer ido por 
forç~ da lei, mas sómente este ouro, rÍÍio poderá se;_ vendido. riem. caÚcionado, 
nem, s!quer, removido para fóra do paijl_. 

0 SR. PAULa· DE 'FRONTIN: ::- Durante 10 annos, 

O SR. SAMPAio CoRRÊA: - ... · durante '10 annos, _que .tal será ·o prazo a~ 
contract<:i segundo as bases da proposiÇão e do- _substituto. 

Eiste foi, parece, . o pensa mento do mustre autor do projecto. que ava· 
liou em 100 Ip.il contos de réis o ~alar da re~uiamentaçã0 .. -'-d~- pr ivilegw,·; 
concedido ao Banco do Brasil, de emittii: sobre lastro meta!UcÕ n~ proPor~ 

·ção de um para tres. . . 
Ora, Sr. President~. não nego· ao Estado o direito -de ._cobrir êletermlna(ia; 

somma pela concessão que fez ao Banco, assim como não condemno, por 
oxce·ssiva .-ou por -ãefi•cierrte, a imp-ortandia em que foi ,aqUel1a . concessão-

. a valia da ; .mas me não parece acc!'litavel possa ·O . Theoouro exigir que o ]Já· 

gamento daquella avultada quantia seja feita de chofre, r epentinamente,. 
quando o cambio attin.g.ilr á, casa dos 12 di-nheiros . Basta lembrar que a 
perda o~; melhor, qUe o pa gamento a: fazer de uma só ve~ representa o 
valor do capital âct~al do Banco do Brasil, para julgar dos t~erigos de 
cobrançn tão bruscament~ feita. 

Na intuito de .corrigir os inconvenientes que aponto; a Corilmissão de 
, Finança s do Senado fez depender a conversabilidade,. nã·o só da existeilcii' 
de circ11mstancias varias, assecuratorias da esta.QÚidade do cambio . em torno 

I 
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da tax:;,·-:de 'h:::dlJth'~&os, , como 11~ .:-.:~xÍsteD:cia ' de ui:r).; fÜI110 ' dé ' reserv~ ' igual 

~}1~~i~~t~~;~::;~::~E.:"'i;;: 
fôrma ·qli,e ·n,ós ins~H-u.!os é).e . mi!liino (ile_, ,r;~sery!JI. -'inde, meçanicamente, cessa 
a conv~r~b~:·:'u)na ·:,t~z " attingüÍó esse m:i·rpmo, fixad::> em Lei·. · Ma~ . eu terei ' r: i;;;,.• .. ~~-... ... '. -~ . • ' ' . - • • ; : ; :• . ' . . . • .. ' . ' 
oppor~~l'liÇI:'j:de,; él'Il; 1Jr\lye, de. re.spolide.r • .. pq,rmeiiorisadamente ao, h'onroso 
aparte ·, d}, :;V.' t:i!Jx: '; por ~~·ci_üant.o. peçÓ .. ao in~u , cdi~ga o obsequio de dis-
pensa';" ~ .· I~n-ga , éX'pl'anaçãe; . q~é . ~/ in~-~~i:ü!- . c.~mpo~ta . ·é qu;e me afastaria . 
do l'liillb:· até , a:g.ora . impresso . ao niê~ discurso. · · 

Attendendo ben, : Sr < Presidente, ···âs va,~tagens íncoii.test,a.veis que a 
proposição, -~ff,eréce ;á01, l3'anco , .do Brdsíl, iegUlando ·a sua 'fàculdade . eJ.nts•: 
som. ~ -- ~laro ' -~ué o~ 1oo: ~fr :'(:o~i~s ' ~é : rêis a ~l.le _;;.ü~ai , não ;epresentani 
urr. prejuízo; .m~~ -o ~~~ú)r ' de.· ·~fu · ~ri:W:Iêg.;.b, o .. de · Iiod~r · em.ittir na propor-

ção ~e i~;;;:u:~: ' :'i.;~; ~RoNi:I~: , ~· ':Ha;Vér:it; ' talv:e~. conv'eniencla em accres-
_éentat, : 1~0~1, !iccasfão p.a . ·terceil;à" ~di~cuss~o, qli~ 'o ,a1;1ro nã~ :~~d~ss~ ser ·h;" 
pothecado :·_r~id 1Banco .. :E'' , uma . hypothes~ .!'.- ,cÚ.idaJ,': · 

o s~;., SA'Mf~o ' C~RRltA ,: .,4 '-':pma~ei •:eÍA·;.eoJ1si9eração' no momento opp.;>r..: 
tu no eSti ~u outr~ QuaJiqÚ.'er s~g·estão ' que vlse as~~g-Q.rar ' a cÕn$e;rVação, 
nos cof~s ~d ''s~m~'o. do ouro qu~ ~ilie: vâe ser t r tt.nsferidÕ pelo óo;ern~ . 
outi'o ~ã~: {."ç; ~e11s~m~rÍto io:'.Go:ve~:rlo~· . . 

o s;. PA'j)':ui/iiii FRo~±iN: .:; COt~sé~ar: o .o'uro em dex:fósito. 
o SR< ' $iii·~~o CoRR~ti. : -~:: 'E~açt~me~;te; - eonset,va,i em . deposito, pal'a os 

fins rn~ncidn'ados 'no ' substitutivo. · . ~ ' .. · 
Outro ponto, ·Sf . ;·Presid~ntê, . er:ri qU:e a. pr.oposição o'riginal fpi' .al:~eraaa 

·pelo subsiJtÜti;o ,.é o réativ:o :·i ·exigencia de Decreto do Poder Executivo. 
ao en:vez .~~~ - J?Í.JI1pl~{~~~to.riZa6ãü:: qÔ: Presidente da Eepublica,_ comq está. ria 

•1- "•. ,1'-•'. - '· ·, '. · • • 

proposiçã:o;·. sem~r~ : :qué1 • ,e'~~-. ca,~!) .. :d( necessidade e.xtrema, fôr o . Bancó o 
obriga:C1o': •a: \oele'va:r ; ;a.!;;> :em.is~'Ões, alêri1':' do · triplo do làstro ou'ro em deposito .. 

. . . . :. :/i::! . ! '';' :,-...... • : :~ .: ·,~ .. - · .. ' '. . . . 
O .subs'citppvp·--.-tpnsforma ,:e:m,,.-açto publico aquelle .que a proposiÇão- per-
inittia fõsse. -~eservado ' bú. iiécrei:o ·. : . · 

o s~->:!h.u~o· riE .:FiiimTr;: ~ Me~;no 
inconv~~-\én(ª/ liorqlJ.é 'iâ. ~1:i~ê~9s'':!Àuit~i:i 
actos sec;efo·~ :' ·. . :' .'• .. ·.;:.-< •. ' .; 

que fôsse reservado, não haveria 
. ' . . . 

emissões df· papebmoeda feitas por 

' 0 $ri;}:. ~~~f.\.~o~ ÓÓii~Á:. - .8~ assim tRr:ri ~ta;b inf(31izme-n:te, o :reservado, 
secreto mi · cli:i:n·dé~tiP'i> ·d.o : àcfo. 6.orre p'or conta !los -muito~;~ males a que d[p 

• • . ,. ,I ~ •. I . . • . . ' < • • • " • • • • I • 

lugar as ·eJtlissões -'feitas pero Estado , . Não posso partilliar da opinião do 
meu emhieiitec'~est~·e, _' neste particular, a:~si-~ como· não'· enxergo os perigos, 
que multbs. :'apl)~tafu ,,.-:de · : deixa r esta vaivula; prompta ·11-. 'Ser . abe~ta llOS CasOS 
de crise, , A.Úli:s> :';s'e ~ va:rvula não f ôr deixada e a ;·crlse· vier exigente em 
(\etermlrio/'J~:; ~-Ç~~ã.~ ;n!i() ,haverá pôr dique~ ~u emb~rgos que salvem a 
situação . .i : :;hed!d~ co~s1gnada no si.llÍstitut~vo, convem assignala:r , 
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nada mais é do q)le reproducÇão d~ outras s~nr~l~áni~; .adoptadas em ou-
tros institutos emissores, como o Senado não ign'ora; · ·ne~huma i#vencão 
indígena traduz a disposição dq substitutivo a que ~El· t~~ho ~e.ferido. 
(Pausa) '. 

A proposição approvada pela Camai:a admitte a,;Pqssibilid~Jode, -do res. 
gate do papel-moeda do · Estado em circ:uláçáo il.ctualmente, pela incinera-
ção das nota; ..• 

. ~~ 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Antes- uma ·Conversão. , 
0 SR .. SÁMPAIO .CoRRlllA: - Tem V. Ex. inteira razão e, por isso -rnesrno, 

a disposição a que alludo. foi . alterada no aubs~itutivo em debatt, 
O fundCJ de gàrantia,. formado com . as contribuições consi:àn:i:es do 

substitutivo .•. 
0 SR. PAULO DE FRONTIN: - ·Que poderia~ .s<n: as m_esti,_J.às 'dos ·fundós 

de resgate e de gaTantia actuaes: 
O SK. SAMPAIO CoRRlllA: - . . . dEl-Via ser applicado tão sóinente· 'á com- .1, 

" lll"a; de ouro· á taxa não excedente de 12. dinheiroS por ~il -réis. Se ao fundo 
de garantia não. é permittido dar outro destino, a iDamobilidade dclle em· 

' I .. . 
quanto ·o ca~'bio não attingir , . .a 12 dinheiros coiTa'ilponde; nos ·effEO)itos a 
produzi!·, a incineração das notas indicàdas na proposição. 

O sr: Senador Paulo ·de Froritin, no· aparte com 'que -me hourou ainda 
ha poucó, alludiu á co~tituiÇão .do fundo de: resgate e de g~ra~Üa. indi-
cada. de modo muito preciso, sejà na ptoposição, , .seja no substitutivo. Cum· 
pre, porém. assignalar que o substitutivo elevou .d& 15 a 20 o/o o. dividendo 
permittido aos .. adcion:istas, ô q~e é· muito justa, uma ve~ que • ~ BancQ 

' ' ' 
assume o compromisso de resgataT todo o papel. fiducia:JiQ' do Estado o~ 
em circUlação, ~mbora com o auxilio d~ contribuiçees do proprio Estado.· 

'l'alvez conviesse elevar egualmi€'Iite , a 20 o/o ou meSlllo a ·25 o/o; quob\ 
dos lucros destinada ao reforço do fundo de reserva do. Banco; este é, PD' 
rém. um .ponto em que, por muito divergirem '·as opiniões,. não quiz a Com· 
missão de Finanças do Senado to'mar' a .üiiciaÜ-ita de :ait~rar a .proposição, 

m.a;s d·eclara acceitar com prazer as ·suggestões que lhe f.orrum :prEis!lntes sobre 
a materia. 

O substitutivo não revoga, Sr. ~;residente .~ e eu .chai:n,9 ~: .. 'á:ttenç;ã.o d~ 
V. Ex. e da Casa par:a este ponbo de alta import:an.ofa - .•o súhstLt utivll 
não revOg!ll, repitO, as disposições em vigor sobre os· actuaes fu,ndos de ga. 
r::Lntia e de resgate, aos quaes alludiu ainda ha pouco -o Sr. s·~njLdor Pauló 
de; Frontin. Estes fundos podém ter a sua formacão contin1o1ada :Como atá 
agora e f~carão apenas '!lesfaloaldos - isto mesmo ·vãrtual~nte - dos dez 
milhões esterlinos que vieram _a ser . transferidos do B~;~.nco. dp .:Brasil sub 

·conãitionern .. 

. 0 SR. PAULO DE FRONTIN: -V. Ex. permitte um ap;J.rt~? Qual ê , O 

numero de ac~s do Banco pertencentes ao Thesouro? 
O SR. SAMPAIO CoiUU!:A: - Cr~io que actualmente ·,é. o 'Governo proprie'. 

tario de 50 por cento da toúilidade. , 
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o ~{f. ·'o_J?Âu;z;,Ó . DJil . Fi!p~p~: ..,.., Nã? s~ri<J, . conveniente . deter.m.ina'r que 
metade . do: ·capiUlJ , acções ·· fôss~, inalienavel?. , , 

O S'Fi~ . 'SA~~AIO . CoR~lliA)·, -:7-' ']lsta. conveniencia jl\. foi reconh ecida. Tanto ' 
assim, ~mi a: ina lienabilidi de. ~e :~ciJie :trata Y .. Ex . . consta da proposição e 
foi mantida .;,0 substitutivo. '' ' ·"· 

o sà'; ·:PA:mo ·. DE JrRoNTiN: i'-'-' :M:a.S ·nã;o seria .-vant ajoso estabelecer qu e 
• ' ·' f • ,. i . . . . ' . . . . 

em caso . i!,líi:t\'ffi.. ': .l'la{'!'· possiV,-àis .elevações flitu.ras de· .capit ll;l do Banco, 50_ 
por eent~·~, ~a~ ~c'çõ()~ : ... ~q . :éànco ~o~e~ ~enipre de ' proprie<j.ade do ~~e
·souro? Asshn,; . ;t~·riam_Qs _g:trantias ,seguras de que ao elemento estran,e1ro 
não iria te'r o. diT~ttci: iie 'emi~~ão . . 

o SR. SA.'MPAÍo. ÓoRamA.: ...:... Coniprehendo àgora. o elevado' a;leance' do 
:aparte de ;V:~·· :É(~.: c~a· -e:f.fi.cie~tie,· ' ?6ÚJ<i.bo;raç;ão .:agra;deço, com;pl'o)'nettend!o-
~e desde jâ_'\;iiJ 6i:ri.end3.r O . 'subsÜtutivo em ~3• ' diSCUS!jãO, no sentido de con-
sig~ar a provld~~;i; salutai suggerida por~~ : Ex. 
· ·Outro po~to·· e~ · ql,Íe' a proposição e o ,substitutivo .' não rezam da mesma 
maneira ' é ó.,)·êr~ti~6 â. ~~-eaç[o .~o ;sanç;o do };!rasil' de ~~~a>·Ça,Jxà(.de conver~ 
são, a ca\nbio' de· b · ·di-nhelros . por:. mÜ téis. O. !?.ti1Jstitutl,vÓ · eliminou o § 14 
da propo~i~ão, ,pdrguai,JtÓ ' ninguerr;_ lévaria hoj~ á carteira; de éonversão 

. ' 'li ~- . -i , • • I, . •., , • , , _ , 

Uffii\ libra.' esterliJ.i~ : para. r~ceb;~r . e-)'Jl 'trOca : ~J:!'ra '~o ta de 20$000 ·.: . 
O SR. -PAULo DE 'FRoNTIN·: - . Nem mesm.o a libra papel. 
o SR,· ' SAMPÚ~ '6mildllA~<..:_ ·.·;·. ~ :·quando: ella é ' trocavei p,or mais ' do . ·-,- - . . 

do)Jro 
Assint ó suhstit~fi,ib PJOOferiti obrigar o Banco. do Brasil ao ·restabeleci-

mento da- antiga ':'baixa: ,de. cohv:e~siio, 'iogo que o'~atribio . attinja á;, taxa de 
12 dinheiràs. ;'ficando' à:s~i~- i~pefuda a alta d~ c~bio além dessa · taxa:. De 
tal arte, impeq.íd.~ ;.~ ~:~ítk<io , cà.)'ll~ió, ·· sê'râ., evitado , ~ escoamen~o dos saldos 
ouro por 'veiltura éxüitimtes no ::i'utur·o· ~? pois, gàrantida d~ verdade· a 
coop;,. ,·~ll•llicl ittlc nlmuja~a. 

Este ~1:: porém; outro aspecto :d.a ques~ó. que terei. opportunidade de 
analyBar em.' b r evé; _ não desejando aprecial-o desde j á para não desmetho-
dizar r1 IÍ'\il~4i fasiidi~~a:· exi!Ósl.ção. (Não a.poiaq;os.) 

Sr. Prdidente; )lã.O 'mais: ·cuidarei 'de mostrar as divergencia.S ·enj;re as 
dlspo.~lções do substituti:v~ e .ia da proposiçã.o approvada pela Cama-ra; 

. . . ' ' . . . I 

aguardarei qual•qúer -pediàó me explicação p<J,ra ·então justificar o "'Pt;'QCeder· 
da Commissãe ·de' Fini nças : do 'se'na.d~~ 

Devo pass~; .. · <j.e agot~ · em. dl~~te,, â. demonstração de que o typo de 
banco ~missor ·· ds~Ólhido pelo autor . 'da pt'oposição em debate, o do Rischb~nk 
O'n do li'lnit~ d~i. el.~ticlàade, ~obretuá.o de;ois das alterações introd~~ldas 
ile!í> substi'tu-tiy~.-- d~;' Gqmrm.issio '&; ·Fiwanças <testa Ca~, pode funccionar 
de mooo sa.tisfactoM-o .ffir.. ·n~so pruz . . Ter~i, etnão, respondido ás 'duas prin-
cipaes objecções levantadas· hontem · neste recinto·, com grande a u toridade, . 
Pelo il!ustre r~pre'sentant~ de Pernambuco, o honorad'o Sr .. Benad:ot· Rosa. e 

ilV<t , • . . 

A prlmeli·~ : das objecções o]:ipostas pelo ·meu .pobre col\ega, respeita â 
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impossibilidade da vinda de ouro para o Brasil ' lià :. hor;;t .•. P,:r~r·i~léltf~~-É!;, pois, 
â queda do m~canismo instituído . pelo projecto 'ên1'•' debàt~/ a'.'s~gu~da. é 

·relativa aos inconvenieO:tes da ,quebra do nof>s~ · ~ladr?.~. ní~P.~ta~i~ '.!iegundo 
estabelecem a proposição e o substitutivo. . ' .". :·· . '· •; 

Analysemos uma e óutra ·objecções, separadamente, Sr :· PresidE\IÍt.e. 
• . . ·. . : . . . . I .'' .· .• . , . -·~· . 

As publicações feitas 'pela "Federal Reserve Bank", em· os ;bolétins de 
·20 de Dezembro :de 1921 e de 21 de Junho ·de ·.1922,0• e pelo. l'·l.lfoniíor ',dos In.",; 
teresses Materiaes",. a que por ~rias vezes t~r~i :·de ... rkcorte~ , .. ~e··_agrii·a em .. 
dianta . .- revelam que eram as segU:i~tes as .,l:,eservas r~~~eis' de ·~~~o em 
varios paizes do mundo, com ex<:epção do ·Brasil}. 

- ' 

1 
Inglaterrá ·' 
França. 

ALLIADOS 
Italia. 

EUROPELTS Be!gica. ~r. 

Russia 

Total. 

(: Estados Unidós 
ALLIADOS -i_ • .Ta~ão. . . 

EXTRA -f. Indias; . 
, EUROPEUS , l . 

. Canadã. . - . · . 

Total. 

r Suecia 

r Noruega " 
NEUTROS I Dinama rca 

EUROPEUS i Hollanda .. 
I. Suj.ssa. 

l .Héspanha. 

Total. 

T:otal ··e:ci.sten_~e e-rn 
·àepr>sitó 

·:I.'tcip(lsiÇiio .pam ·o 
.. , .•:''.· t~t~l .. 

.,., ..... 
C>' 

. ~· . ., ....... . ..•.. ,..., 
•Ó) 

875 
3.51~ 
l'. 492 

249; 
~.043 

~· 
10.166 

3.582 
:33'5 
377 
597 

4.891 

~43 
59 

úi 
318 
17Q, 
47.9 

1.280 

..... 
c-> .. =· .... 
"' 'C. 

•. , l!j: 
; '[f; 

) 

3.5ií7 

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

·;~~- ~ . .... 
...: C!)" 

{: '·~-8 
a·. 5.Jfi.-;_. lT. ~5 

(,"i; 

% 
\. :_050 7: 6 o/o 

1;.' 3~6· 2.; o/o .. , 
Xo.- ,~;% 

-~;-~ ~~·tt;: -~~~:.:/~-~~:~ 
8 .848' 5(). 4 • '*'' ~~ 

.1,:3.!00 :.•17 ,, .7: %. 
2.89~ 1.24';'% 

so'li 1;85.,_1~ :-
431 2;95 ·o/o 

17 .o.3o' ,= zaA-{' o/o 

o:! ,c.;,,-.. 

386 7 %. 
206 ().2~ % 
3l9 0, 59 %". 

'L272• 1.50 :% ,' -:· ~. 
545 0.87 o/o. 

2.509 z:35)fo; 

5;,237 6:30 o/o 

11. 2 %'; 
:10. O·% 
~~ .. 

2.99 % 
0.76 'f; 

3~ o ,; . 
8.20 o/1 
1. 75 %. 
1.2~ % 

48. 17 '%1 

1.92 t;. 

0.56 ·* 
0. 91 ~ 
3.60 ~; 
1.54 '!> 

7.10 "'· __,__ 
15.63 % 
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NEU'rROS EXTRA_:{ . Argentina ·; 1.165 2.331 5. 7 o/o 6.61 '}ó 

JMPERIOS . · Java . . . 51 468 0'.25 o/o 1.:12 L7o 
; .. 

Total•. 1.216 2.799 5.75 o/o 7.93 % 

CENTRAES ::t· Al!eri:ianha. ;·. 1.462 1:242 7.20 o/o :1.52 o/a 
f:UROPEUS ,' Austria Hungria 1.303· 75 6.50 o/o 0.21 o/o . '-~~- ----

Total; .. 2.765 1.317 !"3.70 o/o 3.73 '7c 
--- ---- ---- , 

Reservas· totaes. 20·.3.18 35.231 100 .. 0 o/o 100.0 o/o 

O quadro, cujos ·numeros acabei de ler Sr. PrQSidente dá conta das reser-
vas visiv~s de quro expressos em milhões e revela que os neutros e os bel:.. 
Jigerante-s europeus possuJ!a.m. en~ _ _.1913, 70 po': oent<~ ~~o - total ent!to exis-
tente, baixando e·ssa porcentagem a 43 por cento apenas •ém. 19:21;. em oom-
IJensação, as reservas do Japão; ·dos-cEstados Unidos. e da Argentina pas-
~~am de 24 por 'cento' do total, eni 1913, a 52 por . oento da existencia veri-
ficada em 1921. Estas relações percentuaes, evidenciando uma quéda de 27 
por cento nos paiz('s da Europa a uma eleva.ção de 28 o/o · nas mesmas na-
.()Ões extra europêas· que ha :pouco mepci•onei - ,J~ão, Estados Unidos e 
Argentina - n1ostrám que o eixo monetario do mundo deslocou-s·e da 
velha Europa após a guerra ultima. 

E' verdade que o (ieslocamento a que allud:o não se processou de um 
modo directo, porquanto .o total de reservas europêas elevou-se de 14 a 15 
mil milhões na passagem de 1913 a 1921; mas, de outro Iàdo, as reservas 
.visíveis totaes passaram de 20 mil milhões, em 1913; a 35 mil milhões, em 
1921, segundo .rev~la ·o _quadro· lido ainda ha pouco. 

O accrescimo dé 15 mil ' milhÍ'íes verificado .nó total conhecido, só 
pôde provir ou de nova producção das minas após 1913, ou de concentra-
~o do -ouro, i•n'visl--1 em 1913. nos cofres dos banoos e dos Thesouros, du-
raiJ.te o período decorrido· de 1913· a 1921. O "Monitor dos Interesses Indus-
ltriaes", em recente publicação que ·estou acompanhando de parte;, avalia . a 
nova prod.ucÇ~o em 5 miÍ níiihões, tão sómente, atribulndo â. concentração 
Ido ouro 2/3 do accresCi~o o_bservado. nas reversas totaes. Em verdade, só 
uma gmnde concent~ação do ouro não depositado em 1913 poderá explicar 

• Q ter sido possivel, á França, _manter ein 1929,. o mesmo stoc'k que possuia. 
J~m 1913, á Inglaterra, .a quaJd.ruplicar as reservas vi-slveis na p;assagem ·de 
1913 a 19~1, e, aos Estados Unido~:~~ o augrn.en:to c1as suas_ reservas· de-posi-
tadas_, de 3.582 mil milhões a 13.100 mil milhões . . 

A concentraçãq pelo desapparecime;lto do ouro invisível, seja pelo reco-
lhiment~ . aos cofres dos bancos das moedas em circulação em 1913, seja pela 
transformação; em barra e em moeçia, do ouro utilizado em joias e em ob-
~ectos de arte~ ' 
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E ha muito .pé. de. tp.eia que· ainda tem 

o SR. SAMPAio CoR~A: - .. . 
1 

é um facto incont.estavel; embora; como 
muito bem diz o nobre Senador. ainda. haja ·ouro em muito pé de m,eia . 

o SR. PREsiD~N.TE' - Lembro a V. Ex., que está. terminada a ·hora. do 
Jxpediente. 

o SR. SAMPAIO CoR~A: - Solicito de v. Ex. , Sr. Presidente_ ~ obsequio 
de consultar ao Senado sobre se concede proi:og_ação do expediente •. afim de 
que possa concluir as considerações que estou fazendo _. 

o SR. PRESIDENTE: - O Sr. Senador Sampaio Corrêa , requér a .Proroga-
ção da hora do expediente por 30 minut,os. Os Senhores cfue approvam o 
requerimento; queiram levantar-se. (Pausa) 

· I~' oi approvad'o. 
O SR. SAMPAIO CORRÊA: - Agra de(}o ao Sena do a gentileza ~e haver-

attendido ao meu requerimento . 
Havia eu a presentado, Sr. Presidente, o estado em que se encontram 

actualmente as reservas . de ouro existentes em os maiores paizes~ mas es~aa 

indicações não bastam para que se demonstre, em funcção dellas que nada 
ha que impossibilite .a vinda do ouro para o Brasil . O exame .desta obje-
cQ!iO aqui fo1•muia da pelo !llüst.re Sr. Rosa e SilvR exig-e que se a p,'eciem 
aR reservas; em face do papel fiduciario em circulação em cada paiz. 

lR~de oue se(ja f!fedo, -como eonsta do· substitutivo, o nosso ca.mbio em 
·o )naximo de 12 d'inhe'Iros por mil r €:lí;, logo qu.e a nossa balança economica 
po:iaa apresentar · saldo~ ouro, ficarão estes retidos np paiz fa talmente, como 
ficaram ao tempo dá Caixa de Conversão. Se a taxa de cambio mn.ximo 
fosse superior Á. que exprime a nossa situação :actual, se se regist,rassPm as 
fluctuaçõe·s ora permlttidas, os saldos escapariam para Q exteJ;ior inevità.· 
velmente, em !ace das variações dos saMos durante os ' varies mezes de cada 
anno, .passando não· raro, do lado positivo para o negativo do eixo de eoor· 
danadas a que o referimos . 

. Esta é uma t.D.ese, Sr. Presi-dente, que exigiria longo tempo para se'l' ex-
planada, o que o momento não com-porta. Accresce ·que eu sinto já fastidiosa 
a minha exposição, não querendo, portanto, alongai-a com a apresentação 
de doutrinas, tão bem conlb.eeidas e apreciadas pelos meus 'illustres collega.s. 

Preoccupa -se o hortra do Sr . Senadot •Rosa e S'ilv~ com a -quehra do 
nosso padrão m onetario, virtualment~ declarada no s ubstituthro em di~cusslio. 

_Não vejo ra7;ão para as ar>prehensões de S. Ex. O nosso ·padrão· outro nâD 
póde . ser senão aquelle que erprime a n'ossa situação . O esforço para a.lcan· 
Çar O que não podemos obter, . SÓ pode ser comparado 9.0 dO garoto que inUtll· 

mente se esfalfa, tentRn'do subir erri um "pão de sebo" das nossas festas do 
i~terior, em busca de uma bolsa que não pOde ir te'J:' ás ~uas mão" . 

.Agora, depois da gue1·ra mundial, ainda men'os .podemos obter do qua 
.antes . .deste ,grande ca ta.clysmo, que tantos males causou ã. humanidade. 

, Não s6mente o novo. estado ·commocc!al ·e ind.ustrial do Br.asil deve ser 
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aprecia'd9 p.or nOs, .:IT\a~. tam,bem, :-:- e este é um ponto de maxima: relevari'cla, 
~ o regime!]. econ'omico do resto do mundo, que tanto se c'onyuisionou·. ~ 
· A guerra, peritulibou ~o dai( as normas e;n vigor em fins do s:esu!o XIX, 

. ' ~ . • . ' ' ' . I;-"_ •' . 

e as tran.sforn10u de ,ta1 · fór:rpa, que alguem Çedarou que os effeitos da 
Juta havida· .n'o mundo, p6dern · ser· comparados aos das ·convulsões vulcanicas, 
~ue pocturbàm,. ~mo,'em ·e tran;sfor~arr ~s C<J.-madt;ls ge.ologicas da. terra. 
· Nem € por o•utra .ra.Zão ·;q,ue se p6de explic~· o'' fa.cto, •reaimente n'ota.vel, 

de se ver, na Repu_bÚ~a .-\..rge~Ún~, . uma mo~dd. cuja g á.rantia m étall!ca, 
"irremovivel" excede ·<J,e 80 o/o, ap:rese1itar-se, no jogo . dos cambiQS, em uma 
situação franc~mente desfav~ravel. 

Em resumo, .sr. }>~eside·n1te, o que se cleseÚa é· fazer uma legislàçâo so.IJre 
a nossa .moe:d~, em h~~rmo~ia ~om. o.estado acJtual ·do paiz, deixanclo de 'lado 
os excessos ro.seos que tanto males vão causando ao l}a\z.. 

Antes· uma moedo .. esta.vel, emb6r[l. a cambio \nai.s baixo,. do qué utntt. 
moec]a, insta\-:~1, .por· .~.ont.i de um~ ~ermut~ · virt~al qu!l não se .pôde Úaris~ 
!onnar em réa.l$dade, (Páusa) . 

ISr; !Presidente, ]Jtmso haVer juql~Úc'ad~, em suas )inha.s gera.es, o sub: 
!!Jiitutivo em debate, .mootrando ao Senado que o alto pe.nsamento direCtor· 
dos que p'l'eparam a rB'forma sujeita ao nosso exame, o~tro não é, senão o 
de facilitar a ascençil.o do Brasil para a .es·taõilidade de sua moeda e, pois, 
a su'l- segura. ·e definitiva ·execução para .o progresso, que tanto almejamo~ 
(Muit;o vem. 11in~to ·bem. O ora.dor é cu.mtJr•ilmen.tado 110r 1;arios s·rs. f:Jenrz . 
clo?'es.) 

Vem á Me,lla, são lid[l.S, apoia.das e, post!l.S em · di~cussã.o as seguintes 

.l!lMENl>AS 

Art .. ú · Governo poderá permithr a emissão na mesma .base desta 16'1, 
quando o lastro ··ouro fôr"· dep.ositado em poder de ·agentes ou corr espon ' 
dentes do Banco do :Drasol ri'o exterlor;c 

A' c'ondi'ção decima do ár't. to .- Accroocén~e-se, 4n-fine: 
• · .. não podendo 8lienar: ou .caucionar ·o ouro que lh:e é transfN'ido pü<-

esta Iet. ~ 

Accrescente-se á coÍndição setimg. do art. lo o seguinte:. 
"··.e nunca .poderão se~· inferiores a 50 o/o (cincoenta. por cento) cro 

!total." · 
Sala das Sessões, 30 de Dezembro de 1922. Sam.pa·io Corrêa. 
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O Si·. Rosa e Sül·a: (111:ovinwnto àe attenção~. ' -.,.- $r·: Presiden,te, aut&.s 
.de 'tu-do, meus agradecil::nentos ao ·honlrado S~nàdor pelo ..l)!striito ·Federal, 
pela generosidade das suas referéncias --á.s po1ider;q.ções •que: .. hopte;p .. ·tiz ·sobr·t. 
o as~umpto em dis-Cussão. 

-~· longa e brilhante oração ,do illustrado Seona.clor, b.em· eom0 ·.i, apr •. , 
sentaçao do ·substitutivo el~borad.o po'r S. Ex,, ~emobsÚ'a.m 11u0: b.em razão 
tive eu quando· estraE';1•ei que em hora.' tão a.dian•ülda se viesse .sulnnetter ao. 
estud? e á delihocação do Berrado pi·ójecto de tal n~agnitw.tu. 

Realm<mte, Sr. Presidente, as longas·· explp.na,ções feitas . :_p·eio lionracio· 
.Senador revelam bem que se trata de J:)1ateri'a ·q_ue ·pr.ecisa .. ser m.editada e 
estud:a:da e não sujeita á ·deliberaç;.ão e· ao ,. v~to .do S..e;~aci~ quwn1do fa1tam 
li,penas dous , dias de"• sessão. 

Rel~ve-me ainda- o Senado que .insi·sui. na necessldade de oorisjderarmos 
as 'questões r:nanceir~''• como eNa.s realrnen'te sã.o, ,.questões neutras, :;que de-
vem !ler' examlna·das ~ resolvidas' ã. ·luz deis sãos princípios e do.s .'interesses. 
nacionaes . Releve-me o Senado, q;ue. ai·nda· Insista na n'ecessidad~, de t·eassu-
mir o 'Congresso suas funcções legislativas, ·yotan·do jíi: as questões f inan-
ceiras já os or<;;ame~'tos regularme.n te, com o qtie pr<:stàr.ã .um. ··serviço ao . ' . -. . . 
palz e .ao propr:lo .Go\,e:J:no, qualquer· que eüe seJu.c .. 

Ahi está, 'Sr. PTe~iden te, o exe.mp.lo funesto da admi.rü s.tração passada; 
que· ce:rtam ente não teria .po~Jdo conim~tter todo<. os desatin'qs que pcatlcou, 
se .porventura o Poclec· Legislativo não t-tves:se ajbclicado de su~'s at'tribuições! 
Ahi está, ·.$r. Presidente, o exemplo de n)io con'qecenim ; nen'. o. S enado, 1tem 
o pa.iz, o debito elo Tb.!.lsouro para co111 o Banco ·~ó , B !êa.si1, nem ·a origem 
dos pagamentos · direc l'i>.mente manda dos reaHza.r pelo Governo, ·.sêm que 
passassem pelo Tribuila.l de e.Çmtas , Estes faéJtos, & :, Presidente; {téinon'stram 
hem que niio ·est.c'l.m.o3 ·cumprindo o. nosso de:ver constitucional, ·d~-i~ando de 
tomar contas ao Pode.· Executivo pe1o· dispendlo dos dinheiros P\lblicos! 

, Ahi e:!!tll., . Sr. Presidente. o exemplo de · não co~-hece~em ai~da hoje o 
• . I . . - . . . 

;Congresso Nacional e o paJz as clausulas . ·das . vergon'qosas operações de 
credito rea1iza-das P.ela administração .Epitacio ·com os Governos · extrangeiros, 
a despeito de ter eu •' eg)lerido , ha seis mezes, as c&Pia~ desses contrato; 
q)le não cohsUtuem. segredos de .Estano, mas sã..o :: divÚlas éontr.ahidas em 
nome da N~ção, ·qUe E quem as tem ·de pag<tr e · p;~Cisq. dDn'hecel-.a:s. 

O C ongresso, vot.ando m6didas· :o:e: ordrup. f~llarióeirá , , despezas ,. impostos, 
sem poder estuda l-as, ~e anpulla. "S·ir'vam estas mi:n'has :l)alavras COmO Ulll(l 

):eCJarnação desde j>â., para qUe TI·~ proxima ·Sessão legislativa .tratemOS de 
evitar .a t;eproducçâo (!e~ses . f·actos·, adta~ente deprimentes é extra ordinarll1-
mente nocivos ao interesse nacional. 

Sr·. Presidente, o hotTra.clo Senador, na sua brilhante. oração .(ia ses51W 
diurna, concordou commigo em <J.Ue . as p·r:ovldencias que a ·'· situáção finan· 
·ceira :recla.rna são de *.res ordens.: absoluta econom-ia .e: reducção ·das des~ 

pezas, m'3lhor. aneca da(:ão das t·endas public!as que affirmo',: S'em ·receio· de ' ' eri-al', estão sendo g-randemen'te 'frauda.das . 
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Te,·celrc> : jéi(;'Jis\l:~: .irli·ríiiídatos : ao. Governo para satisfazer os avui.taà"s 
-.IIID ilTnrrt l~aos ';~it~··:~~~;-tô;~;n ··leg;;d~~ pela desastrada _a;dministmçã:o Epitacio 

. .- .. . . 
r~~~h. 

As du!;i~ · ·.·JWi'nieil'às·'<pr:óvi,den~ias, eu. já disse, d·ependem princi-palmente 
da âcção aq :-.G.b.~.~i.n'ô, ~-·,:~oÚiiJ . qu~ · e$t~' reaHzará o prop~sito de executai-as ;, 

:A te):,c!l'ii:i •:_·:.: r~~urs,o~ · immédiàtos para sa;tisfà.çã.'o dos ·compromissos le-, 
''~~ - era • e:.·.~· <feve:r··,r;o5so :!];:tl-(:rs;.' Mas; · ·Sr.. ~.residen'te·; esses ' l;'ei;ursos im-

m~f., n. pocli~ ;e• ; dé·v:a:in . ~~r· dadbs na lei- da Recetta.· · · 
A lei . ci~, . i:t,~~il~~t~ i 'u;ria;; l~i -, annua ·e q.u;esquer que fossem os recub,;o~ 

l!('dl(l"" peÍo i.Gl/:Ver'n(i-.; :J·. dados nessa.' lei !lão alarma.r(am o paiz,_ porque, teriam-
apcl HIA a· .. ~Íui:f;'Ç,1iÇJ· ·,·r-"9 :: Qf.ÇiJ:rrientO .· QUBl'er, por:ém, dar eSSeS reCUT~OS por. meiO 
de .uma ~ni·~m~z'aç~Ó a e . b~~do' emissor q_ue afin'al, neste momento, não. t .em 
o~tt·o objecti'vó,' é. :ilm érro.·:grave, porquê ess·à organiz;ação de banco . emissor 
na situaÇÍi._o .. e~'{'q'tJ, ·~ .. :;t;~~'-á6ha~~s. 'téW, in~om'éni<mtes e perigos q~e melhor 
!Õm evltA.h''o.si:' '·' · · ·. : ,;_ · 

Já, Sr·. :PI'esitl~nte ; üm 'desites ln'conye.ni~ntes se fez sentir e f<h •a w -
nun ciJ. iÍnmeGÍJ,Íitil. ~CI Ptesidente do :i3.á:neo do . Brasi·l, o. Sr. WhitaC,t,er que o 
vinha admin{st-rân~do com sua. ·'-ri.<:itor-ia cÓmpetenc.ia, eleyahdo o . seu ~edito/· 
inspira ndo a:bsol~ti •çÓhfilir<iÇ&, : . . 

O SR. S~M~~rô · C~RlillÁ_:"'~\ÍVJ:uito ·bem; merece o m€ll10r coneeJto. 
O SR. ·Rq~·i E ' srLv~: - .Em dartf,i , à o S•·- Presiàente' -ela Rep~blica, o Sr, 

Whitaéker dj&se ~o. s.eg).l)n•te: 

' •; :Ri~ 'de Jànei~o , 27·:-d \Ol 
de ;V~ ,:B,-..,c : 'Preh<'!ü:Cm~ ao 
do qual ~oHcitái:-a di~.pen.sa 
verribl'o · .ptox:imci pa~aau. 

, •. - ., . 1 . 

Deq;embro de 1.92~ . - Uma ordem ctire.'cta 
cargo ' de Preside.nte do Banco do Brasil, 
a· V. · Ex. airida antes do dia Hí -de No~ 

·An.eza J:; p o·rém, •de hospede. de 'y-. •Ex., 'acabo de .receber do· ~~r. 
MiJ'listrci d~~ :Fazenda uma , demonstração publica de faAta de confian'-· 
ça , ·com:-··, a, ''!IJpréseritaçiÍ,o sem o m-eu •Ç011hedmento, de ·um .projecto 

., .\.•\':. · ... '·. ' -
r eforrna'rú'io· o Banco do ,Brasil, com prejuízo aliás para os seus 
a~cio~l;tas . e ': rü~oo imniÍne~te .para o seu ·propr;o ca.Pital . 

. Forç~d-ó;· p·OiS, a ' :a;~àr).doilar o pOsto que V. \ Ex. me deSi-gnára~ 
hont~m . ·~esiliÓ, ·iamerÍto . a.penas . qu~ ·antes mesmo de redeber pàra 
Ütbo ·~· 'neéessarià pocm:ssão com magua .individual ten'ha .aind~ qu~ 
' ••· : ',·· ' . .• • 1 . ; 

accrescentar· a&. rriinl:las apprehensões, patriotica~ por vêr .simulta-
neamente· an'lE'~_ça,dos .. 0· Banco do B~asil e o dep.osito ouro que são 
os dous ulÚm~s .pon-t~s de r esístenr>.ia da nossa ·vida fin'anceira". 

O SH. SÜ.if'AIO JCor.m!:A: ...::... V· .. EJc. ... dá licença ,para um e.par-te? Ninguem ' 
melhor do .qUe Em ;reéônheçil; 'a;dniÍra e louva a crupacidade do Sr. José. :Maria 
Whitack~, Pr~idente do Banco do Brasil. A carta· que V. Ex. açaba de Jêr 

I foi publicada ~depois âe 'apre13enta.do o .suhst!tú tivo e. o sli]:lsÜtutiv,o cor:rige 
os in'conveni~·r(te s:· ~ncLÜ•rga>dos· veio .ex~r'es idente do Banco do ~tasi~· na 

''I 



-330 ~ 

proposição ela Camam dos Deputados, e são úüÍüiyo;;;_ ·A, ain~eaç_~· .i9: ·capital, 
que V .. ! ljlx·. sabe que o substitutiva corri~e. 

O SR. RosA E SILVA:• - O· .subsÚtutivo coÍTige· rea.lm·ent,e ·:o''>\J)érigo cl:, 
i sahi-da do . ouro ... 

O s ·R. SAl\i[PAIO Co'iu'!1!l,{ - O substitutiyo corl'lge· os effeitbs· rela t ivos à 

verda do capital~ de modo brusco, ·como pagamento do privilegi'o ; :e .o sub. 
stltutivo evita neste particular, com 'a collabora ção effioacissi.!JUl. de 'V. Ex., 
C> .perigo_ da sabida do ouro . 

.o SR. RosA E SILv,A: - A carta do , ~1' .. Whifac1{er . ~s.tiâ. eon~ebida em 
termo~ g·eraes e sómente S. S. ·podel1á responder ~\) .. p,obre .. :~~ti~-dor se a 
cort'ecção destes dous pontos satisfaz perfeitamente . â.s súas. :~pJ~r.~hensões. 

Nilo h a. duvida,- pnt"ém, que a probibiçã.G da alien'abilidade · ,:Uc{ "s-trick" 
ouro melhorou o projecto. Foi uma :apprehensã.o q~e. -imm~i:liatf4!1éntt' ma-
nitestei ao . nobre represt>n:tante do :r::i~~trict'o F .e<léra.!, de q·~e'in ti-v~ a geu· 
tileza. ... 

o ·SR. SAMPAio CoruU!lA: -- .Nao :i:ii1 u·n,~ ·. gentileza . ·Era um dever . vi.<lo 
como eu entenà.ia que v ·. Ex. tinha. i htélr!J.·· ra~ão ·. 

o SR.r Ros~ E .SILVA: -.,. • ,•' de cçnnbinar commigo a nroh:·biÇão- que está 
no substitutivo .. 

O primeiro effelto da • apresentação i;nt~mp'estiv,a; J)·rOOii'>:Ja~;a de ""' 
~·ojecto dosta naturez<~ já se fez sentir :: foi, como jlá disse, a r eriuncia· do 
Presi-den'te do Banco ào' Brasil, que inquestion~vslment~· ·(i. 'e.stavà lh·lgindo 
com vantagem para. as . fina.n·ças , .pu91iC<ts ; outr.o e·ffeitb· im~ediatô f·oi <1 baixa 
da c!ota:ção dos ti.tulcs do Blj.'llCO do BrasiL . 

:Note V . Ex . , Se Presidente, que a faculda'de de ·em:ttlr ·(: ~óitsiclerada 
rea lmente a~ uma va~tagem para o Instituto de crectÚ~ ,à .q.ue·~ ·· t!!.' Q~tol'ga~a . 
.. Mas a circumstancia ele ser 'dada esta autorizàção .ao 'BiLnb·o · do ,':Srasil, que 
aliás jâ con'Mm essa rac~waae nos' . seus es~tutos, d~ _ti-arisrÓtirii"~r-se em 
banco emissor, como meio do governo poder' satisfa~er os comi):í'Einiisso;;' que 
lhe foram le·gad.os peliJ Governo pass-ado, 'trouxe 11a:tu~·airrient'e ' p.ara ·o esp\ri to 
publico a · descont:Iança.; affectou o credito desse institut~; 'dt~e ·~ 'toclos· liiM 

cumpre. fortalecer, :qorque está. destinado a pre~~r os inaioces e ma i> rele· 
vantes serviços ao pal6. 

Já disse hon'tem e rspito, prefiro a em:ssão banc!aria ; ·~Rt~r clo <JUe, 
quan'do· pudermos estabelecer essa emissão, el!a· deve '$er confi\Lda ao Banco 
do Brasi·l. :M:~J-s o que todo o ~nun,do· vê - e peço nes.Se pemto venia ao nob1c 
Sef,lador para discordao: profundamente de· sua q.pin'iiio · - é que ·q. momento 
11ão é absoluta:mente opportul)'o para .cogita rmos da organ,il?açã~ · do bancO 
emissor .. 

O S!t. SAMPAI.Q Connl!JA; - Salvo com a r estricção rela.tiva ,!ào' t .empo ·cprlo 
da di.sposlçiio, estou de accôrdo com V. Ex. 

O Sn. RosA E ·-SILvA: ....,... Por essas razões'. A .opiniito publi~. vio no: pru· 
jecto. e~ discussão não a orgartização de um. banco de emissão, m:.s. um 
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meio. do Gé):Vel-ti~:·.emit.Hr pélo.Barioo ·do ·Brasil a somma de que precisa para 
saldar os . ~~~mpllb.;nisEio's .:~ue lhe 'fOram legados pelo ·seU antecessor.1 

,.O s~. SAM~Áto•: <Oq~il:eJA: _:_ ':P.o.~so aff1ançar à y. IEJx,- que não, foi esta a 
preoccupaçã~ ' 'que :~ree5:djo á aP'r~sentação da pr'!)poSiçã.o. Se fosse, poderia 
fazel- o pe1~ ·oartei;a Ce.. redesç'~nto. l\)ntretanto, . eHe nãO qum· lall'çar mão 
úesse recU!r'SO , 

'o Sf!. Ro_SA· iJ: .'.;:,;ti.vA: - Em .:definitiyo; que faz o pr~jectu? 
o projecto .. trapsm}tte patà' o ·Banco do Brasil 10 milh.ões de "st.o.cK" ouro 

pelo valor -d~· âOÓ'. :mü<co:q.tos e. o auto·ri'za a emittir o triplo sobre esses 300 
mil 'contqs,; • 

. o SR'. SAMPA'lo: Cpi:Ii:lilA: ·,...-, Autoriza' a emittir . o ' tr!plo, sendo dous· ter\Íu:o 
e effejtos corrimereiw~s , e ·não do Governo .. Logo, o ·projecto traz duas van-

tagens: limi-~. a :em1s~.i.~ para . d ':Í'l~~souro, hoj.e limitada pela Carteira de 
Rerles c.onto, ao ma~iri:w de 300 mil contos, ·e limita a iJoo riül contos as emis-
sões sobre. effeltÓs cpmme_re;aes, ém.Íssõe..s hoje illimitadas. São duas vauta-
•ens que o· ~rojectÇ>: !Lp-resenta sÕb'!r'e a situação a:ctual. 

o S.a. RosA El Sri.vA: ,., ... · Sr. Presi-dente, o decreto legisia:tivo' de 13 de 
'Novembro. d~ .f9ÍiÕ destinou' as reservas ouro ao funda d.e ~a!r'ai~tia do pape~-
noeda e dispoz, no § 4P;'.·letra b do •att: 1°, o seguint e : 

. ·' . ' -. . ' - ' , I, .. · 

"O ouro amoedado . e em }Jarra, a que se ·ref·ere o .art. 1°, ,não ,podér á ~er 

·etiradr; do fundo 'de garantia sob pena de· responsabili<dade do President e da 
epuhlica. e d.o- Ministo.0c da Faze:n1da que o .contra~ o :deter minarem, sob péna 

processw é.rirri'ina1 do .f'unccíonárío ou dos furiocionarios que o 

Ora: é. claro, ·que o :r;>e;nsa;n_entc: de, legislador fol es-tabelecer ilm tUltdo 
garantia· pará 9. · pap·él,~·II,lQéda of.ficial, fun,;lo esSE> que· iria gradaüv:amente 

Ugl!lentandô,' Cl:);nform~ as" reérvas oUrc. adquiridas. 
Que faz· o proj e'cto ?: 

' ' 
T•·c.nsfer~ e.sse furtdo· de 'girárttla, que clonstitu:a o começo de fundo -ce 

a.rantia da emissão iJil :Par;>el-mdeda,, que j[J. attih'ge · a 2 milhões e. 200 mil 
ontos. para o Banco, afil!J. desse estaJbelecimento de credito emittir sobre 
sse mesmo. ouro ma\~ ~eiscentos mil cont os. 

O Ba. SAMPAio' Ç'o,RRlllA: - Por que? Pm~que a garantia das emissões é 
eita pelo Esta.do,. ao credite; geril, ao passo que a garantia das emissões 
ita. pelo Banco é constitui·da pel~ lastro. our,o e. eff.eitos commerdlaes. 

O SR. R osA EJ SILVA: - p no'bre Senador ref·eri.o-se ·ha pouco á emissli.tl 
eita. sobre. effeitos .comm.ercia.es. Não com.preh'lm'di bem o seu p•ensamento . 

O SR. SAMPAIO. G~RRÊJA: ~- O projecto. apresenta du~s van tagens n-a: ho;~ 
Em -fac~. da legi·slação em vigor, o Govern o póde emittir pela 

arteira. de Redesconto Indefinidamente ., O pr ojecto adtual. restringe a. ca.; 
aoidadc da emissão (lo Ban'co, em .favor do Governo, a esse maxim.o de 306 
il contos .. , E' ··uma w1ntagem. k1ém Çlisso, na situação actual, o Banco pód t= 
'tti~ sobre effeitos . com.merciaes i-ndefinidamen te, ao passo que ··o v:r:o,je-

G actual restringe a t~pacidade t1a. emissão do Banco, em favor do Governo, 
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a esse ~aximo dé 300 mil cOiitos. E' urna van'tagem. Além disso,, na situa-
ção actual, o BanCo p6de e1nittir spbre effeitos comrnerciaes -inde!i·nidamente, 
ao passo qu~ o pr.ojecto actual Jirnita a . d~tis te:ços o . . tri.pl'à :d~ · ~lab·U, lr,no 
ouro. O proJecto importa, P?is, em duas res'tricções: uma emissão em favor 
do Thesouro e outra Rm favor do cornrnereio. _:mssa.s duas resoluções são alta-
mente vantajosas, representam um avanço,_ no ,estado actual, ·d3;. l.egislação. , 

. • - .J ,. ' 

O SR. RosA E SILVA: -'- ·Eu não vejo, nas · disposições a ··que se .refere 0 
nobt·e Senador, o que s .· Ex. acaba 'de apontar, em àparte. 

O SR. SAMPAIO CoE~A:· _'-'-V. Ex. não vê o limit~?-
0 SR. RoSA E SÍLvA: --'- Não, senhor .1 

O ·sR. SAMPAIO C?RimA: - Eu mostrarei. ·(Folheia .o aocumJ.~nto sobre 0 

questão.) 
O SR. RosA m Sn.v.A: - Mas eu a rgumentarei, a dmittindo as dtias nypo~ 

theses. 

O S1t. 8.H4PAIO .CoRRlllA: .- Posso asseverar _que es.tá. -no proJecto. 
O SR. RosA El SILVA: - O Banco fica aut'?rizado a· em1ttil' sobre o lastro 

ouro e a emHtir sobre effeitos comrnercla es, quer em UIIJ.a, quer em oulra 
hypothése, rro triplo . . 

O .SR. SAMPAIO CGRRlllA: - Níi-'0·. Eu Ii:le pennüt:rei explicar .ao nonr. 
Senador .. 

·O Ba.nco recebe nm deposito, a éamb!o de 12 dinl:le'il:·os;· de d]izentos u.:i 
contos. Pôde emlttir seiscentos mil contos,' mas só p6de eniltÜr ·os quairó~ 
centos mil 'de dif'ferença, os dous terç<;>s. com o lastró subs:wario de cffeltos 

.comm-erciae" . 
. 0 SR. ROSA E SILVA: De qu·e valor? 

O SR. SAMPAIO COI!RÊA: - Quatrocentos mil ·corttos, n<> ina:x:Jin,, , 
O SR. RosA , El SILVA: ' - Veja o nobre Senador como estamos discu~i.ll~! 

sem ter podido examinar devidarnen.te o suqst_itutiyo!. 

o SR. SAMPAio CoRR:fllA: - o substitutivo foi pubiicado ·hoje . Ne~te poot~ 
de vi.sta, V. Ex. tem inteira razão. Não serei eU: quem á cpntestc. 

O SR. RosA E -SILYA: - Eu~ sahi -de .casa â.s óito e ~1eia da i10ite sem ter 
ainda recebido o DÍQir·io ào Gon,qr·eseo 1 Eis como se estâ. d.iséutinclo no Se-
nado! S6 vim ler o substituti~o. impresso, aqui, no Senado! :pesejo, pocém.: 
esclarecer este ponto. 

o SR. SAMPAIO CoRRll:A: ·- Pos~o eselar e;:ef-o ao nobre Sena"qor . •E'· um 
ponto capital e, -por isso mesmo, CJ.Uero esclarecei-o, 

O SR. RosA El SILvA: - O Banco fica autoriZJado a emittir,_ sobre o lastro 
ouro e sobre effeitos cornmerclaes. :M:as a emissão sobre. o lastro OUt'O ê 111 
razão do triplo ·- e a, emissão sabre effeitos comrnerciaes? 

O SR. SAMPAIO Co!lii1M: - EsHt comprehend!da n'este tri-plo .. 
o SR. RosA E SILVA: - Está cO!l1J)r ehendida ne,ste triplo, de maneira 

que, por este projecto: o Ban~o do Brasil. ... 
. O SR. SAMPAIO CoRR'E:A: - E' o systema do Reich Banlt. 
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tresentos mil. ·contos. 
-·: .poder~. ·e'm!Í:tir, sêisc~ntos mil contos e mal& 

O SR . . siM::Púo 'GoRHjl:A:: --·Não. O Banco só ·poderã. emittir seiscentos ·mil 
contos; uuzentos Íi'Ji! _· c'o~tos, uni táço, pÓde emittir sem ef!e:tos <;omm:r-
ciaes; quà.trôce~tos .m'il cont~s. elle· só paderá erÜittir 'sobre .effeitos com-
merc!aes, O ter-ça · de. se,iscen.tos mil contos, o Banco emittirá ao éambio de 
dor.e. Elle· pqcle· emhtir seiscentos mil ~antas, .. serrdo os qua.trocentos mil s.ó 
sobre effÍútcÍs coinmêrdaes . 

o .SR. Ros.~ •)!] sti,,~J,.: ,_:·.:.: Ellb não· podem ernlttir .. mais do que isso? 
à SR. SA~PAIO - Cotm!.:A: - Elle :J;ão. pó de emittir mais de sei~centos mil 

cCiutos. Os quatrocentos mE co·ntos emittldos · sobre effeitos cmnmerciaes· 
estão com,preh endides nos seiscentos mil .. Se. V. Ex.. ·quer uma e!pci-dação, 
~lla ser{!. um tan'to '·long;;i., mas· tenho ·.müfto· pr_azer em 1h'a prest~~. " 

O SR. RosA .E· S.TLVA: ~ .Multó agradec!:do. Basta. que o nobre Senadur 
me 1:esponda ao · seguinte.: .qual é a soinrha que o Ba.nco pôde emittlr, pela 
autm·ização consignada no substitl!tivo? 

O ·SR. SAMPAio CoP.f®A: - - .'PÔde -emittir ,seiscentos mil contos , dos quae!'! 
Ouzeutos .:rnif; nno ·tencl!i nenhum effeito commercial e_m seu poder, ·e os ou-
tros quatrocentos· mil. do$ seiscent,os, sobre effeitos comme•:ciaes c1ue elles 
representam. 

O SR .. RosA E ~·ILVA: -".,..- E •. afém d~ss~ erhissão, rião póde, fazer nenhuma. 
outra? 

o SR. SAMPAio .Gçna:EA·: - · &i.lvo nos càsos constantes -:do substitutiyo ---
de necessida de extrema, .de· ·s~t)laqão perigosa, autorizada por decreto ·do Po-
dO' exedutivo, .. pagando o juro de· W 'o/o sol:.>re a s·omma que vier a emittir, além 
daquelle li~te; 

O Sa. RosA E 'SILVA": - ·Assim, ·al~in daquelles seiscentos mil contGs o 
.Banco não pod&'á. emittir mà.!s? 

O SR. SAMPA.:ro CoRR:(llA: - A .não ser nas hypotheses porevistas pelo sub-
stitutivo ãs quaes me r.ca;bo de referir, e nessas hypotheses, com autorização 
do Poder Executivo. 

O Sa. (RosA E $:U:..vA: ,... .Prec!isai, ·1Sr. P1·es·idente, frizar este ponto que 
não me parece cla,rci, no subst_itutiy0 pàra perguntar: se o Banco só i'>'6de 
emihir r;oo mü co1\t~s, cciinc. é <iue elle fica incumbido de substituir d.ous 
milhões e 200 mil cont(?s de papel mo·eda que temos em .circuiação?· 

0 SR. SAMPAIO CúRRÊJA: .--. Perdão, o Ban'co vai substitui-ndo O papel 
moeda á cui'\00: de u~ fund-o de garanti~ que é fo~a.~e ele c~ntribuições 'an-
r'uaes constantes do sl.:bs-titutivo. 

O SR. RosA E StLVA: - De .maneira: que, Sr. Pres:dente,_ o que vai re-
tsultar desse proj'ecto é o seguinte: 'vamos ter a dontimJação do papel moedà 
official, concorrentemen~e éom a e~is~ã.\l d~ 'papel ba~c~rio. SÕ podem· ser 
feita a substituiÇão _qua ndo o· turide de ga.rantia do Banco permit tir. · 

o SR. SAMPAIO CoRRÉA: -;-_ Fundo ' de gara nti.a .-que .é ·const:tuido pelos 
Propr:o~ lucros do Banco. ' 
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() SR. ~OSA E SIL\"11•: - Quando o fuJ:ldo de ·garantia :Permitti.r. essa sub. 
~tituiç;ão. 

O Sn. SAMPAlú CoRR.:!!JA:· - Permitte, aimualmerrte . 
O •SR. ;RosA E Srr.vA: ~ De maneira: que, pàr'a 6". .banco .d:J.egâr a sub. 

. . ' . • . J •'. ,1. . 

stituir dous milhões .e duzEmtos mil ~ontos papal moeda· que t~mos em cir. 
culação, serão necessarios talvez'. 10 ou 15 .á.riniÓ,s·. 

O SR. SAMPAio C~RrutA: '--- Talvez .não. 
O SR . . ROSA E SILVA: - Assim; ~ •S,r, :r:resideúte, eiri ' lu~ar çi..~ um papel 

moeda u-ni-co, vamos ter -eni circulação papel .moeda of!cia)· ê : pa:Pel moeda 
banca ri-o,. E ' esta -concorrencia ê clararn:e:t:tte prejudiciaJ , e u~ .. ·b~nco ocgu· 
11i~ado em taes condições mão satisfaz, a'bs~lutamente, ó< obj'ecti~;o, 

Mas, Sr. Presidente, o. mecàni·smo .do projecto .Conilêril., oo;mb esta, ou-
~ . \. '· . . . . 

tras questões que precil?ari.afn ser examinadas. O ·mQmento ni'íoo o permi tt~ . 
e nem eu me proponho senão a salientár ·a gra.vidade d!i . ce~<>.lução 4;1ur: 0 

Senado vae tomar, razao pela qual não pude .éçmsetvar~:m:e : silencioso. Não 
. qu~ro e . . nfi.o .'deyo, aind~ pela r:;i.zií-6 .do. a'c'lian:ta:d,o da . ho.~a; ,· ~ . arlompanha:· ~ 

• .·' • L'. ' .• , 

111eu mustre ,coliega, nas suas >explanz.ções .eni .. '::·ela.çã?· ao l)apel moeda, ao 
inflaccionismo. 

Tambem .·não ·perten:ç.o .á escola daqU:elles , que· a ttribuerri systematica· 
men.te a d·esvalorização da mo'eda ao .excesso éia; emissão. 

\ . . . ' ' . ' . . 
-Golloquei-me sempre nessa ·questão n,<;> ' p:J.êio te.rmo ·.· As ejn4ssões exag· 

.ger~das do. pap.ei moeda/ concorrem pD,ra. sua· ·desval.ór,iza'Ção; . . é a lei eco· 
nomi-ca: a JIIIOeda :mã.. expelle· a moeda 'boa: 

~a~, não ê .a causa principaL 
O cambio ê, seg·u.ndo ·bem. ·defl:r:.e Goshén, o resultE.td.o dó co.mmercio ~~· 

ternaci:O·naJ , 

o .SR. SAMPAIO CoRRlilA: -v. Ex. neste .p~~'ticula:'r ··esÚL :com a · boa c1ou-
trina,, a unica defensavet. ., ·. ' , ' .. _ .. .. 

. Q s·R. RosA É SILVA: - O cambio é o resultado d-o commeccio intemacio-
na1,. ê o r'!lsultado dos· p 8.gameiltos e r:eéebimimtos que o .'pai~ ~ tem a fazer 
ou re~Iizar, •sãp -os saldos :ou os · detimts nas contas intern.a ei-qaw.es que Wi· 

terminam a alta ;ou a: baixa do cambio. 
Ora, se· ê este · o ·principio overdadei-r.o e o ·nóbre S .enado[' acaba de pro-

clamal--o a unica politica fiiÍanceira a fazer -se nes.te ~omemto ê exactamente 
á valorização 'dá. moeda pêlo augmentl() da exportação. 

V<;Llorizar 'a ;moeqa é. diminuir os encargos r put>l~'COS no e#a-im·; .valO· 
rlzar a moeda é baratear a vida, porque nãio .ténhamós .a: .illusão que em 
geral têm aquelles que nã>o éoi-:~ece.in a soiencia financeira. Não são os 
preços dos generos . que têm sUbic'Lo; é ··a moeda que J;em diminuído .o.seu 
valor acquisitivo. 

0 SR. SAMPAIO 0üR!d1:A: - Não apoiado; 'dahi a nossa; divergencia; 
O SR. RosA E SILVA': - E' uma verdade EJ.Ue o nl()bre· Senador com n sua 

alta cOJ:npetencia não poderá, contestar vant'ajosamÉmte. 
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•roda. vez que á. mqeda se desvalori:p.,. dtmitme o seu valoi· acquísitivo 
&, por conseguimte, a; elevaçiio dos preÇ.Üs é uma consequ·ené!a. 

o SR. SniPAIO CiJRR:ll!A: A moeda varia'Vel. .· . 
o SR. RosA Jil :SILVA: - E' ·esse um phenomeno .que se verif.ica em todos 

OS paizés onde Se luta com a desvalorização. Mloeda' má é aquella C1Ue vana, 
diz o nobre S c;Jnadat'. 

Realmemte, Sr. PreBiCientt,, . seria uma graú<le vantagem poder conse-
guir-se a estabilidade da .moeda; mas o nobre Senador, c(}mpetente como ê, 
não poderia indicar no regjmen fiduciario um mei-o de fazer essa est<~-bi!t

dade . Estabili,dade d.a moeda p()dem ter os paizes de regirnem. metallico, -t> 

a tinham a FranÇa e a Inglaterra antes da gue:ra . M.as nos paizes que vl-
vem no regimem ·ftducia.rio, a m.oeda obedece á. }ei éta offerta e da procura, 
á maior ou menor ·quantid.ade de ·letras. 

o SR. SAMPAIO ComutA: ,...,.... Offerüt ou pl'o.cura. da mercadoria que ê ouro. 
. I . o SR .. RosA E ~l~V.A: - .. , resultante da nossa producção; 

0 SR. SAMPAIO COI~RÊA; ~ Que ·é ouro. 
o SR. RosA E SILVA: ,..-. Sendo esta ·a verdade, ·in:fallivelme nte o cambio 

ha de variar .e a .prova. que ·nào ê poossivel. no regimen lfiduciario Õbter-se 
por le.is ou !pOr .:ombim•çl>es a esmbeU,da de da ·1noeda, ahi está ma propria 
Caixa de Conversão . ... 

Oncle houve a estabilidade a 15· .d. 

O SR. RosA E SILVA: - . .. , que chegou a .i:er uma ·resel"Va ·de 406 mil 
contos de réis ~mro e se Uq,uidou com a guerra. A prova ê que a França 
P. a. Inglaterra· .não têm hoje a · estabili·dade que tiveram porque pelas ne-
cessidades, cl!J. guerra, foram obrigadas a ·emitti,t:' s·ommas cons.ideraveiõl ele 
pa pel moeda e a su~penà er a ·CODversibiÚdade. 

O SR . SAMPAio CoRR:ii:A: -- Porque crearam necessidades ouro em ou-
tros palzes. 

O SR. RosA Ei Srr..vA: - P ·erdõe-me V. Ex. Não ê esta a verdade fina,n-
ceira. A F•cançu. e a Ing:}aterra, para occorrerem ás despezas da guerr:.., tl-· 
veram ' necessidade de recorreo:· ás emissões de papel moeda com curso 
forçado . ... 

O SR. SAMPAio CoRRfi1A: - Não th a duvJ.aa. 
O Sn ROSA E rSILVA: ·- .. . fizeram. emissões comüCLeraveis; entraram· no 

regim;;n fiduciario do qual não cogita~ sahir emqu anto não .cons~guirem 
melhorao.· as suas COI[dições economicas. Os SI(US gover·nos estão fazendo o 
maior esforço para incrementare:m a exportaçãv e restringem, quanto .po,. 
dem, a imp•:H:tação, , porqüe. é da h i que. h a dE' vir a nor:malidade de sua· situa-
ção financeira. 

Nenhum .delles se lembt·ou de quebrar o padrão ·da moeda ];1ara l!lOrrn.a-
}izar a situação.' Nenhum.! A ~rança e a Inglaterro. não ·quebraram o ·pa-
.drão de sua· moeda ! ' 
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O SR. · SAMPAio CORRÊA: - A . Inglp.terra· nã•o tem •necessidade; mas a 
França te rã essa nacess:o.ade dentro d.e pouco tempo. 

0 SR. RoSA E .SILVA' -·A França mão q u ebr8.1I1á o ·s-eú padrão, :maneta-
rio, assegur;o a V. Ex .· Ella tem .. appellado p.u:a o patri.otismo ".de s~us ~ilhos 

pP.rundo-lhes ·contdbuiçõés tque e:les não têm recusado, e aguarqa que 0 
desenvolvimento de suas forças produc~oras, sac.r.lfié~das pela guen·a com 
a.E< dcvas.tações enormes que soff·reu, possa :permittirclhe restabelecer-lhe o. 
equilíbrio nas contas. infernàcion:aes, ·como o linha vantajosamente_. ant~s 

da guen.~a ... 

O ·SR. SAMPAio CoRRillA: - Condições di<l'ferentes das nossas. Não tem 
necessida de do éapítal ·estr'ang.eiro .c.omo nós. 

O SR . RosA E SiLVA: - E' ·isto, Sr. :Presideq~e. que devem 'fazer os pa!-: 
ze~1 qua:ndo . a sua ~oeda se desvaloriza. 

Mas , vejamos se em face dos fáctos se -põdé justtficar a taxa de 12 di·· . \ . . . 
nhelros, p-roposta -pelo proje?to que -v~liu da •Camara e sustentada pelo il!us-
tre •·elator .· 

Conforme a8.arteei a S . •_Ex., 'pela dou~ri·rya que o nob1'e . Senador sus· 
~entou, melhor seria que em lagar de' 12 fosse <.. taxa de ·.•6 d. 

Sr. Presidente, p.orque é que o honrado ·f?·enador•· ac'celtou a .taxa de 
J -2· d . e não a de 10, ele 15, de i •6 ou -de 8? E' uma' causa inteit"amer.te 
arbitrar!:;.. · 

. ~Eu esperei a demonstração- da preferen.cia -da quebra do padràt> da 
-moeda para 12 d. -; mas, o nobre !Senador nenhuma rá.zã.c deu de ornern 
flnanceil'a. Apenas il.iase que era preciso tornar ,· legal ürna situação' -de facto, 
qu ebramlo o vadrão éLa moeqa. 

Ora, em que consiste essa sltuação de facto ? 
O .SR. SAMPAio .Co~A: - A sit~açã.o de fil,eto representa que nós, de-

pois .da guerra e durante lo~go período; tivemos ~m catnYliq 'médio, repre· 
sentando a nos-sa situação m•ê'dia nesse· .período, os.cillando em t•onno da · cJS~ 
de 11 d. por mil réis. 

O SR. RosA E SILV,A: - Sr. Pres-tednte, conforme ~econheceu o nobre· 
·Senador, no Imperio o cambio 'se ma:rlteve em · i··3gra, ex,c-epção do período da 
guen;a do Paraguay, acima da tax,a de ,20 d., na~ pt"o:lcimidades de 24, e 

. por ultimo attingio a mais de ·27 d. ,_ em 1889, I!Or occasião 'do Governo do 
emiiil·ente pernambuca,no de saudosa memor~a. o S1'. João Alfredo, chegaan .. 
do an pont-o do commercie comprar libras no mEll'Ca.d'o a menos de 8~890, 

que ·é equivalente ao cambio de 27 d·., para com ellas fazer 'Pn:gamentos_·na 
A).fandega, á razão de 8$890. E como fsto illfficultava. o expedHmte, e a 
taxa legal ena. de .2·7 .d., isto é; 8$890, o Gover.no decretou recebimento obri· 
gatorio da libra a essa taxa. Por conseguinte, vê o 'nobre Senador, que ti; 
vemos fra-ncamente n:o Imperio a taxa de 27 -d., tendia ~ido dur.aulte a guerra 
com o Parag~ay a taxa de 14. 
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o SR. -SAMl'AJO._.CoRRJi:A: '--. Não contesto·; mas_ ·a situação não era a mesma 
.qn., a ac~ual. 

o SR. B<?SA E , SILVA : - Os financeiros de então que me parece estuda-
vam m~js . f1nart 'ç:;u; 'que 1i6s outros actualmente ... 

o sn: S_AMPAip OoaRcG:A: Talvez aproveitassem mais dos ~studos· ; por-
que eu estudo basta mb. 

o SR. RosA E SiLVA: . ~ :, não se· prevalecooam da ·baixa :d,o cambio '.1. 

14, para ·querer normalizar a "'situação, quebranda o pad,rã0 da moeda. 

O. SR. SAMPAioOORR:fi:A: -t-V. Ex .. citoú ha•pouco!O caso go ca:(llbio ter 
~stadG acima 'àe iJ.::,I!" em 18&_9. Está ahi a razão. Foi um. anuo excep'cional. 
Do cle·cent:~io de· 8(\ a ,9,0 houve um excesso de exportaÇão sobre a· irnpoorta-
1;âO, que no anno -de 1-ss-9 f·~ de mais de quatco ÍniJ.hões. 

O Sn •. : RosA E.J3·'JLVÀ: - O aparte do honrado •Sena~or, longe de contr:3.-
riar o que. eu vlnha. dízen,do. confirma-o. porque. i'lelle se -deduz, conforme eu 
.af!irmo, que • à valorização da .nossÇL Ir10eda depende exact amente o/> desem-
~·clvimento. da intep.sifica·ção da . nossá producção e export,ação. 

Ora. ISII'. PJ' esidente. ·sustentar que · a· nossa. moeda não se pôde. valo;ri-
zar, partindo· o nobre Senador ·d·a theorla. verdadeira· de .qúe eX<tctas oo.ntas 
jnternacíohaes .. ê -que determina a valorização .dJa moe.:U.. .e a alta de carrtbio · 
é pretender •que o J?r.às'i:l; ond.e· a :t)t:oducção I?ôde e deve dar cem mil vézes 
mais do que .dá actualmente, s·ej'a um rp:iiz . incf!.paz de aprovei tal' li. sua 11i7 
1uaçã0 pt·ivlleglada . · 1 

Mas, diz · o ';10Qre 1S.enador q1:1_e a ·s:iuação é de . facto. Mas, de factó, 
{\uando, no Imperió, foi a taxa acima ·db 2Ó _qú e_ prevaleceu ?· Veiu a Re-
y,ublica <o o cambio começ.ou a baiiar·. E' um phenomeno que não pôde 
~ervir de base . nem deve s~r extranho. Nada mai's Ümido do que· o cap.Ítal. . 

. Dada a. tra.iJ.sformação da f '6;rma de governo, ·o opr'meiro mom:e_nto para os 
-capitalistas, ' foi e não podia deixar de ~er, "de desconfianç<),s. Dahi ·a reti.c 
rada de ·.capitaes collocados no BrasiL 1Como consequ encia . houve tambem· 
.a interrupção da_ correntB. im~ügratoria, dos cap.itaes, que procuravam col-

. :ocação -vantajosa em nqsso paiz, ag!?ravado tudo isso pelas .loucuras do en- · 
cilhamento e Jielas 'perturbações que oc:correram no primeiro periodo da 
Republica. 

Con~olidado o J~egimen, restabelecida . a ordem ·nas nossas ~inanças ;_ . o 
.cambio começou imrrí.edia ta'mente · a melhorar e ho governo do emjnenta 
paulista de. -!Saudo&a _memoria , do benemerito C.onselheiro Rodrigues Alves, 
se accentuou a alta gra dativa do cambio àtê- acima . de i5 dinheiros - alta 
esta natural, resulta nte do desenvolvimento das nos!<as forças productora~ .• 
resultante ·do saldo nas contas internacio~aes o que· ficou .evidenciado por-
qu e nessa época foi crea;da· a ·caixa ·de Con;ersão, a taJi:á. de . 15 dinheiros, 
e nesse mesmo anno de 1906 · para éua· entrara-m 37 mil contos ouro . . E essa 
quantia., se não fosse a -caiia. de Conversão, teria influldo para maíor altà 
<eambial. 
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A Caixa de Conversão continuou a receber ouro nos annos .. seguinte~ e 
em 19;1.0,. contra· a previsão dos ·pessiiDIÍStas, que queriam, como o. rtobre 
Senador, a quebra _do padrão monetarlo, os 20 milhões, que eram o ma. 

· xii:no que a Caixa de Conversão podia receber de ·ouro á taxa de 15 d!-
nhP.iros, ficaram completos. 

Em 1911, elevou-se o maxilJliO da C!l.ixa de Conver!'ão, ·elevando-se tam-
bem a taxa cambial para 16 dinheiro~;. Pois bem mesmi â. taxa de 16 , . ~t 

contil:\uamos · a ter saldos na nossa cont:t inter:nacional e o deposito ·de ouro. 
da Caixa de Conversão continuou a subir. Em 1911, elevou-se a 378 mil 
contos e, em 1912 a 406 mil contos. 

Não é de c·erto esta a situação de fReto ·que autoriza a · quebra do pa. 
drão monetario para 12 dinheiros. 

Com a guerra, Sr. Presidente, devido á diminuição da nossa exporta-
1açii.o pela falta de transporte, naturalmente, a situação cambial mudou; 
os dep?sitos da Caixa de .Conversão quasi desapparece1·am e se não desap-
parecerarn, de todo foi porque se &uspendeu a conversibilidade das notas. 

Mas {, ;JOr ventura uma situação nnormal de guerra, corno a que 0 
mundo atravessou nesse período doloroso de cinco an~os, que póde <;ervir 
de base para a desvalorisação da nossa moeda, pata a quebra de nosso 

.padrão monet9rio ? ! 

Para deliberações · desta, ordem é precizo argumentar com os phenome-
nos naturaes e não co1n os phenomenos anormaes. 

Em toda argumentação do nobre Senador sobre o encaixe, sobre a!'. re-
servas de ouro, a larga e brilhante exr.osição que S. Ex. , fez, tem neste 
momento o grande vicio que vem da_ anormalidade da situação creada pela. 
guerra. Não póde, por consegui•nte, serv'ir de base a argumer.tação. 

O Banco de França, em um empresHmo, que denom:no~ - de d~feza 

nacional - appellou para aquelles qur,; tinham reservas ouro em suas 
ca!'as, pedinclo que viessem depositai-as no Banco, recebendo t:,m troco um 
tnuJo de empre_stimo da ãefeza . o seu encaixe metallíco hoje é maior e 
não sahirâ. absolubmente do· Banco. bs estadistas de· Fran~a não pensam 
em quebr-ar o padrão, em desvalorizar a moeda; tratam de restabelecer as 
><Uas finanças para voltarem ao regimen da conversibil!dade e hão ãe 
voltar. A França . ee levantará por ser um paiz de finanças organizadas 
regularmente . Por que, pois, a rgumentarmos com phenomenos que tive· 
ram .causas transito~ias e dolorosas cujos effeitos, naturalmente. :hão pódem 
deixar de perdurar por algum tempo ? 

6 nosso cambio ·baixou por occasião da guerra. Terminadà ella, quando 
os nos!'os productos· puderam sahlr, elle immediatamente subiu e o proprio 
Governo rassado chegoú a· tel-o a 18. 

Então, tive occasião de dizer isso mesmo em 1918, nesta Casa, era evi· 
dente que se lmpunh~ uma polítiCa de previsão · fina n:::eit·a., porque se no 
primt:iro momento a nossa exportação augmentava, pela sabida, do2 pro· 
duetos que estavam retidos em consequencias da falta de transporte era 
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de esperar 'tambem que i~Ualri,].ent e_ aÚgmentasse, porque os "stocks" commer-
c:aes eetavam - muJto reduzidos e o co~1mercio · não podia deixar de fazer 
grande::~ importações, tantó mais quanto tinha uma taxa favoravel. 

Cumpria, ·pois, ao Governo,. desde logo acautelar eontra o '·déficlt." ·que 
fatalll?ente se daria nas' nossa contas internacionaes. • 
mento- ele suas forças procluctoras, .havcrnos de; ~uebrar ,;(',.. pá•drão da .nossa. 
Senador acabou. de salientar da tribun~. e é um facto, resgatar titulas da 
110ssa divida de juros' bà.ixos, para depois co_ntrahir emprestim<>s vergonho-
sos e onerosos. 

Ao mesmo tempo se faziam despezas extraor.d,inaria s -no exterior, gasta-
va-se' e dissipava--se no interior ., 

E ' e:;;sa si tuação. de l:act9 que hà de ju stificar 'a quéda do padrão, a des-
valorização da moeda ? 

Não,' Sr. Presidente. Sempre· que tí_vemos· gover!l_o competente, se~npre 

4ue houve ordem nas finanÇas, o cambio melhorou. 
Porque ·nest~ ·mmnimto,. em ·lugar de recorrermos ao processo n,atur~l._ 

sobretudo em paiz como o Brasil, OIJ.de tudo ba a esperar d0 desenvolvi::. 
menta de su~s forças prodvctoras, havem-os de quebrar o padrão da nossa 
-moeda para. ,12 ? 

I sto importa em un1 grand'é prejuizo para o thesouro publico, _ porque 
terá. que pagar a esta ta.'Ca os em•prrstim.os externos qu'e cop.trabiu, ~ 

cambio de mais de 20 e importa em um enorme prejuízo para ·os naeiona es, 
porque augmenta o preço da vi-da ' que; no Brasil, jâ.· é bastante pesa.da. 

Não, senhora&; - est~ politica é err::tãa 9: que -a taxa de 12, quer a taxa 
de 10, quer a taxa de 14, nesta hora, ilE!m dentro de prazos curtos, o ouro 
não virá. para o Brasil, o ouro não sahirá das resiervas dos bancos, onde 
elle se acha trancado_. Bar isso mesmo que ·houve umá inflac·;ão g ':ral de 
papel' -inoeda, determinada ·pela guerra, ha a maior cautela_ em. impedir a 
sahida do. ouro. Por cons,equencia, ainda por esse lado é illusoria a - preten~ 
~ão do projecto .. 

Sr . Presidente, não sei sé tomei na devida -c ons ' dera~ão todas a s pond!O'-
rações do illustre collegã em re)ação ao projecto em discus_são. Não :)retendo 
~ nem poderei acom.panhal·o, á hora tão adiantada., nas suas crilha ntes ex-
i:•lanaçõe~ scien tificas . . . 

O Sa. SAMPAio CoRRJi:A: - O nobre Sen?-dor .considerou todos:· os casos e 
'tratou do assumpto brilhante e p,·oficient<>mente. 

O SR. RosA · E SILVA': - Vou terrriil1ar, •ccinside~·ando qu'e '' meu dever 
está cumpri elo . Concluirei repetindo as ralavras que proferi, desta mesma 
trihuna, em 14 . de Agosto de 1918: 

"Não posso comprehender (iue .haja vantagem para o paiz, que peja u:m 
beneficio a de;valorizaçâo Ja sua moeda. O contraJ:io é . .o que semp-re teem 
aco11selhado os mestres e a P:II!l.tica dos pÍllzes ma-is a di-antados. Quarlto mais 
baixo o cambio, menor o vaiar a cquisitivo da moeda; quamto mais baix-ei b 
~amhio ma!-s onero~ os ·serão os· .. paga meA tos Ci ue temos de- realizar no ·ex-
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terior. O objectivo dos legisladores e dos ,governos ceve ser o da valorizaçã~ 

da moeda e esta não se obtem por decretos, mas sim, pondo ordem nas fh 
riancas e des('nvolvendo a!!. forcas productoras do paiz." (Muito bem; 
muito bem-. ) 

O Sr•. Presidente: - Nos termos· do Regimento, vou submelter o Feque-
rimento de V. :Eix. á deliberaçã? do Senado. 

O Sr. lrineu Machado (pela ortkm): ·~ Peço !L V . Ex. que me inscre-
va para fallar na . sessão . de .amanhã sobre o mesmo assumpto. 

O Sr.-Presidente : - V . Ex. serâ. atte~dido. 

O Sr. Senador ··Je1·onymo Monteiro requer que ·lhe seja m aptida a pa-
lavra para concluir o seu discurso . na s~ssão de. amanhã . 

Os senhores. que approvam ,o requerim'Emto queiram levant.qr-se. 
(Pausa:> 

Votaram a favor S Srs. Senadores ·. 
Queiram levanta r-se os senhores que votam. ·contra o req1,1erimento. 

(Pàusa). 
Votaram c.ontra 13 Srs. Senadores . 
Foi rejeitado . 

. O Sr. Jeronymo Monteiro: - Agradeço muito aos nobre SenadÓres a 
defarenci.:L 'dispensa da ao seu humilde collega, re jeitando um r equer imento, 
que não é ma:is d_o que um . dire:to· de Senador, no exercicid elo seu man• 
dato. 

Peço a V _ Ex. que faça o obSequio de in screver-me para "fallar na ses-
são de amanhã" . • 

~ 
O Sr. Presidente: Convoco · para {<rna.nhã uma sessão extraordinaria. 

para âs 11 horas, designando para ordem do dia as seguintes materias: . 
3" discussão da proposição da Ca.Inara do!!. Deputados que li!J.nsforroa. o 

Banco do Brasil em instituto emissor d•:l pa pel-moeda · no pa;z (CXI'!lt pa•·ecer 
da (JomlffliBsão ele. Fi:nap,çws, offetlecernão u11t sub&titutill}o). 

SESSÃO DE 31 DE DEZEMBRO 

(EXTRAORDINARIA) 

3• discussão da prop_osiçãc:, da Camara dos Deputa dos que h"ansfot·ma. G 

Banco do Bl·asii em instituto emissor de papel~moeda no pa.lz. 
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o St•. Presidente: - Tem a palavra o ·Se J eronymo Monte:ro. 
Não estando S. Ex . . presente, tem a ,Pal~vra 'o Sr. Irineu Machado. 

' o Sr. Presiclen.te: - Não ha oradores inscripto&. Não h avendo 
quem. queir~- ·usa.r da p-alavra· na hoc~ do E;xpediente, passo á Ordem dO Dia. 

O Sr. Irineu Machado: - Sr. Presidente, corrio o Senado' ouviu a inda 
[.hoje, eu e· o _Senador Jeronymo .Mpntetro nos permutamos na tribuna para 
fa1la,r. Agora, era a vez de S. Ex, que não se acha presente, naturalmente 
porque enf.ermoU: gravemente; '(Entra no reointo o Sr. Jeronym,o Monte,iro). 

Mas, Sr . Presidente~ o- trieu iilustre collega a,caba. ele chegar e se V,. Ex.· 
pcrmitte, cedo-lhe a palavra, , afi·m de S. ·Ex. concluir o seu d'scurso. Eu 

l!allarei o e pois. 

O Sr. Presidente: - ·Tem a ' palav ra o Sr. J eronymo l'IIonteiro . 
j 

O St;_ ,Teronymo Mon teiro: - Sr ., Presidente, antes de en tra-r em a!- " 
lsumpto rreço ' desculpa. por haver ch'ega do uni pouco atraza:do, não lJOdendo 
1usar da palavra., 'como tinha di.-eito, em primeiro lugar . . 

Voíl continuar nas considerações ·que_ vinha fazendo a resp~it0 do '[Jro- · 
jecto sobre o Ba nco Emissor. 

(f'~ salientei as inconveniencias que .se notam nas diver~s das dispo-
~içõõs deste projecto, e -o prejuízo que ter~ o Gove.r.·no transferindo para esse 
IBanco o seu deiposito ouro,, pe..-dendó, tio acto da tr.ansferencla, nada meno" 
Ide '100 mil contos ... 

Accresce ainda que é excessivamente restrict0 o ;prazo para o resgate 
Ide somma tão avultada do papel moeda em circulação; resgate em tão 
l!urto espaç'o ·não se póde fazer, a:]Jsolu1Jamente. 

'Salientei mais que os recursos dados ou previstos pela proposlção par<t 
ffectuar esse resgate, são recursos illusorios, quer na parte dos lucros· que 

Banco eleve reservar pa:ra es-se fim, quer na pa;rte do a u xilio com que c·· 
ll-overno deve enti-a~ ;ara acudir a essas obrigações irli-postas ao Banco. 

Disse, nas oonsi-deraçõ-es que v Ín:ha f azendo, que o -Banco jámais poder á, 
ncontrar luocos para. tal fim, desde que retire para. o fUndo de reserva, 

10 'I' d<L sua. receita e pa-ra os acclonista~ a quo~a de 20 •1~ . Com taes retf. 
nelas o Banco jâJmais poderâ. encontrar sobras que lhe perm!ttam auxiliar o 
esgate do pa-pel moeda. 

Disse aind'l. que o G~'verno, nas condições em que vivemos desde muitos 
:mos, não ericontt·arâ. meim: para. c'!ímpdr ~ obrigação que se !mpol?l, de 
·Ot·necer ao Banco o seu concurso para 0 resgate ,do papel~J?Oe.da. 

O pro-jecto estabelece que no orçamento se consigne a verba destinada. 
ac resgate do papel-moeda. Acontece, pot·ém., Sr. Presidente, que vivemos 
no regimen dos àefici.t's desde muitos annos, àefici'ts crescentes, defivits cada .. 
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anno mais ass~stadores, deficit's .que não permitti-rão jámais ao Governo con-
tribuir, já não digo com 25.000 contos, mas mesmo com 1. 000 ou 100 con. 
tos, p·ara o resgate. do p"apel-moeda. 

QuaLquer dos nobres Sena dores poderá responder, em consclencla, so,' 
conhecendo os ocçamentos que temos votado, conhecendo a nossa vida ft· 
nance:ra dos ·ultimas tempos, julgam possive] ao Governo déstacar _dos seus 
.recursos -orctinarios qualquer parcella para auxiliar q resgate do pa-pel· 
moeda. 

Não quero, Sr. Presidente, argumentat: com a qua_dra do momento, quan. 
do . ha verda-deiro panico em face das observações feitas em torno das nossàs 
finanças; qttando se bate ás portas dos :rfartic'U!ares, pedindo. majores con. 
tribuição para o fisco; quando se lança mão da _tesoura afim de tosquiar 
mais ainda o. pobre funccionalismo, retirando-1he ou restringindo-"lhe . os es-
cassos recursos que lhe fornece o Gov-erno em retribuição aos serviçOs qu• 
elle presta ao Estado. Não 1quero argumentar com este. quadra que podeciD 
chamar dE; anormal, devido aos grandes gastos f-eito3 ~;~elo· Govocn0 en~J)'re-. 

hen.r:iedor: do periodiO findo. Quero referir-me ás quadras communs e mesmo 
ás qua<k-as ele prosperidade do J)G.ÍZ. 

Mesmo neste caso, onde· vae o Governo buscar recuo.·sos pa.m., no seu 
orçamento, consignar · urna verba ,especJ.al para o resgate· do papel~moéda, 

quan-do ess6~ orçamentos sempre se encerram com dej'icits e deficits ~& 
vez maioreil e mais constantes?! 

Pe!'coe:rendo os ' exercícios financeiros do regimen republicano, nós ver!· 
ficaremos, como muito sabiamente teve occasião de dizer o nobre Deputado 

• I 

por São Paulo, autor -do projecto,_ que o unico período em que se verificou 
a.igum saldo foi no ·do Governo Rodrigues Alv~. Todos os demais, e mór· 
mente o passado, encerraram .os seus exercícios com avultados deticits. -
Mas, em um paiz como ·este, onde se não encontra~ recursos pàra sua des· 
peza ordinaría, estabelecer-se que o Governo auxiliará o J"esgatE> do papel· 
_moeda, destacan-do . do seu orçam~nto mais uma verba de li2 mil contos pare 
esse .s&vi~o! Como poderemos adaptar uma mediüa desta ordem, s~ não en· 
contramos margem para isso? 

E' certamente, Sr. Presi-dente, uma medida para armar a effelto, u11111 
medida que tem o objectivo de embair a. opóniã<! publica e a bôa fé daquelllll' 
que acreditam que as leis são votadas de cl.ccôrdo com os legitimas interes· 
ses da N3Ção. 

~'\ccrescentei aJ_nda, Sr. Presidente; nas· 0onsi-derações que venho fazendo, 
que esta faculdade emissora é dada ao Banco par:a fornecer á circulação o 
papel-moeda baseado no lastro ouro e nos effeitos commerciaes. Essa dis-
posição prescreve à.inda que poderá tambem ha'[ei· umd. outr.1 emissão em 
casos extraocdinarios, isto é, ·que o Govern-o poder'â autoz:izar, por decreto; ao 
mesmo Banco que faça uma emissão especial, q1tandõ houve1· um; ~notivo forl6 
que r!Jclame essa pro'l>idencia .. : E' vaga essa disposição. E eu quize~ 

ver no projecto a ·determinação piara, exacta, precisa dos motivos· que 
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poderão detel'lil.Ínar . es3e acto do Governo e essa -e>m.ís:-:ão sem lastro . Ma1: 
estal:>elecida uma medida assim de maneira · vaga, presW.1~;Go. se a inter.:preta. 
ções alfferentes, eu a reputo. perigosa, eu a reputo nociva. àos interesses do 
paiz. eu·· a reputo muito al'riscar1a par'a o futuro e o eng:randeci)n~nto d·o 
Estado . 
. Mém disso, Sr. Presidente, essa disposição estabel-ece que a emissão 

feita. por essa 'fórma, por decreto d.o Govei"no em oas·<J d:e ·neces·sidiade e 
. . I 

1,0r motivo extra:erd'ina.rio, -essa emi9.!1ão poderá ser feita 'lXl•gandlo o banco ao 
Goveno o. juro de 12 p.or cento. Cer~mente ella s-en1 <i-e..<>tinada a presta:• 
serviço á classe conrmercial, a:o ' publico e não o Governo. Mas si é asstm 
se o Ba!nco, fazendo essa em.issãio, tem ·ele pagar a•o qoverno 12 "I·" so'!:-re •J 

papel-moedia (emitÜdo .por acto ~ determinação govE<J'l~aroentaJ), qual o 
jilrn que ·deverá elle cobrar dos particulares fornecendo-lhes esse papel que 
jlí. lhe. custa 12 •1• pagos ao Governo? Certamente será um juro éxaggerado. 
juro de usttra e portanto fóm. do alcanoe ck1s -operaçi)m; . üOm:m:erciaes da~ 

transacçõE)s dos .p~rticulares; . será um juro >que virá oneral· sobte modo a 
todos aquelles que do fervor Se quein!Jn a.prov.Jltar. 

Dissenti ainda dJos wutores ·do pro:i'ecto por v·e.r neNe uma outra d'i.spo~i

<,Jão com a qual absol'!-ta1:nen.te não estou .:le a-ccôrqo, O projecto determina 
que !> Banoo regulmize sua.o;~ coritas ·com o Governo por p<razo não maior de 
dous a;nnos. Mas, Sr. !Presidente, o cred'ioto cló Ba.nco p3.ra com o Gover:n.-o ê 
{le <Jua ntia .superior a 600 mil .contos de · réis. O . capital do Banco ê 
de 100 mil contes. Se eHe ent~·rur em. transacções com o Governo para regu-
larizar a sua divida, da.n.de a este o p1>a.Z.O d-e dous anno<; e se a d1vid'a ·é; d~ 

600 mil contoos o capiM d-o Banco desappa.rece po.r completo, .ficará ·elle viver •. 
do apen-rus dlos recursos que lhe são confiad-os p>elos dPp·o~-itantes e co.nsequen- , 
temente, sem meios. ' de ga.rantLr a estes a entrega; a: rf.~tituição, o e~bolso 
dos f'eus -capitaes. 

Ha tp.a ls ·um cruso grave no projecto . Elle .pernütte, autorisa ou antes 
es-tabelece a cond,ição do Banco manter :1.bertc um ·CJ'ec!'ito , a·o Gov-erno da 
quarta pa r te do Orçarrnento da R'eceita .. -

Estamos com a Receita atingindo, ou talv~z exceélen•ci.o doe 800 mi·l cc.ntOd. 
Para arguroe~·tal·, ter.emos · para baise 800 mil oon.t~s. . O Banco tem. de 

manter a.o C.owrno um c,;_~êdito & quaJrta pa.rte da, R'~e<-ita, portanto, 200 
mil contos. Mas o BEmco .tem o ca~1tal de 100 m.lJ. e deixa ·um orediitO ·aberto 
ao Governo de 200 mil ; o que lhe fica pa1·a gara ntir aos 'depositantes aque~
les qu& lhe teein confiado seus capitaes? Não é isso uma disposição irhpratica- , 
vel ? Não é · iSso uma disposição existente a]J'Un~ para fig·umção , para en-

' cher a nossa iegisiação de .m;a;is um ·dis pos:ti v-o lega'] sem realidade pratica:~ 
Qual o m01o :l>Ositivo ·de Soe exercer ü.ma .presc.ripçiio ·dHl.Sa ordem(! -
Parece, como · disse h ontem que estamos legislando 11ara quem não' en-

tende, ou ·então confesso não comp'I'ehend-o ·O ·alca nce dos .ctiFrosdtivos contido'> 
no projecta. Eu penso, 'sr. Pi:esidente, que _,. prÓjecto criando o Bane~ emis-
sor não devia 'de mo(jo a'lgum transigir co~ o fu.nco do Brasil l'econ.h eeendo 
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6 privHe1,>iO que lhe foi concedido de ser -sile .. o ~anc.o erui~sor d!o paiz a to'lo 
o tempo que o Governo quizesse cr;asr entre nós essa in!:tituição. PellSc> que 
se nii!> dev~ria' transigir cmn; esse Banco, deixando aJi n~ cl:iversas cadeiras 
conrmerciaes ao ladq da eaJrteira emissora. Ei'lte inconvcni~mte tr!i-2( na pra .. 
ti.oa, prejuizoo de todia a ordem. Nós sabemos que o ba.nco e<missor deve' 
set· de.<tinado apenas a fazer a emissão· do papel lastreado. a fazer o seu r.e-
desconto,' mas a fa'zer· o' seu r~desconto na praça com as U:i.versas fi~·:ma:s com. 
merciaes. ·Se, ];)orêm, .nós tivermos no ~nco do . Braeil oreunl<las as carteiras 
emissoras e commercial certamente elle, fazendo a sua e>missão e tendo ne. · 
cessidade de din-heiro não irá servir ao.s outros, tendo necessi_dades .nàs suas 
carteiras corruneorciates .. Chegaremos ao seguinte resultado - de ver o :Ba.n. 
co ·r'lo Brasil negoc~antro oom o Banco. do Bras!a; o Ba;nco do Brasil sen~ 
em',.sor e tendo como principal. freguez a si proprio, isto é, o m,esmo Banco 
do Brasil no redesconto e nas trasacções· y_ue lhe forem necesw:ias na. cat·. 
teirá. cpmrmercial. Eu. •reputo isto UJm tnoonve.ni'Emte gravísSimo ·e de pre. 
juizos serios, n~o só para o pa:iz, como para. as classes cnm·merciaes. I>evo 
fazer uma decl!l4'ação bem 'sincera e ·bmn incisiva que é a seguinte. Sem-
pre desejei ver funda-elo; no prulz o ba.nco emissor; d\)sejo, arde~te1!lente ver 
essn. lnstitmição entre nós, mas fur):dada sob ou~ros auspícios, debaixo de 
outro processo e em condições capazes de poder prestar serviços relevantes 

. ' . , ao .pa.iz, .oontribuii1do para a s'ua ma~or prosperidade. Vejo, .porém, .que este 
objecttvo .não sem jámals attlngi·oo, dado o mod'<> l)Or ,que se vae -crL1~ 

e!!sa instituição util;ssima e indospensavel mesmo entre .JlOs, vistos os se-
nões a ·faJhas e os prejuiios que o oorca.m · logo no. !;'eu M·S<:'edou.ro. O g.mnde 
instituto de cr'edi.to que se V<l'e· fundar é, a meu ver umn. bella arclütet>tura 
com -brilhante fachada m.as qu.e só im!J'f'ess.U>naní pelo lado extenlo. Ella não 
poderá prosp.era.r e trará, mi sua qu~da, a. ,nfelicldn~e ;> a ·d'esgu·aça do pa'z. 

JDu H, Sr. Presidente, a carta enviada ao .Sr. Presidente da Repuhlk~ 
·pelo grande financista , ex-•Presidel)ie do Banco -do Brasil. S. Ex., <lepGis 
de ma.n;~estar a sua opinião contl"all'ia a fU)Ydação · do P,anc0 El'n:isor, cotl-
clue aque'lle dlocurp.ento flizen<do que as· :luu.<; unicas I''f·~i!itenciaa do p,'IJ~ 

iam ser absolvidas n&sse acto mal P·ensado e mal IJraticado n<> l)r~senfe 
momento. 

Eu discordo de S. Ex., isto é, não considero· o Banc0 do Brasil uma re· 
.sistencia .do. palz, · prevej.o entretanto, como 0 Sr. 'qitaker que a nossa unica 

· t:esistencia, o ouro ·de que alnda. dispamos scrli, absorvid.o .nesse mão pa.qso 
do Governo. 

Acho .que o Banco elo Bira·sil, se bem que seja uma in~.titu1ç;ío prospet'\ 
e preste serviços aQ paiz, não (!, en.tretanto, devo ·a'nda repetir, uma dai 
resistencias do nosso credito. Todos .nos sabemOs que . n .Banco d'O Bra~il !"\ 
vive do apoio que encontra no Thesouro, . só vive .da segura,nça que tem de rh 

cebe·r o amoa.ro off!cial no m-onliento em 'JUe as ditt'icU'lclades 0 ássaltem. 
Nos ulUmos. balanc~tes desse Banco tivemos oceasiP.o de ver qqe o se·t 

paas!Yo' era de mais d·e 1. 200 contos·, qu.and-o o seu cap·ti.nU e de 100 mil con· 
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tos. Isto s 'gnifica que, se o Banco do Brasil .não tivesse atraz de si, em seu 
torno, á sua. fre.:rrte, o calor ·do 'fJ:tesouro :Nucional, a hôa vontade no Go~ 
veroo para .o amparar nos momentos de crise, elle não poderia reslst:r a 
um.~ cor:ri?a. 

o S!t. Lol'Ell:l GoNÇALVÊs: - O calor do ?:'hesouro é wn cal-or 'slheriano. 
o SR. JEiloNYMo No~TEIRO: ·_ Pôde ser sib"'riario, mas, que em todo o 

caso é sempre calor, porque ~ machina da.s e:nissõe.s -estb. .<>m suas mãos para 
o.• momentos de .a.pertllll'O:lS. 

Essa instituição não repr'eiSenta, como di!"Se 0 illti.-;tre financista, ex .. 
dlre~.tor daquf>lla OOl!a. n.ão represen-ta ·uma .resi.st:E>ncla nacl·ona.l , e, sim; um 
stabeleclment0 de credito de muito conceito e que presta grandes servt .. 

1ços o.o .:pa.'JJ,' moa..<; não é uma da.s resisten-cias. 
Resistencla e infelizmente unic;l, é o ouro que temos em deposito, silo 

os 10 milhões de estoerdinos que servem de lastro, defid~nte. embora, mas, 
!CID todo o ca.so, serve de gara.nUa. de certa va1·1a ao pa~,;el -moeda. €'lll cir-

ulação. Estes 10 mllhões esterlinos repr'e!Sentam, sim :~ resi!!tencla do 11JOS"<> 
püz: e é tal .resistencta.' que vae correr o risco de dff::,p~ecer ou então , 
!le fazer a Micldade d!a nação, o que com grandie :Pf'ZR!· não a.:redito qu .... 
oont~a., seguâooo-se Uin. rumo tão arr iscado. como o qu., se · quer aooptar. 

Penso Sr . Presidente, haver adld.uz.ido considernçõ-! s l:lastante proceden-
ks contra o dispositivo que se vae vot.ul:". 

Acredito ·sincerairnente faJ.lando, q·ue os nobres 'senaõorel!, n~esmo aquc• -
les -!Ue se batem pela passagem 'do projecto se medissem os riscus que o paiz 
t.oall correr c'?in a adowão dessa medida, ' <>e estu;ctassem mais !undaniente o 
ssumpto não lhe dariam apoio, i3rocedendo aliã~ . com .p attr 'otismQ e tendQ 

D!ar.t.e de si apenas o cuidado · de z€!J.a.r pe~·~ U()O;!so patriotismo, pelo nosso 
ngran<1eclln<ent:o e JJeJo nosso futuro. 

Percebo, porém, que nesta Casa como na outra do .('ongresso Nacional 
umtdo !!C diz que UI!lla medddia. . ê governameatai slnão tode:; tÍI!lla ·boa maior:a 

se apressa ~ l.h!Ó hypotheca.r- o ~u voto an~.es de saber oo a mi>dida pt oiJOb . 
~,, é boo QU nao. • 

Em tempos multo afastadQs do pre!len:te quando ainda povoava 0 nu::,. 
lsJ!!rilo uma somma enorme d!e illusõe.s P·~r um acaso ·inesp~d:o e diante 
de uma crise polftica sobrevinOO. repentina.m ente eu D'l..e vi reconh~cido de-: 

' uta<lo pelo Espírito · Santo. ' 
EIE>itos oembora, paaoecia que a politiea. federa) se oppun.ha á minha, eH-

It'uda e de IT'..eus compapheiros na rel)r.esen~ação .nacio11aJ.. Mas um desco.n~ 
ntament<l occâs!oneJl determ:intlu um.a crise da qual ·resu~tou, de uma hor3o 

IJ!a:ra outca, o meu reconhec 'mento. Tinha eu então pOUC.J. idade e .'CntTei para 
a Camara. dos Srs. Deputados chei"O de idéas acreddtnndo que aJli pudesse de 
I!!Lcto colia.bora:r, participar dos .debates, = ''anta~ r.ara o pa.lz. Nos 

·m~iros tempos consagrei-me ·cuida.dq,samdnte aos estudos parlamentares. 
~n: cedo, PO!'êm." vl-er.:.:m as des!llusões, por·~U'.J, já náquelle tempo, eu obser-
IP.ava QUe os assumptos ma'~ impo1 tnntes. e mais sé-rins para a vida da Nação 

/ 
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eram reoobiclos com ctispliooncia com desi'Iltffi-ess:e d-esde QU:E' a elles não e.l· 
tivesS·e liga.dla .a. palav<ra (}o Govrno a palavra. officlal. Q{Jwesquer nc.~umpto1 

I • 
scient!ficos, economicos, financeiros, de orde'lll SOC!Ial, lntl·ustriai e eomnm. 
cial, levando ã tribuna qualquer oraoor, por maiF< brll!;ta;:•te que . fqsse era rt. 
cebidu corr: desprazer .. O orador ficava isolado no recinto porque a el!e não 
estava 11gada a ·pa'lavra offi.cial. 

Cornprehencli então que era perdhlo 1:J.U::l.1quer esforço meu e me 'k"Jll'eO(·. 

CU!pe1 dos .cliebates. P assaroan-se os teiD<P·os; irulis de um c'.~·c:J;mnio j{L se e.sco~·, 

e ·observo que aind-a. hoje Isto se verifica. 
Na camara., .chamada dos paes da patria ainda hoje o mesmo facto >~ 

observ·a.. Os assump>tos mais g,raves desde rtue não ter.ha1n a ~vra nff'cia; 
são ·relegados a segundo pi·ano, e a .quellles que trazem a recoo:nmendação ~o 
Governo são logo tratados córn c;trlnnho l'ecebem o ap~io elE> todos il:té mR.'l!ll,, 

da,quelles que nem siq-uer leram uma linha, uma letra dos taes p•·ujl"etos. 
Bate de que me occupo é um dos casos. 

Hontoem votou-se ·eJ'Il segunc~ discussão o ~ubstitutivo â p·roposição dl 
Cllma:-a crea~ndo o &nco Elnüssor. E' traba.ll1o acurado de u:m mestre o en~. 
nente Senador Srump.a.lo Cor-rêa. Esbe substitutivo melhcrou ~uito a vrotJD-
sição, mas. !nMizmen.te, pecca ainda. .pela cbscurlda.de de algumas (\las dl!· 

. posições e· pela; má collocaçã.o de alguns dos I>Ontos do . .problema que se 1'll 
resolver. Confesso, porém, que esse trabalho corrige e m-tlhor!l: bastante' 
,prap.osiçã.o da .Qamara .· 

1\Ia.s esse substitut:vo .foi .dado em segunda. d~scussão ·e votaào no t•!e· 
na.r:io, certamente 9em que um só senú.dor o tivesae aid.o! ... 

Assisti â. Sessão· diurna e tinha estudos feitos sobre a pr.oposiçãe \'inda ~~ 
Carnara. lnscrlptü para tomar parte nos debates na sessão nocturna, trou· 
:xe minhas notas calcadàs naquella proposição . 

Entretanto -no recinto. e procurando 0 Diario do Congresso, jornal qUe 'j 
sahiu â.s ultimas horás do dia ... 

0 S~ . MIGUEL mJ· CARVALHO; - 'Eftecnvainen.te. ·Ç' l.Jlario do ('t>nyrcsso 
sahlu á. nolt~. 

i.) SR. JERoNYMO MoNT·EIRO .. - • - •• a. notre carn<> d:,sse o nobre !<~ruu1<1 . 

n11eu querido e .seonp.!'~ Yenera.ndG arrngo, .procu!'el curio_samente sáber. se M· 
via qualquer outn:-.1: informação sobre o as3:J.mpt.., e ·fui suxél}rehendldo é«D 

a P'lblieação desse projecto, -de substitlmtlvo do preolaro Se11Jado:r p~lc D~· 

:tricto Flederall. Eu aue tlnh~ intel'eS&, r.0 á!l!lUID!)'lo. y,orquoe. por clemr d: 
consdencia, precisava ·d.iscutU-o, ,;c, an.·n.d~ por:-qu~ l}r..ctsa.va a1.u- .satisfa.cçôo ~ 
diversos collegas meus .de fóra desta 'casa que conhecem perfeitamente o !llf! 

-modo de pensar. a respeito do banco emissor, eu não conheCia esse o<lõf• · tt~~ !:n 

Avalio que os out:ros. que não. t:eem inreresse no .cas-o . .. 
. 0 Sl:. íPAULO DE FRONTIN. - V. Ex. prmitte um a~t"'.e? 
O Sk. JERoNYMo MoNTEIRo: - Receber~! sempre com ·prazer e {'()ID <e· 

bida honra os aparres de um _mest:I:e, a qu~m tanto resp-:!lto como V. EI. 
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O SR, PAULo DE FRoNTIN : - J ·ulg.o QUP •> ·su.bs•ti t.utivo vffin m ·eiho•r&r ex-
u-a:ordinatiam.e·mtie a. j;Jn<aposii;ão da Ca:mara. 

O SR. jERO•J-1YMo· MoNTEIRo:. Exacta nwnte. J á thre occas·iã:o de dizer 
i~to mais dê uma vez. 

Mas, como ia dizendo, . só tive occasião ele lf,r esse . s uhstltut ivr,, nes..r~ 

momen•tjo. 
üra si eu ~ue :tinha interesse, que tencionn.va tomar r . .ai-te nos debatefl só 

vim rL conheoel~o á uiÚm.a hora., ·faç·o Ídéa qu~ <lS deniai~ .ós que se nãu In-
teressavam ;pe!o assumpto, ou ·<:[he acomj_Janha.vam a discussão ,apenas para 
presta~ o concurs·o elo seu voto á decisão final, ainda não ()' ·conhe'Cem no 
presente momento. 

0 SR. :PAULO DE FRONTIN: -A ·discyssâo foi multe bl·~lh'«·Dt.e. 

O SR. JERoNYM.() MioNTEIR.o: - A' noite foi brilhani!SFima orando il.ou" 
otaveis parla:rnentà..r,es, os S·rs. ·Rosa e .. Sllvn e Sampaio .Conrêa. 

O SR. PAULo DE ]'Ro::-!TiN: - A' noite e durante o dia. Ainda contl11ua . ~ 

(a se;:- brilhamte. 
O SR. JERoNYMo MoNTEI~o: - E' bon!laà.e àe \• . Ex . .agracleç-;, muitv a 

genti!exa Cio meu generooo aanigo e a >unabilida4~ · ,, ].}ond.a.de dCt mestre 
tã:o apreciado. 

Avalio meSJ>J.O que os demai,;, nào ténham tido perfeito conhec:'mento do 
)t.ssum:pto . 

0 'SR. MIGTTEr . DE CARVALHo· - V. Ex nft,, é j-q.«til. :ca·~ um <1e nós 
~rocurou de accor.do com os seus recursos iutellectuaes , formar oplnião per-
~eita sobre o caso. 

O SR. JFRONYMo Mo1\'TEIRo; ~ Eu me ex.plioo. TQrviez ~ruo tenh3Í sid{j 
lbem comprehendipo. Como· .iá ti v e occasião de dizer estou fazendo uni. sa.-
trifício enormissimo,; 0~~-ndo por tão long0 'tempo. ":renho, porém de cumprir 
(Um .tJev.e.r lutandr· en:l.bonJ. com s·erias di.ffic:.u.id~à~ !- .. N? '• tenhc " ha11~~-u 

Ida tribuna .. 
V ARIOS SR.S • SENADORES: 

rilhantemente . 
Oh: Não .ruPO!ado. V. E} •. ~s'l4i., discutind o 

O SR. JosÉ EusEBie; _.: y. Ex. s·e 1:em r·evela.do .ui•• ' optm'i<l o:::ador. 
O SR. JERONYM.O MoNTEIRO: - Agradeço .muito a generosidade de 

rv. EEx., nem, por isso, perderei a ccmvicS;ão, 'em q ue me acho, de que 
lno faltam recursos oratm·tos para um debate desta o~rdem. 

ConUnuan·do a expHcação, .que dava ao meu r espeita vel amigo, Senà.dor 
IJelo P..í-o ·de Janeiro, ·declaro que •liem .1sempre me' f a ço comprehender bem 
.e dahi a ·estranheza .m a nifestada por 18. Ex. no aprurte com que me h•onr.ou~ 

(!j:u não affirrnei que os oollegas desconheciam .o a ssumpt o. Eu presumi 
Penas, presumo a,pena.s que elles tenham tido conhecimento deficiente do 
ubstitutiV10, •porque eu, que tenho lnteres~e pelo caso, só o conhed, em 

lapida leitura, ã ultima hor~. 
O SR. JosÉ· EUSEIBIO: ~ Todos nOs ilomámos conhecimento delle. 
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o SR. JERo~'YMo· Moi-<TEIRo: -'Sim, todos o conhecemos depois de vota-

do em seo·~nd!o turno porque elle ·só f·oi pu'b1ic::u~o á ,Ultima :hdra e ·a 'VOta-
, 0 I , 1 

Ção se fez na outra : dis·cu:;1são, sem p necessal!'io conhecimento da mate1·ia, 
sem que conhecêssemos o s ubs titutivo, ap.resent::!Jdo · pelo nobre·· Se1~ado.:, re-
~resentante d'o District.o F-ederal. E~ta é a mfnha opinião. 

Reiterando o que já ·f:.f·firmei, ·q_uand6 attendia a.o. apa1' te ,IClUe ha pouco 
rne dirigio,. hcmrando-me aUá;> com .as suas palavras, o emedto, nobre e 
distincto mestre -Sr. 1 Paulo de Frontin, d·evo r<lpetir que, h ontem, ao abrir 
a serie . de considerações ' que fiz sobre o. s ubstitutivo, tive erisejo de dizer 
ao não menos -einedto ~ disttncto "·Senad·pr pe1o .- Dist~ictõ Federal, . .Sr. Sam-
paio l()orrêa, que O seu trabalho havia .melhora.do consideravelmente· a PI'O' 

posição da Camara. 
rSe não era cousa perfeita,, no: meu enlender, era ao menos :bem traba-

lha:da . Havia es-coimado a ·pcQposição de defeitos e falha.!? digmos de muita 
censura. As ob;;e;r·vaçõe~ que 'tomei· a· liberdade d-e fazer ,. mesmo em torno 
do substi!utivo foram observações filhas da pratica que tenho dO .assum-
pto; foram observações que só attestam os me,us receios ·sobl)e a .applicação 
de. medidas que, e~tend'o n,ãó darãoo os res~ltados pt'evistos pela proposição. 

l'vhs julgo e reputo Q projecto substitutivo muito melhÔii·ado e redigido 
con'l re:ativa felicidade. 

Poderi1)., · S1· .. Presidente, dar-me ao trabalho de faz·er apreciações a mui-
tas prescripções, a muitos paragraphos e · artig-os oontidos .na .prQposJ~ão da 
Camara, mostrando a procedencia do a.varte ·Ô.o precla1'o me.stre, ·O nobre 
Senador: rpelo .DistrÍcto Fed€1l.·aJ, ju.lgando o s ubstitutivo .m uito melhorado, 
muito melhor redigido do 'que a q.uella proposi'çãu. 

Poderia fundamentar tambem a minha affirmaçiio de honteni, quando. 
declarei' 3!0 nobre ·se;onador, 'Sr. Sampaio Corrêa, que o seu tcabalho estava 
interessante e rhavia corr.igido ">diversos senões da :proposição da Camara. 
Poderia salíen,t ar, de acc&do com os estudos . qU:e havia f.eito, as falhas 
enormes •c-ontidas nessa proposição. 

Deixo, porém, de 10 ·fazm'. 'Seria uma discuzsão reduncla·nte, uma alie· 
gação sem mais razão de ser, vLstó como as falhas ,' as duvidas, bs senues 
e as confusões introduzidas na llro•posiç;ão oda Camara já 'desappareceram 

, em grande parte ' na. redacção ·do substi~utivo do nobre rsenaaor. 
Sr. Presidente, já tive occasião de sa.li·entar, hoje, o ' desagrado que me· 

causou o mão juizo f.eito hontem a meu respeito, .qu.~ndo se esgotava a 
hora. dos nossos trabalhos da sessão nocturn~. . 

Colle,gas, não pouoos, ae~.·editaram que eu occupa:v.~ a tJ.·ibuna apenai 
para obstruir . 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - NãÓ apoiado. V_. Ex. eStá .P·resran<lo UJll 

relev~. nte serv1ço. 
0 :Sli. JERONYMO MONTEIRO: - .Muit'O g1~ato .á bondade de V. Ex. liis· 

tou, p<Orém~ referindo~me ao rfacto· de. · hqntem, á. nóite. 
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o sn,, J.\lfuoUElL riEl CARVALHO; - Nem hoje, nem .hontem, .neni amanhã-. 
o sr: .. JEJRoi-nMo MONTEIIRO : - .AJUtes de · tu~·o, para fazec Óbstruq;ãó é 

indispensave:J q u e o indi'Viduo :dispon ha de h~bilitações, de talento, ·Cie gr.a:r:t' 
de leitura e de va·sto's .. con hecirnentqs .. Tudo iss.o me .falta. (Não apo•iaàos.) 

o •Sn. M IGUEL DEl .CARVALHo:. - l!r: saude. V ~ Ex. esqu eceu-se, 
o ·sn. JEJRONYM·o 'M~NTEI~o: ·-.E' ·verdad€; s,té a saude . Tudo me f alta .. · 

(Não apoi~c~os.) Sou o 11rimeh'o a reconh ecer e ine CQnsider.o nesta Casa, 
occupando ·sempre o 63 • luglJ,r . .(-Não ar)oiados.) 

o SR. I;rmro. DO BRASIL: - ·Este "uit~mo lugar me pertence . 
o Sn: MIGUEL ·nE CARVALHO: - iQ _nobre Senador pelo .Pal"á._.o St·. Ind.io 

do Brasil, -disse g,ue esse lu gar é delle . 
o Sli. JEROJ'(YMo MjoNTEJIRO: ~ Não ·p6de <er .. Éu dlspu~o de maneira 

'calorosa ·essà dec1aração, mas mãJo a ·disputo por falsa mode·stia, e, sim, pelo 
conhecimento exacto que . tenho ·ciâl minhas faculdades, da mil~ha ·competen-
cia e. ela minha cU:rÜssima. i\lu stração.. (Nc1o a.poiad.os,) 

Sendo assim não podia de ;modo ;:Llgum p r etender,. 'i-t-em de long~, fazer 
obstrucção. Enbretanto, mal' comprehendido, fui hcmtem ta.xado de obstru-
ctor, e quando, esgotada ·a . . hora da sess.ão, eu re·queri que l'ne fosse reser" 
l'c~la a palavra para hoje, afim de termnnar as minhás observações, e 
V. Ex .. , Sr. P t·esi?en te,. su brhetteu ao voto ·dÇ> Senado . . o meu 1·equer-imepto, 

leste voto foi, c•om ~uDpreza para mim, negatfv.:J:, 
O Sn. PAut-o mi F'RoNTIN: - Eu acredito que os que v-otara~n contra:, 

·Vota,am p'~la c!t·cumstancia ·ode que V. Ex. .podia~ usar ela pal'avra uma .sé-
gunda vez .. 

O SR. JERONYMo MoNTEJmo: - •E'· possivel e uma tal explicação pode-
r1a ser procedeu te . , .. ' ., 

0 SR. PAUL>u ,DE FRONTIN:. Aliâs, eu 'VOtei a favor. 
0 SR.. JERON' ; o MONTEJIRQ: c.:.J, Eu vi O voto Qe V. Ex . e lhe sou grato. 
O SR., MrouE.;~ DEl CARVALHO.: - ·Eu votei contra, pm·que t·eceava que a. 

~aude de, nobr~; Senador viesse a >!Of.fr.er com a prorogação da hora. (Hila~ 
tidade.) . 

O .SR. JERONYMo M.oNTEJIRO: Agra.deço ao nobre Senll;dOr esse grande 
'nteress6 pel-a minha saud.e, Attestou, <~.ssirn, a boa e v€lha ariliz·a.c1e, quasi 
~aternal, que S. Ex. sern'IJre me tem dispo;msado. Sou tão ~ensivel. a ella. 
~ue não tenho outra cousa a. dizer !lenão . p<rJminéiar o meu agradecimento. 
tJntretanto, S. Ex. deu-m~ a, emtencle·r que havia ... . uma disciplina nesse 
tnôio. Nii.c. sei como e~plical-a .. 

O SR MIGUEL DEl CARv'ALH'O: - A disciplina da c a.~.· idade; o amor do 
IJroximo. 

0 SR. JERONYMO MONTEIRO: - Quando se faJÍa em car.idade, cessa tudo 
'O .rnaiE. 

0 Sn M;rçÜEJL DE CARVALHo: - p amor pelo bem-estat• do proximo. 
IRiso.) 

·I 
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O ISa. ·JERONYMO MONTEIIRO: - Como' é g-eneroso -o meu venerando 
amigo! Mas, •sr. PresidEm te, a despeito da cx.plicação ocom quo ';lle honra-
1'1!-m os nobres colle-gas, posso accrescen tar .. que, passado :o incidente· e quau. 
do eu esu:anhava <> facto, foi-me ponderado que o a-cto -obedecia, ou obe. 
deeeu, ao proposito de evitar a obstr>Jeção nesta Casa. 

Eu observei qq.e não podia; obstruir e rião pretendia -obstt·uir. Que nào 
tinha fa cul~des1 nE'm competencia para, isso (não alJOiacros), não obstante, 
!•nslstenteme;lte, se me disse que o acto ~oi determinado por este motivo 
- evit&.J· qu~; ·eU fize;;st -obstrucção. Hoj~ •. voltei áquelles mesmos que me 
confessruram - o que accentúo - haver prat!·cado tal injustiça -para com·· 
migo e lhes disse qu;, -continuaria nas minhas cansideràÇões, menos pelo 
desejo que nutri!-.. de sustentar debatE' ou discussão, sobre o .assumpto, do 
que pela obl'igação. em que -estavã de demonstrar, de modo <;:aro e positivo; 
qu~ o meu }Jroposiu .. , na tri-buna, r.ii.o era nem é, abso!utame9te, o 1le 
obstruir. 

Eu v1vo, hoje. · com a mmna. pa·of•lssãC' sub-dividida: ·cansa.,oro-me il 
advocacia e consag~·-o-rne tamberr. ao comm'ercío .· ]lntre comm~reiantes. te-
nho canvers!lldb e. ~:enbo affirmado que desejo ard entem ente ver fundado, no 
Bras1l, o 'banco .emissül . Conside1·o ~sse estab-,lecimento ind!spensavel ao 
progresso e ao engemdecimanto do paiz. A-cho • que elle fundad-o, agor11, ou 
daqui 1l'or diantEe,' jú vem muito tarde. Devia estar existindo entre nós h~ 
mais dt.. dez annos. ha mais de vinte; distribuinão ben~icios e vantagens a 
toda a nação. \ 

Pois bem, depois dE'stas manifestaç9es, acontece qu-e se dispõe c Gover-
nv ·a fundar o brunco emissor e, apresentad-o o ;projecto sobre esse assum· 
pto, eu me d~c!arQ ,contra.r~o a essa creação. Os que cónhecerr1 o meu modo 
de pensar, que sabem .que eu sou um grande apologista dessa instituição, 
vendo, d4 minha parte, um procedimento dessa ordem. mantendo-m e contra 
a fundação .do ·banco, que juiZO poderão fazer a meu respeito'! 

Ou ã.e leyi:ano;. ou de mcongruente. 

Precisava, portanto, deixar largamente e:x;posta) a minha opinião, 
do bem claramente consignad-o que sou ·peloo banco emiss.or, mas que sou 
contra o modo por que · se o quer fundar. De fôrma que aquelles, que c~t
nhecem o meu modo de pensar e a minha orie-ntação, mão mt. possam fazer 
<> Jnjustiça. de m<> supporerr; um incongru~nte um disparatado. 

Eis a razão por que eu msistc. .;>n~ e:x:p_ór • .-mgarhente os motivo• q~ 
n~e levaram a oppôr-me á fundação do banco' ~issor, pel~ maneira. por que 
se o va.e fazer. 'l'oda es2 l-onga diva gação mostra que não estou ob;; t"uindo 
e, sim, .cum-pnndo um dever. 

Sr. Presidente, eu ~ei bem que pouco interessa ao debate a 
qui! ora faço a respeito dos i-nconvenientes do proj-ecto .. e d;o substitutivo, e 
que isso pouco .podem influ,ir na· ''otação dessa lei e na creação do insti-
tuto de credito. Mas, em todJo o caso, fiql.I''á nps. Annwes consignado 
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.eu penso, ~J·, m;lis tarde! quando os fructos boris ou ITlláos c:óffieçnrem a ap-
_-parecer. eu· estare; com a minha consdancia tm!1lquiHn. e terei a mi-nha 
responsabiJidade · resalvada. Este f01 e- ~ c meu objeLti>vo, no presente 
:momento. 

:Mostrando, assim, minuci•osamente, como aca.à·ei da fa21er, que o meu 
.objectivo não é ob.st;'ui?·, teo.·ei ensejo ~10 final das· mtnhas considera ções de 
-mandar á M·esa -umas emendas form~ladas ao substitutivo, certo, como es-

• ·rou, de que ·ellas não ·serão tomadas em consideração, quer pelo motivo da 
premencia do ternpo - excellente desculpa no momento que atr<avessamos 

:_ quer po·r não terem ?'aR!ão dle se1·, visto cowo .. são intjptas (não apoia<Zos). 

O SR. BElNJÁMIN BARRoso: - Muito oompetentes. 

O SR. JERONYMO JI.10NTEIRO: .- (Muito obrigado a V. Ex . E não pódem 
·;e.r encartaoas no projecto. Pouco me alterará, :sr. Presi-dente, a solução 
.que possam dar a -esta collabore.ção .. Cumvro apenas o meu -dever e penso 
-que, assim procedendo, tenho satisfeito o objecÜvo que me a;companha, que 
·é o de viver sempre de accôrdõ c!orn a minha eonsciencia. 

Sr. Presidente, preciso não -deixar em silencio que não são poucos os que 
divergem da organização do ·ban'co (.missor pelo mod,o estabelecl·dÓ no pro-

_jecto. Varios orgãos tla nossa · im<p:-ensa manifestam-se -abectáme_pte contra-
rios e se o não d,i.Scu.tein com ardo~· -é .por ca11sa ·da situaçãp_ es-pecru' em qu.e 
nos achamos, suspensas, .conlO se . encontram as garantias constitucionaes. 

J.Apezar ' dis~ü-, porém, tem sido de franc-a hostilidade ao projecto a attitude 
·de alguns ·diarios 'dest~L Capital, salientando-se entre elles o o Jornal . O arti-
_go em que dis·cute est.: assi.t~pto e que não poude ser publicado poc ordem 
-da cen'sura·é o s-eguinte: 

Como tive .occa.sião de dizer, ·st·. Presidente, a propria ·imp-rensa se ma-
·.nilesta contraria ao. processo adoptado para a fundação do •banco emissor . . 

. .. f 
O arti-go que não foi publicado, por 0rdem da censura e que acabo de ler 

.-destlt tribupa, é basta.llte ex-pressivo,' é bastante e-loquente para demonstrar 
·Os gra.ndes, os graves inconvenien tes da fundação do banco emissor, n'a.s con-
-dições por· que se o q11er ~rganizar, de afogadilho, e~sa instituição entre nós. 

Se eu tivesse, Sr. Presidente, qualquer autoridade no assum.pto, eu a.lvi-
·traria que se não ' tro.tasse deste pl;'oj.ectó em. momento tão imprr;>prio, tão 
!nopportuno. Seria. muito mais patriotico, muito mais acertado, muito mais 
-conveniente aos interesses do paiz, que se adjasse a dec!isão de um · cas-o tão 
'importante, para, j:á não digo a sessã.o de Maio, mas ~para uma sessão eSPe-
:cial, extr aordinari.a, que fosse, con'vocada exclusivamente .para esse .fim·. 

As despeze.s - .dirão ~ Eeriam volumosas com. a convocação ·extraordi-
naria. 0 in,commódo :evado aos representantes da nação, · acostumá-dos a 

faprrveitar as Mrlas p2..ra outre>s misteres, ·seria outro in'convenlente. Estou 
por~m, certo de que 0.;: repr~sen'tante~ da ~~ção se su>bmetteria.m muito facil 

•c docilmertte ' a t a.es in"qmmodos, á desagradavel necessida-de de permanecer 
·r.esta ·.Capital durante as férias pa~·lamentares. 
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E quanto ã.s despezas, com a éonvqcação extraordinaria., por maiOt·es 
que ellas fossem nã6 causa riam aleidão ao Thesouro; e os beneficios resul-
tantes da creação, ·em ter-mos con venientes, . . de uma Instituição de credito 
emlssorâ, c ornpénsariam , dentro de m'ulto 'POUco tempo, · den tro tal vez d~ 

· me!les ao T.hesouro, do Ol).Us a que elle se ~ubmettesse de custear as dem>ezas 
da sessão extra:ordjnaria . 

Por esta fôrma o assumpto s~·ia longa;mente debatido, por elle se in-
t er essariam, não só os ·f inancistas em ' geral, não só os banqueiros, mas tnm-

. bem os homens do commercio. Os representantes da ·Nação, com ~,folga, po-
deriam fazer seus estudos e emittir suas opin iões· com mais a;certo e .pode-
riamos conseguir uma obra, .se não perfeita, ao m~nos escoimada d as falru:s 
mais .perig osas. 

Observa-se-nos e. <'ada pa .<'lso que o socviço feito sobre a perna, ás pressas, 
de afogadil·ho, é sempre mão e de consequenéias ·fun'estas. ·se sabemos, se 
conhecem os este preceito, a cada passo repetido pela philosophia p opular, por 
que havemos de proceder deste modo, resolvendo assumpto de tanta rele-
vancie. preci-pita.damente, em a lgumas horas "de sessão, sem qu~ t enham tido 
os que n'ell~ deve,m collaborar tempo sequer para proc~der a uma ligeira ro· 
capitulação de seu s estudos sobre a ma teria? 

Não é mais acertado, mais .prudente, ·mais n1ormal, que demO!·ernos 
um pou co a: fundação d·esse instituto, creando-o, f açamol-o. de mo<io éom-
pleto, ponderado, salvando, assim, as nossas responsabilidades, resg uardando 
·o futuro do .paiz .e os grandes e vitaes In ter esses, que se vão ·,en'li'olver na 
fundação do Banco? 

Penso que não · haverá. duas opiniões divergentes deste modo d" pensar, 
desta orientação, e posso .deixar consigna do no meu disdllrso .. que, mesmo 
nesta Casa, conheço opiniões diversas, perfeitamente concordant~ ,.com esta 
que ora externo da tribuna. 

Por c.onve niencia politica, talvez, por disciplina pa;:tida r ie., _é possível, 
muitos, dos que pensam assim; deixar de adaptar de .proceder como :,Jensa.rn e 
preferem dar seu voto favora.vel á proposição e ao substitutivo sOmente por 
consid·eração politlca.. 

Entendo, porém, q~e em qu~tão de~ta ordem, em assumpto l.êllc:J.llo e 
de consequencias tão séria<', não póde ·haver disciplina politica, ••ão póde 
haver conducta partidaria. Ca da um deve. assumir as responsabilidades que 
lhe cabem e <resolver v caso tendo tão sômente em vista os altos interesses 
d~ paiz. Fóra dahi é proceder sem ·patriotismo, sem zelo pelos interesses na· 
cione.es . 

Sr . · J>resid~nte, as emendas que tive enseóo de redigir, para submetter ã 
consideração do Senado estii.o, devo confessar , ':bastante incompletas. pela 
escassez de tempo para re.dlgi!-as de modo mais amplo. Entretan to, ello.s s~r· 

veii:\ . perfeitam~nte ao meu ponto de vista, ellas de:xam claro o meu modo 
de ver e de .sentir n'es.ta :qucEstão, e •penso que ellas acautelam e r esguarda!!> 
os interesses, quer do B~nco do Brasil, do!S tum" accionista:., d(IS d&positaute. 
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daquelle estabelecime.n'to, como tam.bem os Interesses do The~ou~·o ·ou os inte-
ressa do nosso pa trimorrlo. Essas emendas que sem o numero da proposição 
da Ce.mara, por que nfio me d'oi possível obtel-o, taes a c~mfusã.o e a balbur-
dia que têm· reinado nos trabalhos parlamentares , riestes ultimos dias, deixo 
em brando, ~ste ponto, -para ser, depois, preenchido, são a s · seguintes: 

"Emenda ao pn>jecto Ii .... deste .anno . Ao a,rt. 1•, diga-se: O B«nco da 
Brasll, por força· do seu privilegio, cantratará com o Governo Federal · a regu" 
lamentação da . faculd~ de de emitt.:r para redesconto, liqu ida ndo em pra:r .. 
cUt·to todas as ·outras guas carte-iras, cessando, então, para o Thesouro o dic 
·reito d~ emittir papel-moeda, durante o prazo do contrato, o qu:..~ será., :!JF!lo 
menos. de 2-5 ann'os, pror-ogaco · por mais temr><> igual." 

Como todos sabem, Sr. Presidente, o privl·legio ,para a fimdaçã~L do bancu 
emiooor, p&rtence ao Banco õo -Brasil, desde mu:to tempo . · Certamen te, esn 
consideração tem a.ctusdo no esp!rito dos organiiadores do ban·co de ernis.sã o. 
e talvez, Isto h8.1ja em':>araçado a cre~tção de um banco· emissor indepen dent•\ 
do Banco dQ Brasil e dahl o facto de se da r á reunião neste instituto de 
credito tarrtas a.ttri•bui~õ~s. Re&peitou-se o privilegio ·. que elle tinh:t : 

O iSR. LAURO MOLLER: - Nós não da:mos actualmente. 
O SR. JERONYMlJ MoNTI!llRO: - Reconhecem. 
-o .SR. LAURo MtJU,ER: - Já foi dado por lei anter:or. 
0 •SR. JERONYMO MONTEIRC: - Perfeita.mente, é O que acabo de dizet . 
O SR. LAuRo iMüi,L·ER.: - E s tabelece-se, agora , a penas as condiçõeEt . 
O SR. JERONYMO MONTI!liiiO: - Tanto Que disse .' "por forç&. do seu prl · 

~ilegio. " 

Mas, s~ essa cons 'deração actuou tão pesadamen te no esplrito dos auti..-· 
res do projecto, ' levando-os a preferir o Banco do Bras:!, por ·força de clau-
sula contractual antédor, ella. devia levar t:knbem comsigo a ponderação <ie 
que eram grandes os t·iscos e prejuizos que poderiam reEtultar da conservac:lk 
das carteiras çorrlmerc'aes ao lado da· carteira de emissão, no mesmo banco. 
E esse facto · deveria concorrer. para que o,; legislad.ores,_ dando a carte·ra d6 
P.missões r&tlrassem a~ .comrrrerciaes, manda:n-do liquld·al-as, ou co:rtservanN> 
estas, não concederem aquella. Nós sa:bemos que o Banco .do Bl"'d.Sil . . , 

O 'SR: LAURo MüLLER: - Neste ponto, V. Ex. tem razão. ,um accôrdo 
seria sempre possível, uma vez que o Governo possue a maior.ia das acç:"~s 
do banco. 

O SR. JERONYMo LMoNTEIRO : - E' justamente o que vou dizer: Conform~ 

o aparte com .que me honra o n'obre Senador por ··santa Catharina um 'lo~ 
mais brilhantes est~istas bra sileiros em quem, eu assim penso, repousam '1.9 

esperanç:as do nosso p a iz.. E é bem. que eu .diga l.sto com to~9 o desal'so.mbro, 
Sr . P.residente, porqup traduzo ~ sentime~to . que me ~com:panha desde' 
muito tempo a respeit~ d~ pes~oa do nobre 'Sena,dor que .~e a;parte•m. Jles~ 
POndendo ao aparte co~ que me honr.ou o .nobre Senador. por Sa:rtta Catha.-
rina, reproduzo-o .que jâ -tlve occasião de dizer: qu.e, sendo o Govern~ 'I.Ccio-· 
nista do Bá nco· do ·Brasil, possuindo mesmo metade das a cções, era fa cÍlimo H. 
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áccôr.d·o para ev~tar qt:e se a.ccumuiassern no mesmo instituto dt-. credito as 
carteiras de. cõmmercio .e de emissão. Bastava manifes tar-se essa v'ontgcle d~ 
Governo e os accion'ist;;s, extran-J:ios ao Thesouro, logo c0n ~riatn ao enContro 
dessa iodéa~ desconheci'nd'o que tal soluç.ão iria beneficiar o proprio Bânco do 
.Brasil; .quer elle ficasse com o direito exclusivo· de emissã.~ sem RUaR ~ar
·teiras commerciaes, quer sem o dire~to de emissão e apenas c'om aquellas 
carteira~. 

Entretan to .. de tal se niio cog:tou. Apenas se tratou de respeitar o pri-
vilegio, que já tin·ha o Bancv elo· Brasil e fez-se uma proposição que eu não 
direi monstruosa, ma:J :que certamenle é de donsequencias funestas para os 
prop~ios interessados no Banco do Brasil, 'para os seus l)rD<prio~ açcionlstas, 
cujos. tiiulos , j\1 se vão deprediando, corno se vê da cotação dos papeis de 
credito na bolsa e ·.como 0 accen:túa o artigo que · tive. occasião de lêr, ha pouco 
nesta tribuna, 

A outra emenda que enYio 1L mesa, Sr. Pr;esidente, é concebida nos se-
~intes terrilos: 

"O Banco de emissões terá um con's~lho fis·cal permanente, .remunerado, 
Tesponsàvel, nurneado pelo · Governo e pelos accionlstas, mas sem voto do · 

.accionista - Governo." 
Tratando de uma instituição de credito tão importante _cujos actos .pro-

duzem eMeitos tão ~riados e de tão aHo alcance, effeitos que podem ser ta· 
voraveis ou desfavora.veis ao Thesouro, como ao Banco, eomo.ao proprio com· 
mercio, eu acho que. a fiscalização. em geral especialmente no s.eJ;viço da 
-carteira de emissões é a pedra de toque. 

Sem u-m-a. fiscalização multo activa, não se podem evita. ~ abusos, nful 
·se poder1L evitar o excesso de emissão, não se poderá .evita.: tJ:!l.nsacções fe itas 
1'6ra das 'bases e das pondlções é~tabe\ecidas nos .EstatutoS: ou no contrato. 
Entendo entfLo, que pa.ra se manter uma ·inspecçãl} rigorosa, pertna;nente di-

J.lgente o melo mais·· fa"il e . mais sabio seria o de .Gl'ianizar um conselho fiscal 
:perin~nente, remunerado e. que fosse nomea"-o. não sómente pelo Governo, 
m.as conjur,tamente pe~.os ac:!eionistas Governo. - e pelos accionistas par-

· ticulare>!. 
O SR. LAtJRo Mür,I,ER: - Aliás a directoria. devia ser eleita por esse pro· 

·cesso, porque os accion'istas de fóra não elegem ccmsa nenhuma. Os directo· 
·res seriam eleitoo com abstenção .do Governo. 

O SR. JERONYMO 1\'l;_oNTEIRO:. - Perfeitamente de acçôrdo coin V. Ex .. 
l!la!l .para assim se ~oceder na elei<;ão da direct'oria, seria premso a . rerorma 
<1os estatutos . do Banco .. e · is~o só· se. póde fazer, quando .o Banco deliberar em 
.assembléa geral, pois rrem o Congresso, nem um substitutivo da natureza do 
.que 01"1!. . discutimos póde pratidar um acto dessa ordem. o s~. LA.URO .MüLT,ER: -- Estou dizendo ~ue o principio é bom e deve 
ser tambem a-pplicado 1L directorta. 

() SR. JERONYMO MoNTEIRO: - Perfe.itamente; e eu presto 
: .. V. ~ .• dando-lhe a minha opinião sobre o ca.so. 

I , 

attenção ~ 
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A outra emenda, St·. Preside.nte, é a seguinte: 
Esta emenda não é ·mais do que um corollario de tudo quanto :venho di-: 

ze~do a respeito do. grave inconveniente de se junta r em um só estabeleci-
men'to de credi.tó as .. carteiras ·~ommerciaes e de emissão. 

Entendo q_ue um Ba.nco :Emissor ·deve ser puramente e·missor. Não coin-· 
prehendo como possa existir um_ mesmo estabeleciment~ emissot· para r edes-
cont~r esses títulos de emissão e ao mesmo tem•po acceitar ·O redesconio de ti-
.tulos, na su·a cartelr:t commercial, offoerecidos ,Por · terceiros. 

1Seria o Banco .freguez de si proprio ·e a.Uás o melhor fr,eguez que pudesse 
encontrar no mercado. 

A emenda providencia sobre este · inconveniente e procura córri'gil -o. 
Acredito, Sr. ·Preeidente, ter .feito )lma eJCposJção certamente muito en-

ladonha, (não avo~ãos) mu:to desagradà~el, muito repetida, , m::j,s em todo 
r.aso .procur.ei cumprir meu .ilever, expondo, sem t•ebuços·, me·u pens-~mento. 

Ag~ra, terminando, vou ler a dec'laração de voto que redigi e q)le esua 
expressa e~ termos que abrangem as. '· disposiçõe;; do substitutivo. e da prv-. 
posição da Camara. I Lh : 

_rECLARAÇÃO DE VOTO 

Voto c.ontra 0 projecto, e substitutivo,. porque não c_omprehendo corr;~ 

poderá o .Banco do 'Brasil ·exerq,et· funcções que ·se não conciliam, sen'do fre-
guez e o melhor jre.gue~ - de si proprio; operando comsigo .mesmo e não pc.-, 
dendo, niLo tendo, não deven~do ter a ·precisa isenção para acolher as transa-
ções de terceiros·, quan_do lhe crube, . por antural interesse, dar prtferencia aos 
negocias a ·q_ue s•e ·encontre 'ligada·a sua carteira commel'cial. Sómente ·e.sse facto 
cvllocará o Banco em situação a.riormal, creando-l'he :procedente suspeição 
yaru os movimentos .c•ommerciaes que o aguardam. .Combatendo o project(), 
não o faç o por motivos outros que tiã.o os de ze_lo p~lo interesse . do . Paiz. 

Fazendo-o, nij,o ob,deci a nenhum f im politico ou pelo desejo de. ;fazer, 
opposição, 

•Sou pelo; Banco emissor para resdesconto e vejo nelle grandes, enormes 
vantagens: para o B.-asil .- Elle trará grandes. beneficios, com a diminu'ção das 
taxas de juros, facilitará a.os outros Bancos o esvas'amento de • suas caixas, 
avolumando tra nsao'ções e regulará a ·circulação, .augm.entà.ndo-a ou r estrin-
gintlo-a de accôrdo com a neqessidade publica e terá, •por isso, sua ac~io so-
bre o cambi.o; e o 'I'he~ouro - não poderá mais emittir papel-moeda. 

·tló esta faculdad" que o Governo perde, que a tantos abusos tem da do' 
1ugru.·, não me referindo a mvitissimas outras, faz com que tal · in~titu i.ção, 
muito des.;jp.'.'"'l. se ~orne necessarla, indispensâvel. 
. Mas .nos ter~os em qu~ vêm o projecto e o substitutivo, á ultima horu.. 

ato apaga r das luzes, scm-lhf. contrario; antes fiquemos como estamos e o 
Banco do Bl'<LSil ~on't\nue·. por sua matriz e agencias, a prestar os s·erviços 
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que estamos recebendo - os que precisamos delle e -os que ·têin nelle o seu 
dapHal empregado. 

·~· brilhante, diz !l competente e autorizado ap;:,1seni:ante do projecto; a 
situaÇão do Banco do Brasil e eu tenho o ·:prazér de o repetir .. Tornado emisi 
.. ,or e continuando com as suas op-erações actuaes, só tem a perder e com 
elle o Brasil que; graças â sua e~asticidade prodigiosa, ainda n.ão perdeu tudo, 
por maiores que tenham sido os esf!J'rços paira o liquUZar. 

Banco emittindo e desc_ontando comsigo mesmo; cambio a 12,. por decreto 
nosso e a. alienação do 

1 
fundo de garan'tia· a essa taxa; dez annps . . de prazà 

para um instituto dessa ordem. permissão para emittir sobre effeitos com-
mer'Ciaes; o _fechamento da Carteira ·de Redesconto - sem cuidar do modo de 
';lua liquidação ~ logo que o Bando comece a emUtir; a abertura de credito 
como antec1pação de r€-ceita e prorogação de prazu, por mais dons· annos, de 
div-ida de 300 mi1 contos - são allSUmpt os que reclaJinam estu~o e djscussão 
demorada; e, n'ão havendo tempo para isso; prefiro .dar o meu voto cçmtra o 
:i>rojectô e substitutivo, que, como estão concebidos, terão effeito con.trapro-
·üucente.. 

Conheço as nossas apertures e as lastimo, ;Sei -que nada tem de invejavel 
a heranl,!i- que coube ao novo Governo, ad.mdro a ca,pacidade . e c ompetencia· 
do illustre Min•;stro da li'azenda e estou . derto' de·que 18. E:x:., em meu Íogar, 
sem teJ?PO para se aselarecer, -faria ' o que faç_o, votando contm. -Daria e meu 
voto ao substitutivo e o faria seguro de que prestava gra-nde servico ao &aoil . 
se n~o· fossem às duvitlas que tenho e deixo apontadas e, para ,Provai-o, man-
do as seguintes· emendas. 
· ' Sala das Sessões, 31 de Dezembro de 1922. - Jeronymo M~""· 

·.Win'alizando à. expos-ição que venho fazendo, abordo um pl>,to .s:yhstanc!al 
do projecto, ao qual cl, mjnha declaração de voto se refere. O projecto esta-
belece .que, fundado o banco emissor, cessará a Cartei('a de ·Redesconto. Não 
posso comprehender como, fundado o banco emiss!lr, possa ser fechada a 
carteira de Redesconto, assim tão promptamente, sem sequer dar um prazo 
,para a IIquida.ção, pa~ !1 ultimação das suas ope1rações. Esse é um ponto 
obscuro e. para o qua: chamaria. a attenç'ão do :rtobn; Relator do proje<!to, s8 

vale-sse a pena chamat' a sua attenção neste momento, porque, Sr . . P residente, 
seria o mesmo que rna.\har em ferro frio, onde o rp.alho bater:a in u tilmente, e 
o ferro co:rttlnwxr!a sem mossa. 

Limito-me, pois, .'J, lastimar que em hora apressada como :esta, ·em mo· 
m.entó sombrio para nossa vida financeira e economi-ca, em qu·adra tão diftl· 
dl e povoada de tanto! temores e receios sol:>re· 'o nosso futuro, q uando :iâ. to· 
mos feito á contribuição do I:OVo novos · a;p.pellos, e com elles temos encare• 
cido a v!da .pa rticular é!e mais de 20 %, quan'do retiramos <LO :l'uncclonalism" 
uma ·parcella dos beneficios que lhe <foram dados em remuneração dos serviços 
prestados ao Es-tado, €Steja mos a votar uma lei de consequencias tão grave! 
c possi_velmentc tão funestas, corno o projecto do banco emissm-. sem medb 
as grandes respcmsabilidades que nos ficam por esse acto, e sem rece:ar qu~ 
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a jl_\sÜça da histçn·ja nos P<'>SSa mais tarde in'criminar por actos • de leyian •· 
da'd'~ e :de pouc·ó zelo pelos interesses valiosos, respeitaveis, que t:W de pertv 
affectam a •própri.a vida ·do nosso paiz. 

Era o que tinha a dizer. (M?~ito b-em,; muito bem. b 01·aào1· é cumprimen-
tado por Mguns Srs . .'>enaJto1·es.) . 

_Vêm â. mesa., são lidas, apoiadas e po.stas em discussã.o, .as seguintes 

EMENDAS 

Ao art. t,• O Banco do ·Bra.sil1 por forÇa do .seu 1Jrivilegio, contratará 
tom 0 Go'\;erno Feder;;.' a' :regulamentação da' faduldade de emittir - para re-
desconto· - liquidando em pn-a2lo curto todas as outra.s suas carteiras, cess<>n-
o, então, para. o Th3~ouro c direito ·de eiTIJÍttior papel moeda, dura.nte ·prazo 

Ido contrat o,' o quai será pelo menos de 2.5 annos, -prorogave{ por mais tempo 
igual . , 

Art. o Banco de Emissão terá. um cvnselho (isca\ per·manen±e, remunera-
l~o. responsavel, notnendo pelo Governo e· pelos ac-cioniste.s - ·sem o voto dG 
laccionista· Governo. 

Art. ·O G~verno lic;utclarâ. :todas a.s suas c.ontas com o Banc'o e não abrirá 
ijUtras einquan'to a este fõr conferida e mantida .a faculda,de de emittir. 

Sala das Sessões, .31 de Deze!Ilbro de 1922. - Jeronymo Monteiro. 

O Sr. Sampaio · CoiTêa.: (*) - Sr. Presidente, ouvi dom a maxima atLen-
'ão as co nsiderações feitas pelo nobre rep resentante do Estado do .Espírito 
canto, impugnando varias das med,idas constantes da prapo.s-'çâ,o vinda da 

ICuma•·a e do substitutivo su>l:.mettido pela Commissão de Finanças â. conside-
·ação da. Casa. 

l 
' Declaro' a v: Ex. e decla ro aos honrados Srs. Senadores que toda a.rgu-

ltnentação aclduzida seja pelo i\lustre representante do . Estado do Espírito San;-
to, seja .pelo nob;e S<mador pelo E~tado de- Pernambuco, .Sr. Rosa e Silva, 

ão foi su.fficieJ'!-t.e' para [\balar a minh<~, convicção.. . 
Na verdade, Sr , Pt·esidente, a transformação do Banco. do Brasil em 

!Banco em!ssor:, na fórl)J.a estipulada no substitutivo em -debate, dá Jogar a 
(que possamos alcanÇar tres g-randes vantagens· sQbre a situação actual. 

Não ign qra V. Ex., Sr-. Presidente; e não ign'ora. a Oasa que hoje é illi-
lmitada a fac~ldade do Banqo do Brasil em Tedesço1~tar titulas emittidos pelo 
IProprio Governo, o que qm·.- di:MÍr que o Governo dispõe do direito de emittir 
t;omm.as illimitada.S no momerito em que asslm o ~ntender em qua.Jquer occa-
~ião, atravez·a -Gartei::-a de Redesdon'to, sem que .pess-oa alguma tenha conhe-
~imento dessa operação e das emis.sões que assim se :fazem. 

Quando esta medida foi ~ubmettida á discussão n~sta Casa, resalvei a 
lninha opinião ne~te particular porque considero de grande c1esvaritagem,.. 

(*) Não foi reyisto pelo .or-ador , 
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altamente perigosa, podendo periclitar, em determinada oc~s'ãc, o cre~litn

do Esta.cro esse poder concedido ao Governo Federal para emittir tanto qua-n-
to quizm:, sem limites, através a carteira de redesconto de úm banco· 
q-ualquer 

· E mais ainda, Sr. 'Presidente, o projecto impede que continuem a ser 
feitae. as emissões pelo Estado, o que servir,ã para pOr um freio nas nossas. 
delibcrâções sobre des·pezas publicas, decorrendo tambem de sua appro- , 
vação este outro altis~;~imo serviÇo que a. proposição em debáte vem prestat 
â nossa terra - o de limitar os redescontos à eff-ectuar para . o proprlo 
comrnercio, através a Carteira de Redesconto actual, que deixará de func· 
cio na r tão depressa o Banco do Brasil p;:t sse a funccionar corno Banco · de. 
emissão. 

Em resumo, o ouro não sah:rá do Banco, ficarã inalienavel, não pód& 
ser caucionado, não pód~ eer removido para paizes extrangeiros e com essa 
medida limitamos a faculdade : emissora do Governo, através do Banco, 
lirni(.arnos a fórma emissora; illim\tada, hoje, do . Banco par.1 
as· necessidades do commercio e ternos um m~io de frenar ·as despezas publl·· 
cas, nas deliberações do Congresso. 

Queria chamar a attenção da Casa !lara esses .tres pontos,! a meu ver,. 
capitaes, quando 'outras vantagens innumeras não decorressem · da proposi-
ção. l!!so, pelo menos, justifica a sua ap):.rovação. 

Tenho concluído. (Muito bem; muito 'ben!;·) 

O Sr. lrineu- Machado (*) - ·Sr. Presidente, dada. a fantastica. a ex'· 
traordinarla accumulação de assumptos, como os quaes tem ·estado· exhaus-
tivamente sobrecarregado de trabalho ó Senado, e, em particular, o orador 
que lhe dirige a palavr~, não tem sido ]:-ossivel estudarmos o as<umptG em 
debate, porque o proprio estudo do relator, apreS"Sado, electrico. ·é rnlis um· 
esforço· de benevolencia para· com as exlgencias da maioria, em assumpto. 
de tamanha gravidade, da parte do eminente e col!ega représentante do Dil!• 
tricto _Federal, a cujo grande talento s~m.pre rendi e t~nJoió pub}ico empe·· 
nho de render mais ·'Uma vez desta tribuna rninhp.s homenagens. 

O SR. SAMP~o Co~A: -Muito agradecido. E' bondade de· V. Ex. 
O SR. !RINEU MACHADO: - Não desejo fazer urna dissertação neste mo-

mento sobre os grandes . systemas de organização de Bancos emissores, sys· 
te;mas geraes, abstractos de que se oc.cupa a sciencia, nem tampouco dos casog, 
concretos de organização bancaria, isto é,- o systema de .organização legis-
lativa em que. podem se occupa-r esses Bancos, e em que se grupa.ro, se· 
gundo os textos legaes dos diversos- pai:?<es. 

A respeito inv:~?Care! um notavel traba~ho do meu ·eminente amigo o. 
Senador fra'llcez ,sr. Raphael Jorge LevY, como sab!o e como evolu· 
cion!sta. 

(•) Não foi revisto pelo . orador. 
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Seja; por~m, qual fôr o ;sy'stema· preferível para filiar-se á: orgall::>J~ção 
~o Ban~o . rei!m!Ütnte" da emeridit: substituti.va; seja effectivatnente qual ·fôr· 
a reorganização decretada para .o· Ba.nco âa Republica, não sei a qual" dos 

I . . , ., ... . 
typos, quor da .. s.cíenoia,. ·quer das · leg'·slaç:ões, pó de ligar-se o fructo da, obra 
]egislativ<;L. 

Monstruosa orga nização já 'ê em si a do Banco da Republica. onde 
1n; um ~empo, é incull)'bido- das operações communs de · deposito e de des-
conto, ·Banco caixa · e de cpntabilida de do . Uoverno, contabilidad~ flacida e 
complace'}ie de que la nÇa mão o G:overno n~f! suas m~lversasões piwi fur-
tar-se ãs exigenciàs · dçis cr\Jditos, . á s impertinenclas das indagações legisla-:-
tivas e a aborrec.ida f.is<;alizaÇão do Tribunal de Contas. 

Além de caixa secreta, de caixa d'iscricionaria do Govern o, o nosso 
Banco do Brasil tambem tem a sua misBão de sustentar o cambi~ , 't a mbeni. 
joga na Bolsa; tambem é o corretor, ·5 o especula dor, ta~bem. é o ba ncçi · 
agrico;a, t ambem é O· banco enparre'ga do de facilitar e proteger as operações 

, de cred':to rural. Nã o sei se e\.le t a mlJem já é ba nco hypotheca rio; ina s · 
muito . propavelmente, nas facilida des da .nossa ·a~ministração, o B anco do 
Brasil. já h a de ter empr~tado; so\) ga~a ntias hypothecàrias, <tlguns milha -
~es de contos a est~ ou áqueiJe favorecido do Gaverno. Aiém disso, o 
Banco do- Brasil que é .o banco dos redescontos, pa ssa a instituir a· duaíidade 
de moeda, porque o Banco dp Bra sil só .Podél'á , segundo o pr ojecto, inicia r 
o resgate .. depois de possuir cem inil •~antos de reserva. Mas· cessa desde 
logo, para o Pode.r ;Federa) o direito de· ·emittii·, e ama limita çã o contratual 
vai ser pos ta á autoridade legislativa · conferida nos textos da nossa é on-
stituição_ Dispõe~e ·DO substitutivo que o Banco do· Brasil r egulàrá, con-
tratualmente, as em.jssõe~ com. · o Governo F .ederal e .o poder de emittir fica 
prohibido a o mesmo Governo Federal. 

Tudo o que se fez, . .Sr. Presiden t e, foi com o· intuito de crea r um nova 
banco, um ·novo .typo, uina adm.ira vei e esdruxula fórma de orga nização ban-
caria - o bfl,nco pa ra· a consolida ção da divida fluctua nte do Governo. 
Institue-se como dep.osito: um deposito ambulante, um deposit o . de dez uti-
lhões de esterlinos que, ·como Os. exereitos de thea tro, já serviu de de·po-
sito e iJe ga'rantia: .no · .T-hesouro Federal para a s outras emissões. Dá -se 
este deposito, e~ pa gamento, como proprieda de, ao banco, 1nas sem . q~e 
o banco pos~a delle . d ispqr. · 

E' . um deposito em 'pa gamentp; ou é um simples deposito ? 

Por cutro lado, vê-se bem q1Je se ~rata de um pagament o, porquanta .. 
esse deposito de dez mõlhões esterlinos, deposito . sagrado, caixa de guerra 
do Brasil, é o r esultante da .expoliaç'ã o f.eita aos porta dores da s .letras· dos 
;tí tulos, dos bilhetes do . Tl1esouro. ouro, títulos de .dep·ositos, dos qu: aui 
fora m levar as · sua s: libra.s ·esterlina s , as suas moedas em ouro, de qu~ ~ 
Govet·no se apossou; p ara jâ:ma is ·. r estituil-as fa lta ndo a ssim â sua boa ~é 
~ á ~ua lealdade. 
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O SR. PAULO DE FRoNTIN: - Ninguem Íe~ÇlU as libras ao, banco como 
deposito; levou-as porque era quem máis dinheiro dava por ellás. 

O SR. IRINEU MACHADO: - Mas_ o Governo tomou um compromisso; foi 
o de .restitulr e .. essa restituiqãq não se fez. Votaram-se leis de força, leis 
de ordem politica e o . IPoder Judiciano :negou a restitUição áquelles que 
propuzeram acção de .deposito. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: -Porque :não ile trat11:va ·de acgão de depo-
sito. .. 

O SR. IRI:NFU MACHADO: - Roubada ·aSsim a grande massa da portàdo-
res de bilhetes do The_sou-ro, privada assim -a ~ramde m·assa do'l portadores 
dos bilhetes do T-hesouro, constituiu-se com esse formidavel esbulho col-
lectivo um deposito. Agora, . quer-se lançar mão dess-e deposito para o en- · 
tregar ao Banco do Brasil . Não se d~z que esse deposito fica nas caix.'ls ~o 
Thesouro. Elle é dado ao banco; . para a.s caixas dos bancos são tranefer!-
dos os 10 milhões esterlinos e são transferidos pelo valor de 30$ a libra, Isto 
é, com iín~edia.to prejuízo de 150 mil cc•ntos para a fortuna. publica, para 
o Thel!'ouro Nacional. 

o· que, de facto, se .pretende é fazer uma dupla emisllão de 300 1)1.!1 
contos para pagar dividas do Governo, a pretexto de con:S()lhlar . a dividá 
fluctuante~ Mas, isto 'Ilã.o é consolidação de divida fluctuante; o que se 
pretende fazer é emittir mais dinheiro ~1ara,. segundo o discurso do prcprio 
M'inistro das Finançae, no "Çlub dos Diarios ", o que se pretende fazer · é 
proteger, é com as emi~sões do banco, a producção nacfonal. Isto é, passa 
por sua .vez a ser -banco dé protecção economka, o Banco do Brasil, que 
assi~ contém dentro, da sua .organi:r,ação todas a~ modalidades bancariae, 
e algumas dellas absolutamente inconciliaveis entre. si. 

Como conceber - que, ao mesmo tempo, um banco seja J.e ,desconto o 
redesconto? (Pausa.) 

De desconto e de simplee operações correntes de cominercio a fazer con" 
currencia !IO!J demais bancos que são seue freguezes de redescontos ? 

Muito mais l!abio fôra organizar-se uma instituição nos moldes norte· 
americanos. As grandes emprezas, O/! "trusts", subscrev;em para a orga-. 
nizagão bancaria, vão buscar o ouro c"ie que necesslta.m onde elle existe, 
para crearem um fundo, uma reserva Tlietallica, 1;1m lastro para emissões. 

Mas, como se pôde conceb~r que entre ·nós se chegue a esta ficção, par& 
desofficia.Uzar a emissão, qUe passa a ser bancaria, · e se conf;a essa ope, 
ração a um banco que é uma repartição do proprio Governo ? • 

Isto é, para que as emissões não seja~ do Estado, confere-li'~ o direito de 
emirtir ao proprio banco, onde, além do dominio, das àcções, se tem ainda 
o ·domínio absoluto da administroção ? 

Por outro Íado, arrebata-se ao Congresso Nacional o dirE'ítO de exa· 
minar cada um dos auxílios e cada uma das copsas de auxilio. A protecção 
â borracha, a protecção ao cacáo, a prótecção âs madeiras; ao café toda." 
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$-~ causas têm sido, 'uma a uma; discut idas pelo Ctmgre·~so, em cada uma 
dr::1E ~~ a intervenção ·éJ.eve ser nece!?sa~ia. · 

E agora, de hoje, em deante, vai 'incumb;r-se a este banco o ·· direito del 
emissãQ rara cada uma dessas · ~ecessid:i:des, quando o Govep10 é o unici> 
juiz e dono do b~nc,o, à. manejal-·o como qui:z;er, fal'â. as em·is~ões ; dará as 
quantias que quizér e o banco é só imprimir nos seus rolos o papel e 'des-

lpejar na circulação quantias. destinadas a proteger ramos de producção 
nacional ! 

Mas, a verdadeira co.nsequenc 'a é Psta: que nunca mai~ um papel se 
resgata como nó caso dos lJ2{) mil contos adi:irttados ao ]Jstado: .de São 
Paulo; cem o nos casos .do conven{o belga e italiano .. E' só e:mittir, ' lançar 
mão (je U)l1 meio pro.fundamente contraproducente, creando exactamente o 
"deficit " resultado da deprt.'dação camb;al, pela necessidade que · te-inos de 

lsatisfajer serviços externos e serviços· de divida Grandes erros; vamos .em-
pregar o me'o que pó de augmentar esse "deficit", fazer cahir ainda m.a.is 
la taxa ~camp}a:i, depreciar ainda mais a . nossa moeda; depreciada jâ. de 
:nais lle 400 ól•, e produzindo um ter.remoto a pretexto de salvar um in- · 
cendio. I 

Uma. só qessas reformas bancarias, que no seu aspecto de banco de 
protecção á producção, de ·banco de credito hypothecario urbano, de banco 

Ide desconto, de banco de deposito, de banco de· desconto o.u redesconto, 
!qualquer uma só P.estas modalidades, bastaria para s uscitar um longo de-
lt..Le e provocar todas as attenções em torno desta questão mórmente quan• 
Ido o Brasil até hoje não conseguiu legislar a respeíto dos bancos. estran-
lgeiros, quando até hoje nem sequer ~onseguiu pôr mãos na<;; ·exploraÇões 
Idos bancos extrànge'iros .e agor.a se dá maior poder a esses bancos para 
~uctar contra o Banco do Brasil, contr a o banco do Governo quando essé 
!banco clevi•a ser organizllido para o seu proprio i-nteresse, com a collabora-
lção dos bancos extrangeiros que devia m ser os subscriptores e bem assim 
taR gmndes .emprezas, con<o se exige nos Estados Unidos, e, então, f:m vez 
!desses ba ncos serem adve,rsarios i-mpertinentes do banco de redeconto, se-
(riam os seus cóllaboradores, seriam o.s instrumento&. de um m a cbinismo qu~ 
obedeciam á sua direcção .. 

Aqui, nós estabelecemos conflictos entre os ba ncos, concedendo a_ fa-
culdade de emissão e redesconto a um instituto bancario, protecção de que 
~za o banc-o investido do privileglo da·, venda dos bilhetes Guro e a inda 
d·ispensildo do pagamento do sello a pretexto de que se va.i orga nizar um 
banco da credito, de que se .vai m;gani:z;ar um banco ,de emissão 
!Para ele\·ados fins, m·as naàa diE~to . se dará ·pois virá r'enovar as especula-
~~ões bancarias da Bolsa ; virá •aggra.var ·ainda mads a nossa situáção com 
~ma . 110va emissão desUnàda a solver •os compromissos do Go-
[verno . E recorre-se então, -de todos os meios, ao ma:.s .cond<·rnnado 
J1>ara empregar o serviço de consolidaçã.>J da divida 1a um banco: entrega,se . 
)lm se1·viço desta natur.eza a. um banco que. não é senão uma s imples tepar-
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tição do Gov~rno., onde • não ha um meio possível de se fazer uma fiscaliza~ 
ção certa. 

Vê, ~ois, a Casa que tenho fundada.q razões para me bater contra uma: 
concessão desta natureza que vai affec~ar ·o proprio Banco do Brasil e vai 
estabelecer u m "imbroglio" no nosso pa:pel moeda e a sol\.Içã.o será. f~ tal< 
mente, inevitavelmente, ao cabo -dé alguns mezes, a revogaçã-o dste favor~ 

a cessação desta· funcção do banco e de .novo a encampação e de novo a. 
consolidação ·da divida pelo Governo e o Governo a. fazer o resgate das pro-
prlas notas que elle mandou emlttir por um banco que é delle, . para faze!" 
a. emissão por um banco que não é do Governo. 

Aqui, em : virtude de uma lei se permitte ao Governo emlttir por inter-
medio do Banco do Brasil, por uma lei sem limites' de emissão se dá ao GO·· 
v~rno o dlreito de ·emittir. E' necessar1o sophismar .. 

O projecto é inconstitucional pois o direito d·e fazer enússões não póde-
Eer materia contratual de um Banco, não póde ser transferido a. um baru:o-
cujos contratos nã.o podem derogar !lls lei~ e a C:onstituição Federal. 

Seja como fõr, Sr. Presidente lavro o meu protesto nesta tribuna con-
tra esse cri~e de se -pretender, para emittir 600 nül contoe de r 6is , pôr ainda; 
em jogo ú credito e a sorte desse banco-. Se o Governo necessita va de emit-
tlr, que -o fizesse corajasamente, áem contaminar mais, Um instituto. mais' 
uma creação, .. mais uma ·repartição delle, porque, afinal de_ coritas, o Banco. 
do Brasil não é senão uma repartição do Go-yerno. Mas é preci_zo que !H! 

desorganize; ha de tudo ser desorga nizado, tu-do qua1,1to depender do Go-
verno do Brasil. Por isso mesmo dizem; "vamos tirar do Governo o direlt~ 

de emissão". 

Tira -se-o, n~IJ do Governo, mas do parlamento . Passa-se a o Govern& 
exactamente ó ·direito de emittir sem fisca lização, _por in terrnedio desse pro· 
jecto, que redunda em uma enússão coJ:sentida _pelo ·Poder Legislativo. 

Mas, Sr. Presidente, é necessario, ao menos, que, em uma triste e som• 
bria hora. como esta, eu me retire da tribuna dando uma eXplicação de-
mlnh!l. conducta á Nação. .Sahlmos daqui sem que os nossos adversarioa-
tenham feito uma só concessão. Não · H· votou a terminação do sitio ! O 
estado de sitio vai ser proroga do amar..hã! Vai ~ontinuar esta noite co-

. brindo o ceu de nossas consc:encias ! O crepe é a bandeira do Brasil ! Ne• 
gou-se a amnistia, medida de clemencia, para sujeitar o Governo ao ve· 
xame das impronuncias dos tribunaes ! Prolohgou-se a a:gitaçãq sem pro-< 
veito para a 'acção dos odios ! P r etende-se violentar os direitos dos Estados. 
sacrificando a autonomia do Estado do R'o de Janeiro .•• 

0 . SR. MIGUEJL DEl CARVALHo:· Não apoiàdo. 

O SR. IRINEJU MACHADO: - salva, pelo Poder Judiciario que ainda ~ 
uma gara ntia, · a quem, desta tribuna em nome da Nação, rendo uma grata bo· 
menagem .. Prestou elle es~>e serviço á nossa Patria, · salvando, pela su:t ener· 
gla, pela nossa energia, o coração da Rt:ptÍblica ! 
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Sr. Presidente, o' honrado Senador pelo Estado de São Paulo é uin her-
<leiro dás trl)d 'ções do pensamento de Camp·os Salles. Não. p'óde deixar d~ 
€star no carjriho de suas recordações · n pensamento do 'grande republ,ico, 
imperterrito defensor da a u tonomia dol! Estados, sobre a ·. qual. assenta todp 
0 edificio da unidade naciorial ! Creio, porém,_ ha sinceridade de ·seus esfor-· 
.ços e daqui lhe rendo esta publica justiça,· campeão es-forçado que tem sido 
rra .defesa do Estado do R' o de. Janeirc. Mas não quero ao mesmo tempo, 

1-eomo bra~ilelro, dar minhas O?au dações Telos· seus esforços ·triumphant!)s em 
lJazer esse banco · sahir victorioso pelo voto ~o Senado~ acreditei sempre que 
lnão podi.l chegar a uma solução .. Chegaram os homens cheios de odio e em 
!:cujos eorações .se guardam os cilcos d<LS serpe.ntes, em cujos coraÇões se 
l•aninham .as viboras da viga.nça, do . exterminio, da destruição dos direitos 
c das ga.,~antias ~os aéjversarios · ( 

Eru, precizo . que .ultin1assemos esta Eessão ' ·com um: voto de esperanças, 
·.~ 

tcum um \'Oto de conforto ! 

Pleiteei a causa dos alumrios da EEcola Militar; esses heróicos· defen~· 
tsores do· brio da mocidade da nossa terra, soldados valorosos das idéas re-
bmh!icJ nas ! 

Acaba a Camara de votar a mjnha emenda, autorizando ô Governe a 
lreíncluil-os na ,.~cola, a contar-lhes o anno perd-i-do, á. cancellar-lhes ·as notas 
lde expulsão .. 

.. Quantos e quantos delles ·não são punidos senão pelo -gesto do ~eu he-
roico brio, o seu brio dlg'nificador !· 

Não falta, sem du.vida, na alma braf:ile 'ra, a~or ao ·paiz, amor ao ·tra-
lbalho, amor ãs instituições. Falta a t enacidade do esforço, a continuidade 
Ida i·esistencia. E' u:m traço caraéteristico -da latinidade. O ia'tin~ cede, não_ 
tpersisté, recúa a cada momento e quando um delles, sahindo do commum 
Idos da sua raça, persiste, lu:cta,' teima e não· c,ecte, cobFe-s·e-o de odios:· cer-
!IJam-lhe os clamor0s. fazem delle um:'!- figura rebelde e vermelha de intransi-

encia, de imposição, de lyrannia p~rlamP.ntar. 

Teni1o sido descripto· e pintado nesta Casa como rebelde, cuja prepoten-
~ia quer sobreúor-se à vontade dos seus ]lares. 

Não ! Cahe a neve sobre a minha · cabeça, mas O · meu coração conserva 
,<a mocidade. Eu saúdo a mocidade vencida, mas honrada, da Escola MiÍitar l 
((Mu:to bem; m ·rtito be-~. Apoiados. Palmas.) 

O Sr. Presidente·: - Não havendo mais quem ·queira usar da palavra, 
~tncerro a discussão. (Pau.ça.) 

Está encerradà. 

,, 

O Sr. A. Aze1-Eldo (p·ala ordem): Sr. Presidente, pedi a palavra· para 
B8zer uma decla ração de voto. A minha opinião em relação ao banco é con-
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.lli'ania. Amigo; porém, do Governo, nã•> posso deixar de dar o meu ap((o 
nes~a questão. (Muito bem; m.uitp bem. Ap·oiado.s.) 

O Sr. Vespucio de Abreu '(pela ordem): - Sr. Presidente, não terna 
V. Ex. que, pE><Iindo a ·palav.ra, venha prolongar por mai::; tempo essa tão lor;n 
discussão e protellar ain-da por · alguma" horas o ~mcerramento dos no~tt 

tral•alhos. 
Venho simplesmente, no ctimprimentv d.e· um dever, trazer ao Senado l 

declaração de voto que nós da bancad:t riograndense fazemof'· sobre o ;.;. 
surnpto .. 

Temos uma tradição nesta Casa do Congresso, temos a . nossa linha li 
conducta, e não nos ,seria licito. neste momento, silenciarmos soi:>re este j!ll)· 

jecto, sem salvar as . . nossas responsabiiidades das consequenclas que rt!'fh 
rpossam advir. 

Envio á mesa a nosSa. declaração de voto. 

O Sr. Presidente: -.A declaração de V. Ex. será lida na mesa, deprll 
da votação do projecto. 

O Sr. lndio do Brasil (para encwmimhll!T' a vofu.çoo) :c - Sr. P n·;lil.ontt, 
requeiro a V. Ex. que consulte o Senado si consente em que a ;yotação ~ 
nominal. · 

O Sr. Presidente: - O .Sr. Senador Indio do Brasil pede para q~e l 

votação do substitutivo da Commissão seja feita pelo methodo nominal. 
Os senhores' 

(Pausa.) 
que approv.am · o requerimento, queiram 

Foi approvado. ~ Vai· ser pr,ócedidJa â votaçãp das emendaJs, em nl'imli· 
ro Lugar. 

E' B.nnunciada a votação das emend1s do Sr. Jeronymo Monteiro. 

O Sr. Sampaio Corrêa (pela Ordem): - Sr. Presidente, esta erne~ll 
bem como a.S outras apresentadas pelo Sr. ·,Senador Jeronymo Monteiro, UJ 
estão de accôrdo oom o meoa.nismo do :pr~to e o quebram em o :o' ~ 

O sa: PRESIDENTE: - Devo .informar ao nobre Senador (J.Ue se acha ' 
bre a mesa apenas uma em-enda do Se. Jeronymo M!onteir-o. 

O SR. SAMPAio CoRRJl:A: - São tres emendas, todas na mesma 
·papel. Encamiuhando a dis.cussã.o sobre a prlmeka, hara não roubar l~. 
~o Senado, a Commissão de Finam.ças, por meu intermedio, d:á o· seu il'u · 
conjuntamente a todas essas emendas. Elle é contrario á sua ;tcet.'lt.Wi 

vist1:1 como, - repitc- - viriam quebrar a harm-onia do substitutn'O. 
Era o que eu tinha a dizer. 
São rejeitadas as referidas emendas. 
São· successivamente appr-ovadas as seguintes 



~l f .. 
Accres~~ t~~~e on.de eon vi-er: 
Art. ·o Governo podera 11ermittir a e!Jlissão· .na: mesmfL base desta :.:1, 

quarndo v 'la stro oouorú fôt• dep·osita do em poder de. agentes ou corresponde>n-
tes do Banco do ··;Bra13il no exterior .. 

A' condição cecima do a,rt. t: .,.,..-. AccresQente-se, in-fine; 
" .. . , não p <,Jd8ndo alienar Ol.J . ,.caucionn.r o -ouro que lhe é transferidO) 

por est~ leL '' 

Accr·escente~sc: á condiçãg setima do art. 1" o segumte: 
" . .. e nun<:a pod~ã~ ser inferiores a 5·0 o/é (ci111coenta ;por cento) .dO' 

total.~ 

Sala das ses1;ões, 30 dé Dezembrio de .1922. 

Sub-ernenda 

r<' 
Su bstitua -se a ·segunda emenda p.e:Ja seguinte: 

,Smnpaio C01·rê_a. 

• .. . não pt>d·en(jo alíenar, caucionar ou r e mover para fóra do paiz o 
ouro que lhe é ·transferido por ·lei.l 

Substitua-s~ a condição quint(l. rdo art. 1° -~ pe.J.o seguinte: 
As notas que forem em·ittidas pelo Banco, de caruformidade com esta 'le:t.. 

terão curso leg-al e poder · liberatorio ·em·, todo; o0 paiz e serão conversíveis 
em ·ouro e. á. v-ista á taxa de 12 (dwe) dinheiros por mH réiS, des·ÇJ.e que 
esta taxa ;se tenha ma•ntido durante o .prazo, nunca . inferior a tres annos, 
que fôr fixado · no Cl()p.trato, podendo se-r ruppli~anas., quando a taxa .a~tingir 

a 12 (doze) .d!inheiros por· mil ·réis, as constantes do ·decre-to· n. 1. 5715, de 6 
de Dezemlb~o a e 19 0•6 • ' . 

l!l ' anm.inci<<:àa, ·"- 'V·Otação do substitu tivo. 

O Sr. Presidente:/ .;..... Vae votar-se ·.o substitutivo parru o ·qual pedio vo-
tação nominal o· ·Sr. Indio dó Bras{1. 

Os Srs. qu0 o approvarem dirão 
não. 
Vae proceder-se .á chaml!lda. 

sim 
/ 

e os que ó rejeitarem dirão 

Procedendo~se á chamada· refi!Jondem sim - os Srs . .Sena dores Syl-
verio Nery, Lopes Gonça,lves, Godofredo Viranna, .Tosé Eurebio, Costa Ro-
drigues, Jofuo 1'homé.· Eloy de . Sou~ •. João ·LY'ra, Antonio Massa, Manoel 
Borba, Men'donç;a Mlartins, · Eiusebio dr:. . Ándrac}e,- .. Bernardino Monteiro, .Mar-
cHio de Lacerd•l. · Miguel de CarvraJ.ho, Paul-o. de Frondn, ' Sampai~ Corrê:a,, 
Bernardo Monteiro, Adolphp Go_r.do, .Alv·aro de Carvalho, José Murti.nho, Aze~ 
rede, HermenegUdo '· de Moraes, Olegario :j?i·nto,. Carlo~ Cavalcail._te, .A!f,onao 

r 
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-de Camargo, Fe!ippe Schimidt; Generoso Mlanques - (:28) e ~ não· - os 
.Scs. I ndio · do Brasil, Benjamin Barroso, T obias Monteiro, Irineu Machado, 
Francisco Salles. Lauro Muller, Carlos Barbosa te Vespucio de -'Abreu (8)", 

O Sr. · Preside nte: - R esponderam - sim 218 Srs,_ Semi.doOres ; res-
-ponderam não - 8. O sÚbstitutivo foi approvado. 

,· 
O Sr. Sampaio Corrêa· (pela m·dent-) :.' ---, Sr. P residente, peço a V. Ex. 

·que consuJte o Senado sobre se concede dispensa de impressão e ·a discussÍÍII 
-e votaçã.o immediata .da redacção final da pro.posição da C;m:~ara . dos Depu-
tados, sobre o llanco do Bcasi!. 

(Consultado .. o Sena.d~, concetU. a dispensa àe impressão e a urge11ciG 
·requerida . ) 

.Rcdacção· jinal 'da ·emenda ào · Senado." substituti·!-'1 :la pt•c;posiçãi> da Cantara 
dos Dep1Ltaào~ que tra'h.storma o BatTWo à6 Brasil o tc.nico instituto emi&· 
sar d·e 1JapeZ-móed.a, no paiz, e àá mLtras· providencias-. 

O Congresso . Nacional resolve.: 
Art. 1.~ Fica. o Gover.no autorizado a l·iqtiidat e a ·çonso!idar por partü~ 

·a divida fluctuante do Theoouco Nacional, apurada aM 31 de Dezembro 
• -<l.e 1922. 

a) realizando ou contratanào .as operações de · oceditc, externas ou in· 
·ternas, que forerr. prec1sa:s par~ conso~!Clar no todl- ou em parte, a divi~ 

·fluctuant~; ·ao 1'hesouro Na:;:;ional apurada , at~ . 31 de Dezembro d~ 19-22, po-
dendo, paca iss~ : estipular praoos, juro:;~, garantias ge~aes ou especiaes. e 

• .as clausulas necessariru'Í, fi~ndo, · outrosim; autorizado a contratar as con-
·vt,rsões de dividas do T hesouro Nacional, no 1imite destas, u;_na vez que 
taes conversões sejarr_ ·mais vantajosas pa-ra a l:<,azenda N:adorial; 

b) transferi.J;dc par:;e . .q Banoo .lo Bcasi1-a p_ropriedade .d.e dez milhões de 
.e:;.térlinoso de. stc:r~k ouro do. fUJndo- de garantia do papel-moeda, pelo pre~o 

à~ ·300 .. 000:000$ (trezentos .mil contos de réis), papel, por contá .da divida 
.-do ThesDuro Nacional do mesmo Banco, uma~ yez: que este se obrigue a ~

sumit· a respor;sabi! idade -de r esgatar todo o: ·papel-moeda. em. çirculaçào,, 
emittido ~elo Thesouro Nacional atê a data da presente _lei, observadill! 'I! 

cseguinte!! c:ondi.ções: 

Primeira - O Banco contratará. com o Governo .a regulamentação da 
fa-culdade emissora,' cessando, €11ltão, para o Thesouro Naciomil, o direito de 

... emittir .·papel-moeda ducant~> o prazo. d<> conb·at'J I' qual será de 10 annos. 
SegundO)- - A.<o emtssõe• de> Banco serão te!•-.s aobre ·lastr-o metallico ile 

·OUN-; &, , taxa d; U (doze) dinheiros,, por mil 1éts_, e sobre effeitos commer· 
.. cfaes que satisfaçam as cond.ições estiJpulada~ n" contrato, sendo a. parte 
· . .ouro corcespondent~>, no mtnimo, a um terço do 'valDr da emissão, salvo em 
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caso de necessidade extrema, reconhec!do por decreto: do Poder Executivo, 
em que o Banco _pagará ao Thesouro Nacional os juros .de 12 o/o (doze .por 
cento) ao anno sobre o excessc emitüdc .que ·esÜvei:- em circulação. 

Terceiro - Logo , qw'l o fundo de" reseo.-va do Banco tenha attingido á 
írri!Jorta.ncia de ·100.000:000$ (cem mil -contos de ré::;;), papel, imicíará o mes-
mo Banco o resgate do papel-moeda do Thesouro Nacional, empregando 
nessa opetação todos os ~:lemelntos de> um fu\1-dD especi·rcJ de ga~·antia e de 
converaã.:. formando: 

1; corr; os lu~ro5 do Banco, depois de deduzidos · 10 o/o (dez po•· cento) 
para o fundo de' reserva e os di!videndos que fo1·em devidos ás acções, limi-
tados- estes ao maximo . de 20 o/o (vinte por . cento) aD anno. 

Z) 'com a . il:nportancia dos dividendos ··que couberem ás acções do B a nco 
pértencentes ao Thesouro Na'Ciop.al, at:é final resgáte do papel-moeda do 
mesmo Thesouro. 

3) com -os recur~os ~ue focem annualmente consignado-s 'pelo Congres~o, 
Nacional nas }eis do ort;ame.nto,_ em importanch pelt> menve igua: ·á :parte 
dos lucros elo Banco levada á ·cont~ d(:. fur;dc. espec1a. de garantia e de 
conversão no anno anterio1., emquanto não .fôr ultimado o. resgate ele tQdo 
0 pap~:Hnoedz do Thesouro Nado na! ·em circula.~;ão . ;,a. data desta lei. 

Quarta - O funde especia: de garantia e ele conversão deverá ser ap-
fJllCaiJ,, na acquis-ição d€' ouro metaH1co &. t&.Xfl. de 1:2 (doze) dimheiros por 
mil réis, 

Qumt::.. As notas qul' !forem emittidéts pelo Banco, de conformidade 
com esta lei, terãt- curso , legai e ptJd:e1·. Uberatori o em todo o paiz e serão 
conversiveié em ouro e. á vista, á taxa de 12. (doze dinheiros por mil réis), 
.nas condiçõe.: definidas no d·ecreto n. 1 .. 575, ·d-e 6 de Dezembro de 1906, 
desde que estb- tamhem s .. tez;h~ DJ>;.ntidc. duran·ce -o prazo nu<nc?- inferior 
a tre:o; anncs, quo fôr fixado no . •contrato. 

Sexta - Para occorre~ á antecipação da Receita da União, <cbrirá o 
Banco ao Thesouro em cada anno um credito . em conta cOl'i'ente até o- ma-
ximo da, ·quarta parte da receita papel, orçada para esse anuo, •cont~ que 
será liquidada dentro do exeo.·cicio. 

·Setima - As 'acçõe!' do. Bar,co df presente ov de futurc .perh:ncentes 
â União, serão Jncorporaao~:> aio patrlmomo inallen&.veJ du Nação nunca po· 
dendo ser infer}or a •50 % (cincoenta ·por cent o) do total. 

Oitava - O Banco t•eformará, mo todo·, ou orn parte, por prazo ·não w-
ferior a 2 (dous) annos, o sa!d~ d~r actuaJ debitv do Thesouro para com 
o Banco 

Noua- - Cessará o funccionamento -da actual Carteira de Redescontu 
ào Banco, logo que entre em vigor ·o contrato autorizado nesta le1. 

1 Decima ~ O Banco deverú conservar em ' deposito o ouco quo lhe fõz 
transferido em v.irtude desta ,lei, para os f.i.ns uella m·enci~nado-s, r1ão ].)!.0-

d~ndo alienai-o, caucionai-o ou removei-o para fóra do · paiz. 
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Decima primeira - O Governo estabelecerá no contrato que vier a a~

signa.r todas as condi!;õe:; que julgar necessarias ou convenientes á fisca-
riz~ção dos actos do B:::.nco e á defess. d.c-F dirE>!tDl> e Interesses do The-
SOlH:o Nacional. 

Decima segunda .- O Presidente do Banco será livremente nomeadr, e 
livremente demittid€" pelv !T&;idente da Republlca. e terá direito de véto 
a quà1quer deliberação clã. drrectarlã. . 

Art. 2.• 0 Govel'!lC poderá permitti1 a. em,.,sã.t n:1 mesmD bas~ desta 
lei, quandu c 'iastrr.. our<> fú1· ó..oposrmàr; em podet ó.f ager,te! -:.·u -cocres])on-
<lertte!! de Ba<rco do Brasil ·no exterior. 

Art. 3-• Iievogam-se as disposições em oontral."io. 
•Sala da. Commissão de Redacção, 31 de Do3zembro de 1~22. - Vilial 

.Ram.os, Preside>nte_ interino. Olegarrio Pinto. 

\ 
O Sr. Presidente: - A proposição vai ser devolvid~t- il Camara doe 

Deputados com o substitutivo. 
E' l-ida a seguinte 

D~RACAO DK VO~ 

Votamos contra o projecto pelos fundamentos constantes dos discursoM 
proferidos por meinbros da nossa bancada a 30 de Outubro e 1 de Novem-

. bro de 19·20 e da declaração que ·ç.. 're-presentação sul-riogrande.nse nesta . . 
CasL. dú Congresso apresentou, por -occasião de votar-se o projecto n. 4'4 
do mesmo anno, em a ultima. ·das mencionadas datas. 

Não desejamos embaraçat a medida que o Governo reputa oomo restau-
radora de nosso credito. Continuamos a pensar que no momento poder!. 
esta medida trazew algum resultado .mas que de futuro arrastará o seu cor.' 
t 'ejo de males. OxaJ~ que nossas previsões não se realizem e que os louros 
víctoriem sempre esta suggestão governamental 

Sala das sessões. 30 de Dezemlbrc> de 192·2. - Vespucio àe A1mm. ~ 
Carlos Barbosa. 

O Sr. Paulo de ?3'rontin (pela <>:àem): - Sr. Presidente, a . premencia 
de tempo não permittiu que eu discuti~ na. questão relativa ao Banw de · 
Emissão duas medjdas ahi ' contidas: a quebra do padrão mon~tari.o para U 
;iinheíros e a suspensão do funccionamento da caixa de redesoo·ntos, casos 
pelos quaes voto a favor do projecto, apeZa.r de div-ergir em alguns d-o:. outros. 

A Cam'ara dos Deputados approvou sem -debate o subs-tituti.vo do Senado. 
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Approvação do .contracto celebrado com 

o Banco do Brasi1 regulando a facul~ 

dade emissora 
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.U'PROVA O CONTRAC~O CELEBRADO COM O BANCO DO BRA:SÍL, . 
. REGULANDO A . FA!CULDADE EMISSORA, · AU'.l'OR-IZADA PE;LO 

DECRETO· N. 4 .. &35, DE ·8 DE JANEIRO ·DE 19.23; COM PAREOER DAS 
COMMISSÕES DE FINANÇAS, AiGRICÚLTURA E LNDUSTIÜA; E 
CONSTrTUIÇ.Ã:O E JUSTIÇA. 

{Agricultura, 1; CcinsÚtuiÇão e Justiça 7; e Finanças 41 1923) 

A Commissão de Finanças, Agricultura e Justiça, a cujo .estudo fol 
:submettido o contraeto ceH~brado, no dia 24 de Abril deste anno, entre .o The-
:sour0 Nacional e o Banco do Brasil, · e attendenê:o a oq).le neste acto cumpriu 
1l Governo as det~rminações da lei C.e 8 de Ja~eiro d.e 1923, .concedendo, 
1JC.rém, ao banco referido, alguns favores, nella não m·encionados, mas que 
:merecem ápprovação,. ê de parecer que seja submettido ao -·porhecimento da 
-'Camar·a, o seguinte. projecto: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1.° Fica ap.!lrovado o contracto celebrado a 23 é:~ Abril ds .1923, en~ 
tre o TheEouro Nacionl!-l e 0 Banco do Brasil e constante das clausulas se-
guintes: 

GlatLsula primeira 

O Banco, cujo prazo de. duração fie~:>. elevado a 50 annos, obriga-se a .res-
_gatar; ncs termos d.o citado decreto legislativo e · das c1.ausulas abaixo, todo o 
.Par;el-mo~da em ciculação, emittidos pelo Thesouro a;té á presente data, na 
lt'!,]mrtanda de 1. 856.590:537$000. 

GlattSula segunda 

Esse resgate será inicia-Co no semestre segu'nte ao ~m que o balanç0 do 
llanco houver demonstrado que o fu'ncb ·de reserva attingiu a cem mil con-

• ! 
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tos de réis.· As reservas serão conver.tktas e!f1 ouro desde que este possa ser 
adquirido á taxa. de 12 ou mais dinheiros por mil réis. 

Clausula terceira 

Esse resgate serâ r~alizado a:tlé onde perinl.ttirem as forças ·do fundo es •. 
::Jecial de resgate e convet são, forma,C:o com recursos provenientes: 

a) de toda a importancia. dos dividendos que couberem ás acções do Ban., 
co pertencentes ao Thesouro. emquanto :~e nã0 ÜJ.timar o res'gàte; 

·b) de tC?das as presta~;ões . e restituições em C:.inhelro devidas pelo Banco• 
ao Thesouro em vir.tude C:e leis, decretos, .operações e ajustes, anteriores a est& 
contracto, de'vendo as r€$•pectivas: quantias ser :leva.das ,a -credito do G;overno, 
por conta ela obrigação deste, contida na lett.ra c desta claÜsul!i; 

c) das verbas annuahnente consignadas nas leis de orçamento; em im-
J.JOrtancia pelo ~enos igual & part~ e.os lucros líquidos do Banco le~ado.s no 
anno anterior ao fundo -eSil)ec1al C: e resgate e converslj.o (art. i •, ·Condi(lão ter-
ceira, n. 3, da lei n. 4.635 ' A, de 8 t:e janeiro !le 1923); 

d) dos lucros líquidos do Banco, apurados em seus balanços semestraes .. 
Para o.s eheitos desta clausula entende!l-'1-se liquidas os lucros sobre epera-
ções ultimadas, verioficadrus em balanço semestral, à.epois de deduzidas, na 
orde~ adeante estalbelecida, as segutntes despezas: 1•, honoraros me.nsaes da. 
d'irectoria ~ vencimentos; conducção, ajudas de custo aos funccionarios do 
Banco; 2•, acquisição, conservação, adap-tação e alugueres de. imn10veis paro. 
os serviços do ·Banço,' material de escriptorio e outras despezas geraes; 
3", prejuízos verificados nas operações do semestre; 4°, !percentagens da di·· 
t·ectoria; 5•, gratificações aos funccionar.ios do Banco; ·6°, um por cen.to para. 
fundo de benefi-cencia C:os serventuarios do ·Banco, const·ituido por acções do 
mesmo Banco até que haja o numero àellas attiongido a vinte mil, que serã& 
inalien~eis; 7•, C:ez J.JOr cento .para o fundo de reserva; 8", dividendos devi-
dos ás acções, limitac!as até 0 maxi'InO de vinte por cento ao anno,' emquanto· 
se não terminar o resgate do p'apel-moeda emi1.ttdo pel.o Thesouro; 9°, quota 
corresponC.~nte á diminuição do preço em papel ~o, activo do Banco em oul'D' 
metallico ou em títulos ·brasileiros ouro, •tido em contemplação seu custo; 

e) de lucros do Banco Hypothecar.io Nacional, conforme a clausula 29'. 

Clausula quarta 

O Banco entregará â Caixa de Amortização, para serem incinera~i!ll, 

notas do Thesouro na irn.portancia Ievada ao fundo de resgate e conversão, 
segundo o balanço do semestre anterior, entrega e incineração que serão-
e:llfectuadas mensalmente em partes iguaes durante o semestre emqua.nto-
com taes qmintias riãv possam ser. a.dquiridas barras ou moedas de ouro me-
tallico ã taxa. C:e 12 ou mais dinheiros 110r mil réls. 



-373-
I 

Clausula quinta 

Est<i.~d.o 0 cambio á taxa de l2 ·ou mais dinheiros por mil rêis, serão as 
quantias Ievadas ao fundo de resgate .e conversão ap·pli.cadas na acquisição 
de moedas de ouro, ·.q,ue serão :i.nico!1porrudas ao .pat r imorúo .•do Banco, para ser-
virem de Ja,stro de emissão, na .fórma do citado d.ecreto, seneo 0 terço das 
notas emittidas ~obre taes moedas .a)JpJi.cado á subs•tituiç[~ de notas do The- ' 
douro. que serão entr·egues á Caixa de Amortização. para serem in'CineradaíJ. 

Clausula . sexta 

o· Banco constituirá· com recursos do seu . activ.o' um . fundo especial ouro 
para operações de cambio a ser deposHaclo em LonC:res e Nova York . A cre-
mo desse fundo. serão Ie;vadas ' como disponibilidade d·o Banco em lettras de 
cambio ou moeda metallica, as 'quotas a que se r:efere o n. 9 ·d<t lettra 4 ·da 
clausula terceira e a iml}Ortancia .recolhida nos termos C:.o art. 1° da lei nu-
mero 689, ode 20 de Setembro de 1900, ao -Banco da Republica; antecessor ·do 
Banco do Brasil, e ap-plicada em títulos ouro. 

Clausula seti1na 

O Banco .abrirá ao 'l'hesouro, em cada a:nno, um credito em conta co·r-
rente da quaJ;J.tia que fõr fixa.da, pela lei da receita federal para occorre1· á 
antecipaçã0 desta; credito que não poC:erá ex;ceder á quarta parte ca receitft 
papel do respectivo anno. Os saldos devedores dessa conta, que se denomi-
nará Co.nta de Antecipação da Receita, serão pub1i<:ados em titulo especial, 
nos balancetes mensaes e _· balanços sem'estraes~ ficarão sujeitos aos juros q,ue 
forem convencionados entre a directoria co Banco e Ministerio da . FazenC:a; 
e a sua 'liquidação será ef.fectuada dentro do exercido, ficando o Banco 
exonerado da obrigação de abrir conta ·nova desta natureza no exercício ,se,-
guinte, emquant0 não houver sido Hquida.da a dó exercido anteceC:ente. 

Clausula oitava 

O Thesouro trang.fere, por es,t.e contracto, pa ra o patrimonio elo Ban~o 

dez milhões esterlinos, em moeda ou em barra .•de .seu stock: ouro, pelo prpço 
de tresentos mil contos de réis (300.000:000$) papel, que ficarão a;>plicados 
na amort ização do ~ctu~l debito do Thesour0 ao Banco. 

~ l.o Emqua·nto c.onvier ao Banco, esse ouro sera. conserva do, em depo-
Sito gra,tuito, na Caixa de Amortização, em casa-for~e especial , C)lj•as ehaves 

·serão entregues a 0 Banco, á excepção C:e uma que ficara. em· po-der. do insp.e-
ctor daquella repartição de modo o, ser im·possivel a abertura da casa-forte 
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sem .a presença desse funccionario . e de representantes do ,presidente do 
Banc-o, com autorizaÇã-o escr!pta des,te. 

§ 2.• Desse deposito fornecem a ·C&ixa de A=orti~ção uma cauteila re. 
vestida dos requisitos legaes. 

§ 3.• Poderá o Banco, quan-do julgar opportuno, .remover esse ouro para 
sua c<tsa-.forte; _mas não poderi co.ucional~o, removel~o para fóra ê.o paiz, , 
nem ap;pUcal-o a outro fim ·tJ,ue não seja, o da conversão elo pawel-moecla pelo 
Banc.o emiMido nos termos do citado decreto leg.islativo, 

Olau.sula nona 

U Ban.co que já tem o privHegio exclusiv~ de emissão (art. 47, dos es-
tatutos approvados pejo decreto legislativo n. 1.4515, de 30 ele Dezembro de 
190ôJ, fica autoriza-do a, durante O prazo ê.e 10 S•nnOS, COntadOS da entooda em 
·vigor, de·ste contracto, eJ!littir uotas pahcarias1 sobre lastro de ouro e titulos 
de credito commerci:aes, com curso le,gal e poder Hberatorio em todo o pai?., 
nestas co.ndições :· ' 

a) a emissão será feita, quanto a um terço do seu valor papel, sobre las-
tro equivalente em .our.o, á taxa de 1Z din:h.eiros por mil réis, e quanto ao! 
outros dous tergos, no maximb, sobre a base: 1•, de titulo.s de credito com. 
m.arriaes. de prazo a d.acora·er-se não maior de 1·20 dias para seu valor 
e de responsabilidade soltC:aria ·c.e, :Pelo menos; duas fi~mas de noto-
ria solvabilidade a juizo dO director da Carteira d.e ,Emissão e d·o respectiv• 
Conselho; 2") de títulos de cret:ito commerciaes, emittidos C.e accOrd0 com ú 

=t. 15, da lei n. 1.10'2, de 21 de Novembro de 190<3, por a.rma.zens geraes de 
confiança do Banco sobr-e mercad.orias de difficil de·terioro.ção, com .prazo de 
vencimentos não maior de seis mezes, e ·resvonsabi.Jidaàe de, pelo menos, 
~uas firmas <le =toria solvabilidade, a juizo do dii:ector da · Carteira de . 
Emis.são e do respectivo Conselho; 3") de ti•tulos de credito .p.or lei equipara· 
dos aos commerciaes: p.rovenientes · de operações a . que não referem os de-
cretos legisla-tivos ns. 4.316, de 2<8 de Agosto de 19•:n. al't. 4", e 4;.595, de 18 
de Out ubro de 19.22. art. .2•. 

b) a base proporcionaJ. do terço .our0 exigida na lettra a desta clausul• 
poderã ser altera-C.a para menos. e augmentJada a base proporcional dos dollll 
terços em >títulos. em caso de necesstdade extrema r~conheciJda por decreto dD 
Poder Executivo, que p0C.er<á autorizar e1ll!issão de emergencia com prefixada 
alt e11ação dessas proporções . . pagando nesse caso o Banc0 ao Thesouro jurO!! 
de 12. % ao anno sobre essa emissão até que o Banco a i-ésgate ~ffectívamente. 

c) na faculdade ooncedi<:a nesta clausula comprehende-se a emissão sobre 
terço ouro r epresentado por sa1dos d~üniveis em ouro, a: favor do Banco em 
poder de b~ncos ou casas ball'carias, seus agentes ou ·correspondentes, nótoria· 
mente solidos, de fóra do J?itiz, mediante certific:a,do do e~tabelecimento au· 
thenticando o C:eposito. 
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:"a carteira de Emis,são e Cortverção fui1CcionaiJá um conselho de eni.is~ 

são, com marrcG.to vig·ente no intervall.o das assembbéas annuaes orcu.llarias 
composto ele. tres meil),bros effe<otivos e tres sup.plentes, um dos · quaes será 
te livre nomeação e l~vre demissão do milil'istro da Fazen'da, outro escolhiUo 
pelo pr.esklente do Banco entre os memb!"OS •do c·onselho fiscal, e o terceiro 
indicado v.ela.· directoria. da AssociaÇão Commercial ~o Rio de ' Janeiro, obs~r

vando-se o mesmo proçes·so quanto a caJda um: dos seus supplentes, Si a dt-
·~ectotia ela Assoçí:ação ·. c ·omn:íerciaJ, até a. .data ' da a.ssembléa getál ordinari.;. 
·deixar de ·Índ1cal' .o membro .. é:.o conselho e 'seu su.pplen t.e, o pr'esidente do 
Banco escolherá para D .sub:stJ.tÍJir rim dos membro.s do conselho fiscal ' 

•Paragra,pho uhico. Ao conselho . de .emissão cabevá plena autoridade para. 
eontinuar i·nspecção nos seTViç.os da eal:'teiJC3, emissora, podendo · nella intçr-
vir quando lhe parecer conveniente, examinando todas as operações verifi-
vir quando :lhe ,pa recer conveniente, ·examna.ndo to~ · as operações verifi-
~uspensivp até que, com a exp;os·ção C-e .seus. fundamentos,. s.ubmett ida á di-
J'ectoriw elo Ban()o, sej-a o assumpto . .P<?r esta resolvido. 

Clm~s1tla deci?na ·primeira 

A.s notas emittiC.as ·pelo .Banco do Brasi-~ terão cur:S0 iégal e poder Iibe-
ratorio para todos os contraoros e pagamentos em geral, resalva.d·os direi~os 

a.àCJuiridos nos termos dos a1-ts . '·2" da lei n . 1.576, a·e ·6· ele Dez~'mb t·o de 1906, 
e o Banco do Brasil será obrJgaC:o á sua conversão em ouro e á Ylsta, á tl;lxa 
de 12 -dfnheiros por mH' réJs, desde que concorra.m estas citcumstancias: 
1') que esta ou rnais alta .taxa se haja mantiélo sem interrupção C.urante pe-
ríodo de tempo não i:nenor de tres anno~; 2J) que o stock ouro do Banco · CoJ:~ 
responda a 60 o/o do valor de s·ua emissão; :t' ) CJJUe ·o Governo Federal declare 
por decreto per:rrllttirén ~ coné:ições .economi C'as do páiz a e.rtüada no regi-
meu da conversibilidade, C.eiJois de. inqúerito . c.conomico que· a 'justifique, a 
juizo do Governo. 

Desde que a taxa cambial attinja a 12· dinhe'ros p-or mil réis, o B.anc0 
<lo Brasil tatnbem emittivá bil·hete8 .a e€sa taxa, ap<plicada a essa emissão o 
regimen emissor do cecreto n .· l.·57i'í, ·de ' 6 de Dezembro de 1905 . 

Cla.!tsula decima t e1·ceira 

As acções do Ba.noo do Brasil, d'e presente ou de tfuturo,. perten centes á 
.União, ser'ão averbadas .10s registros do Banco com. a clausula oe i.naEenabi-1' . 
ldude, a qual só ment e por lei pqderá ser cancellada . 
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Olaus"Ula clecim~a quarta 1 

São concec'idos ao Banco, a.cl 1'efei·endum do Podar· Legí'"lativo, 0 s favo-
res de fra'nquia para seus serviços telegra·phicos na.s linhas da União e ~· 

Cireito de desap·ropriaçã~ por utilidade publica dos ·inimoveis de que necessi-
tar para a instal)ação de sua matriz e agenci.as, bem c.omo dos que lhe forem 
,·eclamados .pela natureza de suas t~'amsaJcções; e nas es-trwdas de fel'ró e com .. 
panhias de. navegação federaes. ou C:e concessão ou subvenção fedéral, o Go-· 
v:erno <Ybriga-se a adop.t'ar . ou .providenciar q,ue sejam adaptados cofres de 
cegur:tnça destinados ao transporte C.e numeraria em ouro ou pape] e de ti-· 
tulos, com compai1:imento reservado para o Banco do Brasil. 

Clausula cleoim.a q·u.i.nta 

O Governo obriga-se a manter no edifici 0 da matriz do Banc.o,. e no C:as. 
agencias ·de Belém, Rec~fe, Bahia, 3amcis, S · P.ab.lo, Corityba ·e Porto Alegre,. ' 
uma estação telegra,p•hica par31 o serviço· do Bane-0 installada em aposentoo. 
por este fornecido. 

Olaus·ula cleoi.m.a sexta 

Ps serviÇos do Banco sãó considerado& ~erviç'os publicas federaes, e o· 
Governo providencim"â eHicazmente para que a í,;enção de ifupostos de que· 
por ·essa ,razão gosa o Banco 'se torne de mo'do eX'presso extensiva a impostos,. 
taxas, sellos, contribu'ções e quaesquer outras tributaçõeis feC:erà_es, esta .. 
G:uaes ou munioi·paes; que porv.entura recahiam sobre o Banco, suas agenci'as 
e representações ou sobre os caTgos ·exercidos 'POr seüs funccionarios ou re· 
]lrP.Senta ntes, e sobre suàs propriedades e o.peraçõs. 

I 

CJ.laiulula decin~a setirna; 

O Govenio cede desde já ao Banco, aà referendwm 'do Poder Legislativo, 
pelo preço de 300:000$, propriedELde do terrenó de 29m.,3.5 de fr.ente, entre 
o rpetrtão .de entrada .• Jara o corredor externo do edifício do Correio sito á. 
rua' Visco.rtcle de Itaboo:ahy e o edifi,cio principal da Alfandega por· outro .lado, 
tendo do· la(lo do muro divisorio ·desse corredõ'r_ 47m,80 de exte_nsão da frente 
ao fundo e do lado eontiguo ao ·edifício da Alfandega a extensão de toda. a 

· parede desse edifício da frente ao seu fundo, ligando-se os extremos dessas 
.duas linhas lateraes .por ~ma recta que feDha o quadrilatero pelos fundos, 
para nelle .serem .co nstrüi<~as a S'eéção especial da Carteira de .Emissão e con-
versão do Ban.co: sua casa-fcrte e o corpo da guarda - militar ou policial 
- qut ah( valerá pela ~eguronça dos depositos e a rcllivos. 
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ClausUla õ-t:çlma oitava 

O Banco contíníia com o . direito exclusivo de emlttir vales-ouro para pa-
gamento de direitos aduaneiros em toda a Republica, mediante as seguinte:!. 
condições: os cheques serão eniitt!dos â. taxa de cambio â. vista, sohr~ Nova 
York, que vigorar no dia da emissão; os cheques emittidos durante o mez: 
serão resgatados pelo Banco no mez immediato, logo · que. sejam apresentados 
pelo Thesoúro; o resgate serâ. · ed'fectuado <lontra a. entrega dos ·Cheques .e111 
duí!s cambiaes . a 90 dias de vista, uma em doll'ars pagavel em Nova York, ae 
valor corresponden'te a 20 % do total dos cheques entregues, e outra em 
libras, pagavel em L~h1dres, do valor correspondente aos 80 o/o restantes. A 
conversão dos doUars !lm libras será. fe:ta pela taxa de cambio â.. vlsta. ae-
)lova York , sobre Londres. "' • 

ClausUla decima. nona 

O prazo de . que f.rata a clausula nona será. de dez an'nos, contados <la 
data em que este contrato for a.pprova do pela assemJbléa geral dos accioms~as 
do Banco: cessando dessa data em di~nte para o Thesouro Nacional a fa-
culdade emissora do papel-moeda, qualquer que seja o fim a que a emissão-
8e destine, embora autorizada ppr lei anterior. Na mesma data cessara. . o-
funccion'amento da Carteira de IR.edesconto, que entrará em liq uidação, para. 
a qual o Banco terã o prazo de seis mezes sem Juros. 

Clausula vi.gesima 

Não se conform~ndo com o pa<t"ecer do Conselho Fiscal sobre as conta:<-
do semestre anteéedente, reserva-se o G<lverno o dtreito de, por commissão de-
sua con!lança n'omeada pelo Ministro da Fazenda, composta de qu·atro mem-
bros, sob a presidencla do Presidente do Banco, mandar proceder o exame aas 
operações .do Banco :10 refer;do semestre. 

Clausula vigesima. primeira 

I 
Findo o ,prazo de <'iez e.nnos estatuído n'a d:ausula 13°,' retro, se a qualqt1e1· 

dos contratantes não convier prorogal-o, obriga-se o Thesouro Nacional a 
encampar as emissões fertal! .peló Banco mediante ' as segunttes condições: a) 
a Propriedade dos dez milhões esterlinos será tmnsferida ao Governo pelo· 
mesmo .preço de 300. ;)00: 000,; b) metade do fundo de resgate e conversão~ 

existente na data da terminação do corrtrato, será. entregue a o Goven>o na 
especle, em que estiver constituido, e a outra metade será. in'COrporada ao 
fundo de reserva do Banco, cessada para este a obciga ção do resgate e co-n-
versão; c) as ;,_otas bancarias, emlttidas d.e conforml'dade dom ·a elansula 
n'ona, serão resgatadas pejo f:anco â. medida que se forem vencendo os titu-

/ 
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los !lllli referidos. Se Jll?ra esse, ·fim :p.ão dispm;er de prompto o Banco de fun-
dos necessarios ao .resgate d~ses dous terços .dos bilhetes de sua emissão, en-
tregará quantia equivalente em pa;pel-moeda de ~urso legal dentro de um 

:· amno depois de findo o prazo do con'trato, com os juros de 6 o/o ao anno Delo 
tempo decorrido; à) se hem ver emiSI'iÕes feitas sob o regimen qo decreto le-
gislativo n. l.li75, de 6 de Dezembro de 1906, sem transferido ao Governo • 
correspondente do lastro de ouro e com esté a responsabilidade d9 resgate 
das .. respecti'V'as notas emittidas pelo ban~o, se o Banco' não preferir resga-
tal-as por si me,smo. 

OZausu.là "Qigesi?na segunàa 

' Par'i realizar as €'ntradas das adções subi!crtptas pa,.ra ·o àugmento ao 
capital do Banco, na importancia de 33.538:000$, o Thesour o Nacional deit-
tro de um anno, por este preço; lhe tra.rtsferirn os titulos brasileiros ou11>, 
que tem em ·deposito em Londres, no valor nominal · de :E 1.45'1.400, titul~ 

que 0 Banco levarA ao seu fundo ·~ambial ouro, a que se allude na clausula' 
sexta. 

Clausula vigesi~a tercmrà 

O Thesouro Nacional é devedor ' a~ Banco e~ contas espec'aes de venct-
mentos a:té 1 de Maio .proxinw futuro da quantia de 54.770:101$770 ; e por 
conta do movimento até ·a n.esma: data da quanti;!1, de 277.9•5·3:3M$·580; per· 
fazendo a sc.mma dessas quaritia·s 332.723 :45•6$3150; é ma.is devédO<r, pro promi· 

_ ssorias a >prazo de um anno. conforme o contrato 'de 31 de Julho de 1922 da 
quantia de M0.000:000$000. 

Cla=ula vigesi?na quarta 

A liquidaçã,o desse debito total .será feita assim: 
a) transfere por e.flte c:anirato o '):'besouro ao Banco, em ouro de lei, barra 

e moeda, "stock" cor-responâente a 'ãez milhões esterlinos para pága.menw 
. de 300.000:00,0$000; 

_ b) con.Ünua o Th(;GOuro corn~ devedor das ·prom~s:,jorias no valor -d!ó réis 
oOO.OOO·:OOO$, resultantes. 'do contrato de 31 de Julho de 19·22, obrigado ao. 
Beus pagamentos nos reSJ)ecbvos venciment9s; e caso ao- Thesouro não con-
venha então saldal-as; ser-lhc-ha facultada a refo-rma de cada uma dellas até 
por dous an'nos, .prazo este contado de cada vencimento, addicionados os juros 
de. 7 o/o ao anno ;_ 

c) transfere o Thesouro ao Banco, por est~ contr·ato, o terreno de que 
trata a clausula ~7•, no valor. de 300:000$, a serem ded,uz:da.s do dito debitu, 

à) fica o Thesouro obrigado ao pa gamento a 1 de Maio dE') 1924 do >aldu 
final d~ 32 .423: 456$350,• cor.~ os juros de 7 o/o ao anno,. por uma promissoria. 
n'este act9 emittida do valor de 34.693:098$270. 

' -
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As .responsa.bilidades débitor:as do Thesouro ao Banco p()(" conta espe-
ciaes anteriores a est~ ·contrato e venciveis depois de 1 .de Maio do corrente. 
~nno, serão Hquida das pelo Thesouro em seus vencimentos; e, não o sendo, 
se1~ão levadas ao debite da cm1ta de· que trata a ·clausula ·setlma. 

Clausula vi.gesima sea:ta 
. . 

. Deposita r-se-hão nil caixa, , co Banco e suas agencia s , a titulo gratu itc , aii! 
rendas fisc~es, os depositas judidiaes e os dinheiros <las massas fa!lida~ . 

• 
Clausula vigesima setima 

O ~nco serã, sob as condiçõeo; que se ajustarem, pt:eferente'mente em 
igualdade de condições. o agente do Governo para as operações de cambio ., 
qaaesquer outras de natureza bancaria. 

Clausula vigesima oitat;a 

Regularizados pelá fôrma. exposta os debitos ailudid,os na clausula 24•, 
no dia lmmediato ao da entrada em vjgor ·deste contra to, o baitco ·abra·á. ao 
Thesouro um credito em conta cocrente da qua ntia de clncoenta mil conl~ 
de réis, par~ antecipa ção da. receita, de acdôrdo com a. clausula ·7• e o ar~i 

go 1•, condiçã o 6", da lei ri:. 4.163.5-A, de 8 de Ja,neiro de 1923, cessarudo a 
actual conta cor ren t E"; de movimento. 

Olausu.w, vigeshna nori.a 

Havendo sidó crear1a no banco, em virtude de decreto legisla rivo, a Car- ·' 
teira Agricola, cujo capital (! o saldo ~ue fõr apurado pel&. vE:nda. pot· conta 
do Thesouro, 'de quatrocentas mJ.J apolices geraes de 5- %, o Banco renuncia 
seu direito a essas apolices e ao _funcclona m ento de,;s il Carteira, en. troca da 
faculdade que por est<> contrato lhe fica outocga.da,. de Instituir ·no .paiz um 
t.anco de credito immobiliario, qUe se den ominar A Banco Hypothecar · o Na- . 
cional, em cuja a dml::l'istraçã o tenha pe:r=ma nente preponderanci~ o Banco d<> 

fBrasü, mediante dondições que farão objecto d~s estatutos desse Banco, os 
quaes entrarão em vigor depois de approvação pela assembléa gerai ·de accio-
nistas do . Ba.nco do Brasil e pelo Poder L~gislativo Feder-dl: 

OlausuZa trigesima · 

A renuncia de . que tratà''ã clausula 29" retro, sô se entenderâ. feita e aca-
bada, com a approvaç'ão das ·:.;;ia:usulas 28•, :ao• e· 31",, pel:~. assembléa de accio• 
11''ist11s e pelo Poder Lcgislafiv() Federal. 
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Gtausula tr·igesi'Yna pr·im-eira. 

Os lum·os [iqui·à:os do .Bal)co Hypothecaxio Nacionà•l, definidos em sem 
:alludidos ·estatutos serã;o divididos em .duas metades, •urria das ·quaes perten-
·~rá ao Banco Hypotheca rio Nadonoal -outra. a~ Banco rio Bras~l. 

§ 1. 0 A metade p-ertencente ao Banco ll'y!}otheoar;o, Nacional sel'á, ap. 
·,pliea~a ao augJ!l~nto do fundo de ~·oogate e ~onv·er,são do papel-moecta do The. 
souro Na<ci.m;al no Banco do . Bra.si[; oem:quanto nã·o S·e t€-nirii=· esse resgate. 

· e !:lepois &es·t,e ,ternürua.Uo serã. ap-p".ica·d:a ess'a parte de lucros ao fundia de 
'reserva do Banco Hypot heaa:ri.ó Nacional em a _cções do Bã'i1co db Brasil, ou 
·em t<q,olices da divida Jil~btica'. ted!éJrrul: 

§ 2. 0 Da metade . ~be~oonte ao Ba.lic?.· -üc Bras:~ ein.caenta.· por cento 
se applicarão ao fundo de resgate do papei-moeda emittido pel'o Thesour0 e 
-outros ç:i•ncaenta; vor oon·bo de :tun& de reserva do bam·co em .ouro metaJUco. 
·:F1ndos o resgate. ·e. :oonve-r.são .essa párte de luoros será tocta para' o funoo 
·.;de· reserVta d{) b'a.nco, em metallico. ·. 

Gl~-1/,SUla trigesi>na -1e;Ju-nl'ia-· 

Este con.trnctd •enrtrarã. em vigor .ctesde :·(pe seja app-r·ovft.d-o .pela 3Sile-'ll· 
'lJléa g-erai, dios accionistas, em numero leg:tl, 'SMVO ncs pontos ainda -não 

\ . ~ . 
. autorizados PO<r lei entrando est~ em vigor doe!l'Je que sej_atn a.PJ,JI"OV:adoE _pélo; 
.Poder Legislativo F•edera:l. 

0 banco promoverá a reforma dos ·seus ·estatutos de ac.cord-o c-om as CláU· 
:sulàls 'deste cori!Jracto Ei com o dem·eto 1-eg•islativo n. 4. 635 t~, de 8 de jan<3!ro- de 
:19.23, fi.ca.ndo os wrtig,oo depencLent!es. de approvaç5.o 'do ~cà!e! I.Jegi'sJil,tivo pn.ra' 
.entrarem letJ.fi v:g.or dep•OÍS qUe ·esta , a!pporO\T,tÇii.O tiver 'lOg-ar. 

PM-agrrupho un1o'o, Os estatutos do ban'50 Só poderãQ. eer post:eriorment,o 
. allte:raodos ·medlLante ap•Ín:ovaçãJo pelo Podei- Leg.is~a.'tivo ás alte-l·a~~s feita!! 
pe1a assembl~a _geral. 

A.rt: ·2 •. • · Revogam-se as disposi~~es Nn co.ntrario. . ~ . . 

Rio .de Jane·~;.o, 21 de jul·ho. d•e 1923,. - Bueno Bnmd.ão~ :Pl~~idente. -
.João Mangabeirra . - L111·a Ca.stro. ~ .J,>Zinio .Marque11·. - L ,uiz Guaraná .. •• 
.Fidelis Reis. - N. ·.aam.:bOim~ :;::-- S-irnões Lope~. - Aristides Roclw. - Lln~ 
àolz)ho ]>ess~a (-c-om •restr:co;;ã.o). _:.. Hemriq~e Boryes .' -- J. Lama1·tine. 
Thomaz Rodrigues . - Arthur' GoZZares lkfo1·cir'l.. ·- Heit-o•r de, Souza. - Gel· 

..so ·. Bayma. -, Antune:t MaCieZ. - Ootavio Ma.ng(Lbeiro. - .Armando Bu1· 

.Ja.'l'1'f.aqu1. . ~ Domingos BarbOsa. ·- Bento Míra.,1uZCL. - Joâ() 11f Farta. -
:Vicente V. Piragibe. - 'GaàJotreélo Macnez. _,. . . Gar:los de Carrtpos. 
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Legislação citada no pareüer ·e proj~cto referente ab contractu celebl~a.Jo 
-com o BanDo (lo :Br'a.MJ, regulando a sua faculd ade .emissora de ac'Copdo 
.com 0 d.ecr.eto n. 4. 63.5, de 8 de jane:trà e ·~923: 

LEI N. 4·. 635 À ~ DE 8 DJjJ JANEIRO DE 1823 

.Autoriza a bW1tidlri-r: e, a . CO'J1-SO!idar a divida flu.otuante do Thesouro, até cv 
de [lezemôro de 1'922; tmnstere,. para o Banco do Brasil a proprieaade de 
dez milhões esterli1tos e estabeleoe o. taculdadé emisso•ra do -rnCS?11-IJ Banc;o. 

O Presidente· <:ta Re.publica dos. Estados · Unidos d·o Br,R·s·iJ:· 

Faço saber que o Congresso Nac :ona l decretou e eu sacciono' a lei seguinte: 

Art. 1. o· Fica 0 Governo autm·izado a Hqu;dar e a con<olidar por partee 
a divida fluctuante do Thesouro · Nacion<~.l, , apurada até 31 de dezembro· de 1922: 

a) refilizanclo ou contnactando as opr•ações de areà!ito,. intJernas ou .,xtér-
!las, que, f-orem .precisas para consolidar no ·todo <lu em. ·parte, a' d::v1da f.lu-

ktuan:te do Thesouro Nadonal, ·apu~da até 31 de dezerntJ-:-o de 1922, pod!endo 
.va:ra isso, estipuÚur prazos, juros,· g·a;r.antiaS g•3rae,s ou ·fh.~eciaes e ás clat.-
sula.s necessarilli.s, flaando, outrosim autori:(:lldo 'a ·COn'tractar · as cortverS"õe<;· 
de dividas do ri:'hes'ouro Nacional no limite destas·, uma vez que taes c'onversõés 

lsejarn mais va.ntrujos•as para a Faz·enda Nàcional :" 

b.) transf,er!.ndo pa,ra o Banco à'o Bras!] a pr.oprleàa.de &e d.ez mírrhõe.s de 
esterÍJnos de s·tock: ouro do fundo d.e garantia do pap.el-n:Foeda pelo p'i.eç'l de-
1!00 .000:000$, (Mesentos mil contQs <1e réis) papel por com~ da .d:ivida do Th•" 
lsom·o Nacional ao mesmo Ba nco, UJrna vez .-,~ue €'S;te se obrigtte a aSS:lln'..i!r . 
lrespoh~abiUcl:ade de resgrutar todo o papel-moeda. em cir::!I'!La.ç;ão, emitt'·.do pel<li 

h'esomo· Nzucional ·aoté· a dJRta: da. presente lei obsm·vad"J.s as H'guintes· cond!ições: 

Primei:ra - ·o Ba nco oontract:8!rá com o Governo a regulà!J:l,enta.ção da 
acuidade emissora, ·cessando, . então, pae~ o Th~«our;:; Naóonial o dlre't:} 

Ide emittir p-apel-moeda, dumnte 'O prazo 'doeont!racto o qna.l será d.e 10 3J11.nO&. . . 

·Segunda - As emissões do Banco serão fei tas sobre lastro. metallico 
ouro, á taxa de 1~ (doze) dinheiros .por ~p réis, e sobre effeitos com-

erciaes que satisfaçam as condições esti-pula.das . no contracto, serido · a 
arte ouro C(}rres·pondente, no ml;nimo, a um terço do valor da emissão, 
alvo em oo.so dE) .neces;üdade. extrema, reçonhecido por decre.to do Poder 
xecutivo, e~ •que o Banco p~garâ ac . Theoouro 'Nacional os juros de 12 -•1·· 

(.doze por cento), ao · anno, sobre o · e~c~so emittido q,ue estiver em ci~:~ 
ulação. ' , 

Terceira Logo .'Que o fundo de reserva do Banco tenha a ttit;!l'ido à 
portancia de 100.000:000,$, (cem mil contos :de 'l'é~s), pa:pel, iniéiár§t ci 
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m,ê!<mo Banco o resgate do· papei-moeda do Thesour0 N q.cional, empregando 
nessa operação todos os ~lementos de um fundo especial .de garantia e de 
conversão,. formado: 

1) com os lucros do Banco, depois de -deduzidos 10 •1• (dez por c~r.to) 

para o fundo de reserva e os- dividendos que forem de.vidos ás accões, limi-
t~dos estes ao maximo rle 20 •1• (vinte por cento), ao anno. 

2) com a importanc.!l dos dividei)dos que couberam ás acções do Bancb 
pertencentes ao Thesoum Naciona( até final resgate do pa pel-moe-da, do 
mesmo Thesouro; 

3) com os recursos 1)."!.1e forem annualmente consignados ·pelo Congresso 
Nacional nas leis do orçamento, em importancia p·elo •menos igual á parte 

·dos IUICros do Banco, levado ã conta do fundo eSpecial d3 garantia e d\: 
conversá<> no a·nno ante!'!or, emqtianto não for ultimado o resgate dê todn 

o papel-moeda do Thesuuro Nacional, em circulação na data desta lei. 
.Quarta - O fun-do esp~cia] de garantia e de conversão devem. ser ap-

pj.ioa·G.o :va aquisição de ouro metallico, ã taxa de 12 (doze) -dinheiros por· 
. •é •, 

mil réis. 

q1:1inta As ·n<:>tas que forem emittidas pelo Banco, de con'formidad~ 

· com esta lei, terão curs:> legal e poder li'beratorio em todo o paiz, e serão 
conv_er,Siveis em ouro e á vista; á taxa de 12 (-doze) dinheiros por mil réis, 
desde que esta taxa se tenha . mantidÓ, dUI1a-~te 0 praso nunca infetior 
a. tres annos, q.ue fôr fixado n o contracto, podendo ser · app!Qcadas 
a1> Banco; ·quando a taxa a.ttingir 12. 12 (doze) dinheiros por mi:I· réis, as 
disposiÇ_~ constantes do decreto n. L5~5; de · 6 de dezembr o de 1906. 

Sexta. ..-.: ··Para occoner á antecipação da Receita da União, abrirâ n 
Banco ao Thesouro, em cada anno, um credito em conta·· corrente, até an 
maximo da quarta. parte ·, da receita pape] orçada 'Para esse anno, conta 
que será liquida-da dentro do exercício; 

Setima - As acções -do Banco de presente ou dt: futuro, .pertencentes 
ã,. IUnião, ser-ãO 'incorporadas ao p~trimonio ipaJienave! ' da . Naçã~, e nunca 
poderão ser in_feriores a r;o •-1~ (cincoenta. Por cento> do total; 

Oitava - O Banco ·reformará, .. no todo ou em p_arte, por prazo não 
i:rrferiui- a 2 (!lous) annos. o saldo do actual debito -do Thesôuro para com 
o -Banco; 

. Nona - .Cessará o funcc'ionamento da actuaJ carteira de redescontos 
Banco logo que entre em vigor o contraJCto autorizado nesta lei; 

Declma - O :Banco deverá conservar ~m deposito: o our~ que lhe fnr 
transferidO em Virtude desta lei, para OS íins nella m encionaQOS, nãO po-
dm;idO alienai-o, càucional- o ou remevel-o para fôra do paiz; 

Declma primeira - O Governo estabelecerã, no contracto que vier a. as· 
signar, todas a~ condições que julgar necessarias ou convenientes ã flsca· 
Iização dos acto!l do Banco é ã defeza dos direitos e: interesses do T!lesouro 
Naci'onal. 
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Deci{na seg.und;:; --,-- O Presid.e'nte do Bancq será livremente nomeado e 

livremente, qei:n)tffÍ'tq;:'p·~io f ·residente .dâ RepubÚcà ê tel'á direÚo dé '~vêtq" 'a 
quaiquer' delfb~rá\ião :da diréict(:)rÚt. ··. · . ' ·· · 

Art. .2."·0 GOvernO "poderá ,pe:tmHtir a emissão na mesma base desta•rêi, · 
qu(lndó~có last,ri~; ourÓ'· fo~ .de:pos~fado ;em' poder de à:gerites ou corresponden 4 

tes ' do Bane~ dq Brash no Exterior ... . 
Art. 3.0 ., :Re~ógam~se a's disposições em contran~. 
Rlio· de Janeko, . 8 de Janeiro de 19.23, ·102° da Inàependeneia e s·5o da 

Republica, A'l"t'h*-' da Silvá Bernar4es -A. R. Sairopaio VWal; 

· LEI N .. ·4;.595 - D~,l8i DE ouTu:âao. DE 19-22 

Equipara ás letra~· 'e•; ?iotas 1Íram~sin'ias : .da Of14'teira de Recl'e.sdonto os :tituios 
dó.mh~':testimo do ThMouro de 31 d~.Julho de 1922 

Art. L° Fiéa o;::P.tesídeÍite dà :'ReinibÚca autorizadO a abrir; pelo Minis~ 
teria da FazeiÍda >' o ' érêdito .· e~pecial de 291:307$·500, destinado ' ao pagà~erito 
de juros ú ápóli~es, custeados pelit. v~r-b>i 4" do orçaliiento: d? me'~~ ~i:iJ.is
terio, para o exerd~io de' : 1920. 

Art. 2. 0 . Fi,ca~ equi~irad~s' ás letrá~ e itotas promi!!sorias refer?cias no 
art. 15 dó decreto n , 14.635, de. 21 ç:e Janeiro de ·1921, os titulas dj) empres- :1 

limo contractad,o pejo Thesóuro com · o Bane~ do Brasil,: 1:lm 31 de Julho .do 
~orrente anno . 

. ArL3° Revogam-se 'a:.~ disposiÇões em {)Ont:J;·aiip. ·.ra>~: .. ~~.·~d-fa .. : 
Rio de Janeiro; 18. de · Outü.bro de Úi22, 'lÓct• da Independer:cla e "' 

Republica. 

DEÇRETO N. 14.635 ~ l'>É 21 DE~JANEIRO DE 192,l 

~ii'P1'D·ua o ·i'r;~ulan~AentO, pari}· ·.o<i erviço: CÍ!J, Carteira . a.e' Rediesoil'J!Í/os; instituída 
~o Banco âo Braisil 

.. . ~~ 
O Presidente da .Republica· 9os Estados Unidos do. Brasil, tendo·.;~ 

vista o art. 9", da lei .n. 4.1.82, d_e 1'3 'de Novembro de 19;20, e modifica~Õe~ ·. 
constantes (lo art. 50 .da lei iL 4;230 de 3i .de . pezembro ·seguinte resolve. 
<1Pprovp.r o 'regulamento "que a este a~ompanha e. vài, ' ass~gnado' pel~ Minis-
tro de Estado .. ÇI~)3_. Negocias dÍi Faz~nda; para o serviço da ;Carte.ii:a: de Re-
'\)escontos, instituiCi.~ no Banco do Bri<~il . 

Rio de 'Janeiro ·21 ·de' .Janeiro .de ·1921 ' 100° da J,n.depe·ndenria e. 33•. da 
·:Republica. ~-·Epitdt;io P~ssô'a. - Homero ~aptlsta. ··~·-•'.c' ·· 

,; 
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CAPITULO I 

DA CARTEliRA · DE REDESCONTOS, DAS SUAS FUNOÇÕE!S, SUPI!IRINTIDNDENCI! 

FISCALIZAÇÃO 

Art. 1.• A Carteira de Redescontos, ~nstituida no Banco do Brasil, pelo 
art. 9•, da ·lei n. 4.1-82, de 13 de Novembro de 1920; modificada. pelo ar-
tigo ·50, da lei n. 4~ ·230, de 31 de Dezembro de 1920; e de aooôrdo com 08 
\ajustes celebrados entre à-.-União e -este banco, em H de Dezembro de 1920 
e •..••.... do corrente ·mez, tem a seu caxgo o redesconto de letras de cambio 
e notas promissoria~ em moeda nacional, na. conform'idad·e dae disposicões 
co :l)resente regulamento. 

Art. 2.• A C<u-teira, não obstante as suas operações se effectuar~>m em 
nome e sob a responsabilidade do Banco do Brasil, terá administração, caix~ 

e contabilidade á parte. -
-Art. 3.0 O Presidente do Banco do Brasil exercem, a supcr intendencia 

da Carteira, sem ouvido em todas a8 su;as o'peri!lões, decldãrá. os recuraos 
· das deli-beraÇões do Conselho de Administrações (art .. -Ü ; § 2°), tem ·o direito 

de "véto" sobre a~ .deJiberações• ·do Conselho de AàÍninistra.ção ~ nas opera· 
ções de redescontos (art ·11, §· ·3•) e nomeará, promovem, .-liee-nciará, de-
mlttirâ é punirâ os funccionarios nos termos do art. 9°, § 7°. 

'Art. 4.•: o Governo tem o direito de fà:.Zer iinspeceionar, <~.:uanao e como 
entender, os -serviços da Carteira de <Redescontos,. podendo examinar livre· 
mente todos· os ·.seu_à livros e documentos .· 

Art . 5.• ;3em~re que julgar conveniente ao interesse geral, o Presidente 
da Republica pode rã, ouvindo o Conselho de Administração da . Carteira, res· 
tri'ngir o serviço desta .na Capital Federal ou nos· Estados, sem que possa. o 
Banco do Brasil obstar a medida · ou recla;mar indemnização de qualquer 
~pede. 

Art. 6.0 Fica entendido que, no <'~o de resolver o Governo rriBl' o 
banoo a que se refere o art. ·9, principio da. lei n. 4.182, .de 13 de .Novembro 
de 1920, cessam immediatamente o funcc!onamento da Carteira, não poi 
dendo o B-anco do Brasil .;;bstar a medida ou reclamar indemn-izacão sob 
quàlquer pretexto. 

QAPIITUL.Q li 

DA ADMINISTRAOÇÁO E DO PESSOAL DA CARTJ!IIR.\ 

Art. 7.• A Administração da Cartelr a de · Redescontos incumbe a um 
director, cidadão brasileiro, de reconhec:~ competencia profissional , e ~ 
liV'I.'e nomeação .e demissão do Governo, ao' qual serão a~tribuidos catego· 
ria e vencimentos iguaes aos dos directpres do Banco do Brasil. 

Paragrapho unico. Have~, além • disso, um Conselho de Administra~ 
composto de tres membros; a saber: o Dtrector da CarÚ~ira; um dos Dite-
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ctores ào Banco .do Brasil e um -dos- membros ·do Conselho Fiscai deste iDBti-
tuto ambos designados pelo Governo no raez de DezeiJ:l,>bro de cada anno, para. 
servir no .anno .. seiu.inte:L · ~ 

Art. 8.~ No caso de . vaga, por faUecimento, renuncia ou impedf.mento 
prolonga_do, .sêrão su1:!stituidos: , 

1•, os membros do Conselho de Admfnistração por outros :lirectores do 
Banco do Brasil· ou membros d-o seu concelho fiscal, desi.gna.dos pelo Gov&-
no, os quaes - ~r~encherão · o tempo que restava ao ' substit\:iido ; 

I . 
2•, o direct?l' da Carteira, media,nte ac oo do Governo, observadas as 

exigencias do art. 7°, princd·pio. 
§ 1.• No caso de impedimento occasãçmal, os substitutos do 'llirector da. 

éartelra. e dos · membros do Conselho de Administração serão designados, 
entre· os $eus compan-heiros da dit:ectoria, pelo presidente do Banco do Brasld. 

§ 2.• O não comparecimento . a tres sessões consecutivas sem .caúsa jus-
tificada determinará a peroa do cargo de membro do Comselho de Admi-
nistração. 

Art. ·.9.• Ao director da cartéira de Redescontos compete: 
1', d!lcid::·; ou'V'lndo- 'o: presidente do Banco do Brasil, todas as operações 

de rede:.com:o; 
2•, ã:etenninar, de accÕrdo com o mesmo, as condições em que estas po- , 

deráoz ser feitas nos . Esu..dos, direc~ente pelas agencias do Banco do 
Brasil; 

3•, observar e fazer executar Úelmente este regulamento e a~ r~"--luções 
de. Conselho de Administração; 

4•, a ssigtnar. a coi:respondencia e o expediente da C~eira; 
5•, ass ignar com o contador os balanços geraes e balancetes mensaes e 

.. ·semanae,~?; 

R•, a dvertir, censurai' e suspender ·ot:l funccionarios da Carten; 
7• propôr ao presidente a nomeação, promoção, demissão ou licencia-

mento dos mesmos 1)mccioharios; 
s•, conhecer e fiscalizar a situação e responsabilidade das firmas e ban-

cos que ope:ram na Carteira; 
9•, _apresentar ao ~mstro da· Fazenda -t> . ao presidente do Banco do 

Brasil, um mez ant es da assembléa gei"'d.l <Jrdinaria deste estabelecimento, 
minucioso relatório das cperações e ocoorrencias priÍJ.Cipa.eg da carteira du-
rante o anno precedente. 

Art. 10 . Ao C<>nselho· de Administração compete: 
1•, fixar · a· taxa dos redescontos, tendD em attenção a situação geral do 

Paiz e p eculiar, d& cada praça e o fim vara o qual é estabelecida a Carteira; 
2•, i~stitu!r e rever p eri-odicamente •O registro dos bancos e firmas com-

merciaes d~ Capital Federail. e dos Estaüos, admittidas a operarem directa 
ou lndirectamente com à carteira, piOdendo tomar por base desse serviço o 
jâ organizado pelo Bane<> do Brasil: 
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· 33 , flscalizat todo o servrço da Cart~lra, !<l7a:hdo a:o conheclfruinto do 
presidente dó Banco do B~as~l, ··ou, se este não ";>rovf.denciar,: aQ :Ministro da 
Fazenda, as irregularidades porventura notadas; 

4•. approvar ou impugnar as ihstrucções organizadas -pelo director da 
Carteira · relatr~as ás funcções e provimento do péssbal des~. 

Art. 11. O Conselho de ~dministração nunir-se-ha aos ·sabbados e 
quanuo o presi-d:e,nte do banco convocar, e sómente podocâ. f-~n.t:Cionar com 
a presença de todos os ~us membros. 

§ 1.• As suas resoluções serão tomadas · poc mru~ri!i. de votos e -constarão 
da · acta lavrada em li'Vro eS')lecial, assignada por .todos;: 

§ 2.• Se surgirem !JIDbaraços <Ou .duv-idaS nas ·delibilra.ções ·d..~ . _Conselho, 
qualquer dos . seus membros poderá solicitar a audiencia do pres;dente 'do 
Banco do Brasl:l; se fôr impugnada álgmna· deliberação, qualq,uer ·déHes tem 
a faculdade de recorrer para o presidente, a:o ·qual: serão presentes os do-
cumentos necessarios para o estudo e itnmedia.ta solução do casv. . 

§ a.• O presidente do Banco do Brasil t~m sempre direit~ de vedBil" qual·· 
. l . . ' 

quer del~beração do conse:ho. Se a maior~ .do conselho não se con.formst 
con, o véto' podei-é., expondo as suas. razões, subinetter o ·caSO ,a,o Ministro 
cia Fazenda, que decidirá afinal. · .. 

Art. 12 . O pessoal encarregado do serviço da C~t'::ira com pôr-se-ha ·de 
um eo!ltador, _ de um caixa ou theso.~refr·o e· dous auxiliar;es . nec.essarios~ 

P ;uagrapho unlco. ·Esses· funcclonarios ser_ã.o tirad<Js· preferencialmente 
âo pessoal do Ba.noco do Brasil, e terão às attribuições que ·_I:hes forem desl· 
gh«da.. peJo d!rectar da Carteira.. · 

CAPITULO III 

Are. 13. As operações da . Carteira não de~erão exceder, em 'um só mo· 
mentú, dto cem mil cont-o~ dt. rê!s (100.000:000$}; salvo autoriZI:\-ç;ão especial 
ao Presidente ria Republica . Nes.s·e caso e;x:cepcio~..al,; · fica o Banco do Brasil· 
sujeito ~ ad'optar ~ taxa que o Governo determinar"' para as operaçõet! rea· 
!Jzadas além do Limite acima fixado. 

Art. 14. A . Carteira operarê. ~om banCi)s ou ager:tcill.{!' de bancos esta· 
belecidos na Capital Federal e nos Estadps, inscriptos no · seu registro {ar-
tigo 10, n. 2). 

§ 1 .• S6niente poderão ser !Iiscriptos neste registro, para ··qpera:rem com 
a Carteira, os bancos· que tiverem realrzado no paiz . o capital minimo de 
-cinco mil contos de réis (ii. OOU: 000$) •. 

§ 2.• O banco que tiver figurado em titulo rede~contado, ~ão pago in· 
tegralmente no dia do vencimento, ficará excluido' de qualquer outr:. op&-
ração oom a Carteira. 
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§ · 3:~\: ó's ·l;)ancos · ·portadores' de ti:tulos- redescontados e seus administra-
dtt·es fl~~ri/·obrl~<fbs :·~ ·~esa;ctr . ~ :'~rejuizos, .Perdas e· damnos a que de-

··-, ', ..... _ .. - b·, , - I . , 
rem CUl.\~a, ;,-,~écotreJ);tes de ';Sim,úla5J.áO;. dói-o, fraude· ou negHgenoa., sem pre-
jUíZO d.ail·: ve-;,~ii ·,e~ ·:q4e.(inoorrerém. 

:Art: 'Ç"i ií :: :~ 'éó seril:o adnütti·dos a redes-tonto: ·[etras de : camlbio ou ' notas 
promis;<:H?l~s. ·:~e · ;V~l~· .i:ilio. \.n;t:ooqr f!. 6inco 'contos de ré-is (15 :OO~$), paga-
v~is e~ :m'oeQ.~ na.cional, .. :Q0r\tendo .pelo memos duas il;ffias individuaes ou col-
~ctiva;: -~e; ~gric;;,itd~~s . : . ·cGmr;ri~rciantés · 'op. · industrj'aés de ~econhecida ido-
~ . •' . . . . ; ' ' . ~ . 
neidade_, C!lJO '·' il:r.a~o · de. : v~nçltnento n~ ~x;ceda : d~ ceJ;~to :'l. vb;üe dias; ·conta-
dos d<t - ~t~ ·de{ ~edéscon.tcis. . .. . 

§ 1.0 Em. _:i·g1l·~·~:à_~e _de cooÍHhçõei!, dM-se-ha • preferencia aos ' tit~fos de 
menor praz-o: 

§ 2.0 . só . 1>erab ··a:coeitos para redescoutos .Htulos que não resultarem de. 
begOCÍO~· !ló I;~ra eS~ec~jaÇão e cWJa'· impOr~ncia teriha sido OÚ deva ser 
applicafui. ~>nJ ,le?ittmás 'trarisacções de movimento, relativa s á industri:;., 
·agricultura .(f cÓ1ni-p.occto .. : 

§ 3.' . Sêrá. ' Jrii~r~rog~vel o pt~ze: do ~rencimento dos titulos. redesconta-
dos, re;;l!()nd~nd~ . o dil'edt~~ ·da Cart~lra pela .: illfracção desta disposição. 

§ ·4-9 os· titulas da Carteira de ' B:e.descontos · .do Banco do Brasil serão 
admittidos a· réde§~ontós . deooe que tenham os _requisitos estabelecidos no 
~resente artl!j'Q ~'. ''q]ie ~> vérificaçã.o de!? ta circ~ImsÚilnÇia _ tenh21. sido ~i ta 
por funccicinario . _para is~o eXJpressamente designado pelo Governo. 

Art_.. 16. A ' tàxa -de redesconto .não ·poderá ser -inferior a cinco .por cento 
tact. 27 da. ·iet p ... 4. 230:; ·de. 31 .- de ~De~embro de 1920),e . será . f ixada pelo 
.Conselho de ·_.\tJ.~iri.r~tt~ã~ nos terrn:os do art. 10, n. 1). . 

Art.- 17 .:. Para ·'as oJ.).eo.;açÕes· do -redesconto, o p-resi·dente do Ba nco 
do · Brasíl .:r~~i;i~~ do Ministro éj.a Fazenda, tpdas as vezes que 
Julgar necessario, ·a, ··'conven.iente .somma em notàs do Thesout'Q Nacion~. 
JUBtitícanllo de~i·d~mente cada ;urri~- das · requ'isições. 

. " I ,. . • 

Art, ,18'. A 'requisiÇãO.· dever-á compteh~nder nã,o -sÓ a somma 1-ndispen-
,savel para . r~à!izat -~.:~ qperaÇõe·s· co~tratada's, como ai~da a qué fôr julgada 
_sufficiente para ' .;iue~d:;;i.' éÓm . ;rompt.idã,o :~às,. negocios de mai-or urgencia . 
O 1imite desta ui !;i ma impo-rtancia, ~ cuja· desi~naçã.CJ na escript!L da carteira 
far-se-ha .seb ·: a: ·denomi:riaçã:t> "-Fundo d'e Rédescon~o". serã. determinada 
(llediant.e. acto ·do: :I}!!ni;_trq da Fazend~ : 

Art.: 19. A iffiportáiida ·que e:x:ceder .á s necesskla;des da: Carteira e do 
"Fundo de·· -'Redesoontos'', J}re:visto no· artigo a hterior, será entregue m·en-
satmente ·-a.:; Caii à :~e , Amortizaçã o, . afiml de ser opportunamente inciner ada. 

§ 1."• As .- R.Pi.:i_s':-d~~tinadas . â. incirieraçã:o .serão éontàdas e empacot adas 
I]a Presença-'' de ·U:m . ·membro· do conselho que com o caixa rubrica rá cada 
~acate. d~Pdis. de ,de;jda:mente laqr~dci e . marc~d,o a sinete, d~ modo a tornar 
evidente quaLquer . Vóiol~ção. . 
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§ 2. • Essas notas assim empacotadas sà'ão diaciamente ;guardadas em 
cofre, que eó poderá ser aberto por duas chaves di1ll'erente8. Estas ficamo 
em ,POder do director e do caixa da. I(Jarteira, a,os quaes ·ex.clusivaroente · In· 

curobe a 'IJrir o oofre. 
§ .a.• A incineração, que será pubHca, far-se-·ha todos os mezes, em dib. 

prêviamente communlcado ã Caixa de Amortização, presente o respectivo 
inspector e um membro, pelo menos, do co!ll!elho !iscal do Bamco· do Brasil. 

_Art. 20. A carteira publicará, com a assignatura dós respectivos dire· 
ctor e caixa, no primeiro dia utlil de cada 6em:ana, o balanço demonstra.. 
thlo <t"' sua. caiX4 ·de operações na sema~ · anterilor, tornando esta prow.. 
d~ncia extensiva a todas as succursaes, agencias e fil!a-es nos Estados . 

ÓA!BITULO IV 

DA CAIX-\, CONTABILIDADE, DEJSPEZAS E APPLICAÇ:io DOS LUCROS 

Art. 21. A Carteira terâ caixa e contabilidade pt:oprias, cumprindo aD 

Conselho de Administraçã.o dar as necessarias instrucj;ões sobre a escrl· 
:.;turação .em livros especiaes, observadas as disposições do Codigo Com· 
mercial a esse respeito. 

Art. ·22. A Carteira pagam ao Governo os juros de 2 · o/o a,o anno sobre 
as quantias entregues de accOrdo com as requàsições de que .trata \() art. 11. 
Esta taxa poderá. ser augmentada pa.ra vs fornecimentos · futuros, quanoo 
tenha sido excedido o limite previsto no art. 13, ou em caso de expalll!ão 
anormBJl de negocios ou trans~cções . 

Art. 23. Os lucros liquidos auferidÓs pela Carteira :;;erão divididos pela 
fórma seguinte: 

50 o/o para o Banco do Brasil, e ' 
50 o/o paca o Fundo de Rt:desoonto ·d·a ~eira. 

Paragrapho unico. Quando esse fundo ·âe · red:oscont;;. atU.ngj.r a dez .por 
cento (10 •j~) <lias respctnsabilidad-es da Oau:<teira :p.a.ra com o Gov~rno, -a. jm-
portanci<. exoediante Sará convertida enL -ou11o , c) el~tregue a este :vara se!' credi-
tada a:<> !u.ndio die resgate .do pa'J;,el-moeda . . 

Art. 24. Da quota dos .lucros attribuidos ao Banco do Brasil na fórmà 
do art. 22, ·lentiega.r-.se-hã,o s.emestralmenttl a. . titulo de gr8til'ieação e3pecio.l 
d!aus por cento ao pres-ide:rut.e .do Banco d:o :3rasil,. tr.:s por cento ao dire-
ctor da C~. d~nhS por cento a cada um .:1os membro~ do · Conselho ele Ad· 
m:inistração ~ tres por cent{) ao t.-essoa!l r-estante. c!'stribuida esta ultimn parte 
a juizo do mesmo Conselho . 

.Art. 25. cess'1ndo as funcções da .. C:ll'tel•r-a. ·"m virruàt da tundaçã.o do 
Bamoo a que se refere o art. g• do d:ecreto uurner0 4.182 de 13 de nv\'e~nbÍ{I 
de 1920, o fund·o de redesconto (art. 23) ~xl-si-entE- ser~\ uransferido 1n•ra o 
o,Huwdo Bam-co. 
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DISPOSIÇÕES GEJR~ · 

.Art;. 2 6 . Toifio o. aQÍivo · ,da Crurte.ira. de Re~e,Sc~·tc's, .r:espond.ê . · intag-ra.l ~ 
precitJ'Ua~hte pela: rés~it:uiçã.o a 0 Thesour:a d~ ·irrwort:!\-ncias- ·deste l"ecebidas. 

Art. 27: :o .dir:ector · da Carte'ira, o ca;ixa., .o ' the~o~rei~o e ós demais func-
• · . ' • ' .. • I . . . ' • 

cionarios ser~o re,sponsav€'is pessoai' e criminalmen;te por dolo ou. culpa·, no 
cu~prlmeríto de suS::s ,obrigações . 

... 
Lei n. 4. ·2:ao, de :n -dJi! ·· dezembro de 1920 (Orç:a a Re._:-~itia GeraJ. q1: Ret>.n·-

blica para• 19·21)> 
"Ar.t. .27 . A ta:K!a clp red'esoonto .. ·de {!UJE> trata o art. ~ã. § 1~. do · d-ecl1eto 

n. 4.182, de 13 ··de ·navembl'O de . 1920•serâ. f-ixada no mininio de 5· <ilo, fi.ca.ndo 
0 lim!·be maximo da. .mesma fa:x;~t a criteTio d') conselho· de adiDiriiMraç~ ·da 
carte:ra. a. qu~ se refere a mesm-a· lei.,. · 

DE'CRJ!<'l'O N. 4.182 -c- DE 13 DE NOVElM'lRO- DE 1920 

.Autorizá o Governo a fazer u1n.a eTniss-ão. _lle papel-'Ynoeda 

O Presidente da Repubhica dos E stad:os L;':tidQs ·do Brasil. 
F'aço saber q\ie o ·congresso Naci-onal 1:i.ecretou ·e eu sanc.ci6no a ~'6So-

lução seguinte: 
Al't. 1. o .AJo fundo de gàr:antia· inS'tituido pei.o 'art. 2° oo tlei n. 58~, éie 

20 de julho de 1889, a.Mm do ouro arrnoedaàio e '_ em ba.rna <:J.11E> o Theso.uro •poS.:. 
sue e for aclqu;ric1o, -s-erão incorporados. 

a) a !mo1]·rta.nc:ia ql}e es apu;rar na· Hqti!dação dos convemos inteni.a;ci'ó-
lnaes ce}ebrac1os· ·e que o Governo -celebrar oori:J: o objectc C\e ·oompra El venda 

ou .p ermuta~ de Jnerca;d~ri'a: 

b)a importancfoa dos j·ur-os dos •titulas . da div-id a . externa nacional (!Ue 
o O~vern~ J>Ossue e for adq~irinda· até ·q'!le seja_ consurriacio o r~pectivo res-
gat~. nos termos ã.os coiJJtractos vig.entes. 

§ 1. o Do .. saict.o que oann~~ente se veáflcar na ar.r~t;!L!iação do~' impOs-
tos oem OUQ'O, -prugas as <iesplezas nessa esp.ecie . . ~;~ ·d!eduzid-a ,a · quo~& .cm:a.a ... ~m 
·garantia d'e oparações de crecli•to (art. 5°), metade serâ applioada"'a-o pago!!~,~ 
mente d:e i!loopezas em papel (-art. 2° , .n·. ·rrr) da lei ·n. 3 ~ 979, die 3'1 die ~
zembJ'O de 19•19), ·e a .outra ~metade serã. d~stinada, em .partes igua-es, ao 
fundo de ga:ranti-a e á incineração d!o p.a.pel-:ínooo~. · 

§ 2. o To~a e qualquElr renda our0 _exttá.-orçame~ltaria _que _for arrecadada. 
será inoorpora.d'a . ao funda· de ga.ra.ntta. 
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3. • Desde que o pa~elcmoeda ci:rcuu+n~ importe ~1ti" um. ni.hl:hão e qu:-
nheptos mil contos. d'e réis, a . quota que é destipada. á :f!u!j. .rn<::ineraç_ão será 
appUca;da ()()iJD!O, r.eforço, a~ fundo de garantia •.. 

§ 4 .• ·O ou;ro amo·edado ou em barra a que se refere .o ;i.rt: 1.0 rião pod~
râ. ser retir~d~ d!o fu,ndo ·de g'lil.l'3:n.tiá,_ sob pepa. de respCil)Sabilídade do Pre-
.s1dente da Republic~· e do,

1
Mànistro da Fá.z~n...ia que Q.eontrario. d·eterminarem 

e sob pena de {!emissão e processo criminal do furiccdonario' ou·. ~1!-:iwciomi

ri!o-9 qua o executàie:cyJ.. 
Art. 2. • Poderá o Governo a:pp1-ieár á . cunhagell! de· m6'eda de quinhentos 

mil e· dous mil 'réis a prata que 'possuir e fõr ·:i,d.q.uÍrin,do : este se;:~iço ser~ . . \ . . • . ' ' 

feito na Casa daMoeda, . 

§ 1. 0 A dlespeza c01:responà:ente il-0: _:-cmf..o da -prata ~~1'~. -esctip.ttirada." 
o titllilo "Conversão .de· esp·eoie''. 

§ 2 :0 ' A rneleàla subsidiaria que for ·ounha.àa s6 será. posf...q. ~m· cl-rculaçã~ 
depo's que h~er sido incinerada· igual quan~ia .em p~~el-Jt.~•ed~. ·· 

.Art. ir.:~: ·para ·· acudir· âs necyssi.dad:es :urg<!nte~ <io comi:nercio e da pro-
à!ucção por motivo de· cris~ exce!Jcional, .· po<le<ri,1 o Go:Vernq eJi:liti~r. no's termós 
da lei n . ;3. 546, de 2 de outubro de ·1918, e ·empre*'ar até a qu<$Üá .de 500.000 
c·0ntos de réis .érn •ernp~estiriios aos .Estados uor interniedio .do. Ba·nco do Brasil 
ou mediante redesc~~tas por carteira esp~cial que fôr estab~leoid-"1. ou p~r 

._:florm.a -qUe julgar co-nvendemte. 
§ .p Não exo.ede.rão de um a.n-no oo po:'al>OS desses- emp-r esti.riws , nem de 

8 ~lo os respectivos juros e serão garantidos; .·na f6rma lliltlal, com a polices da 
divi~ p-ublica feder'a.l, bilhetes do Thes'Ouro N3-cil0nal e ~.,utros meios qne se 
reputoeari sufficientes e seguros . . A ill).por-~n~ia dos juros, converti·da em es· 
peoie, r·e1fo:rçaírá () ~undoo de ga]'8.n·tia e a d.o ,eapital ser>; incinei:"aà:a á me-
dià:a que forem solvidips os e~pr,estimos. 

§ .2. o Si o :('undo de garantia não bas~ar pll_ril! a emissão, .poderá o Goverllll 
reforÇal-o. com títulos-ouro da divida externa nacional até que seja cori· 
s~i:nado o respectivo resgate :rio.s termos dos c.ontractos · vi~entés, e com 
outros ti•tulos·-our.o que lhé' for~rn da<loo em ga.rant.:a ou pag-tim:en to de con· 
V!enioo ·internaclonaes ha relação· .. d~ :1 para 1 e com o ,tbati.rrue.n.to não me., 
nor . de 10 oi~ do resvectivo· valor nom.i:riaJ. 

.Alrt. -4. 0 :l.i'ica o Governo autorizado ·.à; ap.plicar tarnbem o valor toW ou 
pardal ~ operações d~ Cl'edito qrte r~Úia.i-, em virtude .. da. autorização que 
jâ. se contem na lei n. 3. 979 de 31 de dezembro de 1919, :ut. 5.8··: 

a) ·~rn benefJcio da producção nacional, sob a f6nma· que entender mais 
eJlfdcaz; e,_ 

b) n~ constituição em Londres e Nova York de uq1 fundo especial! afim 
de &erem del•le utilizados até'' 50.000 contos na. oomP'l';l, e venda de cambia~ 
conlfo~ instrucções que e:x;-pedir, para ai;ttender ás ncofi!OS'idad~s do r.ryrn· 
mercio legitimo de cambio e conter .as bruiicas osci.!laçõ.es deste. 

Ari. 5. • ô Governo instituir á ~ fdséalização doli bancos. e 'casas banca· 



p::tra o -fim d~ prevenir ou · cohibir o jog>o sobre o cambio, asseguran-
as ope':r'aÇões legitimas; observado ·'o se~uinte: ' 

1', no c.ontrato de. cómp~a,- e . ve;nda 'da~ camhiaes dev·erão sempre ficar 
os nomes do ?omprador e do vended~r ;-"'' 

2', si'í:o prohibi-das as Üquida\;ões por. d1f{erença das operações sobre le-
tras de carn.bi.o e moeda. metalli9a; 

3', os· bancos e, hlstitufçõ·e~ ,que ocperem . com cambio deverão r ealizar, 
~o Thesouro Nacionrui, um depos'ito que será fixa do pelo Governo, tendo em 

a importançia . da$ operações .' 

1.~ Poderá o Ministro da Fazenda; q·uando a conveniencia o indicar: 
tL) exigi·r as provas _de que as operações de compra e venda de çambia~s 
reaes e legíbmàs, .P,m;ohibfndo~as em caso c•:mtrario; 
b ) Impôr multa;s .correspondentes, no maxtmo, ao dobro da transacção, 

no minrrnu, de 5.:000$, ás pessoas ou ás instituições qu8 infringirem os 
preceioos deste artigo e .as Instrucções do Ministro da Fa2lenda, ·tendentes â 

execução da ,pr·esentE' lei; .. 
c) as concessões 'para funccionarnento de novos bancos ou casas· ban-

carias, bem como as renovaÇões de cnnc.essões já eJci.stentes,, dependerão dli 
de contribuir eoom um quota de fiscalização ·a ser f ixada _ pero 

' à) estabelece;.r outras condições e cautelas ·_ 'qu e forem ne-cessarias ·par« 
regularizar as operações . camliiaes; 1 • 

,é) fixac utha, quotS: de fiscalização bap.daria de cujo pagamentC\ depen-
derá o fun:Clcionámento de novos bancos e, casas bancarias e a renovaçãu d<e 
concessões já existentes 

.§ 2." F lca autoriza do a .reorganizar os serv.íço.r;; a cargo da .Camara Syn-
por fórma .à melhor assegura r a efficiencia de que ' dis -

arhio . 
I 3." l!"i-ca o Governo autorizado a expedir os 'regula.Illentos n.ecessanw, 

deste artigo, . wbrindo os necessarios rxeditos, e bem ass:m 
a consolidar , harmOnizando-as quamto possivel; as disposições vigente:; " SO- . 

lbre socieda,des ananymas e banoos. 
Art. 6.0

· E' o Governo autorizado, a bem da regularidade das opetaÇõio,., 
rever ii ~odtficar, de <t;ccôrdo cqth os Es.tados, no ·· que lhes dis se! 

respeito, os regulamerioos . em v-igor sobre Bolsas de Mercadorias e Caixas 
d~ LiquidaÇão. 

7 o Sã'o su•pprimida:~ &s actuaes restricções a o c'ommercl,C> e á ex-
dos ge11eros àlimenticfos de primeírá neces~iidade, fidan!lo, e?tre· 
Governo auooriza do, em caso de ca rencia de quáiquer desses ge-
intervir nos merCJados para formação · dos stocks que forem indis-

abaste~ime·nte> interno do pa iz·, abrindo ·p~rà ísoo ps n.ecl's'.i&-

.. 
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.Art. 8 • Presta rá o Governo ao Congresso Nacional completa ihfD<"ma. 
çãG oo use• .que fizer db autd'rização da present~ lei, 

4J't. 9.• Fica instituída no Ban-co "do Brasil, sob a au.perin<tendencia do 
presi!!ente desse insütu~.o e a cargo d.e um .director ue nome_aço do P-residente 
da Rermlbliea, uma carteira de Emissão e Redesconto, ·coi:n caixa e con.tablli-
·da.de pr<wrias. ênU!.·~anto ·não !for .creado Um 'ballCo especia.l ·pa.ra esses fins. 
O ·lirni-~e •de operações dessa ~arteira. será de cem mi-l contos de !I'éis, .e não 
pode~ ·ser excediC.o ainb.o em caso ex.cepcional. por a.cto do Presidente da. 
Repwblica. ficando o banco -sujetto, pela _ emissão que exce!!er âquelle limLte, 
ã taxa que o Govel'no determinar. 

§ ·1:• :Só serão admitt'idos a redesconto effei>tos do commercio_. :ietràs de 
cambio e saques emittidos em moeda nacional; á ordem. -de va.Ior não in!e- . 
rior a •5 :000$, devidamente sellados e garantidos, pelo-"menos. •por duas tit'lll88 

commerciaes ·ou ban~ias, plenamente iC:oneas. e mata ·<> banco q-u~ ifor .por· 
tador, cujos fundos de reserva tenl).arn com o capital' rea;Iizado uma. relação 
s~iclente, a juizo do Governo, :para assegurar a.s ~era.ções . O prazo dos 
tl:tulos red~ontados não excédel\á de quatro mezes e . a taxa de redesconto 
Q.e, ~ ·% ·a.o anno ,. :Só serão adrni<ttidos a redescon-tos ·os ·pa,peis ernittiC.os .para 
fins agrícolas e i-ndustriaes, fiçando. excluído o ipapel de especulações mer· 
cantis ou que .proceda de operações sobre bens de raiz. 

1§ 2.• Contra, o vail.or integral dos tt!tulos redescontados, o Banco do Bra.sil 
entregará 'biLhetes que terão .pleno poder li:beratorio e cujo montante serâ 
estrletamente UmitaCo ao total daS ' o-perações, 

§ 3.0 Os bilhetes, quo poderão ser identicos aos do Thesouro Naciona~ 
com a ins:c.ripção do numero, data . da ·presente lei e c·aJrimbo do banco. ·pode· 
rão ·ser fornecidos pela ·Oaãxa de Amortização, rpelo custÓ, e e:x;cltiaivamente 
destinados a -redescontos ; a reSpectiva im-portancia sem retirada ~ circula-
ção -par ooca.aião do resga.te C:.os f!5,tUJlos, 1no dia 1mmedia.to ao do -pagamento 
irnprorogavel. 

§ 4.• A importancia dos juros nas operações de redescontos seM. escriptu· 
. r:;tda. em conta eãpel'ial e será destina-da.: 30 o/'o a.o Banco do Brn.sil, 20 % ao 
Thesouro Na.cional, ,30 ·% á formação do !CunCll •de reserva da carteira.. e 
20 %, -conv_ertidos em ·ouro, a.o fundo de garantia do -papel-moeda. 

~ 5." A Carteira ·de Emissão e Redesconto 1podem -operi:tr dentro das coD 
dições acima estabelecida~. -com firma.s commer.ciaes e bancos. dos Estados. 

1§ •6.• o ·presidente C:.o Ba,nco :do 'Brasil, o director -da Carteira e o thesou· 
relro serã7 responsavei-s, pessoal e ·criminalmente, ·pelas infra.cções. por ex· 
cesse. ou ne:gilígencw .• ·dos disposi!ti vos ooneernentes â.s operações de re,~escon· 

tos e emissão dos respectivos bilhetes. 
§ 7." O Governo ajustam. com o ·Banco O.o Brasil as· condições para o re-

gular ·movimento .iUt Carteira. correndo ,por conta deste instituto todas as 
des·pezas. 



·§ !8.' Fiça •creaC:·o um conselho de admi•nistr-ação composto C:o -director ·da. 
>de. U~ db~· ~dir!'!CtOrE')S ·:do _banco e de 'um' ~embro do CO~S~lho d'iscal 

designados · annua,lm~nte· pelo Governo, para e:x;a,me e .decisão das ope-
re'g{llar ~ ·di~trlbui·ç~~ .pel~s iba,~·}"'Q~ da. :Ca,pital •Fe~al e >dos. Estados 

quant1ilm él'o :redescohto; qliepoderãp reali~af• assistir á ·incinera.ção dos!>~
resgatados . e bem ·assim . eriicitmirihar •todo o seryoi,ço da Carteira, tudo, 

~so de ;duvida ou .illll>üg~çãô; ' ~om á audiencia do opresi&erlte .do bane~ 
recurso. Íiara. o ·<rhesm,o; , f-icando 'assim ·entendido que ao rep<resentante >do 

•.~üc,vel· JJu ca~e sempre o direlt~ de ,v~to, ·nas o;eraç'ões ·de . ~edesco:i).to. .Sempre 
julgar conveniente ao ·intére,sse gerai; ~od'erá o 'PTesidente ·da. IR~ubÚre, 

o conselho . de _ 9;a.rrü:nistração,. !I'e!>tí:i<r}gfr o serviço da Cal'teira 1113. Ca-
Federaq., -ou nos ·Estados, .··sem ·'!lue vossa (I &noo do ·Brasil obstar. a 

ou r~Jclainar indein·nizaçiio de · q u!lJJ.q uer especie, 
§ 9.0 Será l'iX'Pedüio: regul~ento , dis:pondo .a-obre o f.unt'>Cionamento ·e ds-

- ·l '"'""'.'"' o da _',,Carteira,, ii)•stltJ,lição ·do 'regi·stro de bancos e firmas; :inci'l1€I'a.ção 
J •· 'o , • ·I 

'\J,ilhet.es,; de· retiraC';a deS'tes .áa circulação e sobre,_ rt:udo q).le se referir ao 
" de ' .qUe trata esle artigç,. 

Art. HJ. ReVOf;l'~-se 'as .·disPos~ções em c'ont1'ario . 
d;B , •novembro de 19•20; 99• da. •Ineependerici·a .e 32• <la 
Pessoa. --:- Hommfo Batptista. 

DE 3·1 DE _'DEiZE.MBRO DE 11920 (ORÇA J. RECI!llTA GERAL' DA REPl!BLICA 

PAI<A 1•9'2~) 

, "Art. 50-. Pàra o· ·funocio;namen'to da Carteirá de Redescontos 
obsern:das ·as· determinações ~guintes; 

seriio 

1', as 0p~raçÕes ~ ·:Cartf~ka de R~descontos -serão decidi<das pe~o .res·vo: 
ctivo direytqr! cOm.· audienci.a . cj,o - J;>re,sidente .do iBanoo do Brasil. A a,n~·bos 
compete. igualmente. deferriúnrur as· condições em que ellas poC.erão ser fei-' 

nos Estados, directanrente pelas agencias do iBanco d-o iBrasil; 
2', a em1ssã,o autorizada no ·::j.-rt; · 9~ do .decreto n. 4.1·8·2, de 113 ee 'novem-
de 1920 serl.. feHa direct~me~te pelo Thesouro Nacional, mediante r~qu -

fundamentada ·<lo P~sldente '\lo Banco , do, Brasil. , 
Todo ·O aétLvo da Cài'If.eira de Redescorrtos responG.e integral e precípu a -

ente pela restitúição ao 'I'hesouro das -importan<cias deste recebidas; 
3' , as quantia.!;; recebidas v&ncerão 0 s juros de 2 o/o a~ -anno, po·dendo ·esta 

llaxa ·ser au~men:t'itda peio Go~erno.~ p'ara ' os il'o=ecimentos· futúros. se fôr 
xcedido o ,Jtmite previsto -na •mencionaea G.ispos-ição, ou em acto de expai_isão 
no1ma1 de negocias ou· transacçÕés; 

4', só serã& :, auntitúdás a . red~scontos • letras ou notas pmmissorias cujo 
razo de vencimentos ~ão exceda -â~· 1:30 d!as· •contados da data do rede.scanto, 

• 
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~- que coptenha.m, pelo menps, . :nas firm,as, .. .inâviduaeà _ou collee,Uvas, de n ~.rl
cultÓres, indus-triaes ou ' commerciaírtes de reconhecida 'i dóneid~de -; 

5", as letras ou notas prorr:i:;;sórias terão, ~- v-ai oi- min-imo d~ :. 5·:-o·oo·$ de ca-
- .. -~ . 

pita! rea-liza·do no paiz_;· _ 
6<, SO serâÓ acceitQS. par!> rei!es{!ontb~, 'titu!Ôs 'qUe não . resUÚà:r~IÍ:!: de li~· 

gocios de mêra es,pec-ul~ção e CUJa ~-portá.J:iCià te'il.J,la sido . ~ti \ie~i:'.~m: tlPJlli-
caqa em legitima trans<j.cÇão d'e rhovirhe~'to, .teláti~.à ~; ~gri•culiu~a; l:t''~at, -~1 . . . . . . ; . . 
e commercio; 

7•, os títulos C:a Cart~ire: de De.s;cori't:Qs .ao ~~co <J.o Brasil :~ê~io aflmitt. 
dos -n-a Carteira de Re-descontos, depois ·da veri;fJ-aação das :condiç'ões legaes 
por funccionario para isso eX1pressamente ciesi·grtad.o -p~lo Go~Ênlnó; . 

,8•, 0 Governo tem o direito de fazer , J~s-p eé·cionar,_ '.qüahdq e côi:no enten, 
der. ~s s~rviço3 da CÚteira de Red~scorÚos; •poilenéo exanunar line.1~e~~~~ 
t.odos -os . seus -livros ·e docum~ntos; - . . - ,; " ' ' . - - ·' 

9", fi~a •tevogad0 o § 4" do_ art. 9° do ·decreto n . . 4 :.:i:&z~ de 1~:_;_iie n o>'emhro 
de 1926, que dreo~ a Carteira .de RedescÓntos -e · ma~-tlci'~ a iri~irieração 'JI.S 

. I . •· . - - - . . ,_ ... 
notas recebi<l:as, ~- qual. porém, ·SÔ .s_e · fal'1á- UJma vez ·por-.- rilez, em clia prê\· 1 ~-

mente determina.do, em pre~en.ça do in~Pec'it:ól' da Cai~ ~e Am~~tÍz~ção e ~' 
um membro. Pelo menos;- id.ó. conselho fri!d1' ·do Banço a() .BrasiL" 

' . -

DEORETO N. i. 5715 ---'- PE DE DEZEMBRO DE 1906 

O Presidente da RepubliGa. dos Ésütcos Unidos do ::ç:ta~Ü: 

Faç'o saber , que o Co:rigre~so. N~cion:al decretou e·· eu,: sancciono a ~~g~:nt~ 
resolução: 

' . Art. _:1." E' instituída uma Caixa, de Copvefsão .especialm~n~e- d ·•tinadt 
a receber moedas de ouro-. de curso legàJ. e ás. ~l!Ue constam 'á.~ · .i~t. 5' desta 
lei. entregando em tr:oca bi-lhetes ao pÓrtad,ór,_ -reP•!'esen_fut:ivQs' de igurel SI 
das moe-das de ouro· ; ecebi<l:as, fixado este váior 'em 15 dinhei:iios ,.qL~rlinOi 
por mil r.êis. 

•§ .1. • Os b-ilhete:s erni ttidos ,p•ela Caixa de :c.on ver'i;ãÜ - ~terã:o cu1;so legal; 
:posSui.p.do assim· eff.ehos. lib_~r~to~~o~ par.a· todoS os· . ." ~on·tr.i~t~~: e 1~a·~Jment0!" 
em , ger-al, exceptuados o,s referi-dos no ar.t. 2ó dest:a/ieii e s~ri6, r-esgatados t 
.pagos, á vista a quem Os entregai, para serem trocados. por moeda de ",;, 
na mesma Caixa. . - 1 . . . . • .. 

§ 2.• O ouro q-ue a Caixa de Conver-são· rec~ber em troca· dos bilhetes Qlll 

emi-ttir: 'Sel'1á conservado em deposi-to ~ -·.não poderá ser 'destí-n8;do, em cQ! 

• 
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n~ih :p';r ' -6í7ci~i :;tr:gumà., .a ) 6litro •:Úm . q\ie, nã0 seja o d-e converter ao 
typo de · ~a.P:tbi; · ~i:li~ii~: o; ~llhetes ·:·~.ziihttd~~. : sob a re~podsabHidade pessoal 

meml;ü·_Os ·, da ::da!iXà: .de ' 061'1-versã.O e· cóm a: ga;rap:tia 'do. Thesduro NacionaL 
• . •. ' •.• ~ .. . ' . •,•'> ' • • • ' •• • ' • • • • ·. • • 

§ 3.0 Os ·.bi~f:!etes Q,ü~ - f-o'rem '!j}pres(mtadÇs.: a troco e .rei?gatadds não v:olta~ 
ã cir~u:iaçã6::: ~ :~ ~úã:o 1.incine;.;_dos .)ii, · po~ Outra ~órma, - inutiliZJados._ 
~ 4.• ÊmciÚ~i}:tii - -nã~:forerri im~ressos bilhetes es:pe~i~es pa~a ilereiiJ. emit-

tidos ,peÚt _Caixa .~e ·c _onve-rsão; -pod~r'ão -' ser uti!V;'adas;. para· este fim, notas-
Thesouro n~O; lÍ!3a;da_s. que ser~o de-v1da,mente assignadas- e COÍl~erão aS . 

<iéclúa:Çõés. · · 
2." Os pagallieritos 'd~ci.etados: co~tràcúidtís ou ' .que por qualquei 

' '"'~"'-''"'"'"·,·, •n . haja~; d~ . S:et' ,ef~ect~d~s e~·rouro, s~~o feitos, como aétual~ 
de cohformick.de -~Om o :Pâ<lião 'leg-al de vinte -é ssté éi-nhéiros - est~;li-

por m 1 réis .. po'de~dd &er/ Í-eálizad~~ ' em bilhetes da Caixa de Conversão 
valor em. ouró qu~ : i'e~r.~sén.ta~ na :ió-ma. -desta -Ie'L ' _ 

a,• .G.e11sarão ~ --ernjssões :;da Cai~ de Coi).ve-;:são quando os bilhetes 
á taxa ffxada,''ne'stâ' Ieí':atÚ~glre~-- .o va;Í()r de 3'20 -. 000-: 000$ corr~s~ . 
ao dep.6sito Tri~ri-;.c;: ~~-0nt~· milhÕes ~~te;linos, pod~ndo eriÚo, · por 

ó.o Congr~~sc :N~i~na:. ·_se/~~eva:da ·" taXa. d~ que ~ra;ta o arL 1•. 
Art. 4;• Attingi-nd•o -ci :.limi:te 'éstabeJeoido no artigo antecedente e alterai!~ 

. taxa na fórni2>: de~t~ :-iei, serão chamad,os' a troco; ~m ·prazo 'nun~ menor de 
·., .- •.l • ' .· ·• . • ,, ' ' 

mezes; os bilhetes ·emittidos-. .Exgotado es-té ·p:razo, contin:uirâ. o troco 
O deSCQ~t0 ° afé V~IIt':J ·;()r .~ento 'd~ , va)l.o,r do.s bilhetes, durante ciri<Jo annos~ 

os d~· data jriici:a;l· ao trú~o. -±)ep;ois ·dos cinco a:tlnos. dar-se-há' a 
reverténd~ O fu,Iito pr,_e~[<riPt~ ,eJ.n, tá,vor dó fundo. _de •QJUe trata o 

. 9" aesta lei< 
Art. 5." Os_ ~:aréüi:~ ·francol?, liras, dOlÚ1rs, aiêrr. · da libra esterlina, servic 

ão para consti:t!l\~lio- d<i depQsito _·ae. que trata,_ ó-art, 1•,, guardada;. -' Pa.ra. os 
!feitos da emissão'e . co~vêrsão •a .' taxa -esi:llibeléóda. no •··mesmo -artig-() para• as 
ihras estedi~e,:;; :~_ as u;,xis ~a: ~:la <c<irre~pÓnàenté~ - ;a'ra as moécas a que se 
efere este artfgo /, 

Art. 6.• A ' 9~:lÍ:~ d~"'c~I)Yers'[o ~~à-túe~ · um:i conta , especial para os ~~~ 
hetes que emJftir e o oilr_q ,q,ue rece~~r. 'publicando ni:en~almente o estado dof 
eposi tos e das ernissõe·s. 

Art. 7.' O iP~ésid~nt<> c,à :Re:public;;. ·eXJp-Eidirá; :regulamentq , para -a• orga-
ização admihistra:ti'va d~ é{!Jxa de . CorÍv:ersão; que ,. fiool1á sob a immecüa_tf1 
uperintendencia . do Mi-nfstro da Fàúmc:~ , e · s~~ inodelada, no .que for :iviltic 
vel, pela acbi áLCfl.i:Xa dê ':À.b1orticição ., . , . ' . . . • 

O numero, cl~s~, - aif:tribui-Ções e vencimentos . dos 'runccionarios da_ Cai'xa 
e Conversão ~e:'rao estalSelecido~ no me&mo- r~gulamento, que nes:ta parte , 
!gorará pnóvl~O-rlam€mt:e :até éiet niti-ve -approvação do -Cor.g!-essc Nacional. 

Art. s.• Pelo ~S:S'v:io 9-o ,depostt0 a que se ;refere o § 2•. do art. 1~ incorre~ 
~a membros da Caixa 'de Con~~~sãt. nas pena;Íidaces do art. 221 ~o Codigó 

enai, além da res·pOJ)Sa.l;JiÜãàd~ -_pes~a;a-1 de que trata _ 0 referido artigo. 
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Art. a·.o Ficam .·trans'feridos; .para: a .'cà.ixa ·~d~ ·:Conversão os ·fun'dos 
gate e de gara.ntià de ·pa-pei' mó~!!. , i.ri~tituldos ' ~~la iei ;f·;; 5S1;. (te. 20 C:.e j 
de 1!899. 

§ 1.• Os saldos t'!;() .tun<lo de resgate coiltlnuariW a ~~·;: ~PJ?liCados 
accôrd<~ ' com o art. 1~ · da supra:-inendo~adJt lei. . . 

§ 2.• o -fundo de:- .garantiá tambem se'r<â. C:~stinado ao ,resgate do lMP EI 
moeda,. serido. este permutado i;Jelos bÜ~eles qir~J a •caJXa. de . cQn.~ersão emitt:r 
. corres~ondentes . ao dito fundo. ·de ·aocô~do com o art·• 1 ~ desta .1ei. . ~ - . . . ' _,.- . ' 

.Art. 10. E' o P.resident.e da Rep-ubÜ!i!à.. aütorizado: 

·r; · a estabelecer em Londres um·a: . a gencia :&a Oai:x.a. i(;·, .Coriver.são, pOda 
do -esta, si houv·er. conv~nieií~ia.; para as suas. operá~ões, . emittjr 
siveis .ã. .vista ·da di"ta .a!géncia. A agencia . !i~- ta!Ubéin sob a 
s:uperiptendencia do Mi•ni-stro .da Fazenda; 

:t!· . . a operar em camb~o. comprando ·. e vender.dp let:ra.s · para 
de .fôrma a manter a taxa carnlbial fiXada no a:rt .' 1•. 

Taes óperações pocerãÓ ser feitas· <pelo meio que 
veniente. mesmo , por· urna secção espec'ial ;do T-h~m!:ro,'menós , ·por iuU:r 
ija Caixa de C~nversão. Para realizar as operações ·.ó. Governo. poderá ~~I 
zar ~.ooo ; ooo .este11linos do ~t~ã:i: ·f~n<lo de garantia~ ~ue não resolver .ippl 
car imrnedi·a't:a.mente ao :f1rn ·· Í>revisto . n~:. art. 9• d~ § ·2•;j.,. ' · 

- Iii. a ·Crear no Thesoufo a secção . espe'Ciai d'e que tr.<j.ta'·:a · '4li:JJ;lOSiçãn 
terior, fixando o·' numero, classe •. -M.trihtÚções e venetrnentos e ·,podend-0 n!l 
ruproveitar mr actuaes funcciona.rios .:!le Fazenda ou •nornea.r peseoas ex 
a este quac;~, . sub~ettenC!o' 'o s-eu a.cto , á appr.ov-açã(r do -.Congresso ~,cloltl 

rv: a .Jiquida.r, si, jrÜgar _convenient~ .e <lo tpo!l-o :cfue lh~: pàr~er mais p 
voeitoso ao 'inter.esse ·na<:>Lo!lal• as trflnsa.cçõe_s qu~ fl. Th~~~-~ro !!.dualmrol 
mantem com <~ Banco do Brasil .! 

Art. 11. Fi-ca· o Governo autorizado a abrir ' os.:· necessariós, creditas>~ 
a iminediata execuÇão (!~ia l~i, tanto pará - ~a,gam~t9 ' do pessoai m 
para: acquisição do .·materiàL: . 

Art. 12 .. R evogam-sE) as disposições eni contrario. 
~io de Janeiro, 6 de D,ezembro de 190-6, 18° ·da ·RepublJca, : 

.A:ug~tsto JJi oreira .Penna. -;;"" 'D:a'Vid :Campista. 

LEI N:;, 3 . 97.9, DE -31 DE DEZEMBRO DE 1919 (ORQA A; RECEITA 

;PARA O EXERCia DE 1920) 

"Art. 2.• E' o •P,r~sÍdent~ ~~~:' Republica fi.utorizado: 
VI, i. adquirir; por compra, .abrinci.ó os -nece8sar:ids cr?éÜtos: 'todo o 

e toda prata;, de producção nacional 1 ·Para. ·obter a preÚre~c-ia da otfertà 



397 "-~ 

Governo fal'lá coD:tra~os' com os propri'etarios ou arrendatar'ios . (individuo!! oU' 
companhi~'),· · das minas, excluida qualquer clausula que importr1 em isencão 
ou reducção. de di.reitos. " 

DECRETO ,N' .. L455 - DE 30 DEZEMBRO DE 1905 

.Approva os .'estatutos do Bwnco ào Br<(sil 

. o Presidente da Republica dos Esta dos Unidos do Brasil 
Faço saber que ·o Conir!Olsso·· Nacional decre t ou e eu sanccior,·o a seguinte 

resolução: 
Art. 1.6 Ficam approvados 'os e~.tatiltos ' do ''Banco do' Brasil; elaborados · 

pela assembHia gera,! dos accionistas do Banco da Republica. do Brasi11 nas 
sessões de 20 de Julho a 9 de Agosto do ~orren~e anno. 

Paragrapho único. Serão consideradas pre&.cúpt as todas as a()ções · ju· 
diciaes que não foren;t . intentadas contra o extincto Banco da Repub!Íca 
do Brasil até o dia -15 de Junho de 1906. 

Art. -~ .. • Se forem alienadas as acções do Banco do Brasil pertencente.s 
ao · Thesoúrb Fe.deral, o ·pro dueto da alienação será,·. in t egralmente, -desti-
nado á reconstituição dos . fundos de ré&gate de ··garantia, na proporção dos ' 
emp~estimos feitos ao Banco da :Repub.Jica, em virtude da lei ;;, 689, de 20 
·de Setembro de 1900. ! 

P.aragrapho unico. Os , dividen~os das acÇões ·pertencentes ao Thesouro 
Feileral serão ap.p.JiCa.dos ao resgate do· papel-moeda . 

Art. 3.'• Fica de:rogado o art. 6" da lei n. 5'81, de 20 de Agosto 
de 1899 ; 

Art : 4.• Fica autorizado o J?re&.iderüé da Republica a abrir os creditas 
necessarios para a execu\)ã~ 'deS'ta lei. 

Art. 5.• Revogam-!le as d:ispci;'3ições em contrario. 
Rio de Janeiro, 30 de Dezembro de 1<9.05, 17" da Republic:;. Fran-i 

Oisco rie Paula Ro'drigwes .Alve-sli ::__ ·Leopoldo dJe BwhJões. 

LEI N. 689 Dm '20 SETEMBRO DEl 1900 

Autoriza o Governo a · ~oolh;er em. o~nta oorrente UJO Bano~ à-a, , Repw1J.V!oa o.'té 
a somma dle 1. 000.000 elllterlmos, e ãá ' outras pr,omâlenciaJs 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que -o \Congresso l;'[acionJal decretou e eu sa;nc.ciono a lei 

seguinte: 
Art. 1.• Fica o .Governo autorizado a recolher erri conta corrente 

Banco da RepubÍica · até a somma de 1. 000.000 esterlinos. do fundo de 
ao 
: 
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rantia crE>ado pela lei n. 581, de 20 de Julho de 1899, pa~a o fim de poder" 
Ban-co operar em transacções cambiaes. li. 

Art. 2.• Fica 9 Governo autorizado a emitt_ir apolices . nominativas ou 
ao portad;or, do valor de 1:000$ a 100$, a juro annual de 3 •j•~ que serào 
resgatadas á razão de vinte por cento da emissão, por anno. Os juros, que 
começarão a correr de 1 de Setembro, s·erão pagos por semestres venc!· 
dos no Banco da Republica . ou no Thesouro Federal. 

§ 1.0 As apolices ao portador não poderão se~ de valor lnft>rior 
1:000$000. 

§ 2.• O resgate será feito por compra, quando os referidos tltulos es· 
tiver_em abaixo do· par; mediante sor~e1o, qua-ndo- estiverem · ao par ou acima 
delle e na fórma do art. 4° da presente· lei. 

Art". 3.0 Os titulas de que trata o art. 2° serão exclu sivamente dea. 
tinados é!:O pagamento aos· credores do Banco da Republica do Brasil, m~~ 
diante accOrdo com os referidos credores, e serão .garantidO!'- e.tê o resgate 
definitivo pelo activo do referido Banco e pelo Governo. 

Paragap-ho unico. O pagamento será. feito aos credores! â medida do 
vencimento ·ou da exibilidade dos títulos de credito, considerando-se para 
tesse effeito . exigíveis o.s cheques visados pelo Banco da Republlca do 
.Brasil. ' · 

Art. 4.0 O Banco da Republica do Brasil fica obrigado a IeC'eb& os re• 
feridos títulos pelo seu valor nominal, quando of.ferecidÕs em pagamento 
de dividas actuaes ao mesmo banco, que ·não sejam garantida;;o. . por penhor 
ou hypotheca. 

Paragrapho unico. Poderá. tambem o mesmo Banco, r~ceber, pelo valor 
que entender conveniente, porém, nunca acima do par, aquelles títulos em 
pagamento das dividaF- garantidas a quP se refere este artigo, bem corno 
dos provenientes da venda de bens e valores de seu activo actu;1l. 

Art. -5.° Fica o Governo autorizado a abrir uma conta corrente com o 
Banco da Republica do Bras'! até 25 : 000 contos para o fim de auxiliar as 
operações de desconto, á medida das neressidades legitimas do commercio, 
vencendo o juro de 2 %. 

I Art. ~-· . Os accionistas do Banco da REiPublica do Brasil, para qu;, pos· 
?arn receber os favores conce1Udos pela .presente lei, de-verão r eformar 
os seus estatutos de accôrdo com o . Governo, dando ao Banco a organi· 
zação que fOr mais conveniente, co~tanto que a sua !Ldmini'straçiio seja 
confiada ao mesmo Governo por me'o de directores de E"Ua nomeação, de-
missíveis por 1 elle, ~j.tê o . :resgate definitivo das apolices de ll.tie t:tata. o s.rt. 2' 
e a co:t;npleta liquidação e pagamento do debito do Banco para com o Tbe· 
souro . 

Estes estatutQs serão submettidos á approvação do Governo. 
, § · 1.• Os accionistas . não poderão ie-\•ogar o mandato 'confiado ao Go· 

verllo, durante o tempo ac'ma fixado, nem intervir ila admmistraçã,o do 
Banco "directa~enté, nem por meio de fiscaes. 
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-§- -2.• A, :del,ibera:ção será to.mada em assemb!.êa geral extraordinaria, 
convocação especÚtlmente ·para ee.se fim, no. dia immedi;to ao ·da pu]Jiica-. 
cão da presente lei; · por meio de an:Çmnei_os publicados 'no "Diario Official "· · 
-e nos . jornaes ·Cüarios des_ta Capital, . 'pres~nte ·numero de ·accionistas .que, n() 
mínimo, represente-· mais . de dous terços C!o capital ·social. 

§ s:• Se nei!ta primeira reunião não 'comparecer o numero de acci~nis.., 
.tas exig.ldo.<no paragrapho a~teced~nté, no . dia seg~inte terá lugar a se.-
gunda ret:nião, on4e ·deliberarão os accionistas·, seja qual fôr a somma áu 
ca.pital representado. 

§ 4. 0 
. As d~!i:berações · da assemblêa geral serã,o tomad!J,S por m&.iori~ 

de votos. 
Art. 7.• A Directoria . do B.anco. da ~epublica do Braf!il, -depois de delh 

berada pelos. acci.onistas a ·direcção . do Governo; nos- termos do art. 6•. 
convocará immed!atamente. por annuncios publicados pór tre~ ve~es, e~ 
dia~ consec1,1tivos, no "Diario Of·ficial" 8 nos jornae.s desta . Capital;. os eeus 
credores para, em día e hora designados, . se reunirem no edific'!o do .Banco, 
sob a presidenc:ia ou seu substituto, afim · de deliberarem ::.obo:e a 'proposta 
do· accôrdo ·par'.!. se1,1. pagamento, formulada ·em nome dos respectivos acci0 -
nistas, na conformidade . da p,,:esent~ lei. 

§ L• A rÉmni.ão. dos credores terá lugar no prazo de quatro 'dias depois 
da publicação doe: annuneios. de .convocaçãb. 

§ 2.• Os credores podem se f-azer representar nà reunião );lor meio de 
prOCUrador.es, COID poderes_ SUfficiimtes, C('·DferidOS ria fórma do decreto n . 79, 
do 26 de Agosto de 1892. ,• 

§ s.• Os credores ausentes em lugar sabido e coz:n o qual haja commu-
nicação t.elegraphica óu telephohica _serão av!eados por esse meio, ou, con-
forme a distancia,_ por carta registrada .cem ree)bo de volta ;. 

§ 4.• Os credores ausentes poderão cons't!tuir pr_ocura:dor es por . tele-
gramma, ci.da minuta authenticada ou legalizada deverá ser -apresentada ao 

r . • . 
expeditor que na -transmissão mencionar[:. essa circumetancia,_ 

Art. 8.• E' reqúisüto ess_enêi.a l para: a _;al!dade do accôrdo, que elle 
. seja cons.entido p~r - -~redores, que represe~tem mal~> de dous. terÇos da im-
portancia totil.l dos· credito&. sujeitos a os effeitos do mesmo accélrdi>; e repu-

• . . • I 

ta-sE' perfeito ·e acabad'o desde o mome;·.to da · aceitação, mas .só produzirá 
Os seus effeitos ·d.e direito depois; de homologa do pelo Juiz da Camara Com-

-merc!al. 
Art. 9.0 O , peé\!do de homologação -do accôrdo será f"ito logo áJ?óS a 

aceitação da proposta por ' part_e dOS crer~ ores .e· deverá SE;\:1' in~.truido COID a' 
relação · nomiri<tl dos mesmos, indica~·as :-t. naturez:;t dos títulos e a impor-
tancia de _cada credito e .com .. a acta da reunião, onde constará a delibe·• 
ração da aceitação' do accôrdo, em ma:ioria legal, assi·gnada pelos que vo-
taram. 

A:rt. 10. Recebida pelo jujz da C:J.m.ara Commercial a petiçã() , d_evl,da-: 
mente instruída, mandará este exJ?edir immed!atam~nte .edital' com o prazo 
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'de tres dias, independentemente de a.<!lsignaçao, 1a.nçamento ·em. atidiencia., an. 
nunciado o pedido de homologação dentro do qual prazo podem ser feita a 
·reclamação. 

§ 1. • A reclamação poderá apenas consistir na arguição de -· ~ !é, 
fraude ou d6lo e serâ. provada em 48 horas. 

§ :.z,,• :0 juiz poderá 'mandar proceder, por p~ritos de sua n.omeação' á 
verificação da relação dos credores e da importanciíL dos ' creditas. ' 

Art. 11. Homologado o accOrdo, serft elle obl"igatorio para todos os Clte-

dores actuaes, presentes ou ausentes, conformeS ou dessidentes, .exceptuan-
.do-se os de dqminio, os privilegiados e os hypothecarios e .os portadores de 
notas emittidas •pelo ·extincto Banco do Brasil. 

' Paragrapho u~ico. A sentença: que homologar o accôrdo passará em jul-
gado no prazo de 48 horas, que correrão em cartorio, e d~lla. havêrá. roourso 
de aggravo de instrumento para a Cama,ra Civil da· Côrte de Appellação. 

Art.' 12. A recurso do accôrdo' pelos credores chirographar!os não indUll 
â Jiq ui dação forçada. 

Art: 13 . r Ficam revogadas, para o effeito da execuÇão de~;ta le!, toda:~ 

as dis:posiçõ'ls em .oontrario. 
C~p.ital_ l!...,ederal, 20 de Setembro de 1900, 12• da Republica M. Ff!t. 

f'll2 de Cwmpos &illes . ..::._ J()Gquilm Murti"ho. 

LEI N; 3\644 - DEl 3·1 DEl DElZElMBRO DE 1918 

(Orga a Receita Gernill dia Despe-za para o exerclcio de 1919) 

"Art. 90. Fica o Governo autor:lzado a entrar em accôr.do rom o Banco 
do Brasil para creaçã.O de uma carteira. especial .de redescontos, emquanto 
não fOr creado um instituto especial para. esse fim. 

§ 1.• Esta carteira, que sem. autonoma; terá pessoal proprio, escriptura· 
cão e caixa .inteiramente separada das demais carteiras e será. administra.-
da, sob a superintendencia do ~esidente do Ba.!\.co do · Brasil. -por um dJ, 
rector de livre nomeação do Presidente da Republica, com todas as attn· 
buiçõef!'. decorrentes do cartgo,· inclusive a . de r~resental--a. em juizo e 
fóra delle. 

. § · 2.• As operações da carteira serão só e exclusivamente de títulos des, 
contados por bancos na fôrma das lnstrucções que o Governo exPedir. 

§ a.• O Govern~ fixai:<á as taxas· de redescontos, que não . poderão ei• 
ceder de 6 o/o ao anno, ' de accôrdo c~m . o prazo de venclm'lntOI:>· dos ti' 
t-qlos. 

§ 4.• Dos lucros .Uquidos da carte'ra, 85 "/o pertencBl'áo ao T!:J.esouro 
Nacional e serão levados â.. cona do fundo de garantia. e 15 •1• ao BanCO 
.d.Çl Brasil. 
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§ 5.• Par~ -re'al~z,aÇão dos f:ms co·llstantes deste artigo o Governo fie;;.. 
~utorizado a e~ittir notas 'do Thesouro até · o max!mo de cem mil (100:.000: 000$), 
mediante req~isição ·conjunta . do. Pre~idente do Banco e do dire~i:or da. car,., 
teira . , 

§ 6.• No. c ontrato que celebrar o Governo est3ibelecerá as condições par~ 
{) bom fuhccfonameni:o - da carte~ra e segurança ·dos interesses do ThesourO: 
Nacional .. " 

DECRE.TO I'!. 4.ll;l.õ -DEl 28 DE AG~·STO DEl 1921 
'110: 

Decreta m:edirlas de emergen.eía sob-re a. taru aa.mbial 

O Presidente da Republica dos Estados UnidO!it . do Brasil: 
Faço sabEjr 'que o Congresso Nacional decretou e eu sancci{)nO a seguintl!l 

.. resolução: 
Art. 1.0 Tóda mercadóri.a importada, em deposito nos armazeris d3.E\ 

alfa.ndegas, á. data :desta. lei, é dd~.pensada, até 30 de ·Outubro · do correntf!j 
anno, da taxa ·de arma-zenagem. 

§ 1.• O .Governo intervirá junto ás emprezas arrendatarias, ou concea .. 
cionarias: de portos, afim de ne~leS_ conseguir esta dispensa, Se:!J+ onus P!IJ1"2Ii 
() Theso'uró. 

§ 2.• A venda, em lt?llão, d~ mercadorias ca:Qidas E!m commisso, ·salvo as 
da tacil deterioração, ~- suspensa, até 30 de ,Outubro do . corrente a.nno, eilll 
todas as alf®ndegas da·\Repub.Uca. 

§ 3.• A cobranÇa da quota ouro · ~' do ·imposto de importação para con., 
sumo sobre as mercad{)ria8, ainda não ·despachadas entradas até a datai 
~a presente llai, será feita, .àté 30 de Outubro futuro, á taxa fixa de 3~85D~ 
pa:pe!, por 1$, ouro. • 

§ 4.• Os Q.ireiros sobre meroa{lorias importadas serlj.o cobrs.dos a partir 
-da data desta lei;. nas bases ·de 40 o/o , .1'\u:ro, e · 60 o/u, papel, para as_ o.espa1 
-chadas até 30 de !Setembro proximo, e de 4'5 ·o/o . ouro, e 55_ o/o, papel, para' as: 
que o venham a ser no decorrer 'do · incz de Outubro do corrente anne> . 

.Art. 2:• O Go~e~n~ Fed&al providenc:iará, como juiga:r mais conven1en-, 
te, para o fomento do consumo interno e a exportação dos productos a.a: 
illdus tria nacional, entrando para esse fim .erri., acc.ôrdo' com o~. Estados e a 
Distr icto Federal , 

§ 1.• E' absolutamente .prohibido vendex-se corno extrangeira merca1' 
, /J \• 

doria produzida, fabricada, ou transformada, no Brasil, sob as penas tde 
Lmulta de 
(.PenaL 

2:000$ a 5:000$, e de estellionato do art. 338 § 5°, do CadigiJI 



. § 2.• São diminuídos de .atê 20 % nas estradas de 'ferro explor~s pela 
União, da data desta lei a 30 de Abril de 192·~. os fretes de j)roductós a.gn. 
coias (com ·excepção de café e adubos) dcspachiJ.dos do interior 'do 'pat~ par~. 
os seus po~of', de mar, comtanto que .não estejani sujeitos a imposto esta; 
doai de exportação, ou que haja sido feito, pelos Governos dos )llstildos 10, 
.teri'SSados, abatimento igual nos seus impOS·tOS de -exportaçã.o a serem CO• 

brados na vigencia desta lei·. 

§ 3.• ·o Presidente da Republica ê autorizado a promover e ·r:ealizar, nas 
condições que julgar convenientes, a "warni.ntagem" em níoed.ai ourD da 
cafê adquirido pelo Thesouro Nacional r/ a vendei-o .~- partidas, de accOr.~ 
do -com as conveniencial;!. do mercado interno. · 

§ ~-0 O G9verno Federal é ~utoriza~o a . prçrvJ~enéi~r,. ·s·erh .onu.s· para 0 

erarlo publico, sobre à "warranta!fem", I! O .exterior-; .. de· ·productos nacionaes 
que não sejam de· facil ·'deterioração; 'por intermedio· de .firmas, ou nanco1, 

.de primeira orde~; dando'' sempre p~eferenc!a pal'a t:f.a~sportts· aos vapore1· 
-naç!onaes. 

Art. 3.0 O Governo deixará de iniciar todae, as ol;)ras que, ar seu juiza-
não forem .de grande Vl!-ntagem, ou de .urge.nté nece.ssldade, p_~rà.' o. paiz. 

Paragraph,o unico. Fica o Governo·. autqrlzado ·· ··a suspencu todas M 

obras que já estiverem em execução e cuja suSpensão não acrurrete prejuizo 
maior pára o _Thesouro. 

Art. 4.0 As letras ou notas pro~i~soria·f!·· .a que se refere ' o n. 4, ao 
art. 50, da lei n. 4.230, de 31 de De'zembro de 1920, poderio 'i:er. prazo a~ 
12 myzes, ao · serem eri:útt~-das, 9,u r enovadas;' "desde que, coni endossD -do 
Banco do Brasil, tenham pm.' objecto aperações que visem a · execução dd 
plano off.icia:J. relativo á defesa da produção nacl_omil, ' 'ouvidos em cada• 
caso o fi.scal do Go;erno e o I>ir~ctor do Banco d~: :8~-sil. • 

. . ~ • I ... . • ' 

Paragrapho unico. Serão admittidas a redescontos as _letras óe cambio .em· 
moeda extrang:eira sacadas Por ·ex;portadores contra 'credito c_oafirmado por 
banco de reco~hecida idoneidade estabelecido f6r.a do p~iz, 

.Art.. 5.0 É' aut.orizadq o Presidente <'la Republica a . eo~ce_der· a garan, 
tia. da_ Unlíio ao empre.stimo de que trata o artígo 42~ ·(la iei ,n. 4.230, da 
3i dé Dezembro de 1-9\20; 1!-ma .vez_ que· o seu producto se de!')tinEl a l'esgato 
de empré~_timos, internos ou externoS, da: Prefeitura .. 

Art . 6.~ Revogam-se .as disposições em contrario. 

Rio . de- Janeiro, ·28 de ,A,gosto de 1921·, ·100• da . InéLependencia e 33' .a~ 

Republica . · ..,.:- Epiit<Lcio _Pessõa. . . ,..,. Homer-o Ba;ptista . 

. ---·--· 
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DECRETO N • . 3.5~6 ~DE. 2 DE OUTUBRO DE 1918 

Autoriza: ·a eZevar ·q(_emissãJo dj8 .flue trq,ta o dieoreto n. 12.9&3, _ de 10 ·de A.br~ 
de 1Mg., até · qúiico · ileze.s o valor dd tunao metallico. ao (}(111n.bio de 27 ~'. 

por ;1$, ·.e ,dá outr~Uf _vrovidBncias, 

o Presldent.e da. Republica doe. Estados Unidos do Brasil: 
• ·· . ! 

Faço .saber que o Congroos.o Nacional decretou e eu sancciono a reso"'l 
lu~ão seguinte : 

Art. 1.• Fic_a · o· I;'oder Executivo autoriza do: 

1°, a elevar. a emissão 
de 1918, até 'C!:n:<io vezes . o 
bio de 27 d .. ii~1; 1$00Ó . , · 

d~ que Ú·àta () decreto n .. 12.963, de 10 de Abr~ 
valor do ·fundo metallico neile referído; ao cam~, 

2•, a emitt!r ·n.,;, mesma . prÓporção, 
ou que fôr .por e.Ú\l ' adquirido; 

sobre o ouro existente no Thesouro, 

a•, a emittir, aJ,pda_ ·pa me·sma proporção, eobre· o ouro depositado no. 
e~tra.ngeiro, em conta do ·Thesouro. 

§ 1.0 o- oui:-9 á que . se · referem .'?S ns. · 1• e 2• será levado ·.á conta do 
fundo de ~arantia e depositado · n~ Caixa de Amortização sob a guarda -e sob 

· a responsabllida~e . ·pessoa] cws respectivo{ inspectores e thesoureiro, que não. 
lhe poderão' dar· s~ida·, ,s8ITh . leJ exp:essa .que o autorize, sob penas pre-
scriptas rio a rL 4• do decreto n· •. 6 : 267, de 13 de Dezembro de 19116. · .. 

§ 2.0 ;A~.' notas .emittidas no··:caso do ri. ;I, serão incineradas sempre IJ.U~ 
forem feitos SMiies contra os fUndos .a- que se referem. ) . . . . 

a:• Sem prejttizo das autorizações constantes de leis vig•mtes, o (}{)-
verno appÚcará,_ d.as . er~üseões autorizadas, por ~' esta ·lei, as soromas que lhe 
par~cerem nec~ssàrfas·: á defesa da producção agrícola é extractiva, d_e ac-

,côrdo com os planos e ' instrucções que organizar, destinando-se a quantia. 
de 50.000: ÓOÓ$ para regularizar e valoriZar. o mercado da barr;;_cha nos Es-: . . I 
lados do ·Par-á, Amazonae. e Matto Grosso, ou intervir na compra e vendM) 
desse producto; _.por intermedio do '. Banco do Brasil ou de outros institut oS: 
de credito; a juizo do Governo, ·med!•ante as instrucções que . por este forem 
decretadas. 

Art. 2:• Revogam-se as· .di!!-posições em contrario. 

Rio de J aneiro, 2 de Outubro de 1918, 9'7° da Independencia e 30" da 
Republica . ·- w:encesÍáo Braz I!. Gome.i. A.ntorno Oarzos Rltbeiro de,-

IAnàrade. 

·~-
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DECfRETO N .. 1.102 - DE 21 DE NOVÉMBRp DE 1903 

l'T!'sti tue regras para o estabeÍeciiTileiito de EmfYI'= de .ArmaR<éns . G~,. 
determ.inan~a os dirmtas e as C• b'l'i[J(iições ~ssas ·em.pre:M!t 

O Presidente da Republica doe Esta dos Unidos do Bx813il: 
Faço saber que o Congresso Naciona l ·,decretou .e eu sa.ncclqno a reso· 

lução s eguinte: 

Dos armazens geraes 

CAJPIITULO I 

ESTABELECIMENTO, oBRIGAÇÕES E DIREI'l:OS DAS EMPR!i;ZAS DE AllMAZENS GElRAES 

Art :· 1.~ As pessoas naturaes ou jurídicas ;: aptas pâra. o _ex-erci<•lo do: 
commercio, que pretenderem. estabelecer emprezas de armazens geraes. tende 
por fim a guarda e conservação de m ·ercadorias e a emissão de tituloe 
eBpecia:es; que. as represente~: deverão déclara.r á . ;.Ju,l].ta· Çommez:ma.! do 'res·, 
pectivo' distrl~to: 

1•, a sua fl:rma, du, .se se tratar de socieda de anony,ma, a · designaçâD. 
··~u .. lhe for propria, o c;J.p.it al · da empreza e o dÔ'miiciiio; . 

2•, a denominação, a situaÇão, o numero, a .capÍ:LCid.a (!e, a commodidade s 
·a segurança dos armazena.; 

' 3", a natureza das mercadorias que receb!l1n em deposito; 
4•, as operações e serviços a que se 1•ropõem . . 
A. essas . declarações ju'ntarão : , 
a.) o cegulamento internO'> dos armazena . e da sali de. vend813 :Pu'li!icas; 
~) a tarifa remuneratoria do deposito e dos outros serviços: 
c) a certidão do contrato social ou estatutos, devidamente r e;gistrados, 

se se tratar de pessoa jurídica . 
§ 1.0 A J~nta Commercial, verifi0a~ndo que o regulamento interno não 

infringe os .. preceitos da ·presente lei, ordenar á a matricula do pretendente no 
!registro ~o commercio e, dentro do prazo de um mez, contado do dia desta 
niatricuia, fárá publicar, por edital, as deelaraçõei!, o . regulamento interno e a 
tarifa. 

§ .. 2.• Archivado na .secretaria da .runta Ci:>mniercial um exemplar das. 
:folhas em .que se fizer a publicação, o emprezario a;;;signal'â t~rmo de res; 
;ponsabilldade, coma fiel depositaria dos generos e mercadOl'ias que .rece; 
'Der, e só depois d'e preenchidà esta formalidrude, que se fará: conhecida de 
terceiros por novo edital da junta, ·poderão ser inicia~os os senriços e ope· 
rações qu_e constituem objecto da emrpreza. 

§ 3° As aJ!~ções ao regimento interi-no e á t.."l.rifa entra rão em vigól' 
.triJnta dias depQia d!a public:açã o, por edJi.ta.l, &"1 Junta Oon~ni.erciaÍ, e nii.o se 
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a.ppliowrão .a;os dep:ositos realizados ~tê a ves.pera ctn· d:if.. em que e:Uas "entra-
.trem em vigor; aailvo ·9Í troux~m vantage:~s ou beneficios aó.s· diepos?ta.TIJt~. 

§ 4" t>s adim.inds.tradnr>es dos armazens g<>.xia.es·, quandc não forem os ope- . 
rarios emptezarios, os fieis e outros .prepostos, antes de entrarem em exer-
cício rec~be.rão <to propon-etite u.ma ·nomeação escripta que farão inscrever 

· no n·gístro. do co~meric.io. (Oodig>O 10 ornlmerci:i1à, 3>r>ts. 74 e 10, n. 2.) 
. ·I ' 

§ 5• Não poderão s·er emit.resacios , adimini·stra:dor>es ou f'es .de armazens 
goeraes os que tivffi'em. so:flfrMio condiemna.ção pelos crime~ de ·fall·enci~ cu:t-
~osa ou fraudulenta, . estEolionato, abuso à:e ·oonfffi;nça: .fa~si~die , roubo ou 
furto. 

§ 6° As publicações a , 'Q'Ue se 1.•efeh~ . eS·te artigo d!evem. ser . fei•t:a.B JtO .Di<l-rio 
Of!iCJiaZ dà UnHw ·ou do Estrullo e nn j'arnal de ma1or circulação da: séd:e dOR. 
armazens geraes e á eusl!a do int€JI'essado. 

Art. 2. • :0 Governo ]!'edetal designará ru:: a lfandegas •que estiverem. em 
oondições de ·cmi·ti:r o9 ti:tulos de que trnta o capi;tu1o li, sobre .merCUJd'oria.s 
recolhidas ·em seus apnazens, e por dlecreto ·e·xpedido .pelo Ministerio pa .F'a-
zenda da;rá as insrtrucções · s.obre o respectivo s·ernço e a •tarifa. ~ 

Parag.rapho :qnico. Os titulos 'emanados :de.sta.s repa<rtições serão em tudo · 
equipara dos aos due as .em'[J'l"&~as :partJ.cuia>re~ ·emit,tirem, ·.e as· nltercadorias 
por eHe9 Tepresentad!as' !l'iérurão sob o 'regimen da presente. lei. 

Art . 3.• Nas 'estações de estrada de f~r.ro.da União poderá o Governo por 
interrned:io do Ministerio da Iindustria, Vfaçõ:o e Obras Publkas estabelece,· <1.r-. 
mawns geraes. exvedi.ndio "as . ruec-essarias instrucções ·P a tmifa sendo appli~ 
âB ·n·.>erca<l,orias qUe . pvérem em· d:epooi:to e aoR títulos que emlttiren1 .. >.' ' 

• disposiçoo à() paragrapho JJ,nico di~ árt. 2~. 

Pa,ra,gtrapho .uni:co. A!:; companhias ou ·emprezas particulares de ·e~trad<L 
d~ ferro ilkarão sujeitas ás disposições do a rti-go 1 o si quizerem emittir os ti" 
tu!os oo que. tl"atlaf o .capitulo ri, sobr~ · mer<?aàorias Tecolhidas a . a rma.iens 
de suas estações .devendo apii'esentar com as ·de.clara.çõe,s a que Se t·e.fere aquel-
le artigo, aJÍ.to~i7~ção especial do Gov;erno qhe lhes .fez a coillC'essão. 

Art . . 4.• As a~pr~zas ou omripanh~s ·~e d:ócas, que recebem em seus ai"-
mazens mercadorias de importação e .exportação (decreto legislativo n. 1. 746; 
de· 13 de outu•bro de 18169, art.. 1°) , e os eoncessJonarios de entrepostos e 
trapiches al.fandegarios pode-rão ~olicitar do Go~et'~~ Federal a u torização palra 
emittirem sobre .mercadorias em deposito os titu~os de qll'e tT.ata o capitulo ri. 
d~clarando as ·garantias que , offerecem ã. Fazenda Naciona.l e -a priosenta n dc< o 
regulamento interno · .dos a;rmarens e a tarifa 'rem.un:ei:atoria . do . deP-Osito ,"+ 
de ou1lros serviços a que se pr.opon.ha.nl. 

Nestes· regulamen.tlos serão estabelecidas l' .s re·laçõeR C'.a.g cÓJnpanhia s -ie 
dócas •e concessio~rios de entrepostos e tra.pidHlR alfandegados com os em-
pregaéJIOs a dJUa.rreir.os. 

A a utorização pam a e·mis-são ·dlos títulos e a approvnc:ã:o do regul:;unento 
e ta,rifa serão ·cta;das por ;feoret::l expedlidio pelo 'll'finistr-o ãa Faz,enda. 
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N-enhUJma , rulteraÇ~ será feita no l;egulam.omt.o ou á: tarifa sem as m~ma~ 
forn1allidad~s prevalecendo a õJisposição da s-egunda pa;rte de ·§ 3' do· art. 1 • . 

Palrag>ra.pho unico·. Obtida a a utoriZação, al! d6cas , os -entrepostos parti. 
culares e . os trapiches alfandegados fi<Jarão sujelitos · .&\ dil';poSi.ç·ões da· pre-
sente lei:, adquirimo a qurul.tdade de. armazens geraes·, · 

Art. 5.• Na porta ·principa-l dos entrepostos .publicos .ou S:rmazcens das 
alfandegas e d~ estações de estrada de ferro da U~ião (i;Lrts. ;!' e 3') , na dos 
estabelecimentos mantidos e custeados por emprezas Pa.rticular'és (arts .. 1' e 
4•), ~ ruas sallas de vendas publicas (!JXt. 2.8 t;erã:o aUixada.s em . l'Ç>~ar Visível, 
~ inst.rucçõ-eso officiaes ou 0 · regulamento i•r{teriw e a tarifa; e : ~x~plares 
impressos destas ~.eças serão entre~uesl .i-ratui·tamente, aos ·inter~s~_M.os que 
os so.Ji-ciúaJreni o 

Art. ' 6; • ·Das mercadorias conf iadas á sua gll~;trda. · os · ami:azelis geraes pas, 
'!iarão recibo, declarando n;eÜe a nt;t.tÚreza, quàntidil.de; numero e barcas, fa; 

zendo pesar, moeiti~ ou contar, no aoto do re~cbim.erito , as que forem susce. 
priveis ire Ser .pesadla.s; medidas ou conrt:ad.a:3 . 

. :No verso &este reCibo· serão .aünotaJda.s pelo arma.z'f·m ge.r'ai as retirada.! . 
parciàies dJas mercadorias durante 'o deposito. 

Esta d\i:sposãção não. se appliea ás mer.ca.Uorias est.oràr:geitas sujei-tas a di· 
reitos de importação, ·a. respeito da.s quaes se observarão os reg)llamentos 
fiSca.es. 

LParagrapho 'unico, O ·rec1·bo se·rá restituído ao · armazPm geral contra a 
·entrega das m.ercadoriá.s OÚ dos -titUlós do . a!rtlgo 15, que, a pedid.Q do dOnO 

, forem emitl;i-dos. A quém tiver direitos de livre disposição das mercadorias é 
facultado, dru.ranite 0 o prazo do depüsito (art. 1()), subs tÜuir· esses títulos por 
itquelles recib?. 

~rt. 7. • Além -dos livros menc.iona.dios· no art . . 11 do CodJgo 'ço/n.mer-cial a., 
emprezas.- de a rm.azens·gera-es são obrigados ~t 'ter, reves tido elas f.ormal idades do 
art. 13 do mesmo codig.o e escripttirad() rigorosamente ·cia a dia um livro ~ 
entrada ~ .sahida de mercaoor.ias1 deVeiJJdo· OS 1~-nçan~ent~ 'se..l'.:feitqs na fóJIII)a 
do art. 88, n : II, dlo citado ·eodigo, send:o á nno•tadas as cO:"Cs.i!;;-nàçõ<'is em paga:. 
mento (art. -22) as vendas e toda-s as~ circumstanci,as ·~,tu~" o~orÍ:'~rem relá.ti· 
ya:mente ás mercadorias ct:ep.ositadas. 

As dócas, entrepostos· pa,rticular-Els e trapiches alfandegados lançarão na· 
quel'le livro as me'I'cadol'\ias estrangekas sujétas -a diire i to~ de imp_OJ;tação sobre · 
.aJs quaes ·a. pediido do d-ono tenham éLe ·emitiT os 1itulos l'0 art. 15, ' 

·o Governo, nas in•s.trucções' que expedir .Pâra as a :faltdegas e armazeno; 
~ estrada de ·:llerr0 . da União d<Olter:minará m; livros !les·t;aà{los ád set'JiÇ'ô' do 
:~~eg.istro das 1111J8rcad.orias sobre as quaes fOl'·=m emitti{t.f, o~· titplo:S '(j;j art. 
15 e seus req uisltos ·-de authent!cid:adce. 

Art. 8. o Não podem 0 · armazens· geraes: 
§ 1. o Estabele'cer prefencia ·entre os déposit<Lnte's a respefto 'de qualquer 

ser~·o. 

· § z·:• Recusa r o · <!-eposito, · -e~cepto. 
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· a ) si a mercadoria que se ,deseja armazenar não é tolerada · pelo, reJ?ula,-
mento inrtel"!10; · 

b) si não h ou 'ver espaço ' para a sua a ccommodação, 
i:) si, en::i ·virtude das conlliçi"l'es em que éUa ~ aêl'•.at puder dlamnificar 

a.s jlí. depositadas, 
§ 3, 0 Aba,ter o preço marcado na tarifa em benefic'o de qualquer de-

positan~'. 
§ 4. 0 Ex-ercer o ccmun.ercio de mercadot·!as identioa8 t;.s que se propõrun 

receber e:m dlepo.!fiol:o , e adqu!rlr, para si ou para outrem, mer~or:Jas'.expos~ 
~ venda em seull estabeleC'imentos, ai!J.da que ·seja a pretexto de consumo 
·pa:rticular. 

§ 5. o Emp,rcs-t:ar ou :flaoor, por conta proporia ou :,;:lhe!a, qualquér 
1 

ne-
gociação sob:re · os titul.os que em1ttirem .. 

A.rlt . . 9. 0, Serão permittidos aos interesa.d·os o ex~me e a verifkaçã,o das 
mercadoria:! , deposirtaclJa>~ e a con!erenc1a ·dias :unostras, voctemio no J:1egUla-
mento interno .. d·o arma:zem, ser indkadas 2.s horas para esse -fim: e tomadas 
as cautelas conven!entes. 

Paragraphó unlco. As 'Olle'I"cadorJ.as de que· .trata o art. 12 serão examina-
das p.e]a.s amostras que deverão ser expostas no armazém. 

Art . 10 . O prazo do de.p061rto, para os effeltos detJit·, ~. arfig1o · começará a 
correr da data . da entregá da mercadoria nos arma.zeil~ geraes e 1 será de 
seis mezes, po'.dendo ser prorogado livremente por accôrdo das partes. 

~<Xra a s mro:.caiiorias estrangeiras sujeiltas a direitos de importação e so-
bre as quaes tenham sid'o ~itJtid·OS OS títulos dü. a•rt, 15. o· prazo de seis 
mezesc poclerá ser prorogado até mais um anno pelo iilspector da a.lfandega, . 
si o estado das mercado·rias garantir o pa,gament0 integ1ral daquelles d-ireitos, 
&.rmazenagéns, despezas e adean tamentos referidos no artigo 14 . 

. Si ·estas mer~ado.r i a~ es:bi-verem depositadas nas dócas, ri·os entrepostos 
PJ.rticulares e trapi·ches alfandegados a prorogação do prazo ÇJ.ependerã tam,-
bem do consenttinento da .resp·ectiva comp·~nhia ou concessionario. 

§ 1 . o Venc&do o ·prazo oo depósito, a: mercworia r eputa.r-se-ha aban.lona.-
dlt e o a ri'IlfZem geral daro. ·aviso ao depositante, ma'l'Cand·ci-lhe o prazo ae 
oito 1iias !mprorogaveis, para a ret:radJa da mercadoria oorutra a ' entrega ao 
recibo (art. 6°) ou dos titu-las "érnittld'Os (art. 15). 

'!<'Indo es'te prazo, _que correra. do 'dia em qu'e o ·a,\·iw fõ r r€g·s <:rado "" 
cooreio, ·O a.rrruazem geral mandará . vender a mer.cadoria. por corretor ou l e-I-

loeiro, ~Ín feilão publico,' annunciad~ com anrecedencia de tres dias pelo nwnos, 
observ& ndu-se as disposições oo art. 28 , §§ 3°, 4°, s• e 7". 

§ 2 . o Para prová do avlso prévio bastarão a sua transcr!p.ção n-o cC?P~u

do!' !lo a rmazem geral e o certificado do registro da. ex,p<?:Hção pelo correi-o. 
§ ~ . 0 O proctucto d-a vendá, d:eduz!dos os crOOitos indicados no. art. 26, § 1• 

st não fôr P<l'Oi::urado, por quem de dl!reioto, derutro do prezo de. oito dias , sera 
depositado jud'i.c:alanente p-or conta de quem pertencer . 

As alfandogas reterão em seus· cofres. esse saldo ·~ a administração aa. 
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~Lrada de ferro da União o reqolherâ. A rep~rtlção ftsc.~l desigiia.da pelo llo-
·verilo nas i.nstrucções expedidas •na confol'l'nidade do a!'t. 3~·-

§ 4. 0 Não obstanü~ o :processo do art. 27, §.§ 2° ·e 3°, ~~dfd·ç.adó' o caRo d·o 
~ 1" do pres•enrl:le ali'tigo, ·O a,rttnJazem gerai; . ou a competente oo.parUçã.o iederQl 
.fará vender a merca'doria, seientificando :.:om antecedencia de cinco dias ao 
Juiz dJaq uelle p•rocleSso. 

De'duzidos ·do ·producto da venda os cred'<tos indicados nc, àvt .' 2G. § l', 
o liquido será posto á ··d1sp.osição d:o. juiz. 

iE' ~ermitbkllo · ao que peroer ü titul<> obsta;r a . venda. fj.cando prorogado o 
deJ>osito 'por mais· tres m·ezes si p.aga_r os impostos fiscaes e as des,pezas àe-
cJa:ra<la.S no art. 23, ~ 6". 

Art. 11. As empreza.s de arma.zen.'! geraes, .alêm das reSVOIJs:a.biUctades es· 
. pecLalmen te estabeleoidf!.s nesta lei; respo::~dem: 

1°, pela .gua·l'da, conservação e pcmnpta .e fi~l enbi' f.ga .dae mercaclorJ<ll! 
que tiverem recebld'o em d'ep,osi•to: -pen:,~. ele soerem pr..,.iios os e mpi·ez.aT:os, 
~rentes, .superintendentes ou administra.dt1res sempre que não effectua.i·em 
aquella entrega· dJenrtr.o de 24 horu.s depois '=(Ue juqidulmer.te :em:ellll r equertikla. 

Cessa a resl.'onsabilildade nos casos cre' avaria-s ou vi·Ç:I:o~ provenientes da 
.. natureza ou acondtcionament!J da.s mercadorias, e de ·lforÇ;a n1aior, salvo a 
disposiçã;o d:o art. 37, pamgraphÚ unico; 

2•, pela culpa, fra;ude ·Ou d!olo de seus ffi'nrpregai!Jos e·: prevostos e peJo• 
:t·urt<>s acollltiec[dos aos generos e n;t:er~ad·o~·ias dentro dos. anruLzens. 

§ 1. • A tn.demn:ização . -devi <'la pelos armazen.s gera.t;s .nos· ·oosos ref·erjOO.<' 
neste al'tigo .será corres-pondente ao ·p·reço ·da ·meroa;~ar!a. em bom estado n~ 
1ogru- e ·no twnpo e·m ·que devia ser en<t-regue. 

·O direitü "á· indemnização prescreve em tres :m~es , contadQ5 do dia ein 
que a mercadioria foi .ou devia se.r entr~gue. 

§ 2. 0 Pelas al!andlega.s ·e :estr3l!fus, de ferro ·da Urrlão ref'pOnd:e directamen. 
te a Fazenda ~acionai .com acção repressiva contra seus funcciona~·ios culpado! 

A.I\1:. 12. Nos armazens geraes podem ser re~blt".as ITliE'rcadO.rias da mes1na 
natureza e quaillda:dle, .pel'tencentes ·a diversos donos ·guaré!.ando-s€1' m.lstura.daH, 

Pare .este geniero ~e deposito deverãol os a~~ens geraes. disp1lr de io-
gares prloprios e oo. ap-par'91har pana ·o bom desB'rilpenho ·do serviço . 

.A's ~ç~es de que trata o &1t, 1• jun<tam o emJ.'r<eza.rio a desorlpçilV. 
mlnuctosa díe todos .o.s aprestos ·do 'anna7lém, e a. m a tricula no 1·eg'stro dO 
commel'cio s6men!te s·e.rá felta d:ep'ols d·e ~xame mandado pi•oce<ler pela Jull· 
ta Commercial p&r profissionaes e â. .custa do. lnteT-ess·ac1ü. 

§ L 0 Neste der>osito, alw das dlspoS'ições e::>pec:ktes r·:ü -pre~.entt te!, o~-

BE(rvar-se-íio a,s seguintes: ), 
1•, o arm:azem geral não ê obrigauo a ret~tu.k à proprla: m>êrcadun.a r"' 

cebida, m a s pôde entregar mel'Cadoria da mesma .quaH~ade. 
za, ' o arma.zem geral responã.e pelas ·per{}as e avar'·as da m ercarJM'a, 

atinda mesmo: no caso de forÇa ·maior. 
§ 2 , • Re1atlva:merute ás clócas entre·postos particular~:" ·e tra p iches al!a:lh 
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dêgaitof< a a Ür' 'b-ú lÇâ:o àcima confer ida á Junta ,Conunercial cabe ao Gover-
no F~deral. 

Anl. 13 ,-,·Os aJI"JJIa:rens geraes ficaim :;:.ob -a im.med•!lta t:scalizaçã;o da.'i 
juntas commerciaes, ã.s quaes os eiiiprezil:"rios remetterão a.té o dia 15 dOH 
mezes de a'lml!l, juJ-ho, outubro .e ja!lJeir:o d•e c:ad:a,'a rin·o urr. ba:lanço <:lm resumo 
das mercador:ilás que, •no -t~tre ·anterior.' ti~erem •entra.do e sahido ~ c;as 
que existirem, bem ·emo a -demonstração do ·movimento dos títulos .que emit .. 
tirem, a ill':\P.Ol~nc.la: dos ·va lores -Q,ue com os lllJ.es-mo~ .;titulas forem n:eg-oCJia.dos. 
~ q-~a:ntias oonsigna.da:s na oonformidadjl do a rrt . 22, e ,0 moV'imento das ven-
daR puiJ:Jlicas. 'on·de · existir~m as .siÚas ' ·de· .que •tra ta ·o -capituJo TII. 

Até -o -dia '15 ode marc.o as empreza.s a presenta•rão o ha lanço· de"..a.lba do de 
toillla eM operaçl)o., "· oorv:lços rea!á=Cl:os, d:u:z.an:te o an;,-o wnteri-or, n Os ar-
ma.zenf! · geraes esalas de v,endas publiç:as , fazen do-o ~acompanhar de um relato~ 
rio circumsta n ciado, contendo ás considerações <tu e ju';gal'~lni uteis. 

§ 1. • A s a lfan.degas, d6cas , entrep-ostos par;ticulorur.es e t.ora:pi-ohes. a.1l'ande-
gadoo ficarão, _porém ,' sob a exclusiva :liiscaliw.çã~:> -do ·, M!nist~rio da F'rulenda, 
e os laril'laZem! daJS e stações .dJe estradas de ferro da Un'ião ·sob a do Mlniste-
rlo d:a. Industria,_ Viação e Obras· Pubiiea.s. 

Os ins'pectores ·das alfandegas, ·empreza.s .ou _conipanhls ,de dócas, conce" 
l!ilmarlos de erutrep.ostob e trapioohies alflandega!lo.s e C1t!'r,c;bcme.s ode estmda.a 
~b f{)rro' federa:es erlvia:rã0 nas épocas ·aciin~ des:g-nadas -os -bala nço,; t-ri-
mensaes e o' balanço e o relatorio ·annua~ os r espe ctivos ministerio. 

§ 2. • O M1n.is terÍQ da Fazenda 0 da I·ndustTia , Viaçã o e Obra s · Publica"' 
e as juntas commerciaes poderão, sempre que a charem convenié-nte, man~r 

illllpecclona r QS' arlffiazens sob sua JJiSiéallzáçãio, afim· de veril'icarem 'si ol> 
bala-nçO!! ap-r~ntJa.d'os -estão •exactos, ·ou si- rtee:ID

1 
s :do fie-lm ente cumpriod.'a,s. as 

Íf\St.ru<Jções ou o regulrumento _interno ~ a tarifa. 
Art. 14 ., A s ·emprezas ·-dle ar.mazens gera es t eem o d'ireitto de retençãô 

par~L gara.DJtia do P'a@men.to das armazenagens ·e d~speza~ .cO'Illi a çon oorvaçãt. 
t com as ope ra.ções, beneficios ·e servliç,o.s presta~os .. ás mercadonas a pedi~" 

do Q.ono; dos a.deauta mentos. feitos c om fretes e seg uros, e das commissões e 
iuros quando a s mercadorias l~es t enb'am sido r~mett1das em con signaçã o 
(Codigo. ~ornmercia.l , . art. 189) .. . · 

Esse -direit<:> 'de r etenção ·pó-de ser opposto ã. m assa :t'~nida -doo deve(\Ol _ 
Tamb,em tee.rn ás emprezas de armazens gera.e.s direito de . !ndemn1zaçã.<. 

Pelus prejuízos que lhes ven:ham por -culpa .~u dólo do depositante . -

.CWITULO Il 
\ 

l!IM!S!!ÀO, C!RCULAÇÃ'() E EXTINCÇÃO DOS TITULOS EJM1'rl'IDOS PELAS EJMPIU!lZAS. DE AI\ 

MAZEJNS GEJRAES 

Ar:t.. 15 . Os a rmazens gerae.s emit tirã:o, quando lhes fôr pedido -pe!Q ~~o.· 
POSLtantA!J, dons titulo!!' unidos, nla8 sel)ara.ve'l!! E. vontiilíll , d;e·I.om.tna-d()s -
cilnhecilmento à.e dJeJpositos e warrUtrot. 
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§: 1.~ Cada um dest-es ,tu~tulos dev·e· ser á o'rdein ~:]bohter' a,ll~rr, <la sua 
des!gona.ção pa.rticul.a.r: 

1•; a d.enomtna.ção oo; empreza. d.ó· ariDlLzem- geraJ e · a_ sua - sêde ; 
2?, o name; profi.ssão e · domf.clll-o do depositJa-n.te ou de' terceiro- Por este 

indLca:dio ; 
3o," o J.og.ar e· prazo do ·deposlto; 
4°, a natureza e q-uantidade das mer.cai.Lorias em .. ..:-ep-oStt o, d esigna.ds.l 

·'Pei<DS-nomes mais ru;ados no .c(?mmer-cio, seu pes~, o estlac\o dos -e;nvolt oriO!! e 
to fias as marcas e -inpicaçõ·es propri\1-s para -estabelecerem .a s·ua identidade ; 

5°, a quaJidade ?a -· mercadoria; tratand:O-se daquel!as- a. que se ~efere o 
8-l't. it, 

s•:: a md1~1i1l do aegl!-l'a)do; d1J. metcadorJa ~~ o valor ,lo s~~o (aJ1'1; , loL 
7•,~ à: .declaração àJ()s impostos e direi<i:os fisca,es dos encargos e despeza.<~ 

a que a m:ercadoria e_&tá suje:ta, e de dia em qu-e -começaram a COIT~r as ar· 
ma.zena.g.ens (art. 26 § 2°); 

s•-. a data da emissão dos títulos· e a a.ssignatura do er.Ipreza.rio .ou pessOa 
d_evM;aanen·te ba.bilita da --po.- _este 

§ 2. • Os rel!erido<> -ri tu los .s7rãc- extraniüo;:. d~õ ' uro ' li•.""l' de 'talão, o. qual 
conterá todi!;s as. declarâções acima menciona das e 0 numero de ordem cor-
respondente. 

No Vt'l"St' -do re'specnv·O'-ta.lão. ç depasita.nte, ou wrN>iro por est~ auto· 
riza4o, ;pa.S•sarã. recibo dlos titul6s, Si a empreza a p·eui<dl() do depositante, 
os expedir pelo Oorrei.o. mencionará esta Circumstan~a ;; c; ' numera e data 
do Oerti:flica.OO do registro postal. 

Annotar-se~ão tariwem no verso do talão as .o6currencias- que se derem 
com· os ·Mtulos delilh etxrahid~, como substituição'· restituição, perda, r oubo, etc. 

§ 3.• Os armnzens .gerat)s são rtlsponsa\•eis_ para com- terceiros pelas irre· 
gulàridades e iriexactidões en:contradas no's .utulos q-ue ernltti:r:en'l., rélaiiva· 
mente á quantidade, natureza e - peso ·da mercadoria . 

-Art. 1~. As mercadorias, -para _servirem -de base á emissão dos· titulos. 
-d<wem ser segurai.as contra riscos de inoendio no valor designado pelo depo• 
sitante. , 

Os armazens. g el'aes poderão ter, apo!ices especia.es. ou · abêt;tas para 
este fim. 

No caso de . sinistro o a.rmaze~ . geraà ê o competente para re'ceber a in· 
demnização devida pelo segm·adoi:, e sobre esta exercerão a Fazenda Na.ci~
nal, a emprem de armazens geraes e os _-portadores de c.o:n:hecimentos de 
deposito e wa1'1'ant os mes-mos direitos e .privilegias que tenham sobre a mer· 
oodoria segura() a. 

Paragra~ho uni co. AF. mercadorias C:e . que trata ó art. 12 serão segura· 
das em nome da empreza do armazem geral. o qual fica responsavel 'JJ-<:!la in· 
de lnnizaçã·e · no· caso d-e sinistro·. 

Art. i'( . Emi-ttidos ós -titulas de 1Q1Ue trata o ·arf. 16, os gen~os e ·mer· 
cadorias não f!oderão soffrer 'embargo, penhora, sequestro ou qJUalquer outro 

' I 
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embaraço ·que ·I),zlejudique " a sua. livre e plena d!~pl)sição, ' salvo nos casos do 
a.rt. 27; 

o conhecimento .. de deposito ··e o warrant, ao çontrario, poC:em ser penho-
racos, arrestados por dividas · ·do: portador. 

ATt. 18. O co~h~cimento C:e deposito e o wan'an.t podem ser transferidos, -
unidos ou separa;dos por endosso. 

§ · l.q· O endosso ,pôde ser em bran;o; neste caso confere a 0 portàC:or do 
uttilo os direitos de <Jessii:mario. l 

.§ 2.• O endosso dos títulos' uriidos confere ao cessionário ·o diretto de livre 
disposição da mer·cadoria depositada; e do WGIIlrant :separado do conhecimento . 
es deposito o ·direlt0 •de penho; 'wbre a mesma mel'lcadória e o do' ·conheci-
mento !!e. deposito a facuid~de de dispôr ru:.: .mercadoria; salvo os di-reitos U.o 
credor; porta.do,r do warrant; 

Art. 19. ó primeiro endos8o do warrp,nt declarará a importancia· do cte-
dito gar antido pelo ·,penhor da mercadoria, a taxa dos juros e a data do ven-.. 
cimento .. · 

Essas declar~ções serão transcri·ptas nG conhecimento de deposito e assi~ 

gnadas Pelos· enàossatarlos do waror1ant. 
Art. 20. O,. portador dos dous titulas tem o direito de pedir .JL' divisão da 

mercadória em tilmtos Iates quantos ·l'he- çohvenh<~~m; e a .entrega .. 'de conheci'-
.mentos de .C;eposito e ~a-ntcints corres:pondentes :a: cada um dos lotes, ·sendo 
restituídos, e ficando .annullados os tituios anteriorment e emittidos. 

Esta divisão sómente será , facultal!:a si a · )nercadoria continuar a garantir 
os creditos prell'e~enéiaes do árt. · 26, § 1•. . . . . 

.Paragra;pho u:riioo; Ou·t.r~. é •. Permittid~ ao por.tador dos .do.us· títulos , 
pedir novos títulos á sua o.rdem.; ou de ter.ceko que inC:icar, em substituição 
dos. primitivos, que, .serão restituídos ao :armazem g'eràl e annui!a:do~. . . . . . . 

Art .. 2<1 . A m€rcadoria depositada será retiril:lda C:o armazem geral contra 
a entrega dp conhecimento . de deposito e do. warramt correspondente, liberta 
pelo .pagamento do p.VincJpal · e juros :C:a, divida, :;;i fôr negodado. 

Art. 2'2. Ao llOftador d·O• conhecimento de depo.sit<;~ ê permHtido retiTar a 
mercadoria antes do vencimento .da divida constante do wan·amt, con~ignando 

. ; - I 

no. armazem geral o .. print'J.pá;l e juros até. o v!)ncimento e paglj.rid0 os impos-
tos fiscaes, de armazena.g~ns 'vencidas e ma s despe~. ' 

Da quantia consignada o armazem geral passará recibo .. extrahido de um 
livro de talão. 

~ 1.• 6 armaz~ geral C.al'á. por carta registrada· immediato aviso desta 
consignação ·ao PM·meiro e·ndossador do wWI·rant: 

·Este aviso. ·Cyua~do contest~do, será· provoo0 nos termos· do art. 10.' § 2• ! 
§ 2.• ·A ccrn:sig,nação eqtiiv3Jle a real · e .eflf~tivo , pagamento, e· ;;t· quantia 

consignada será promptamente -entregue ao· credor medi.ante a restituição do· 
Warrant com a , devida quitação .... 
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' § a.• Si c. warran-t nã.o, fôr apresentado ao armazem geral até oito dias 
. depois do · vencimento ea divida. a quantia corisigiiado. serâ. levada a deposito 

' J judiCial, por conta de quem per-tencer. 
Nas al'fandegas e estradas de .ferro federaes, essa · quantia terá. o destino 

d·e~larado no art. ·10. § a•, in fine. 
t§ 4.• A perda. o roubo ou extravio do wM"ran~ não prejudica;ão \) exerci-

cio do direito que este artigo confere áiJ portadm- C:u conhecimento de deposito. 
Art. 2a • O portador do warra-nt rq ue, no dia >C1o vencimento, . não fôr pago, 

e que não achaa- consignada no arma2l!lm geral a importa~c-ia do seu credito 
e juroo (art. ·22), -deverá interpor o respectivo protesto nos pre.zo.s e pela 
fórm.a applicaveis ao protesto diaS letras .de cambio, mo caso de não paga-
mento. 

O officiai dos .protestoo entrega:rá ao _protestante o respectivo i·nstru-
ment?• !!entro -do prazo C:e. 1lres dias, sob pena de respon-sa~bilidade e de sa.tis-
fazer perdas e damnos . 

§ .1.• O p'ortaldor do warra-nt fará. vender em lei:lão, por intermedio . do 
cMretor ou leiloeiro, lqjU6 esoolher, as IJ?eroo.dorias eSJPeciifioadas no titulo, in· 
dependent e de formalidades judiciaes. 

:§ .2°. :Dg:ua.I' <Cireito de vendia. caiba ao primeitro endJOssador· que pagar a 
divi-da do WM"rant, sem que seja necessilrio C()nstituir em móra os endoSS&· 
dores do conhecimento de deposito. 

,§ 3.~ O corretor ou l~iloeiro, encarregado -da ven-da, depois de avisar. o 
administrador do rurrnaze.m geral ou chefe da competente I'€1!1W'tição feceraL 
ann uncia rá. p .ela i.tt!Jl}renàa. o leilão, com antecedencia 1!e quatro dias, especl· 
ficando as mercadorias eonforme as deolllJI'ações -do warrànt e declarando o 
dia e hora da venda, as condições C:e&ta: ·e õ lóga!' &ndt> poderr. ser enmlna· 
das e.quellas meroadori~ .. 

o agente da ven-da conf=mar-se-<á em tudo com as dis-posições do 
regulamento interno dt>s anna2lens e das salãs dt> vendas publlca.s ou com fiB 

instruc!jõE::s offlciae>~, t r ata.neo-se de repartição feC:eruJ . · 
•f 4.• Si o a.nrema.tan-t.e não pagar 9 ~reço -da venda. applicar-se-« a 

dispOSiÇãO dO art. 2.8, § 6°, ' \' I 

•i 5.• A perda., ou extravlQ oo, conhec tment o de deposito (art 27, § 1"), a 
fnllE::nc!a, os meios preven·tivos de sua decla.ração ·e a mortt> d11 devedor não 
su.Spendem nem interrompem a v enda annun01ac.a . 

§ 6.• O devedor poderá evitar a 've nda. até o momento de ser .a mercado-
ria adjudicada . ao que maior lan~q offerece;r-. >pagOJndo imm~dia1:amente a 
divida de warrant, os imPQetos fiscaes. despeza.s C:evidas 'ao armazem e todas 
as mais que a execução deu logaa-, i-nclusive custas do protesto, ·commissõe$ 
do corretor ou age;p.te de leilões e juros da móra. 

§ 7.• O portador do warrant que, em tempo util, não ·1-nterpuzer o protesto 
por falta de pagamento, ou que, de ntro de "dez dias, contados t:a data do 
instrumen·t.o do p-rotesto, não P•romover- a venda ·da mer.ca.dorhi, conservazB 
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tão sOmente a.cçã,o contra. o primeiro endossador de. warrant e contra os en-
dossa.dores do con•hecimento de deposilto. 

Al't. ~4. Effectuad'a. a venda, o coneto;r ou lei:J.oei:ro darã a nota do con-
trai:to 'ou conta -de venda ao .armazem geral; o qual receberA o preço e •~ntre ~ 
~~~ ao comprador a meooadoria. . . . 

§· 1.• O a.rrnazem geral, immediatamente após o recebimento do producto 
do. venda. ·fa'I1á as deducções dos cred!l.os preferenc ia.es do art. ~6 § 1•, e, com 

0 lill!uido, pa:ga.râ. o portador cl,o wanian.t nos termos do art . ~6, princiijldo. 

§ 2.• o portador do warrant, qutl oficar integralmente pago, entregará. ao 
armawm geral o titulo "cO'IIl a quitação; no caso .contrario, o armazem geral 
mencionare ·no waATant ·o pagam-ento .parcl<a.l feito e o restiotu~râ ao portaJd:or. 

1§ 3.0 Pago o credor, o ex.oceC.ente do preço da venda será. ent regue ao 
pc.r!B.dor do conp.ectm.e.nto de deposito contr8, .a restituição destll titulo. 

§ 4.• As quantias r eservaeas ao portadO~;' do · waorrant ou a"o do conheci-
mento de de~sito, quando não reclamadas. n_o prazo de 30 dias C:epois 00. ven-

lda da mercaJCloria, terão o desUno decla~0 no art. 10, § a•. 
Art. ·u: .SI o portador do warrant ni\,o ficar integrruLmente pa.go,. em vir-

tude da irisufoficienc ia. do prot:.ucto .11\l'!IÍ'do qa venda da m~cadoria ou da In- . 
demnlzação do seguro, no Ca.s,o de Sinistro, tem a.cçãv par&. haver o saldo 
eontra os endossadores anteriores solidaria.ni.ente, observam.do-se a esse res-
.peito as mesmas disposições substanciaes e proc~aes (de fundo e de fór-
m~ relrutlvas âs letras de crutiJ'bio. 

' O prazo pa.ra .a prescr:ipção da ·a.cção regressi-va corre C:Q dia da v-enda. 
Art. 2-6. O portador do warram.t será pego do seu credit-o, juros conven-

cionaes e da mOra ã. razão de ~ o/o ao anno e despezas do protesto, p r ecipua-
mente. pelo producto d&. venda da merca:dona. 

I§ 1.• Preferem, porém., a. este credor: 
1•, a Fazenda NalCionai. !pelos direitos ou impostos qut- Ih~> for~m cevidos; 
·2", o corretor ou lt:!-lpeirc. pel.as C()mmissões ta:xlada.s em seus · regimentos 

ou reguladas por con-v~nção entre elles e os comntltten.tes, e pelas des-pezas 
eom armuncio da venda; 

I 
3•, o armazem gera,l , 1por tlodas as despezas decla.radas no art . 14, a res-

peito das quae.s lhe é gara,ntido o dir~ito de retenção. 
§ 2.• Os 'Crediotos do § 1•, ns. 1 e ·3, devem ser expressamente Teferidos _nos 

ltitulos ~art. 15, § 1•, ·n. 7), declarando-se a wantia exa.cta doOs impostos de-
lvidos á Fazenda Nacional e de todas as despezas liquidas até ao momento 
da eini!<São da.quelles títulos. pena de perda C:e preferencia. 

Todas as vezes que lhe for exigido pelo p_ortador do conhecim-ento de de-
!Posito ou do warrant, o armazem geral é obrigado a liquidar os creditas' que 
(Preferem ao warrant e fornecer a nota da. liqui.ãação, datada. e asslgnada . 
'referindo-se ao ·numero do· ftitulo e a.o nome de. ,pes-soa â · ordem d·e 1J.uem fni 
lemtttldo. 
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Art. 27. Aquel-le que perder o titulo a v sarâ o armazem geral e annun-
ciarn o facto -durante tres dias, pelp jornal- é: -e· IÍmJor circulação d~ ~éde da-
quelle armazem. 

• •§. 1.• Si :;;e tratar do conhecimento ~e deposito e corres·pond-ente warra!U, 
ou só :do prim-eiro, o intereS'sado poderâ obter duplioo.ta ou a enbrega. da me~
cadoria, garantido o direno do portador é:o warmnt, si este foi 'negociado, ou 
do saldo á ·sua disposição, -si a mer-Cadoria foi vendida, observando-se o pro-
cesso <!o § 2•, •q,ue correrá perante .o juiz do commercio em cuja jurisdicção se 
achar o armazem geral. 

§ 2.• O interessado requererá a notificação do armazem geral para niil 
entregar. sem ordem judicial. a mercadoria ou saldo disponível no caso de ser 
ou de ter sido eúa vendida na confol1mi.é:ad-e dos arts.. 10. § .4•, e 23, § 1', 1 

jUBtificará suimn.ariamen:te a sua propriedade. 
O requerimento deve ser instruido <:om um exemplar do jorna!l em que 

fôr a:m:iunciada a perda ·e com a cópia do talão d~ titulo perdido, fornecida 
pelo armazem gerai e por este authentl<:ada. . 

O armazem geral terá ·sciencia 1do .dia e da hora da justifícaçã~, e pam 
esta.- si o wa7'7'ant foi negociado e ainda não voltou ao armazem geral, suâ 
citad.Q 'O endossrutario desse •titu'lo: cujo' nome devia c.onstar do correspondente 
conhecimento do deposito perdido (art. 1·9, -2• parte). 

O juiz ·na sentença. que julgar proceé:ente a justificação, mandará ,jl'Ubli· 
car editaes com o prazo de 30 .dias para rec!aJIIlações. 

iElstes editaes reproduzirão todas as declarações constantes do talão i» 
titulo perdido e serão publicados no Diario OfficiaZ e no jornal onde o in· 
teressa•do annunciou a referj,da perca e affixaC.os na porta do ~riJlazem e DI 
sala de vendas publicas. 

Não havendo reclamação. o juiz expedirá mamdádo conforme o !\.'IIDerilli 

ao arma.zem geral . ou depositaria. 
Sendo ordenada a duplicata, dell.l. ·collBtará esta circumstancia. 

Si, porém, apparecer reclamação, 0 juiz marcará o prazo C.e C:ez dÍl! 
para •prova, e, fi)l'dos estes, arrazoando o embargante e o embargado em ·~iNn 

dias cada um, julgará afinal com appella~:ão sem · ef.fe!to suspensivo. 
Estes ,prazos serão improrogaveis e fataes e correrão em cartorio, inir-

pendentes de lançamento em audiencia. 
No caso de per.:a do warant, o interessado, que provar a sua [) I"!PI' i ~?. 

tem o cireito C.e receber a importancia do credito garanti-dÓ. 
Observa-se-ha o mesmo proces•So o § 2° com as seguimes' mod ficaçóes; 
a) Para justi-ficaçã·o summaria, serão citados o ' primeiro endossador ~ 

outros .que forem conhecidos. O armazem serâ avisado do dia e hora da ,!;!· 
tificação, e ·notificado 1 judicialmente da perda ·é: o titulo. ' 

b) O mancado judicial de pagamento será expedido contra o primeiro en· 
dossador ou .contra quem tiver em consignação ou deposito a irnportBncia 
correspondente á ·divida é: o warrant. 
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o referido ma.ndado. :si a divida nãp está VElncida~ serâ. apresentado 
ãqueHe prrmeiro endossador no ,C.ia do vencimento; sendo applicav&l a d'spo-
siçfta Co art. 23 no caso de não pag~mento , 

§ 4." Ces'sa a res.pmisabHidade elo armazem g·eral e do devedor quamJ.o, 
em virtu

1
de d~ ordem judicial, er~littir.dull!icata ou entregar a merca,doria ou 

o saldo em seu poder ·ou pagar a ·divida;, ·O tn•ejuê!ica do terá acção sóm~mte 
contm · qúem indevidamén:te dispoz da mercadoria em il]nbolsou a quantia. 

! 5.• O que fica disposto sobre penda Co titulo applica-se aos casos de 
roubo. furtei, extravio ou destruição. 

CAPITULÇJ III 

SALAS DE VlDNDAS PUBLICAS " 

Art. 28. Annexas aos seus estabelec'mentos, as em prezas de armazena 
gerae~ pod_erã:o ter salas aprop;iada~ p;t;·a vendas publicas, voluntarias, dos 
genero~ e mercadorias em deposito. observa.ndo -se as seguinte.s dispo~ 

sições: 
I 

~ 1.' Estas sálas serão franqueadas . ao publico e os depos.' tar.tes poderão 
W ahi exposição de amostras. 

§ 2.0 E' livre aos1 interes~dos e~olher o a&'ente da venda dentre os· cor-
retores ou leiloeiros da respectiva praça.· 

§ 3.0 veiJda ser a nnunciada pelo corretor ou leiloeiro, nos jornaes lo-
cae~. decla rando-;e o dia, hora e COI~diÇões elo leilão ·e da entrega da merca-
doria, numero, natureza e quantid!ade de cada lote, armazena GJJ:de se a cha, 
e as horas durante as quae:' pÚle ser e:x«minada. 

Além disso, affixará aviso na praça do commercio e na lólala onde tenha 
de . effectuar a venda. 

§ 4." O publico será admittido 
venda, sendo. proporcionadas todas 
mazem onde elle se · ~'Cha. 

a examinar a mercadoria annunciada á 
as f'lcilidad~s pelo administrador do ar-

/ . 
§ 5.' A venda serã, feita pnr atacado, não podendo cada lote ser ele valor 

inferior a dous contos' ele réis, calculado pela cotação . média . da. mer~ 

lc1doria. 
§ 6." Se o arrematante não pagar o preço no prazo marca,do nos. an-

DUl)Cios, e, na falta ·destes, dentro de vinte e quatro horas depms da venda,.. 
será a mercadoria levada .a novo lelilão por sua conta e risco, ficando . obri-
gado a completa r o preço por que a comprou e p erdendo em beneficio do 
vendedor o signal que houver dado . 

Para cobrança da d'ff~rença terá a parte interes sada a ac<,.ão executiva 
dos arts. 309 e seguintes do decreto. ·n. 7'37, de . 25 de Novembro de 1850, 
devendo· a petição inicial ser instruid.a com certidão extrahida dos livros 
f do corretor ou agfmte ' de leilões. I 
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§ 7 .• Tratando-se das n1ercadorias a que· se refere o art. 12, :)])Se'(')•(u•-q,e.h 
o d .lsposto no § 1•, I1. i ; do m esmo artigo; 

Art. 29. On de existirem salas de vendas publicas serão neua'f!. ~iiec.tuh 
das as vendas de que tratam os a rts. 10 § 1• e 23 § 1•, não senão en tão ap-
plicavel a disposição restr ictiva do art. 28 § 5". 

CAPITULO IV 

DÚlPOSIÇÕES FISCAES E PElNAES 

I 

Art. 30. São l!.ujeitos ao sello _fixo ' de · tresentos réis: 
1. • o ' recibo das mercadorias . depos! t ada s nos armazens geraes (ar-

tig0 6°). 
2.• O conhecimento de deposito. 
o mesmo sello das lettra s de cambi,J e de terra pagará à "warrant' 

qua ndo, separada 'de deposito, fôr pela pri~neira vez endossada.. , 
Art. 31. Não podem ser taxadas JJelos Estados nem pelas M;un!~ipal ida, 

des os depo~itos nos arma zens geraes., bam , como as compras e v en,das •·eab· 
zadas nas salas annexas a estes armazen~ . 

Art. 32. Incorrerão na. multa de 200$ a 5 :000$ os emprezarios. de ~ r· 

mazens geraes que não observarem as rrescripções dos arts 5•, 7• e 8', §! 
1" a 4°, 13; 22, § 3°, 24, §§ 1°· e 4°, 2·6, § 2°, ultima parte. 

Pp.ragra pho unico. ·A multa S~Jrá. imposta por quem tiver a seu cargo J 

f isc:..lizaÍ;ão do' arma.zem, e cobrada ·ex;> r.utivament€ por intermedio do M!' 
nisteri o Publico, _se não' fOr paga dentro cic oito dia:;1. depois ~e no.tificada, re-
vertendo em beneficio da s misericorcl ia s e orphana tos existente~ na !il 
dos a.rmazens. 

Art. 33. Será cassa da a m atricula (art. 1,: § 1~). ou revogada a auto· 
rização (art. 4°), por quem a o!'denou ou ; on.cedeu, nos casos seguintes : ' 

1•, .fallencia e meios preventivos ou liqUidação da re spectiva em· 
preza; 

2", cessão ou transfer€ncia da· emprezà ~ terceiro sem prévio aviso l 
Junta Commercial, ou sem a utoriza çã o do Governó, nos casos em que esta 
fôr nece&sa ria; 

a•, infracção <;o regulamento internü em prejuízo do commercio ou da 
Fazenda Nacional. 

Paragrapho unico . . A disposiçã o deste artigo não prej~dica a imposição 
das multas comminadas no a rt-. 32, •nem a app!icação das outras per.as em 
que, porventura tenham incorrido os emprezarios de armazens e . ~eus pre-
postos. 

Art. 34. As penas estabelecidas para os casos dos arts . 3·2 e 33, ns. :" 
e 3•, só poderão sem impostas depois' de ouvido o emprezario do rmnaze111 
geral, o gerent~ ou superintend.ente das companhias .de doca.S t.; os corices· 
s.ionarios de entrepostos e tra piches alfa1 d.e.gados em pra zo r azoa vel, facul• 
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tandó-se-lhe a leitura do inquerito, relatorio, denuncia e provas co-
lhidas. 

Art. 35·. Incorrerão nae. penas de prisão cellular por um a quatro annos 
~multa de 100$ a 1:000$000: 

1.·· Os que emittirem os títulos referidos no capitulo II ~em que te-
nham cumprido as disposições dos arts. l" e. 4° desta lei. 

2.• Os emprezarios ou administradore~. de armazens .geraes que emitb-
rem os dÚos titulos sem que . existam em deposito as mercadorias ou ga.. 
neros . nelles especificados; ou que emlttam mais de um conhecimento de 
·deposito .e de "warrant" sobre as mesmas mercador~as ou generos, salvo 
~s casos do art. 20 . 

3." o~. emprezarios ou administradores de armazens geraes que fizerem 
emprestimos o~ · quaesquer negociações, por conta propria ou de terceirb, 
sobre titulos que emittlrem . 

4.• os emprezarios ou administràdores ci.e armazens geraes que desvia-
-rem no todo ou ~m parte, fraudarem ou ·sub!;!tituirem por outrae. as mer-
-cadol'ias confiadas á sua guarda, sem prejuízo da pena de prisão de qut; 
trata o art . rr n. r. 

5.• Os emjlrezarios ou administradores de armazens geraes que não. 
~ntrega!'em no de~•ido tempo, a quem de direito, a importancia das consigna-
~õe~ de que trata o art. 22 e as quan.tias que lhes sej,am confiadas nos; 
termos desta lei .. 

§ 1.0 Se a empreza fôr s0cie'dade anonyma, ou commanditaria por ac-. 
-ções, incorrerão nas penas acima comm1nadas os seus adminis:tradores, su-
·perintendentes, gerentes ou fie:s de armazens que para o facto criminosd 
tenham concorrido directa óu indirecta mente. 

§ 2.• Se os títulos · forem em~ttidos . pcias reparti.ções federaes, de que tra-
.tam os arts 2• e 3•, incorrerão nas penas acima os fieis ou quaesquer func-. 
<eionarios. que 'concorram para o facto. 

§ 3." Nesses crimes cabe a acção publica . 

CAPITULO V 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art. 36. F icam comprehendidos. na disposiçã~ do art. 19, § 3", do de, 
-ereto n. 737, ' de 25 de Novembro de 185J. os depositos nos armazsns gerae~ 
~ as operações s.obre os títulos que as respectivas emprezas emittirem e, 
'OS contrat.os qe compra e venda a que se refere o art. ~8. 

Art. n7. 'São nullas as convenções ou ·clausulas que diminuam ou res·-
trlnjam as obrigações e responsabilidades qut:, por· esta lei, sáú impost:a.ll 
á~ emj)rezas ele arma.zens ge~aes e aos que figurarem ·nos títulos. que ellas 
-emittirem. 
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Paragrapho unico. Ao contrar:o podem ()S armazens geraes ee oliri:gar, 
por convenção com os depositantes e mediante a taxa combinada, a indem-
nizar os prejuízos acontecidos á mercadoria por a:variai., -vícios intrínsecos, 
falta de acondicionamento e mes·mo pelos casos: ãe forçr.. 111aior. 

Esta convenção, para que tenha ·el'feitos para com terce ' ros , deverâ. 
constar dos titulos ·de que trata o art. 1õ. 

Art. 38. A presente lei não modifir:a, as disposições do capitulo V, da 
titulo III, da parte I do Codigo Commerdal, que continuam em intei-
ro Vigor. 

Art. 39. Révogam-~e as_ disposlçõe~ en: c.ontl·anu. 

BANCO DO BRASIL 

ACTA DA ASSEMBLÉA GERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 1923 

A·os d-ous dias do mez do ·Maio de 1923, as 14 1j2 ho~as •. •presente~ na 
sala das sess·õ'es do edificio do .Banco do Brasil, á rua ·da Alfandega n. 17, 
duzentos e setenta e dou.s :Srs . acdonistas, o Sr ... Dr. Cinc1nato Cesfli' da 
Silva Braga, .presidente do Banco do Brasil, as.sumi-o a .vresidencia da as-
.sembléa · geral. extraordinaria. proferindo as ·Segumtes palavras:· "De accôrd~ 
com a lei, são necessario<; 2)3 do ca·pital, do Banco ou sejam 333.333 a.cções, 
pará h~ver numero legal. O Jivro de •presença accu.sa uma r epresentação de 

·364. 711 a;cções ou muito mais tque o exigido· ·para tal fim. Declaro, assim, 
pois, aberta a sessão e convido, !Jla:ra a uxiliar os Beus trabalhos, os Srs. Al~
xa;ndre Herculano Ro1rigues e ·Et•nesto l\fachado Guimarães, como 1" ·e 2' 
secretarios, respeclivam·ente". 

Acceitas as designações, o St·. pr.::sidente .::onvidou--os e , bem assim o~ 

S.t'S. ·directores do Banoo e membr·os do oconselho fiscal a tama.rem assen· 
to á mesa. 

Proseguindo, o Br. presidente ofelicitou-se p~la excepciona l coricurrencla 
que, segundo fôra. inf·orma do, j•ãmais em primeira con'Vocação se ap•·esen~ 

tára tão numerosa, tanto ,pela assistencia pess-oal de ac~ci()nistas como pelas 
representações por procuração. Verifi.cava, assim. e com o maiot· agrado, 
que foca ·bem correspondido o seu ap.pell-o, ·pe!a comprehensão de que ~ 

Banoo atrav-essava ·O maior 1nom·ento de sua existencia. Manifestou, em se-
.guida. o seu reconhecil;ncmto e o de seus collegas da directoria pela sollcl· 
.tude> com que os Srs. accionistas .mais uma vez prestavam· a sua. prestimosa 
e Jedlcada collaboraçã o err, prol dos interesse& (]o Banco. a que estão inti· 
mam·ente · ligad•os não ~Sôm·ente os ~eus proprios~ como os do Goyet,nn e M 
paiz, isto é, de uma p'a•·te ·cons1deravel da communidade •brasileira. Enal-
teceu tambem, {.''Om gratidão·, o inapreciavel concurso .de seus illus.tres col· 
legas de admhnistraçào e d·os Srs. membros do conselho fiscal, graças ao 
<J.Ue !]je fôra possive~. em lapso de· tempo relativamente cã.o curt?, pt·eparar 



419 ----, 

~s eleme'nt·os: necessarios para aquella assembl~a. geral ext raordinaria. Diz 
que, de accôrdo com o honradq Governo, foram elaboradas as clausulas do 
~ontt·ato. que deve transformar o Ba.nco do Brasil em instituto emissor. 
·ComquantO livEts-se dado a esse trabalho. o melhor de s uas luzes e esfaorços, 
não sabe se- e11e mecE'c:, a approvac;ão da assembléa: ~ E' o que se va.e 
yerificar dentro em pouco '· P·ensa que, antes -da leiturà do contrato, cúm-
we-lhe externar algumas consi•derações .tendentes a ' esclat·ecer a lguns dQs 
~eus pontos. O Banco, por disposição legislrutiva, j·á tinha direito de .· emittir 
·papel-moeda, ciccuiante·: mas em .comdições ·que às circums tancias áctuaes não 
~omportam ..• O contrato a~ra: lhe faculta a emissão de notas a. uma taxa 
·inferior á pa~i.dade do nosso padrão, Jsto é, a 12 dinheiros p or mil r éis . O 
13·.:nco emissor, com as r esponsabilicla<Jes que recebe do Governo; dada a 
-posição que occupa entre as instituições bamcarias do paiz, terá de ser sem-
prr-, em n osso meio com:mer.cial e perante a agricultura e a Índus'tria, uma 
<las mola<s reaes cl[L orde;n econo·miqa . . Isto basta. para lôalientar que o 
prestigio do Banco crescerá com a sua transd'ot·ma ção em banco emissor . 
Yantagens ele ordem .moral acompanham outras de ordem material, que lhe 
parecem bem asseguradas. pelo. contrato .ara assignado : Não · descerá a .. de-
t•dhes, tJUC julga ·dispensaveis, visto já t erem sido ·_publiéadas as clausulas 
do )1lesmo contratà. Quer· apenas chamar a a ttenção d:os Srs. accionistas 
pam certos pontos. Em primeif,o. lugae, o prazo de duração cld· banco, de 
Ylnte annos apenas pelos alctuaes estatutos, fo' agora dilatado para cin-
·coenta 8.rinos. Não tinha o Banco, -assegurada poc disposição legi::llativa; a . . ' 
trauquh telegraphica, db· 'tão grande va.ntagem para a rapidez r1as opera-
~ões commerciaes em todo o paiz. ·Ella lhe ~ agora expressament e conce-
<lidú. com o inap~eciavel ~ccrescimo do 'direito r~ -e p-ossu ir estações tel-egt·a.-
vhicas, privativamente suas, nas praças em que maior é o vulto de seus 
negocias :· Outrosim, -obriga"Se o GovE>nlo a promover a installaç;ão, em suas 
·e&tradas de fe~üo ·e nas vias feneas e em prezas de navegação · S]lbvertcio-
nadas. de cofres fortes para o seguro trans-porte de numeraria e valores, 
cum compartimentos especlaes para u serviço do Banco. Pe~ o n1esmo c on-
k ;tlo, fica ig·ualmente assegurada a.o Ba·nco a f;~ culd&de de desapropriação; 
<>m caso ':te necessldal!ü -de· seus serviços. " 

O Sr. :Presidente 9-borda, em seguida, .a questão relativ.[L á isenção de 
irn!,o~tos , tambem consideravelmente melhorada pelas novas disposiçõe>' . 

Diz que algumas criticas surgiram, a·pós a -publicaçãx:. da · lei que a utó" 
Tlza a presente reorganizaçãc.. Dellas destaca a qu6 lhe parece de mai'or . Te~ 

levancia e mais interessar a os tSrs. aocionistas. O Banc-o, a l·l-eg--a-se , recebe, 
f :tO. 000.000, ao preço ele . . 300. 000 contos; <;>Ú seja .a, '30$ por libra, t endo de 
as rest ituir ao port[Ldor ·de mo tas a 20$ por Ub:ra; o que s ig·nific.o1. ql\e, ãos 
300.000 ·contos pagos, terá apenas a restituição de 200.000 contos , ele onde 
. um ll l'E;juizo de 100.000 contos, montante .do capita1 do 'Banc>O, ~ue; dest'm~te, 
nã-t• ll'Oilerá. continuar as suas operações .' Já r -espondeu a essas criticas ; sa-
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lienta.ndo n. sua impcocedencia. E mostra, então, c·om argumentos conv:n-
centes que quandu oo Banco tiver de desembolsai· os 2ÓO. 000 contos, já. de-
corrido Iargo ~espaçu de tempo, ·O gyro de seu capital e a renda de suas re-
servas, juntamente com a judidosa applkação de seus ~vu!tados depositos, 
teràu produzido quantia muito superior ã differença assignalada, achauoo-
se então o banco completamentE> in<lemmizado desse p.rejuizo, sem tocar HO· 

seu oapital e tendo ainda largas sobras em seu fumldo de .reserva. Presume 
que estes argumentos sejam sufficientes, mas não satisfeito (!t()msigo mesmo, 
quiz dar mais solidas. garantias aos ·Srs. accionístas. Julgou,. assim, de bom 
avJ.so introduzir na lei o direito óe levar o Ba.nco a uma oon:ta especial. em 
caso de altas de cambio, ~quantias representativas da perd~ ·noo preço-papel 
de cada libra. E' o que v:isa a c1a1.1sula 3", letr.::t D, n. 9, do contrato. 

Finaliza dizendo qu~ a<rredita estar eomrpletamente afastada· a. hypothese 
do prejuízo aventado, em cada libra, mesmo que o cambio haja a~tingido 

a tal<a de 12 dinheiros. Observa que o contrato ainda assegura que, antes 
de retü·ados os lucros .(lestinados ao serviço de ioncineração na Caixa de 
Conv~rsã,fl, ficará retida no Banco a quota; dellell necessaria para urna série 
de 'Cncargos de sl!.lllma impol'tancia . Em primeiro lugar, a que .se destina aos 
dividenoo~. •que pelo contrato poàerão ascender a 20 o/o do valor nominal 
das acções~ em se~undo lugar, a de 10 ·% .para· o fundo de reserVa., o que 
sobejam.ente tranquiUiza1·á os ISrs. accioni·stas, {[Uanto ao seguro e vanta-
joso emprego dos capitaes que inverteram em a-cções. NáJo ficou ahi, po-
rém, <J contra.oo, no zelo aos interesses ·dos Sra. .accionlstas. · Pela organi· 
zàção dos ·banc-os emissure.s de todo o mundo, vê-se •que taes insti~utos, 

quando revestidos da. facul<lade emissora propriamente dita, não avocam ns 
tran...o.acções peculiares aos ban·cos de depositas e doscontos: .limitam-se a 
operaçõ.,s de curtos prazos, elimLnando de seu qua;dro, geralmente; às que 
excedem de seis mezes. Para o Banoo do Brasil, a . inconveniencia dessas 
r~stricções é evidente e quasi dispensa commentari·o. Tem e1Ie um oa:pital 
de 100.000 contos e depositas que excedem um milhão e du2lentos mil con-
tos. E' claro, p·ois. que aos ·depositantes assiste c .airelto de retirar seus di· 
nheiros quando ·entenderem, pelü que não seria Hcito em.pregar o ·iba.noo tae! 
depositas em operações de ' longo veniJimento, desprovendo-se dos recursos 
exigidos para fazer :tace a reth-adas promptas. cuja extensão nunca se pôde 
medir. A '8Conomla· nacional, .porém, tem mecessiC!ade de provoc a oper~3 

de largo prazo, não sendo possível nem li-cito ev~tal-as. Não podendo o 
banco, .assim, reallzal~s por si ~ropri'D, assistia-lhe o dever ini!ludivel de 

'auxiliar quem eom vantagem as fizesse, pelo que cedeu a outro estabele· 
· ci-menoo o encargo de as toJ!U!.r a si. O presidente do Banco do &a,si!. atten· 
dendo á nossa situação ·econom:ica e financeira, tã:o eivada de graves difti· 
culdade!>, ·!!Uggerio a eliminação da carteh·<t· agncola cónve·rtendo esse de· 
part~mento em vutro banco, o Hypothecario Nacional, com a proteccão e 
~em curso directo do Governo e do propr.io B1nco do Brasil. Tendo est~ 
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porém, de se .privar de direitos que por lei lhe estayam reservados, para 
funccionamento daquella carteira, era , justo I que, abrindo mã.o dessas vanta-
gens, fosse coiD!Pens.ado ~om a metaue dos Iucros do novo instituto: .E' o 
que 0 Governo, fazendo-lhe justiça, ' concedell; e co-nsig1nou no contrato. Pensa 
que a solução .. não podia ·ser mais satisfacto~;ia. 

O Sr. ·Presidente alonga·-se ainda em considerações do mai:OT Interesse 
sobre a ·ocganização ·e direcção ·do Banco Hypothecario Nacional, que·· terá 
A sua tes4J. o propcio presidente do Banco do Brasil. 

Finaliza; man!festaJTic1o a sincera convicção em que ·está de q_ue os 
sr~. nccionistas, certos das reCiprocas e positivas vantag.EJns do J;lrojecto . em 
apreço, Ih e <vã~ 'Õar a sua ap;provação. Devemos todos sentir, accrescenta, 
·orgulho Lle ver o Governo con:(iar ·ao Banco do Brasil tão importantes en-
cargos, quP. vêm integrar o mais antigo estabelecimentó ban~ario brasi1eko 

hm sua missão histohca. M!inha satisfação, tenho intima certeza, é tampem 
~ de todo11 -os .Srs. accionistas, não só. brasileiros, como oriundos de outros 
paízes e que, não sendo· filhos desta grande patr-ia, sinceramente a amam e 
prezam. prestando-nos o· seu inapreciavel concurso para elevai-a á posição 
que lhe c.abe. de umà grande ;nação. 

Em S'Jgu}da, elA o •Sr. presid-ente a IJ)alaJVra ao iSr. presidente do Co.nse-
lho Fiftcal, ·.que lê .e entr-ega á mesa o ces,pectiv-J parecer, do teõr seguinte, 
que foi .;; ubmettido á discussão dos Srs. acc)onistas e, po~;t() a votos, unani-
melrte:-tte a,pprovado: 

Pa.recer .d.o Conselho Fiscal 

.Srs. arcionistas O 'conse;ho Fiscj!.l q-o Banco do Brasil, reunido ·e~·-
pociaimentp em data da hoje, -para tpmar ~onhecimento : 1°, do contrato la-
Vi'ado entre o ,EJxmo. Sr. Presidente do Banco e o Exrno. Sr. Ministl'o da 
fu zenda, err. data. de 24 de .Abr-il corrente; 2°, da ref·orma dos estatutoa do 
Banco do Brasil p ara_ que estes se hat'mD'nizern com esse contrato e melhor 

!organizem a administração do estabelecimento; 3°, o dos estatutos oo fu-
(turo Bancc . Hypoth-ecarlé.l Nacional & ser fundado por iniciativa· do Banco 
Ido Brasil & do Governo dú. Nação, f de parece'r que a all-udida reforma seja 
!Por vós approvada.. O Conselho Fiscal, reconhe-3endo ·os valioso~ e grandes 
serviços que vem prestand-o ao Banco do Brasil o seu eminente Presidel).te, 
o Exmo. Sr. Dr. Cincinato Cesar da !S-ilva Braga, sente-se bem propondo , 

!como prova de apreço <l. gratidão, que seja lançado na acta da assernbléa 
Jque hoje se real-iza um 'Voto de sinceros agt·adechnentos e -de a,p[plausos a 
!S. Ex ., pela grande ·.ref-orma por que vem de ·passar o ~osso grande ~nsti
,tuto de credito e por cuj~ ·consecução tem emiJregado ,o, melhQr dos- seus 
!esforços. Rio d<> Janeiro, 30 de A!bril de 19·2-3. - Ra.ymunão Gàb1·iel :Vianna.. 
t- Antonio .Manoel Bueno de AntT.rade. - João Pedreira do Oouto Ferraz . -
Wanoel Francisco de Brito." 

I 



422 

Após approvagão· à.eSI!l parecer, o !3r . pr'esic1ente toma . '" pa;a vra e agra-
dece aos Srs. membros do ;Conselho ~lscal <:s ·g-enerósas· e honrosissimos re-
fer.enci;;ts que f.izeram ao seu nome -e, bem -assim, o peestimos0 e le:tl con. 
curso qu~ lhe deram, sempre qu~ teve necessidade de sua oassistencia e de 
SURs luzes. 

Diz, em seguida, que se deyerá discutir o càntrat u, clausula por clau. 
sul<,, pat·a qUEo os Srs. accionistas tenham int-egral conhecin1ent.o ·da mate· 
l'ia, salvo se ·a nssembléa julgar de outro ,mooo. ·P.ede, então, .a palavra, 0 
St< .Senadut' Paulo de Fr-ontin, dizendo estarem •os . pr.esentes ·perf-eitamente 
inteirados dos term-os dm;se documento e d:a reforma ' dos esta-\u tos, dada a• 
mnpla publ icação que tivernm. Dentais. aéabal'am todos de ouvir a brilhan. 

' te exposiQt\O do, flr. presidente. que esclareceu •o assumpto .em todos os seus 
pontós. A esses esclareciment-os o Conselho Fisc::t1, ~rh seu cparece·r, accres-
centou a ultin)a valavra . Crê. assim, 'nois, •que n.•"nb,um. <\CC~onista tenh{l ain; 
da cluvidas a ·eluddar, pelo que prQpõ~ dispensa da leitura , 

L evan ta -se, entã•o, o ' .Sr. repr.esentante do ·Governo, que agradece a jus-
tiça com que o Sr. Senador Paulo' ele. Ft·ontin faz honra ao projerto em 
apreço, mas observa .qu e, ai:tentas a s pequenas ÉmHmdas que .sabe haverem 
sido feitas á ultima hora, é ele parecer e ·propõe que . as mesma3 sejam li<llul1 
para C]UB bem as conheçam o:õ< tSr~ accim1istas. 

Deda r a o Sr. presiden te, em seguida, que acha tão proOcedente a pro-
posta, qu'e deixa de ~onsulta r ·a . a -ssembléa a ~es11eito. 

Usa, elitão, da palavra, o Sr. accionista Dr. Felicio ÇJ.os Santos, que faz 

.longas considerações sobre a historia dos bancos emissores no -Brasil, ter-
minando por 'dizer . que vOltaria, ~ão · c-ontra -o contracto; :que l)e.m clefend~ o• 
interesses do Banco; mas contra, o pr~nci·pio 'da emissão de pape,l'-.moeda sobre 

a base ora estabelecida, por considerar preferível o sy-stema de banco emissor 
com lastro cons titui-do por títulos da · divida pubUca nacional. 

o 1Sr. presidente, agradecendo ao oi·a:clor as gentilezas que para com elle 
tivera no sim conceituoso e. brilhante C:iscurso, rioz em di-scu.s>Sãó o projecto, 
sobre o qual ninguem mais •JJ<e diu a palavra. Encerrada a -discussão e sub· 
mettido a votos; t'oi o mesmo unanimemente aJ:}provado. 

O Sr . presidente poz, seguidamente, em discusSão o projecto dos e,;.wu· 
tos qne deverão substit uir os actuaes, fazendo ligeir·ae consider.tções a erros 
de impressão que occ;rrenam na .p ublicaçã0 desse documento, os quaes dei-
xou por esse •moC:o resa1va:dos. "Con1o o·U''iram os Srs. accion\stas, termina 
o S1:. prflsidente, não se trata de alterações s u bstanciaes, que ·. Üvessem sito 
feitas. m as n{>enas ds d&ta1h&s minimo s, decorrentes ele defeituC.sa redacçáo, 
que exigiram fôrma apropriao,l a . " 

Pede a palavra,, logo após, o Sr. Sena.dor Paulo de Frontin; que tratl db 
dispositivo !dos estatutos, exiginC:,o a .qualidade ·ele brasileiro mitp, ·para o exer-
cício do cargo de director do Banco. Acha.·que em materia :de capital o · &l~
mento estrangeiro~ é tão es'se:ncial quanto o naclonal, não vendo, assim. por· 
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,1ue se d,eva excluir açruel lf'ls, em Pl'iltcipio; de participar de adnÚnistrações 
~amo a c18 qU8 se trata. Lém'bra' o casv de braiJíleirús que, !Jas~ando grailG.e 
parte de su:;t. v)da no exterior, terão menos aptidão para ·o. exercício do refe-
rido mandato, do que estrangeiros .qu& comnvsco cor.viv8m e, muitas vezes, 
melhor coJ!hecem os nossos trrte:resses e· necessidades, e a ·eJ:les se . . dedtcam 
com o maior cievotarn~nto. Propõe, as.slm, pois, qu& S€Ja elimmada a. ·palavra: 
; .. r,ato'·, 

o sr, presiG.ente , ' mandando proe;eder á leÜura do a.rt. 15 dos estatutos. 
,1ue c.ontém a dispo.siçâo a que se refe~i·.u o S1·. Sena·c:oi· Pau1o de Frontin, 
declara em discussão, e, logo em seguida, shom~tte á votação :f aliuc1i:da pro-
posta. Havendo duvidas qua.ntCJ á f6rn,~. de votar, por exigir a lei dous ter-
~ós do ca.pita i para .re'f0rmas de estatutos .. divergiram as o-piniões sobre o 
resultado da votaçã0 verif icada, pelo q ue o &r. Stn'!-C:c..tc Puulo de Frontin, 
depúis de cpnHulutdo b voto. elo Sr .. C:elegado do Thesout•o, declarou r~tü·t-tr a 
sl!a pt·opo!Jta, 't:esolução esta que foi approvada . 

O Sr. presidente subuiló!ttll á discussão os &.statuto~ do BancD ' Hypotheca-
rio ·Nacional, precedénC:o-a. de lig~iraf> .cimsiC:t>rações. Diz que ê sabido· serem 
os e'tatutos de taes somedade& vo·ffi·dos pela~< .B ua~< propria~< assembléas, pa-. . . . . 
recendo; pois~ exquis!to que a: ma.teria tenha sido collocada entre os asswnptos 
da ordem do dia da prese:nite e.ssemlJléa gerai. Ass:~n não é, entretanto, .por-
que. n0 caso vertente, poder:am os .Srp. accwnistas não concorc.·ar em se 
assoeiarerrj ·a?s result:aços- ·'das operações de J?-111. banco bypotbecario, sem prê-
viamente conhecerem a sila organização estatutaria. iEm -segu·ndo Jogar, -do 
propdo contracto que co·m o ~ovéi-no da União celebrou o B a nco do Brasil. 
constam tres '?lausil:las que tratam precisamente de rnateria de interesse com-
mum com o Banco Hypothecario' l'<.a:ciona.l.· São ella·s (L 30", 31" e 32". Lê 
a dausula 30", e em seguida a. 29", a que aquella faz refereneía e ii.r.gumenta 
q].le, de accôrdo com a ·iettra.. dessas disposições, •erp. necessario que a assem-
bléa tomasse expresso oonhecimen.t0 elo assui:-!Jp·to e sobre elle se manifes-
ias•e. Urna vez: J?.Orêm, creado o B a1Í.co. Hypothecario NacionaL nada mais 
terá que resolver a assemb}éa do -Banco ·do 'Brasil em relação ao mesmo, 
cuja existencia cnrrerá inC:ependente! .calcada nos dispositivos dos seus pro-
:prios estatutos. 

Postr, em, cliScússão a n1ateria, e na0 havendo quem sobre ella pecl 'sse a 
paiavra, o Sr. presi?ente st..bmett eu a votos os ebw.t~tofí à& Banco Hypothe-
ca.rio Nacional, _que foram unànimemente a,pprovados. 

Levanta-se em seguida o accion.ista Sr Senaê.or .Pa.ulo de ~rontin , para 
é.ecla-rar que, deven~1G ser o . assumopto levat.·G ao P~d:er Legi.sl~tivo, elle ent ão 
·se . nmnifestaria a t'e.S·Peito. 

Declara o Sr . p·resiclente q-ue se vae pr.oceder á eleição C: e um d irector 
do Banco do BrasE, p<Úa o que foi feita, logo em seguida, a :respectiva cha-
niacla, entra.ndo ,p.ara as u rnas 7·5 cedulas:, .:N omea dos escrutinadore.s os 
Srs, accionis~as Du~va l de J.1:ecleii·os e Waldemar .. Wright, procedec1-se á apura.-
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·ção cas cedulas, uma das quaes em. J.Wanco, verificando-se o seguinte 
resultado: 

, Dr. Augusto C'otrim Moreira de Carvalho.' 3-3. 5·59 votos; Dr. Leopoldo de · 
Bulhõe8, seis votos, 

O S1·. 'P•residente proclama, em' segulca, ele.ito e emp-ossado no cargo de 
sdirector do Banco <lo Brasil . o S1·. Dr. Augusto Cotrim Moreira de Carvalho. 

O accionista Sr. Lauro de Almeida Moutinho submetteu á assemll'léa a 
seguinte proposta: "!Proponho que . sejam inclui das na ' ácta estas palavras: 
A assemlbl>êa \dos accio.nii,;ta~ co ~anca do Bràsil congratula-se· .com S. Ex. o 
Sr. Dr .- Arthur Bernardes, D. D. P •res1.dente da Republica, e com o Exmo. 
Sr. Sampaio Vide.Í. ·D. · D. Ministro da Fazenda, pei:a. transformação do Banco 
do B!'asil em banco. central. de ()missão e pela c;r~çã~ do Bane(;) HY'POthecario 
NaciQnoq.l, instituições essa.s das quaes em tão larga escala depende a gran· 
deza econarn~ca do paiz e faz 'votos para ··que Mnbas essas •creações correspon· 
G.am sempre aos eleva;dos e patr:i uticos intuitos do Govern.a da Nação". 

ISubmettida á. discussiLo e, de,p<O'is, á votação, foi .a mesma proposta appro· 
vada , por unanimic.ade e c;om vivos applausos. 

tEm seguida. o Sr. Presiden~ declara termhia.dos o5 tra.ba.lhos da assem· 
bléa geral extraordina;ri<L e encerrada a sessãc;., agrade:::endo o cÓncurso que 
lhe prestaram os Srs. ac'Cionis·tas presentes e os que, por procuração, se fi· 
zeram representar. para a approvação do contract0 ceiebrado Dom o Governo . . . . . 
e a dos novos estatutos do Banco do Brasil, assim como dos estatutos j!o 
Banco Hypotheoorio Nacional. cujos teôres vão abaixo fielmente transcriptos: 

TERJI>IO DE CONTRA.CTo ENTRE O THESOURO NACIONAL E O BA.."<CO DO BRASIL 

' Aos vinte e qut..tro dias do rnez ~e abril de 1923, presentes; no gabinete 
<lú Mi.nistro da F'azenda, o seu respectivo titular Dr. ;Rapha-e; de Ab1·eu Sam-
paio Vidal e o Dr. Gincinato Cesar de. 'Silva ·Braga, presidente ·do Banco do 
Brasú. e, de ruccôrd0 com a attribuição conf.ericla peio decreto · legi5la-
tivo n. 4 .·6·3·5, de 8 de janeiro do c'?rrente . anno de 19·2!3, resolvem contractar· 
pela f6rma s~guin,te,. entendendo-se abaixo pela e:x~p·ressão Thesou1·o - o 
Thesouro Nacional, e pela expressão - Banco .o Banco do Brasil. 

Claustaa p.rimeira 

'/ 
O Banco, cujo prazo de dura,ção fica eleva·do a 50 annos, obriga-se a ·es· 

gatar, nos termos C:o 1citado decreto legislaiivo e das cl<tusulas abaixo. todo a 
1 papel~moeda em circulação, emittido pelo Thesouro até á pre:;ente data, na 
importancia de 1.•8'5•6 .•590 :i,jl37$000. 



Ola·u.sula segunda 

Ess·e resgate sem iliiciOJdo :qo semestre seguinte a 0 em que o bala.n<;}o do 
Banco houver demonstrado que o f~miio de reserva aktingiu a cem mil contos 
de réis . . As reservas serão convertidas em ouro des·de que este possa ser 
allquiri.do á :taxa · ~e 12 ou mttis dinheiros por mi1 réis. 

Clausula te1·ceira 

Esse re;;gate s-erá realizado até onde ·lpermittirem as forças do fundo es-
peci\(·l de resgate e ·conversão formado com recursos ~p<rovenientes; 

a) de toda a importancia dos dividenods que couberem ás a.cções do Ban-
co pertencentes ruo Thesouro, em·quanto ·se não ulti'mar o resgate; 

b) de todas as. prestações e restituições em di.n.he1ro devidas ,pelo Banoo 
ao T.hesouro em 'virtude de leis, decretos, operações e ajustes, anteriores a 
este contracto, devendo 'as respectivas quaritias.·ser leva;das a cr'edito d:o Go-
verno, por conta da obrigação deste, contida na lettr~ C desta clausula ; 

c) das vel'bas annualmente consig:rua;da;; nas -leis d:e orçamento, em im-
portancia pelo menos igual á parte dos luoros Uquidos do Banco levados no 
nnno anterior ao fu:nd'O especial de resgate e conversão (art. ·1•, concUção 
terceira, n. 3, da lei n. 4.'!>.315 A, de 8 de janeiro de 1923); 

. à) dos lucros .Ji;qu.i'dos do Banco, apurados em seus balanços semestraes. 
Para os e:Meitos desta clausula e·ntendem-se 11quidos os lucros sobre opera-
ções ultimadas, verifica~ :em balanç'o semestral, depois de G.eduzid;as, na 

' ' , 
ordem, adeanl.e estabelecida, as seguintes des·pezas,: 1•, ·honorarios mensaes 
da di rectoria e vencimentos, conducÇãJo, ajudas .de custo aos funccionarios do 

I 
Banco; 2•, aequisição, conservação, adaptação e alugueres de iinmoveis para 
·os serviços · C. o Banco, matel'iaJ de escri~tori? e outras despezas geraes; 
3' prejuízos ve·rifü;ados nas operaçõe;s do semestre; 40, percentagens da Cd-
rec toria; 5', gratificações aos funccionarios do Banco; 6°, um P·or cento para 
fundo de béneficenciá dos serventua;rios do Banco, constHu ido .por acÇ}ões do 
mesmo Banco atê que haja o numero deHas attingk!.o a vinte Inil, que serão 
malienaveis; 7•, dez por cento para o fu·ndo de reserva; g•, dividendos devi-
dos âs acções, !.imitada,." até o Im~Xim0 de vinte por cen<to ao anno, emquanto 
se não terminar o resgate do prupel-moeda· emittido .pelo Thesouro; ~·, q{Íota 
c<?rn:spondente á C.imi.nuição do preÇ}o em tpa,pel do acttv0 do Banco em ouro 
metallico ou em títulos brasileiros ouro, ~ido em contemplação seu custo ; 

e) de l u.cros do Banco Hypothecario Nacional conforme a cla.lisula 2.9'1 

Olawsula q:uarta 

O Banco entregal'á á Caixa· de Amorti=ção, para serem incineradas, n'O- ' · 
tas do Thesouro na importancia. levada ao fundo de resg"GJte e conversão se-
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gundo o ba lanç0 do semestre a nterior, entrega e incineração que serão eHé-
ctuadas mensrulmente em pa-rtes iguaes durante o semestre. emquanto com 
taes quantias não possam ser acl!q:uiri-C.as bar,ras ou moeda-s ,ele ouro metallico 
á taxa r: e 1·2 ou me.is di·n•heiros por mil réis. 

Clausula quill~ta 

Estando o cambio á taxa de 12. ou mai!'l ilinheir~ por· mil réis, serão as 
quantias levadas ao fundo de resgat.e e. conversão a.pplicadas na acquulição 
de moed;"s de ou·ro, q-~B serão ino.Jor-prrracas ao pa.trimoriio do Banco, para ser-
virem de 'l-astro de emissão, na fól'ma do . ci:tG~do ·decreto, sendo o tergo das 
notas emittidas sobre taes moe.da.S a .pplicado á s ubstituição de notas Co 
Thesotu·o. que serão entregues á Caixa -de Amort ização Ii-ara serem incine-
raca.s. 

cza·!tsu!a sexta 

O Banco conectituirá com.' recursos do seu. activo um fundo .espeGiaJ ouro 
. pe.r.J. operações de can:J:bio a ser depooita.do em Lrrncl:res ·e -Nova Yor-1~. A cre.-

dito desse funé'.o serão leva.d;;_s, como d i·s:ponib!l.ida.de do Banco em ·letras de 
·cambio ou moeda rn.,ta.llica.. as q,u<>tas a q_ue se refere o n. 9 C.a lettra rL da 
clausula terceira e a importa.ncia recolh!da nos termos do art. •1 • da lei nu-
me.ro 689, de 20 de Setembro de 1900, ao B·anc0 da Rep•l:lblica, antec.essor do 
Banco do Brasil . e a,pplica•<k'L em titulos ouro. 

Olausu.za setima 

, 
O Banco abrirá ao Thesouro, em caca anno, um çredito em conta eor· 

rent.e ela quantia q,ue fôr fix-ada pela lei da recerta felieral para occor.rer á 
anteci pação desta. credito •que não podem. exceder á quarta pa.1·t& da receita 
papel do respectivo wnno. Os sa-ldos devedores dessa conta, que se denorni· 
r.ará Co~t-a de Am ortização c.a Receita, serão publicados em titulo especial, 
nos balancetes mensaes e balanços semestraes, f icarão s ujei•tos aos juros que 
forem convenc onados entre a directoria do Banco . e o Ministerio da Fazenda; 
e a sua liquidação será effectu a•da dentro do exer.cicio, fi cando o Banco 
exonerado da ob-rigação de abrir conta nova desta natureza no ·exercici0 se· 
guinte, . emqua n to não houver si elo Uq'J.icaocl.a a elo exercício antecedente. 

Clausula oita-va 

O .T hesouro transfere, por · este contrn.cto. para o pllitrimonio do Banco 
dez milhões esterlinos, em moeda ou ein barra de .seu s.toclc o~~ro, pelo pre!:(l 
de trezentos mil contos de réis ' (300. 000: 000$) {)aJp•el. que ficam applica:dos na 
a morazação do · actua.l d·ebito do Thesour0 ao Banco. 
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§ L" . I~mqurtnto cOIT\ií.er ao Banco, esse ouro será -conserv ado em depo-
sito gra.tuito, na Caixa de A=ortização, em casa-l:orte especial, cujas chaves 
seriin entregues ao Banr;o; á exeepção de uma, {:Ue ficará ·em puder d-o in-
spector · daquella rE>p ru:tiçãp,. -de modo a ser impo8sivel a abertura d<'l. casa- 1 

forte sem 'a presença de~se !fm:i.-cdnric.rio e de i <: presen tantes do .presidente 
do Banco, com autorização escrlpta dest€. 

§ 2." DessE> deposito fornecerá ,a Caixa de A.murtização uma cautela re-
vestida dt..JS t"equ~sitos legaes. 

! 3." Póderá b Banco, quando julgar oppor tuno, remover es:Se ·ouro para, 
su:t casa-forte; ~as rlãc) ~oclet·á ~aucional- o, removei-o para fõra do p:üz, 
nem applical-o a üUtro fim ~ue não sE>ja o da ·conversão do p ape;-moeda pelo 
Banco emiitid~ • nos termos do citado decreto legislativo. 

Olaus1tla nona 

O Ban co, que · já tem o privilegio exclusicvu de emissão, (art. 47 nos 
estatutos app<·ovados peLo decreto legislativo n. 1.45•5, de 30 de Dez.ert!J)ro r'lb 
1905) , fica autórizaido a durante o prazo de · 10 .8•nnos, •contados da €11t r a da. 
em vigor des-te contrato, emittir notas bancarias, sobre lasko de our o e 
titulas .de credito ·commerdaes, com curso legal <:: poder liberatorio em todo · 
o paiz, nestas condições: 

a) a · emissãô será feita, •quanto a um terçn do seu valor papel, sobr" 
lastro equivalente ·em ouro á taxa de 12 dinheir.os por mil réis, e quanto 
aos outros dons terços, TI{) max}mo, sobt·.e :;. base-: 1 o 1 d<> titulo!> de credito 
commerciaes., de prazo ::t d-ec.ocrer- se não '!Tiaior de 120 dias para seu venci-
mento, e de responsabilida de s.oUdaria de,. pel-o menos, duas firmas de not(.. · 
ri~ solv:<bilidade, a juizo Cio direc-oor d1<. Cartt:ira àe Emissão e do respec+J v o 
Consalho; · 2°) de titulas de credito commer-ches, emittidos de accõrdo com 
o r.~t. 15, ela lei n . . .1 .102, de 21 ·de Novembro de 1903, p.or armazens gerabs 
do confiança do Banco, eobre ·merca d0rias de difficil deterioração, com. prazo 

111~ ve.ncimentc. não maiUJ;' . de seis 'mezes, e respcnsabíltda:de de pe~o menos 
f.dua~ firmas <}e ri qtoria s·olvabilidade, a juizo do ·director da Carteira · de 
Emi:;são e do res,pecEvo Conselho ; 3°) de titulo:> de credito por lei ·equipa-
radas aos _com·merei-aes, J lrovenientes de operações a que se refBrem os de-
.cretos legislat icvos •ns. 4·.315,' de 2·8 de Agost!) de 19•21, art. 4"., e 4.59'(;, de 
)8 de Outubr.i:J de 1922, art. :2°. 

·o) a ba.s·e. proporciD'nà! de tet·çu ouro exigida na lebra a desta cl;:LUsula 
poderá ser alterada J;iara menos, e augmimtada a base prap orcional dos dous 
terços em titulas, e:rh cà.s·o d e necessidade extrema reconhecida IJOI' decrêtu 
do P<:Jder Execativo, que poderá àutorizar ~m1is~ã.o de emer g encia com pre-

f!ixadr,, altera.çãu dessas prop.orçõe s1 :pagando: nesse -caso o Banco à.~ Thesou-
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ro juros de 12 o/o ao .fl-nr,o sobre essa emissão at!é IÇ[Ue o Bancb a re~g·ate 

effectivamentt: . 

. c) na faculdade concedida u1esta clausula C>()mprehende-s.e .a em:issão SD• 

bre terço ouro representado •por salodos disporiiveis em ouro, a favor do 
Banco em voder ·de bancos 'OU casas bancarias, seus agentes ou correspon-
dentes, :n<ltociamente solidos, de -f6ra do 'Paiz, median.te certificado do esta· 
bolecimento authentica.ndo o deposito. 

Clausula deci?nr.. 

Na Cart,dira dê Emissão e Conversão funcoionará um {)Onselho de einis· 
são, com ma~dato vi'ge

1
nte no intervililo das 1:ssembJoéas a_nnua-es ordhna· 

ria-s, composto de tres memibros e~feotivos e tres supplentes, um dos quaes 
será de livre nomeação e livre demissã:o do Ministro da .Fazenda, outro es· 
col·hido pele; presidente dO Ban{)ú entr;, os membros do con,selho flscal, e o 
terceiro indicado pela directoria da A: sociação Oommercial do Rio de Ja· 
neiro, ·observando-se o 1nesmo rprocesso tqu!).nto a f ada um doos seus aup· 
plentes, Se a directoria da Associação Co-mmercial, ~;L tê a da ta da assemiJMa 
géral ordinaria. deixar de indicar 'O ·membro d9 conselho e seu supplente, o 
pr-esidente do Banco escolherá para o substituir um dos _mernba·os do con· 
selho fiscal. 

Pa-ragra.p~o un1co. Ao conselho de emissã:o caberà pl.ena autoriuade par~ 
contmu<L e rigorpsa. lnspecçã;o nos serviços ·da carteira €roissor;a, podend' 
n~lla i•ntocvir quando lhe varecer conv-eniente, examinando todas as opel"•· 
ções. verificando '· as ~!xa,s € vetando qüaes·quer resoluçOP.~, tendo o seu 
'véto . ef-feito suspensivo at(: •que,, com a expos1ção, de sells -funda.mentos, sub· 
mettida a. dl·rectona do Bane.:., sejh. t. assumpt" por esta res-olvidó .. 

Clausula deect1na p1'ilrnetra 

As -notas emittildas •P8lo Banco do 'Brasil terão . {)ur;;o l·egal e poder libe· 
ratocio para todos_ os contratos e pagamentos . em gera1, resalvados direitos 
adquiridos nos termos dos arts. 2° da lei n. J .'575, de 6 de Dezembro dú 
1906, e o Banco do Brasil ser~ obrigado A sua conversão em our·o ·e á vista 
â taxa de 14 dinh-eiros por mil ~·éis, "!dsde que concorr<J,m E)stas _cil·curnstan· 
cias: 1°) que esta ou Iru:.is alta taxa se haja mantido sem interrupção du· 
rante período de tempo não menor de tres annos; 2°) que 0 stoc/c ouro do 
Banco corresponda a 60 o/o do valor d~; sua. emlSsào·; 3°) que o Govecno Fe--
<ierO!t, deoclare por d~cret<. permittirerr. as condi\:ões econ omlica5 do paiz a 
entrada no regimen , da conversibllidadé, depois C:e -Í'lliqUerito -eoonomico q•l& 

a justifique a juizo do Governo. 
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Desde que &. <taxa cambial attinA a 12 dmhelcos por mil réis, o Banco 
do Brasil tamoezr. eillltura bilhete~ &. ·essa. taxa., awllcado a essa emissão 0 

regimen emissor do decreto n. 1. 67-.., de 6 de Dezembro de 190.6 . 

Cl:a.~Za decima t er ceira 

As acçõelil do Banct. do Brasil, de present e ou de futuro, pertt:r.centes 
ã União. serão averoadas nO!! regwu-o~ dl? Bam:;o com a clausula de inali&• 
nabilldade, a qua• soment., por 1er .podera. se:P cancellada. 

São {!Onct dioos ao Banco. aà roterenàwm a., iPoder Leglslativú, oa ta-
vor .. s d!l franquia para seus serviços teh;gra.phicos n&.s linhas da União e c 
d.k'eltc ae deMpropnaçâo por utfi!dade publlca dvs_ 1mmove1s de que neces-
sitar para a instal!acâo dp sua ma.trjz e agencias, b em como dos que 1he 
forem reclam·allos pela. natur~za. ·de su&.s transacções; e nas estradas de ferro 
e companhias de na~egaçá6 t~deraes ou de concessão 'OU subvenção federal . 
o Governo obriga -SE> a a àopta." ou providenciar <:ue sejam a doptadqs cofres 
_de segurança aes t!n,adlos a:o transporte de numerariú em 'OUro ou papel. e de 
títulos, com compartiment o reservado 'Para o Ba~co do Bras!l. 

Clausula decitma qui ntt. 

o Governo obriga-se a manter n~ eêlificlo da matrJz do Banco, e no das 
n~ncias de Belêm. :keci·fe. Bahia. !Santo.!>. São Paulo, · CUrityba e Porto . ..Ue-
.b'Tt:, uma emac.ào teiegraphtca para. o serv1c;;o ·i'> Banco insta..."lada em 1lpo· 
.sentos por esie torn<lcldO!!. 

ú., serviços do Banco são consideradol:' servloo~ pttblicos tederaes. · & e 
Governo pcov.ídenciam ef1!cazmente para que a isenção de J.m'POs tos de qu& 
por essa razão gosa. '() Banco se torne de modo expreSS(J extensiva a impos-
tos. taxas, sellos, cont ribuições e quaesquer outras tributações federaes, e5· 
tadoaes ou municlpaes, que por ventura reca.hiam sobre o Banco, suas agen-
cias e representaçÕes ou sobre os oargos .exercidos por seus funccionarios ou 
representantes e sobre suas ·prqpr iedades e opera ções. 
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Cta.tts71-la ciect'711 r. setí1nr:. 

O Gov~1·no ce'tle desd_e j-â ao Banco, ctri retc-renà·LWiv do Poder Legis\;,. 
ti-vo, ·pelo preço de 300-:000~, a proprJedade do terreno de .29m,35 de fren~, 
entre o portO..:, de entraoa par-a o corredor externo do ediflcio do Correio, 
sito á rua Visconde de ltaborahy e 'O edificio );lrincí-pa! da Mfandeg2, por 
outro lado, tendo ao lado do muro divlsorlo desse corredor 47m;80 d~ ex. 
tensão da fre,nte ao fundo e do Iàd:o contiguo ao edif·icio da Alfaridega a 
exténsão de .toda a par~de desse edif.ic.io da: frente ao. seu fundo, ·ugando,se 
.os extremos-dessas dua;; ·lh11:ras ' .Jateraes por ·um·., ~ recta que fecha o quadri-
1-ateo:o pel:os ·fundos,_ p;1ra nelle serem 'construída~ a secção especial da Car-
telrn. de E'missã·o e conversão do Banco, sua casá -forte e o ·corpo da guarda 
- militar ou ·po:icial -- ·que a h i velará pel& segurança_ dos deposito! e 
arcbi·vo!; 

O B11-nco contbiuR. cvm o diceit.t. ex.::~uSJ:Yo de emittl-r vates-ouro pan 
pagame:Çir-;; d~; dii"e1~os aduane1ros em . toda a R epubl·lca, mediante as seguin· 
tes condições: os che{l ue's serãü emitti·dos li. tax::-. de cambio ã . vista, sobre 
Nova York, que vigol'ar' no dia da emissão; os cheques em ttidos durants o 
m~:>.z serão l'6SJ"atados pek Bau~o no mez immedl.wta. ~ ogc que sejam apr<T 
·sontrlidos . pelo Th€sol\ro. O resgate será effectu~od? contra ... · entrega dos 
cheqÚes -em dua, ca.mbiaes i! 9t· di'ls d" vlst:l. 'Jt:r!a em. dollars pagavel ·ell\ 
Nova York, de valor corresponden te· a 20 o/o do tótal dos cheques, e outra 
ell\ libras, pagavel em Londr-es, do valor con·espondente aos · ~oo/o. restantes. 
A c o-nvers;k;_ dos dollars 8m 'libras será feita ·pela. ·taxa de ca-mbia, â vista· de 
Nova York. sobre Londres. 

O!a:U81/.la dec·tma n on a 

O prazo de q,ue trata. a clausula ru:ine. será de dez annos contados e.a i!at~ 
em que este contracto fôr approva-db p·ela assem~éa geral dos accionistas d9 
Banco, cessando dessa · data em diante pap. o Thesou~o Na:c.ional a: faculda.de 
emissora de pa.pel-moeda, qualquer -que ~.eja o fim a que a érnissã:o ae ~es· 

une, embora autorizaé:a _por lei anterior. Na mesma data cessara o tunccio· 
namento da Carteira de Redesconto, iéJJu·e entrará em liquidaçao, para · a qual 
o Banco terá o prazo de seis mezes sem juros. 

Clausu-la vigesima 

Não se conformando com · o parecer .do Conselho Fisca:l sob.re contM ou 
semestre antecedente, reserva-se o (foverno o d1reito de, l>Or cómmissão de 
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,Sua cortfiançi:{~o:Ji.:~_~;d:ot . pelo Minisftó da .)3'azendá, composta de qu'atro .mem-
bt'os, sou··, a ,J~est4eit~l~ : do: presidente do BiÍ.nco, .mandar . proceder e; exame 
dns ~P~~~çõe~ ,do :Ba'1~ do , ri~' ~ferid~ semsüe. 

} I 

Fíndo' o ':pra2Jo ele dez· annos .• éstatuiêl'c) na claus~ia 13• i·etro, se a <IJU!al -
{[ner <:,os .êontra(;_tarites . ~[o con:Yi~r · pr~rogrul" o , obriga-se :a Thesm.;ro , 
. Nacional· a.' : e;,6ariibá~ ·• as emissões ~eitas pelo Banco mediante as se-
guintes coniliçpes: · _a.). ·{!- >' J)r'op~,i_~dàdj3 dos· dez 'll'.dll;ioos esterlinq8 será transcf'e-
rida ao Go:rerno p~~~ rri~STI1o:. pr~qó de 300 .. ooo :OO'o$; . b) metade do fUildo de 
1:esgate e cbnver:sã~; · e::ris~ente 'n~ datá 'da terminaÇão do co~tractb, ser ã en-
tregué à o: GovernO na -eS.pécie erd que ' es~ivér constlt utdo, e ' a outra met.'Lde 
-será incorporactá 'ao fll'ndo .de r eserva do . .':Banco, cessaC:a para este a o!briga-

. ~~; d~ resg.ate e .sony~s~o; 9}- as nota~- bancarias, eriüttidas de conformidade 
com a: cfausüla . i<ona, serã.Q ~esgatad,as pelo Bane? â medida que ' se, forem 
vencend,o .os titulo·s ali! referido,;;. Si pára esse fim não disp_uzer ele prom'pto 
{) Bancp;, C:e fundos Ilec~ss~;io~ ao :resga·te . d~sses dous terçàs doS,r pilhetes de 
-sua emâBii~Ç, : /i)nt,regará quarttia equivalijnte e1t1 . papel-moeda cte :ép.rso legal 
dentro c1e um ai{no depois de findo. ·o -prazo ·. do cOntracto, ca:m os juros de 6. % ao 
.anno pelO tempo 'dª con'tdo; d) si. h.6uyér 'emissões f~itas . sob -~ 'regÍwAn j~ de-
·Creto legislativo ~. 1 .Õ:7.5;, 'iiiê 6 ·de Dezembro de ~906, será tÍ'ansferiC:·o ao Go-
·verno 0 coriesport·dent.~ ' do iást ro de ·aura ·e com es~e a. re.Spon'oobilidade do . - '' . '· '. . . .. . . . ' 

resgate das :ries·pectivas · .noffis einittlC:as pelo · Banco, si ·.o B ànco não p1·'eÚrir 
· Tesgafal-ás por S:i mes·mo. 

' . ··;l.:,.· 
Para re'aliiar as emra.das das acç;õe,; slibscr iptàs parâ· o. a ugrrien:to do 

-càpita ;. elo B a nco,. na importariCJa C::e 3·3,1538 :.000$ • . o Thes'ouro N 'tcional dentto 
de um_ anno 1por est'e p-reço, _Ih~ tranS'feri11á os títulos brasileiros ouro, que ten1 

·-em deposito. ·ém Londres, nv valor. ;norr..inm de f 'L 451. 40_0, tÍt:uiqs que , .o 
'·Ban~o Ieva11~ aO seu._fundo. cambiá! o'uro, ;a que se aJlude IJB. clausula sextà. 

C'laufsuifL vigesima terceira 

~ ' .. ~ . - . . ,• 

O ThesourO Nacional é devedor ao Ban~o em contas especmes de venc'men -
, t os até .1 de Mai.Ü ·proxinio fl!-ürro ·da quantia . de 5<4. 770 :.101_$770.; . e por conta de 
movimento .a:té a m~ma data' da quantia C:e 277.903:354$51!0, petlazendo a 
somma ·dessas quantias (!;312. 7213 :4156$13•5 0 ; ·é· mais ·devedor, por prom1ssnrias 
a prazo de um a nno, conforme o contracto .'de 31 de .Julho de 192?, C::a q~:;.n:ía 
de 500 .000 : 000~000. 
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'ol.à'lisUlà vigesíma q11.a1·ta 
' 

A liquidação dess.e debito total. sem feita às'sim.: 
,. 

a) trensfere. por es-t~ con·u;~tc· c Thesourc ao .. J;la.r_cc, em' .ouro de lei. 
lk'l,rra e moeda, stock "~orrespondenie a dez mHhues esterlinos .pata pâgamm;tl) 
de .soo.o6o:OOO$OOu; 
. 11) continúr- o Thesourc comG deveiJ.J)~ das .prGmissoria:s ·no valor de 
GOO.(HJO:OOO$ resultantes do contmcto C:.e·•:il Ú.e J'ú.l•ho de 1,922, obr-igado ~OS tiem; 
págamentos nos ~espectivos ·vencimentos ; .• · e caso ao Thesouro não c~~venha 

" :..· 
então saildaJ-as, ser-lhe-ha .!fac)Jltada a refGrma -C:e cada. uma dellas até por 
dous anno.s, prazo este contado de cad~ v~ncimento. 'addicion~dos os J~·ros de 
7 o/o a~ an;no: 

c~ rransfere r< Thesouro ao Banco, por esi:.e contraçt.p, c. terrenp · de qne 
trata a da~ul~ 17•, no v~lor' de 300: OOd$ a serem ded~zidos -do dito. debito· 

•. ' . • I ,t 

d) fi·ca . o Thesourc abrig-a,dç ~e pagamenl:(' a ·.~ ·de Mano de Í9,24 'éLo S<'tldo 
fina.! de 32.4~3:45'6~'50, cp~ juros. de "f o/Ó ao anno, ;PO.f uma .Pl'Omissoria neste 
aêrv enütt]da do va:lor ·de ' 3"1.•6~:3:098 S·270. · 

Glau.sula. viges~ma s'e:vtà 

As responsabilidaees C:'ebitorias ·d.o . . Thes'ouo ao . ~arico '!J'Or cont&s es-pe· 
.ciaes a.IJ,teriores a .este contra.cto e venciveis· depois de. \ de Maio. d0 corrente 
anno serão ·liquildaJdas pelo -Thesouro em seus 'lrencimentos.;: e. não .o sendo, 
serão levadas ao debito da conrta de que trata fl.. clau'sulà .setin:ía: 

Clausula vigesf7J'Ya sexta 

Depositar-se-hão na caixa do Banco e suas ag·encia.s, .a titulo g ra tuito, 
as renda,s fiscaes, ·os depositos juê-1ciae~ e os dinheiro;; das massa.s falHdas. 

O Banco ser.á, s .ob • as condições que se ajustarem, preferentemen te em 

igualdade de condições, · o agente do Governo nara as operações de ·cambio ~ 
.quaesguer outra.s de :natur~ze. bancaria. 

GZa1tS1t-la 'lJ"Ígesima oitava 

!Regula;izados pela fórnw: exposta os debitas alludidos ria cJaus.ula. 24', 
no dia inlmedilvto ao da entra1ia em vigor deste ~óntracto, o Banco· abrirá. M 

T.hesouro um credito · em "onta corrente da _ quancm de dncoen ta · mil contos 
de réh;, para anteciptl(:âo ta receita. de acqõrdo com· a· clausula ~· e o a::-
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ng0 g .. ·, ~<;mdi\i!í-d ·s~! •da ,l~i n. 4 .. 6·35 A, de 8 de 'janeiro di< 1923, cessando "' 
:actmi;l.; con~ corrente de mo"iinento. 

· cz~~ula vigesim,a ",no11-a 

Haven,é:o si? o creà!da ~~.o Eamdo; : em v:b.-tüde d~ decreto legislati-vo, a Car-
teira Agri·cola, QlÚ:Ó capÚal .é p: saldo 'q1,1e ft:ir apurado .pela venda por conta 
do TJúi.sbri~b, de qÜat~ocer.tas- ~l apoliées .geraes ·cj.e. 5 ·.'7Ó; o Banc0 renuncia 

·seu direi.to a e~Sa.S . Õ.·J.}olices 'e ao ···fu3iJccio.namfiJnio dessa: Carteira, em troca da 
faculdid~ ;·~.;;_~ ,p{)r · e'ste eo:<;rtracto . lhe fica;. outorgaità., de ins1ituir ~o palz um 
Banco de .c~EidHo i~mobililú·Jo> que 'se .C.enomina.râ. Banco. Hy~othecario Na-

.--. ' .. • • • : •. . I • I 
cional, em cuja a.é_niinistração- t.e·nha permanente preponderancia o Banc0 do 
Brasil, inediarite ,C0;1cl!ç?es q~e far~ •\<}bje~t~ , dos estatutos desse Banc6, os 
(!iWeS entrar.ã.o em vigor depois de approyação pela a.'lSembléa geral de accio-
nistas do : B~.ri.co' :.do: .. B.ra.sil ·e pelo. P6d~r Legislafl;tvo Federal. 

A renunoià l).e que t'rata ·a ciau,sula 29" retro só se entenderá: feita e aca-
bada, coJp. a ·a,pprov~Çãv : d~s clitusulas ·29'., 30" e 31' pela assembléa de accio-
nislas e pelo Poeer L~gjsl~tivo Federal: 

" 
C(a1/.sula trigesima prim.eira 

Os lucros liquido.s ,<16-- Banco· Hypothecario Nacional, definidos em seus 
alluà.idos estatutos, ,s~~o' divi,didos em duas metaé:es, uma das quaes !Verten- . 
cerfL ao Banco Hypotheca,rio Nacional, outra ao Banco do BrMil . 

. . ' ' " . 
§ 1." A -meta·c:'l,e pertençente a o Barico Hypothecario Nacioria1 será. ruppli~ 

C!!-da ao augmen'to· 'do funC·o de resgate e conversão do •papel-moeda de; The-
sour·o Nacional no Banco P,o Brasil!, e emquant0 não se terminar es~e resga-
te. e depois desote terininad,o sei1á a pp1ka.da essa ']X'Lrte de lucras a o fundo 

_de reservl). 'dO Bari·CO Hy·pothecario Nacional. em aCÇÕbS do Ba.ncv do Brasil. 
ou em apolices da divida .pubpca feüel'al; 

· § 2.• Da metade J.}ertencente .aQ Banco do ;Brasil, · cincoenta por cento 
'· ,• . 1 

. se applicarão ao fun.do de resgate ·do pá:I?el-moeda. emittié:o :p~lo .Thesouro e 
outros cincoent.a. ,p.or · cento ao fundo 'de res6rv::.. do Banco em ouro metarlico. 
Findos o resgat~· e · <!onversã.o. ess:a pai"te de lucrO:S serâ_' toda para o fundo 
de reserva· do Baneo, em :rtu;t~Ülco. . . 

Clausula trigesi?1W segunda 

Este contracúi entrará em vigor· desde que seja approvado pela assem-
b!êa geral ·dos ·accionista:s, ·em numero legal, salvo nos pontos ainda nã0 au-
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torizac.os por lei, en,trnrido .estes em vig·oi' · desd~: :Çll.i.ê sejarri ' a~pro'v,a,dps pelo 
Poder ~egislativo .·FeC:éaL 

o· Bànco promove~á. a , re!orma: Çtos seus estatutqs· .:~~:: : a(Jp.OJ.~~o' ·com a:s 
·clausulas deste coritractÕ e éo~. ~ decreto 'légisia:fiv:ó .:n ·.· ·4~·6<3,5·,, Â:, • de: s >ae Ja,_• 
neiro de 1•923, :fi<:ando os artig'os ·de]'>eridentes de. tLp.próva~·ão ;· éio :.:p·Ôiie~ :'.Legis~ 

·JatlyÓ para entrarem em ',óigO~ cepols {]!~e ésf~· :a_ppi;óva~~ ti~~r <lo:iài- ; ' 
Paragrapho unico. Os ~tatu tos d.b :Bànéo ~6 poàei-â:~ ~.Ú- .río~t~~lc\rinenté 

alteradOs median.t€· approva ção lJ11 ~ ~-~~~~ Deg·i~I'âtt~~ - ~~:~.e\:;{1; ' i.'l;;_ ~Úeraçõ~~ 
'feitas pela a:ss·emblé.a geral. ' ' 

E, po( assim haverem accordado· eu, .San'cho d.fl ·Agulil(· ,Bdtt-6 :q.éi ~Barros; 
auxiÚR.l~ .'a~ ·gabinete Õl' ' 1ll,;<rpo. ·sr-: :Jii)1is t1'0 _da f.~~enâ>1.;: l:ay.r~{.·' ~ presente 
termo· dé con~tato que. lido e achá.do conforme, -:vru: as.Sig.rl'ado·.:·pei'o,"·Sr . Mi-
Ílis·tro da ·Fazenda, Exmo. Dr . R3Jphael . de A,br~~ · -'&airt;aio Vid~; 'pelo Pre-

, sidente 'do .:Bane~ do, ):~ra'sü, o Eocmo .. 'Dr .' · Cin'cinato . Ô~sar . da ·: ·s!Í~ ,Braga.," 
peja:s ttisterr;.unhas sr~. :t:~·s. João. Fe!'!eira de *qi·~~-~ -- .i.~Í'Í!o~ .e": J;>:iivlo 'Ma1 

tins. ~ Rapha~l d~'.4.bT.;u Sa'nl.paio ytd.ai, - qi~cinato . Óe:S'd~ c:Za Si{va Rrn 
ga. !-:' João Fe~1·eira à e Mor.,a.es ·Jun·io;.:. , ,_;, Pa,ulo Jfártiis . . 

E STATUTOS DO Bll.NCP, JJ0. BRASIL 

c_<\p.r'.ru'Lo· T' .·· . ·\··· c 
DA. RElORGANIZAÇ,io D,O. BAXCO DO BRASIL, SUA ÍYU:RÂ<;Ao" ' ·sji]u ~pb M7N_10 E SF.TJS 

PRIV!LElGIOS 

~ÚL 1.• A. ·socieda.<lé '· anon'y11~a Banco do }!'rq,sil .~·eorgani za .;~c; : ·ria cc.nf0r• 
mida.c1e cios presentes t .sta.tutos, ·pelos c;piaes' se_ ~a :l.; r:e~r· . 

A e·ste!?· estatutos fica. inc~porado . o oonotr l to celeora.do_., aós,; 21 d<: ALr:l 
d'e 1923 entre ·O ;Thesourb Nacional' e o' Brurtco ·do Brãi!il, .. de aoeÔrd·~ coro a 
lei n. 4.63>5-A., de 8 de Janeiro dq' mesmo a.nno :~ . ', · .. , .. ' "' .. , .. 

Art. 2.• O prazo de duração do Bartco é el~vado a ·5(1 :,annds• 
Art. ·3.• ,A ctdade do ';ruo d·~ J<tnfliro é ; domi-cilio · d~ Ba·n&/~Bar.a todo~ 

os effeitos j~ridicos e o lqg~ da $Me da sua àqrn'inistp3,çãci . .. .. 
O Banc!o poderâ. estabelecer ·age nçiil:s. o~ iio;ne·a~ ~~pr~se~t'ií,ntes oriile 

. " ' . ' • •,' • . \·' !' 

achar conv.enien'te, dentro ou .,f6ra da. RetJUblica. , 
• Art. 4.• O Banco d!o Brasil tem' (! ·priYlle~lo o'u direito .<ÉàcchJ b~~ô:: ae ~rni1· . ' ' :· . '. ' 

ti r ·notas bancàtr~-s, bHhetes coi1ver!'ivels . <:cmtra . depo~itos d·e ouro com n 
titulo da nioeda _· legal e chec1ues-our-o; - es~es p·ara ' o paga:m,ento ci6i' impostos 



.~· 

, .. 
~- ' . '. 

~dua.neil;os ·.ria: ~fu..p·u~!i:~.i. 'c-a}t~ . 47 e. 46 · do, estatutos;' apProva do:, pelo dt> · 

ereto legisl~ti~~-: ;n.~:; 1:4fi( -d{ ao d.é' : nez~~bro de 1905). 
IPa~a,g.re_.pho .' ·lin'l~ó . '. O, ~M?; ÍnClusiV:e as suas agencias e rep.t.:esentf!• 

gpes em ,qü.WcÇLu,er :'.p~út.G. do p(liz, . a.~se!IÍ!pei)Jla , seryiços considerado~ pub<lico ~ 
federai'S, <·ra:nto ·a~ vroprjedad~s· ' q~e poOSSÍla como ás operações que rep.I!ze· 
estão isentas .'de quae.;;:quer Impostos, ~xas,' .''s·ellos, contribu ições e ·qua esg_uel 
outras trib~t~çõe's fecleraes, . ,· e~fadi:>âes : 6ti munici.paes: . . . ' -~.-- .. . · .. 

DIJ CÀPITAL E _DAS -AC\lÕEs _.-

Mt;> , i;;,~ O 'c~~ita,(~~:' I}anco ·d:o 'i3~a.si( é de, _ c~·m .mi"F comos d" rêJs . .. . .. . 
cl00 .000-: 000$),: '\i{~ídÍ;tf :~ . ér0: .5üO.OpG ac,(;-õ~., n'oml)1atlya,s.; de 200$ ca;da urru. . 

A rri.etadé, . ~~ii? .. :meri-os; · (i~ssas a~çõ~s . perteP.c.erã · a Ú~ião FederdJ.l, á. 
• ,. · • .. · .: .~1· ,r • -, · f •. • • ' '" , • • , , • • 

·qual Se/~htJ;e';;,i:l,r~, U:ri;J.; ~itUio nlultip['iJ; que '·f:epr.E:sente: as que ·actua1mei1te .... ~-: ... '' ,possue. , 
Paregra pho· .)iníoô. E .' fà"ul ta:do , aó :' ab·b~onisil pedfr, em . si.l'b~titulçKo dos 

litulos shh;les' dá~:: i-~as a~~õ.es·: Üt,ul~s· rriu~tiplos correstKmdentes a 50, 100 
' '_' ,! •_, •:.:· ., ; .. • ••.• •• · ' '' •• ' -. • . ' '. . ,. • 

. ou 200 aéções, é cónye·rtér,. >a todo, o teiD:pó; -:est es ria.quell.es . 
Os titulb~ -~ultj~i:o~~ ~eyãc) -taiÍiil:Jem ·n.orriinath;os,. ·a~signad.d~ 1; e1o presi~ 

dente .do . ~~;icc:i . ~ ooti~ró,: ccire~tor; ·é -t~ari~fér.i~eÍs com~ os simples. ' 
Pelo ~er,vi~b · d~ . ~p:;iis_s~q· e co-!l:versã.o dos titu'!.os ll;lültipios pagar á o a.ccio, 

·nisir, a . taxa. pi·el'íxada.<. pelo J3!1,nco .. 
Art.'.; 6-.~ :.Ás. · t-ranll·f~r-enci;s de .. acções f a r-se-ha ;d~ aceôrdo com a Íei das 

P.ociedades ' ali'pni;n~às :: 'N.ri'· ~ê;d€' . cJo . :J3a;noô·. i).à~e-rá. ·o · regis«:~ w .s acções .. . : "·.; :;: . . . ' '· ~ ; . ' ' ' 

~APITULO I II 

Art . 1;·· -o·- Bà.:ilco iilo' Bra~il. :rios te'rmOh' -dó contrat o' de 24 de Abl:i! . l1o 
1923, celebrado · corri :o .' Th~s~iÍr·o . Nack,:Pal '(urt . 1• dest~s estatutos).: 

1•, efnittirá; ·a.u.rante ;·e: v~az~: .. ae: 10· a·nn~s, 1i.otas ban~~rias sohr~ lastro 
de ou1·ó· ·e·: titU:Io'i·. de ~rédÚo c~mmercia•es enumerados no art. 11 destes es-
tatutos e ~lau·~·Úla·· 9; da•qtlelle oo-ritrato; . 

2'', e.rr{ii ú fi. ·t~h.,iJ~in. :. d~sdé que a til.'lCâ ca~l)iaJ aüinja a 12 '.a.. por mil. 
\•', '_,; ,· I·;·,,,,-'.'· ',' ' ." , •.' . . \ 

réis, bill;let.~s ; ,à .?,: porta.o,oi.: .rfl·pres!'nta.tJyos de va:!or -iguat ao das moedas ~t> 
OUl'O Com·~ Ó Üj-~·1~-. de .iTio.e~fi- lega;l; . recebidas e in . dep'o~Ú:o ; de, a'ccôrdo C0111 Q 

re§ímen d~ cleq~et~ :I .eg·_i~l:Ülvo n_; l .'i575, de 6 de ' De~eri1oro de 191}6 (clausula 
12• do c(iritrato~ ,; . . 

' '·. ' J ' ' • ' J •• ' l . ~ ~· .. i 
· 3•. emitt\rá:.: ;vale·s.ó,uro. 'pM'a. IQ paga,mentQ dos ci.íreitos ,a<'luaneirf:J!i em toda • 

a R~publi<;à. .( cla;i;::;i;.la: tF -d,~;: contrato); 



4>, resgatará ti;>do o papel moeda em cià;uJ~ã:o , ·enlltÚdÓ pelo Thesoui·o 
Nacional até ·24 de Abril de 1•9123 (.cln.usuia ·.1~ ~ •5• -lioi ~~ntr~to); ···éessando 

• ', • • • < ,. . ' • 

esta ()brigação com a teÚriinacão do . prazo de 110 hl,mos. d~J § JO d<Jste artig~o; 
.5•, abrirá ao Thesouro .Nacloíuit, · ém. •e:;tda ·iúíil:ci;' um ·cre.Çi\to em conta-

corrente da quant-ia fix~da pela Úi da ' r~~eit~ f~e,ra!" :para · · oc~olltÚ '.i_ ant~, 
cipação desta, CX"edit'b que não •Podér'i3, 'e<X'ceder- 4 ciw:t,ta ·par;~~: ~d~;:~·~~l3itr;i papel 
do tespe·ctiv() ann.o .e que deverá ser liquidado dentro ··do '·exefu\nio· (l*iuBulu 

! · • ; . , ~ •' I .~;.'·~:/ ;. • . • o 

7• do contrato); 
sn , r:eceberá na sua caixa e. nas suas agencias, a tituJ:o _,gràtufto, ao 

rendas fiscaes e OS dinhéit·os d,as massas fallldf!.;S e, . ~ih~a~, OS ,d!fP,O:sit,<:>ij ju-
d.iciaes ' em ·dinheiro, aos çpÜtes~: J:,Gr.;lel; n~ci t'enl'r~ : si!lii~ d~àÜ..: Mshrto,especlai 

• . ' ' • . ._,. 1-· • : .• '· : \ • .. 

(clausula 26" do contrato). 
As rendas fis~aes . e quaesquer saldós pr'Gvt1n!entP.s'. !las ~ei!\ia:é~as:' . flsc'le~ 

e outras repart·ições federaes :t:tos Est,ados set·í'io. ~~t·~,~~itt.:;~ .·it;· Th:~~olii·o N~-
cionai, no Rio de. J·anei:roo, sem despeza alguma, . . ' ~ .;; 

7°, servirá, em igualdade de eoridiçÕes~ -de agente' ilo _Gp~ei:tiii; Federal 
Para as opei~f!.ções de çambio' e qila!'~ciuer ' qutriJ;;o .dê· ~a~l+i;,~z~ ;:Íi~n.it~~·~ (clau-· 

• • ~· • r . . . -
sula 27~ do contrato.). · 

~rt. Jl.• o Banco do Brasii. poderâ J)rat,i.cal· q u a:esquer o.perações · banca_. 
rias espeCial~ente: 

-1•, compt·ar e vender· o)R'.q· amoedado ou .em barr:ot:. 
z•; 1"ealiza~ operaÇões . de ca:mbio ·pcir ·~·.ont~ propfia ou aJheia -com ao 

praças nacionaes ou estrang~ira.S; move~ !f.undos ::ilé' .. ymâ,~ ' •para ouu:as pra-
ça~ e conced~:~r, mediante' ga,rarit ia, cartas ·de .credÚo s6;lh'~ - '3.s me~m:as '[)raças; 

3" descontar e ·redesc~ntar títulos de .cr·e.dito; 1iqu'idos e -cerúis;:effi mo,;da 
nacio~al, com :P\·a.zo 'd.e véncimen~·o ·Ql1~ ·não exceda de . 1~'6 ctial'l; ' :b~rit?-do~ do 
del;~onto ,ou rede~conto, <:onteudo a ~·esl~·àn"?abilidace · caJr.~bial 'd:~1 ~tiàs fil"mao. 
pelo menos, de ·commerl'iantEis, dnd~Ú;tri;aes >OU S:gri~Ult~eS ' : de; reçonhe<'i d~ 

credito e solvencia; 
' 4°, receber em deposito qualquer so.mma ' em mo.e'da 'í;íapfil·' ou n'l'etrJlica: 

com ou sem. juros, abrindo conta ·éoi·re:Qte d.e .m:a.iim,'e.nJo ' o~ .'-eriliÚindo notà~ 
promissorias ·ou bilhetes ao ptirtadOi:: · ~ · p~azo ·nãé. - ~nfe~·Íoe a .60 dfàs; 

5", . receber em 'depol:'ito regu!ar dlnh"l~~o~\;[Ui;(i~ de ' ci·~di.~d; .~etaes ~ 
'pednis preci.,sas, joias .. oui-ó . e _práta:- em barra c·ujo ~alor ·,s~rá. '-'o:rêviamente· 
estimado JlO'' pessoa ·competEm~e; 

6', abrir creditas simil;e~ 'OU ' :em ctmt~.· cúrrente ou .ei:npt;'estp.r -,2Óm a g"-
ralltia pj'g:nOil'aticia de ()Ul'O amdedado OU em barra com abàtirn•ento 'de 5 % 
do valor verifiCado v .elo c.ontraste, ou com a caução d~· titblos . d'~ diovida pu· 
blica <ia Uniã.o- ou de títulos de credito ·comnierclaes,· c'oní;'r:ed~c~~ minim~· 
de 20 %, calculada quanto a•os primeiros· sobre ' ::> ;ialof ua. cótaçã:o óffida.J e. 
qua.nto' aos ultimos sobre o, .seu ·Y.alor real, e JPelt'a;. !(o~re '~arr~~ts; 

7•, contratar com os goverhos:·dos Estados. dE · rimniéipalidades· e empr": 
zEaS civi& .ou comin·erci!J:es ac:,reêiiw:áas quaesquer .>Op&r~ções, · p;;a.ra ~ l.jj;?:camento: 
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ue empres.tjmos no paiz ou no estrangeiro, para pagamento de juro~ e div; 
dendos de apolices, _obr"igaçÕes, acções e de outros titulas, mediante deposit~ 
ll!'~VIO áos fundos ~Uf.f1e1entes para. c.. .desempenho do mandatv, 

8'. · subscrever e adqmru, por conta. ae oti::.rem, tnui!>S ,da ruviua publica 
1lu União, u·os Estados oti das Municipalidades, acções ou obrigações de com· 
lJUnhias, e encarregar .. se de qual•quer aperação bancaria por conta ãc ter-
ceiros, mediante prévio deposito ?-e •fundos; 

9", receber por conta de terooicos juros e dividendos de apolices federaes, 
:est.adoaes ou municlpaes e de Qbri-gações ou· deqentures e de acções de com-
:panhl9.S. 

I 

§ 1." Pela expressão títulos de ·credito c'ommecciaes, empregada nest<> 
artigo, entendem-se letras de cambiu, notas promissút'!as e outros titulas 
cmnmerciaes á. · ordem. ,inclushre os titulas emittidós sobre mercadorias de 

, . \ ·' . . I 

difficil detenoraçât;. poc· · armazem; geraes devid2mente instituídos (art. 15 da 
lei n. 1.10-z, o.e 21 de Novembr~ de 1f03); as acções integradas de socleda• 
des a.nonymai!· e debentureS' (abrigações ao portador) emittidas por estas e 
l)elas sociedades em commandita por acções; cédulas hypothecarias do Banco 
Hypothecario J'•tacbnal 

§ z.• Os titulas descontados ou redescontadas J;oderão sec resgatados antes 
dos respectiovos :venciniéntós sem restituição de jureis·. 

§ a.• Será. imp4:orogave1 o PI'a20 do vendmento dos titulas descontados 
e redescontados, resprmdimdo o dirootor da Carte!·ra pela in:fracção 'd~ dis· · 
posição, 

Art. 9.• Ao Banco ·-do Brasil .é vedado: 
1", comprar ou CQnserval· immoveis de.snecessarias ao seu !proprio uso; 
2•, subscrever ou comprar . titul~ por conta propr~a; 
3", descon~ar ou redes·contar titulas de J.Jrazo de mais .de quatro mezes 

par:... :>eu vencimento (art. 8'', n'. 3) ; , mediante d-êliberação :da directaria .Po-
derá, entretanto, este lll-azo ir até seis m.ezes;. 

4•, abrir dredtto, emprestar ou vender .~ qualquer das seus directores, 
fiscaes o~ fuhccionari<>s, sendo perm.i.tUdos sómente a qualquer delles ou 
depositas em c~nf:li corrente ou median'te a: entrega de ~atas promissorias ou 
bilhetes aó portador. 

Art. 10. Para ·o desempenho das suas operações· o Banco do Brasil terá 
quatro cacteiras distinctas : 

1•, a de emissão;· 
2•, a ele cambio; 
3', a commoccial; 
4•, a. das agencias. 

Cada carteira ficará a cargo de ·um director do banco na fórma diSposta 
nestes estatutos. A Js agencias poderá., porém, ser ·confiada a' mais ·de um 
dire<!l:or, medJante dist;:oibuição 'dos seus serviços pelo presidente do banco. 



CAPITULO' IV 

. ' 
Art. ' li'; (j_ Banco .do Brasil, dur.ran.te o 'Prazo , d~ d~z ;inti6s( :·il~ ;-fót'ma e 

nos 'termlils do contrato celebrado. co~ o Thesouro Naci?1;:D aos ··24 ·de Abril 
de 192·a ·exeroenã. a fac u!-da;i'!é de erriittfr .. 'r:wta.S bancari:ís.- aa·· .. portado·r ,nas se-' ' ., '• .. ' . .. . ·.· .. . 
gulntes· condições: 

1." A e11iissã,o será qual'\to. a um terço do seu và.toi· p.áJpei, :si>b~·e ·lastrQo, 
jJquiyalente. em ouro 3. ta,){a d~ :(2 •d. po~ mWréjs:- e i:iu~n·~b a·o~ ·b~fro~ dou& 
t~r~os, -~Q maximo, sobr.e. a 'base : 

a} de :tiúú'qs de · credito··. cb·in'I'IÍe.Í'?faes, ·de ·prnzQ ·a deQ9ne~·;: - ~e :'.não maib1: 
de 12q ~i;>s . ~a,ra seu -ve·ncime.nto e de ' reSp,onSl)..bílidade. ·so!t~a,ri !l-; de, peiQo 
menos dilas firmas: de '·rio.toria solven:cia, '·_a • j-Uizo , do dir!ictOr da 1Ca:rteira e 

t • ' I • • ' • ' • ~' : • 

do Conselho de· Eniissão; . · · 
. ~ 

b) de tÚul.ós: de •. credito corilmerciaes ·eriüttiC!.os .de 8,dcôrdó- com :o ~rtigo 
1-5 ~~ ... lei n .. L102, d_e 21 d~ Noyen'!lbro de .iso•a, por .arinâ.zens _ge1'aes .dá. con-
fia.nça '<l.b Ban:co, sobre ·- merc~dorias' de ·difficil detér.ior~.çãO:, com prazo de. 
'veüclmento ·não maior de .sei~ · ~"\~e~ :e r~sponsabiÜdade ·:de;. ~-eJG rilill~oo ,' duas 
fil'mas de noto.ria SOJV<:>n'cia ~ juizo .db' directo:r dé-'c'artéril. : ~- do.· QO)l&elho de- ,' 
Ipn1iSsão~ 

c) de. ·títulos de creê!ito 'Poor lei equ•:parados aos commercü;tes, pi'ovenien-
tes cie operações a q~e - ~ Te-ferem os de.cretos legisiati~oo ~. 4 .'s:t'5, de ~S d~ 
Agosto cl~ 1S21, 'art. <!"'e ·h: . 4 : . .5S15; de ·1-8. de: Outubt:o de 1~22; .a.L't. 2• . 

. 2·;.•· .A base do -terç;~· ouro exigi.da na condição ·l;l:i.meira aci-:qi.a. p~er{l s'er 
alterada para me.nos I'! au-gmentada a --b~ p~Ó.por.;iOJlal dos dóus ·terços em 
titulas, em· C!a,so de neé~ssidade ext'l'~m8: rec~n'he:üld~ · ·por:_- deci·eto • d-~ Poder 

:, Ex;ecuÚvo, . que poderá autoriZa.r ·e·Iri.i.ssãJo .• de · emergei)~ia : · c~~ Úe~~-.;ada alte-· 
raÇão dess<l!S ;prOiiJorções, pagando nes·te· caso o· Banco ào Thes<mro, juros 
de ~2 .. o/o ao anrio soore -'essa émi~são ,até que a ·r~sgate: effectiva:.mente. 

, a:~ Na faculdade da emissão. \ le que ti·ata e'ste· artigo, · comprehende-se a 
sobre terço ouro -repO.'esE)~tada _.-por .',snÚIÇJ\5 . 'dis·ptHÍiveis e_m ouro, a . favor _do ' 
Ba,nc'?, em poder de b:tn_cos oü CG,sas banda.rias, - s~ms -'Íi:géntes o.u êorrespori- . 
dente.s; notori~:erlte, s~Jidos, de ·fôra do ipaiz, ~ediante' cei·ti!feado do egta-
belecimento .authenticando o depósito. 

Art. 12 : .• 4.s ·nc;>tas emittida.:s pelo. Banco do B1:asil, na oonformidirde da 
.lei n'. 4 .• sai-A; .·de- 8 de Janeiro . de 192a, terão .dur,so ·legar" e podeT iiberatot'io· 
na ';:Republjca, sendo recebid<l!S nas': esta;ções JJUblicas-, e -serão qpnversi~eis em 
oUro e á_yis.ta á .. taxa de 12 :.d. por mil l'éis; .. de'Side .que: 

1•; :esta taxa ·ouH'utra inais_ aXta se· haja m-á~Údo se:nj.: ·in terru-iição du ~ 
Tante , período de · temí~ o ·não· ~e rios ' .d{> .t~es a nnos.;·· . 

o ' ' I • J ' • , ~ ' 

2•, o stock~ ouro cio ' Banco corre.S·ponda a •60 o/o 'dó va!O'l' da sua emissão; e 
a•, .o Governo Fede;al declàre por . dec~eto .· p _e1:~1ttirem a:~ COlldições eco.- ·. 

. . . ~ ' . 
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. r 
nomicas dó pai2: :i; ·entr.ad.a 'n·o. re·g'ii::rien da con.-Jersi~-í.Jid<Lde_ , depois de ·inque-
rito econorni:co. -~ Ulf.'a· Nitifique, :a jui7.0 do m~o G<iverno:-

I\'lJragrapho _uriÍco .,· E~bá ent€Il.dido que • ficam resa.lv9-do•s os direitos 
adquiridos €rn :vir~udt~ 'de .pag!-l-rn€ntos 'decretados, co-ntratados ou que por 
q~o.lq,ue:r c!oÍnpr'o.mi.sso hajnm :de. ser effl)_ct~adós :é-m ouro, Os quaes serãó fei" 
tos como adúalm_ente. 

Art. . l3·. '.A~· n'oti~ b~-~~carÚi.s, cujos valores' serão os m esmos das ac.t ).laes 
nota;s. do The~àu;o 'Nacioi:ia\, . aJ.ém ,:do ~o~e 'd~ Banco e se'u domiciúo. e da . 
série e númerGl-!;ão' dev:~~ã.~ eónter.:· . I ., 

1", a inscr:pç[o do '-~afOr _que ,r:e-p:r,,~sentâm l;)agave}- _. ao port?-dOit' e~ mood~ 
rueta.lliça i · 

. ' . ' 
2", as assignatu rail dó director da C<trteir:r de EmissãO e de o_utro desi-

gnado pelo _presiden'tl) · do Bli.'nço •. 
§ 1.". Cada .. valor terá estampa. ou CLesenh.o dif_ferente. 
§ 2.0 O Banco tem direito de · subsÜtuir a.s notàs em c!r<cula_ção . sempre 

que julga~· conveniente .ànnuD:c!ando ... Wtra esse fim, por avisos, .pubu'cacios na 
imprensa ·a~ sua sléde e n~ .de. s;uas . agenélas, no~ -quaes fixará prazo nã~ 
inferi or a seis mê2:es .. que POderá p.roroga_r. 

As notàs não .apre~enta.cla.S .. · no ... praz:ó designado reputarcse".hã.o prescri". 
ptas e as que .forem trocadas ;e1~ah ;incin.era.da~. ' . 

3°, o 'Banco fa~:á sempl·o que o ·portador ·. ex1gir o troco ou s-ubsti tuição 
das suas ·· notas ·em>cin:!ulaçã.o ·aüaceradas., sl.ilja s' em gastas .;- • 

Art. 14 .. . .A.s n~ta9 f~lsa;; ·o·u · fa.Isifi<;{W,~s~- em'tti-das pelo ~h!Jsoúro · Na-
ciorial ou pelo B<;tnco, ·· _apr'e·s·en~das· a E?~te, s erão carimbada.~? como falsas e 
restituídas ao porta'dor' é; se _:for caso da intervenção da polida, serãq a;ppre-
hendidas e reniettidas á conip-ete·nte autoridad.e . 

• CAPITULO V 

DA ADMINISTRAÇÃO DO ' BANCO DO BRASIL 

Art. 15. o Banco do Bras il .será adminisu·ado p()r ).lma díréctoria, coni.-
PO.sta de :Presidente e s.ete d.ire~tore.s, todos brasileiros . natos. 

§ 1." O ·presidente do .B.anco e .o·s -.direétores das Carteiras de EmisSão 
s de C~mbio serão no-meados ou . d~mittidos llvremettt€ pelo iPresidente da 
Republicá .. Os. outros clirectores se-rão eleitos pelos àccionistas e o ;pre!!i dmite 
do Banco desig~aro. .1s qa.rtei.ras onde;- terão de ·fu ncciona·r (art. 10), o~ os 
serviços que ficarão 1. s.eu cargo. 

§ 2.• Os. director~s ~Íeitos - servi'i'iio por quatro annos, yodendo ser ~:erro~ 
-vado o mandato ,.. Oad'l anno se l;)r'ocederá .á eleição de u m deJ.les · servin·do' o 
mais novo em .ida.de no caso .de empate'. Em cada. an~o o ~a'l1'dat6 . t~rminará 
na data da ~s:s·e-mbléa geral ordi'narja. ' 

. . "' '.\' 
Art.' 16 ' . .ç>s 'f!irec-tores eleitos deyem· cauctlonar duzentas. acçõe·s ern ga- · 

rantia de sua. úsrão:. 'Não J}Oderão tom.a.i· posse antes de prestar - esta cauçãO; 

' · 



nem levan'tal-a ante!> -de deixarem o càtgo' ,e s~rem· ar>provadas as contas 
do ultimo exer cicio em que .servi-ram. ,. . 

Art. 17. Não tpódem ser dírectores os incaJpaz.es para cori:),werciar, os que 
houverem: dado pr~juizo ao Banco em q_:uaJq.uer- operai;)ão ··e •Os. qu~ ·tiverem na 
dJr.ectoria socio, ascendente, '{{€scemd~mte ou af'!im dos meamos greos. 

Art. :L8 .· P'erd& o ·carg-o o. qi·rector qu-e deixàr o. exercrlcio do cargo pqr 
mais de 30 dias, consecutivos, '· sem licença.. 

A~ licencias ao ·presidente do :Banco e aos. directores . das Carteiras de 
Emissão e de Cambi9 serão concedidas pelo .Mlinis<tro da ~a~nda;; as dos 
outros õirectot'e:?, .pela directoria .• 

Art. ~9 , , Nos impedÍ.mentos -temporarios' seriio subs•tituidos: 
. a) o pr;ilsidente dO Banco peJo d·irec-tor da ·carteira ,de Effi!ssão, na falta 

deste ·pelo. director ·da Carteira CanibiUJl, e na falta de amb'os, pelos ' dlre~to

res eleitos, preferindo sempre o mais antigo ~·a directoria; 
'õ) os demais ·direc:tores; por wquelle· outro ·que o presidente à.o Banda 

desig·nar. 
Art. 20 , Os membros da direc.toria: 'nã.ü poderão exer.cer, commi.ssão, car-

go .ó·u· emprego de qualquer natureZa, nem ·Prüofissão que 'lhes tome tempo 
entre d~z 'horas da ·Illllllhã e cinco da' tar.de, salvo autoriza~ão expressa da 
directoria, con'sultada sempre .. a convenjencia do ·Bànco . 

• 
SECÇÃO 1• 

Da dÚ·eotD?'ia 

.Art. :n. A d.lrecl orla reunir-se-ha,_ ordinaria;mente , 'pel-o me.nos, •tma 
vez por sejllana; e e::-::tt·a.oi·dinariamente, sempre qU!J o 1?reside~te do Banco 
a convocar e delibera ... ;;., por maioria àe votoo, estando preSentes este e quatro 
cÚr.eétore~. Do ·oC:Corrido lavra·r·se~ha :acta _pelos .<presentes assÍgnada. 

Art.' 22. São attr\-huições e d~veres da direc•tocia; além dos espacialmente 
mencionados nestes estatutos: 

§ 1:• Cumprir. as leis fundamentaes do Banco e executar ~ ,deliberações 
da.s' asE;emb!éa& geraes dOS .-f\ CCiOn~stas, 

§ ·2.• ·Organizar o regulamento interno dos serviços ·do· Banco e sua.s 
agencias e modificai-o quanc!o conveniente, e o regulamento da carteira de 
EmissãJo, deven'do est~ ser snbmettido ~ approvação do Ministro da Fa~erida 

para que tenha vigor'. 
§ a.• Determinar :;, O't·ientação geral dos negocios e· operações do Banco. 
§ 4.• Autorizar. a alienaç:ã:o de _]Jens, a transacção o~ renuncia de qual· · 

q·Uer direito. 
§ 5.0 Decidir sob,re a creação ou e:ictin~ção de cargos ou r'u:Ucçc-es; e 

sobre aposentadorias de fun'ccionar ios . 
. 6.• \Distribuir · e applicar os lucros apurados• . 

.-: 
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§ 7." '.E~t>~yer :08' .casos f;)xctraordinarios e as questões suscitadas co~ 
j'~;·cp,iro~ .. 

§ 8.~ P?qver, ·:Rté, a às~érr1.b.ié.a: geral mais proxiPJ:a, , .as vagas nos carg·os 
de cliiedo;ê~ ,: e'leÚ;oii . 

fi:o':I?et~r~·i~~%>'·~: valorés ~ as qtjantidadés das notas 'a eriüttir~se e à 
recolher-se,, 

~~ .10. iC'rear' ou S1HJPti:P:Ür agencÚis e representa ções dp Banco _nas praças 
dentro iiu fôrá da:E.~;úti.i~~ ca;rt: · 3~). 

§'1.1 .. Fixâ;r:\ ~ :táx,'l. de juro~·-~ de~cóntos. 
§ 12 :- J?r.ovict~'nc\~r para. :fl.. organização do ,c!adà:sto:o_ Çl~s 1.'firo'las que po-

derão tei- 'tt~n.~·a'cçÕ~s ·.o o;. o 'banco e · dg; sua revisão s'emestr~ ~ ,,, . .. - ' . . . ' 

A r t. Z3. ' Âsáesoluçõés da •directbria serão tomada~ por maior:à d~ vo-
tas cab~ndo' ~o p,~idênt~;., ajêm, do ~oto wessóal;, o de desempate. 

Ar1;•, . 2~·; .A ~ remuP;(•t:o~çãó ~ertsal dos directores·. s~I'á de cinco co h tos de 
r!:ls parà o presidente, de ' quatro: contos r)ara càda uín dos directores. 

Alé~- ç1essa rr~p.U:~I;lrâÇão, t~rr~ ·.ca;da ·d;re9to•. -~nclusive , o presidente direi-
to á perc.ent~&"efu de .il2 % so.bl'e os !U:cro.s, liquidas veli-ificadoà em c!ada· 
bala11ÇO. 

,SEeçÃo~ .; 21l 

Do pres-idente _ào Baméo 

Art. 2·5.· ,ALém d~s· attribi:lições expressamente men'cionaÇ!as nestes esta-
tutos, compete aci :Presidente do ·Banco: 

1•, superintender e cúrúrir·:todos os negocibs e. operações do Bancb; 
2', pre&tdir .as sessõeS d3. direct'oria :.e· executar as sua:s cleliberáçõel'i . e as 

3', nomear, p!'Offié>Yer, Sllfl'p,ender, remover,. punir OU demittl,r .funcciém'a-
.rio.g ele qualduer natureza, conc,eider-1l'les licenças e ab'onar-lhes faltas, niar-
Car-lhe.s .. vencimentos, fianças, càmmiss~s e rujuda.S de ~usto; . 

. 4•, represen'tar o banoo a.ctiva e <passivamente, em juizo ou em suas re-
l,llÇões coin terceiros <. ·designar e àutorizar :propostas para os recebimen-
tos, fÓra do estabelecimento, de quantias dÊwida's. ao banco e seus commit-
tentes; J 

5', vetar deliberações da Çlii,'ecitocia; 
\ 

6', designar o õ.frector para as,signai' com' ó director da Carteira de Emis~ 

'são as notas a serem ernit~i(ias; -
70, assignar as 01~dens á 'Carteira de, Errüssão para entrega ·CÍe bilhetes a 

Thesouraria ;_ 
8' , a,pres-erttar o :relataria· annua1 'das operações do Banco e gestão da di-

rectoria. 'á assernbléa geral ~rdin:aria; 



9°, authentica,r COD,Í a sua. rubtidà QS Üv:r,P,.i; ·d~ .actas dá~ ~~~~ÕeS da as 
~mbl>éa 'geral; do co~f'elhÓ fis.~at e ,d;o· ccinsel,ho à,~ e:rnis,s.ã~ e f;ú~f~·: d~ P~a~ 
sença ·dos ~cci~n·~tas 11!J! asooin:~têa _, ~~r;:~.~;. '':-· :';. >.' 

10, ·cbRvocar :as asseinblêas :g1eraes, .O·\·düJ.arias e:. ~xtra9re;ina:Z:Íàs,. salvo. ~ 
.di'reito ·q~~ ~os '~~civni:ftas , ~:S.Se.~u..ri~~ fi~ · · ·~t~·: is.s e ·· i4o/i'i.o~ :: d~~i:~i·o n. ~3~, 
de 4 de Julho de 189L 

DojÍi?ieéto'r da. Gai'téim de Emis:sd,o. e.·t$o1:ceiJ!jeÚio J~ e:m~~aÓ .. 
Art. 2•6. A. 'dártEi\i·á Ç.e Emissão : 'tem ,.& .:síJJ+ ·. cargo o':, serviço '· relativo á· 

emis~ão e resg~te das ·notas bancarias e: .é.os ' b1l:~e:i:és:'â.ó po~tá:G.'o'~:>de .. que LL~ -
. ~ . • • ' • • ' 1 • • ' . • ,'.1 .. ;- .. _:·;_. ·'· ·... • ··.• . ..,: ·. . 
.,tam, os · ns. 1. e '2, .dq arL .' 7° ·destes: ·e ~tatu:to.::; l : , , . . . .. , 

ÀO Seu dífector•· ai~mc: 'da~ atÚ.ilbu:ições· jlâ."' ·def,i,il.i•d~s . • nestes\;~s.tatu~{ 
~ cdln~~fe .: . ,' , ·. 1 ' __ , . " · -~ · ., 

. :Lo' :beci:dír, ouvindo o .iJ.I-es~cienté . d~ ·:Banco \do .. Brasii.· sobre .t6da5 ·as ope, 
. . ' 

rações de ·eni.iss~o, i·esgate 'li) conversão,: :taritv· com ·relaQão <ás ·n.:otitS emittl· 
das pelo '.Çhesoul'o Na;ói~nal, •cor,lo .:co:n, l'<!'la6ã.0 >ás €missõEl::; <to proporia Banc·a·;; 
em -Caso ~e diverg!n'l!cià.: ·de opü1\ão prevwlec~;~ '}t '.d·o·. 'P'resi'9en'j:e. do Barr00! 

eni.q·ua:ri:to o àss~m:pto não .fôl' resl)lvfdo · pelo ministro: dá Fam1~da:. si a este. 
(J{uizer submetter o diTe.ctor. ·da Cai·teira de Err!Jssãu. 

2.0 Assigna:.r .a éon'esrroritaeiidi :e · ~ · ~xpéci.ie~te·. C:<1 Carteitá .. 
·':i; o' Assign~r c'D'Ili · ~ éó~·taC:o/ ~s ibitlan~~s ge~es e' os -fJâlariceti;.s me_nsaes 

e semimaes da n~~smà.~ .éa.I-te'i;,;, _- ' · . · · · . .· 
4.o· Apresentar ao poresJoC1ehte o telatovio c~c:urn<~tançil\ido dil t~dos os da' 

dos estatisti~os relath;os i ~rrrts~ã~. ' resgat~ ·.e ' c~~~~rsiÍ.o. IDste 'r:~l~tOr·iO cle--
;erâ. ~e~ assig.nado pelo~ : membl'Ds _, d:o· :Cohsén:o ·;f~ . Emissã-o: <~{ ;;~Ívereril' de 
àccôr(jlo; o :·d~scordante .fun,dame'n!afã :os ~o_tivos i:da' sua <divergencia. 

Àrt. 2'7. N\'1. Oartei.ra de Eirrissão ·'funccio!rúu'á um Conselho ·de ·,Emissão! -- . · · . , ~ · .. , r . 
com mané:atb vigente entre as duas àssemblêa.B annuaes or·C.i·ri~là.s, composto?~ 

de tres ,:membros effS:ctiyo~ e . tres s~pplent~~.' um ·d.os .. qu~és ,set'â de li vi~ . 
nomeação e li;re demissãô ·do mfnistro .d.a F à zendà, .,.qutró eicolhido .pelo Pre-
sidente do Banco entre os !Il~-mbros :do eonseliw ' Fiscar e o .- 1.ercei'r~ · indiooaó' 
pela <'!.irectorià dá As~ciéJarã;~ c~~ercia[ . io Riç><de Jahei;c/;k'~Ei~anclo-s~ o 
mesmo :processo qua.nto ~os suppierrtes. I 

P~ragrapho .unico:. '~.i a -directoria da· Associàçãó Comme.DCiâl\ até a dat~ 
da -assemblêá geral ~rdúmrfa, ·dei~ar de irid.i~ar · os ·.m~m]J~o!l . do:~$~selhó e .seu 
;uppien-te, o ·.P.teSidente ' do Banco · esc.olhei<á . Par~ 6 .s~hstÚ:utr:'h·t,;;: : dos m.em-• 
hros do .Cónselho Fisca.t'. · .. . · ... · ... 

. ' ·'· i .. ·, ' . 
Art. 28. o ·Cotisel•ho é: e Emissão' ~eni . ple.ná autMidf~t'i:e .'IHi.ra .:ontinua e 

rigor~sa jüspecção . nos s~rviços da . Óar:t~jra .d~ ' )llmi~sã,6, :~.~d~n~o neste ín· 
tervil'; quanco. lhe Pa:rece·r . co.p.vfi~ íe.p.te;_ ·examih~~~9 a:s· Oiiel·aç~es1; ;verif.icait~o -: 
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as ce:ixa.s. ·e 'vetando -quaesquer resQiuções sendo seu ~'vêto.". suspensivo até 
que. com lJ.' e~paÉiça'u de se·~s , f~ndame1'itos, submettida á. directorüi. -do Bancv. 
seja o'-assump1;o pÓr essa: res~lv!do. ' 

§ ·1;• 0 Çonsel·b.o reunircse.-~a o!.'C:inar!am.erLt~ uma vez por semana .e 
.extruordihar~~rit~ tod~~ a~ . ve~es que fôr· c~n~ocádo pelo' d:frector da Oar.-
teira de Emis~ã.o ··~ü . pel~ J:qesiÇl.e,ritt •do ·:Baii-co. p·or necessidade de serviço.· 
recebendo cada. l.lm . cl!l seus membÍ'p,s .cem n:úl réis •por ' sessão em que tomar 
p!i.rte. 

§ ~:• o"'não .c:omparecime·nto a · p-es sessões ·consecu tivas, sem causa jus-
tificada. · Ceterminarli. a perda. .do ca.rgo de merr.Jbro do Çonselho de ·Emissão. 

i a,• Os · ·_.me~bvl>s da directori'a poderão ·assisti·r ê.s sessões uo Conselho 
.de E;m1ssãó ·~ dilocuttr: não' terão voto. 

§ 4.• ·Das Nl!)Oiuçõe_:s. do :b()nsefho' se .la-Y;rarâ. acta. em livro es~cia., a 
qual será ass;-g~a;da; ~Hilo~ .. membroi, , é · ã1rect~res presentes li. reunião. 
' .Art: 29. Os meml:!ros -do· ICCm.se!ho' responderãp .pt;'ssoalmente pelas irre-

. . gularidade" en~omradas e· riã-o e enuncia.de.s . 

smcçko.4• 

Art. 30. ;Ao di.rector da Carte!Ta. Cambia.! cabel'li. t odo o 'serviç-o. relativv 
ás operações de erunbiq. 

§ V Para . :e~as operaçQ'es o Ban:Co cons tituirli. um 'fundo :especial., ouro. 
11epos!tado e m Lon4re~ e .Nova York, nos term~ üa clausula s• do -contra:cto 
com o 'Theso.UI:O F,~de_rnl , de 24 d~ A:bril de ~92.3. 

! 2.~ O director 'da Carteira Ca:mbial aprese.nta ra o relatCJrio a.mmal das 
-oper~ções desta._ a,Q presidente do Banco, 

L 

'Da assen1-bléa. geral 

Art. 31 . A. ae:semblêa · geral s(l'rá constitU,ida por .accion,istas possuidore>< · 
.-de lG acções, pel!l mer,o~. e po!l'õr.1.. funcclor;,a,r dE:sde 'Q.:Ue se ache represen-
tado pelo mt;nos, um quarto do c~pital s~ial, sa:lvo naquelle.s casos em que 
a lei regula dora :C:as socieda.tles anonymas exigir maior numero. 

iPara.grapho ii~i,co. As deliberações da a.S~e~bléa, de àcrOrdo com' a. Ie:' 
e estes esta:tutos obrigan. todÓs os accionistas, ainda ·que ausén'tes e iuss1: 
11entes. 

Art. S:i . . i.'~ asse~blêa 'géàl ~dinaria para tomar ' çonh~cJinento do pare-: 
cer do Conselho· FiScOl e ex.a.m.inar as · contas, balan;ç;,o e inventario e sobre 
-elles del~erar, proceiler ' â eleição de <!.irectOTes e· de membros do Conselhv . ' . 
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Flsca'l e .SUI[J.plentes ra·Ii'zar-~e~ha dura nte . o riieit' âe• .A!b'ril -~~· ~~d.~ ;~hiw , em 
dia:. fixado , pelo . .p.re~Idente · dq. ·Bart-co. 

§ v Si para deÜbeTar, preiçis'l:r essa assemlYléà · dé· n·o:vós ;e\>cl,a,.re\:ime!l;to;, 
poderá adia.r ~- s·essão, eeterminanCJ.o es exaines e in:yesttgiÇ($e.s que ~htenll.~r:: 

§ 12;• o· presidente do Banco providencja~ pará. o ~m~ti'm:e~lto ,nq devido-
tempo da disposiçã~ do art. 147 do C:.ecreto n~ .· 1!3·4, de 4 e.e"· J{,_lhó de 11891.' 

Art. :üL A convocaçã.o ~ assembléa· .gerai extr3JÕDC.i·Iiari.a ·-tera logar nos 
cas[Js e:U qü~ a· directoba <?U o · Con~~lho Fiscal a:char~m1 conv~~!ent'ils , na· 
queHes ~m. que a lei <letérn;iinar e n-G~ f!1e.nci9nacos nos; .. -ru;i~ . 137 · ~:: 138 do 
âedvetó n. 434, de 4 :de-. Julho ·de 1891. 

r ,· .. 
Art. 34. Convoca-se a . assembléa geral órdinaria por a nm.i:l1c.ios pu.blica-

dos na ·imprensa êoro . antecede~~i'a de 15. dias pe{o ·~e~os do inp.i~a.i:o pllJ'a a 
reuniãp e as assembléàs gera e~ extraordinarias · com . ál.1té~dEm,piQ. oqe . 10 dia~ 
pelo menos. 

Pa.ragrapho mücó . Oito dias ~ri. fés dà, : reunião '•fi.e~rãd: suspensü~ a.i 
transft:rencias d(, a:cções. 

Art. :!5. As assembléas geraés m;d.Ína .rias e ·à :traorilinar íás .~~ão 
diC:as pelo .presidente dó :B'ainc o,, que ·co.n vfdará uous. aoci~ni.sta.S '#d 

presi,.· 
secre-

tario~. 

§ 1.• O accloni~ta J.ançarã ·no Hvro ... dé .. p.reHE\nça, o seu .nome; . .é o numero ... 
de ·acçõeE\ 'Qille possuir. O mesma fa.râ, é!~clarando o nume do rl;in.dante ou 

. rerpresentan'do 1o ine.ndatario, ou representante . 
'§ 2.• Nas assembliéas .geraes ext~;"a®'diÍliJ;rias .nã.o

1
·: se poder! •. ;t;r~tar sinão 

do objerito decla:rado <Jl{)S a.nnuncios de con.voc:açiio. 
{ 3.• O acciànü;ta.,. podem se representar na s assembl-êas .ger~>.E>.'!l por prv· . . . . l ~ . 

cu.r:ador ·coro poé:eres· espéciae-s, que devem ser o'utro acciorusta, mas· depo· 
sitará a procu~;ção na 'secretaria do Banco a té :a. V'eSI};iera. do· :rua . C.esignado 
para a reunião; dando-se 'reei.?ó. ·a '!lJUem a ~-apr~sentar .. 

§ 4.• Poderão deliberar e ~otar na::,; assemolêa.'s ger~o~.E:t; o;;~ inventariantes,' 
paes, tutores Bu curadores, os maddos, os ~~~entes . directore~: ou ~ministra~ 
dores de socieé:a<les commerciaés, corporaçõe s ou ·· outraS pes~óás J.Üd dicas, e 
os usufruct:uarios é!~ a.cções , 

§ 5.• Não p odem ser P.•r ocuradores de. accionistas para a >epresBntaçãp: 
J' &.S assemb1éas OS direct or ,es, fiscaes •do Bà:nco. e membros do conselho de 
<.missão. 

§ 6.0 A a-cta da a ssembléa geral serã publicada no Diaf·io 0!ficia.l de.ntro. 
<le qito dias após a , reunião. 

§ .7.• A ·asserobléa poder! l.e1iberar sobre tudo que .. fô~ do 'i:n;teresse to 
Banco e não es tiver expressamente comm·ebtádo lá administ.racã o . 

. Art. 36·. Ca dB. grup.o de 10 acções de.rã 'd.fioeit o a um v6t~· nas d<>libera· 
ções das a~~emb'léa s geraes . O possuidor: de numero ·ue acções .' i-nferior a. deZ 
p~C;~rá assistir á reunião dos a,coioni8'tas e ~scutJor, ' UW.S .não -votar. 
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·CAPITULo · VII 
I 

DO CONSEÜiO FIScAL 

Art . ·37 . .0' tBan~d terâ um c onselho .fiscal composto .de .cinco membros e 
d~ auppleni.e;s em igua!. ,;rmmeru, eleitos annualm:ente dentre os acc~onist."l.S 
que possuírem cem .,ou· mais a.cç.ões. 

Pa;ragrapho unico. ··No Ca.so de -I'e·nuhcla do clàrg:o; fa lle.c;imento o.u impe-
dimento por mai,s de dous -mezes, será '<> membr:o do conselho fiscal sUJbsti:tuido 
pelo . sup·plente mais votado.. Salvo !i:Cença· concedida pelo conselho, nenhum . 
dos seus ·m.embros .poderá .deixe.r ce .. ex(;rcer o .cargo por mais C:e um mez e 
qua,ndo isto se v~rirfi.que, entti~der~e~há tel-o resigna.dÇ>. 

Art. 38. Além <ias a:tlribuições .~eg<Ves, incumbe ao <::onselho fiscal: · 
a ) reú.rrir-se, em sessão ordinar,ia. da quau. se lavr~rá a:cta, uma vez :por 

rntz. po.r~ lnfo~mar-se da situação do Banco, ,ipquirir sobre as op~rações do 
mez ar<terior .. . dÕs , r:ieg·ocios correntes e .consultar solbre 0s ·· assumptos que fo-
.rem submettidos ·pela tlirectoria.; e extraorC:~nariamente sempe .. q1ue o jul-gar 
conveniente, bastando ra~ haver sessão ·a .,presença de tres ;membros; 

li) verificar, no ultim~ l' ou .ri-os ~ltimos dias uteis de cada semestre, a 
caixa do Banco, e" a ·existencià. do9 ·títulos e do ·ouro; que consti:tuem .as ,re-
servas e fundos especiaes ' do Bànco, assi-~ando uma. certidão _é:o que tiver 
ver:i!ícado, acomp;in-ha.da -de umá lista de tr.clos os títulos da reserva E: dos . . 
tuncos esp'eciaes,- com .o -v/hlor ·.vor que <foram ad·quirit:as e o valor corrente na 
praça na .ciU:tq, da certit:ão. 

Art. ~9 . ·O Governo Federal, não S\l conforma.ndo oom o parecer do c.on-
selho fiscal sobre as contas do il:emestre anterior, r"eserva-se o 'dlreÚo de; por 
commissarios de sua contitmça, nomea!!qs pele; rn.inlstrv - d&. Fazenda, mandaJ: . 
proceder a · exam~ das. operações do Ban<'!o no ·mes-mo ·semestre. Essa com-
missão será t:e quatro membros e furi.ccionará -sob a presidencil:!- do presidente 

\do Banco .. 

Art. 40. Cadà membro :d'o conselho fiscal percebem a gratif icação de 
sei& contos de r éis por anno. 

CAPITULO VITI 

DO' FlJ,NDO DE RESERVA .E DIVII>ENDOS 

Art. 41. De'pois que, nos •termos da clausula '2 .. do contractc; de 24 de 
(AL~il de 192~ ," houverem sido oo.mpletados os cem mil contos ahi a1liididos, . 
~erao dedll.ziCos doo lucros liquidas do Banco, apurados ezn ~>,adã semt;stre dez 
;por cento para augmento P,o mesmo f.undo. . 

§ 1.• De'sq~ q-ue a ta.X~ cambial seja de 12 ou mais di-nheiros . por mil réis, 
fiel á este fundo convertido em ouro n:'>.etallico . 
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§ .2.0 Emquanto não fôr co~vertido ou resgatal!o pelo Banco o pape[ . 
.moeda do The~ouro Nacional1 obServar-se-ha o q,ue .fô.r esppula.do . nQ clau. 
sula. .3\ lettra à, .do contracto <:e 24 :de· Abril de 1'923. 

Ar.t. 4>2. Os lucros líquidos das operaQões do Be.nco, C.emonstrados pelos 
b!Jlanços. depois das deducções ind!!'lpensave!s, estabelecidas J?8le. ·diTectoria· 
para reforÇo de diversos funC:os .de garantia, e das quotas para ·o fundo de 
reserva e para o' fUndo ,de ·uenefic!;lnclG dos ruileclona.r~Ós dó B!~Tt~o. serão 
disfribu~dos semestralmenuí como ' divi-clelido pelos aceionistas. 

~ 1.0 iEstê dividendt;~ não podel'â ser _ma;ior de •·20 o/o ·ào. anno; em'quanto 
durar para o :&inco a obriga~;ão do re:.ga'te e conversão do· papel-moeda de 
~missão do Thesouro Nacional. 

s z.o O saldo do~ ·íuc1·os. líquidos· & Ba.r.ç'-'· apurados e~ balanços semes-
traes .. emquanto durar a obrigação a que se refere o · paragra.pho anterior 
deste artigo, .será: leva do ao fun_do especial de -·rils$';l.te e_ . conve1's.ào. nos ter· 
mos da clausula. a•, lettra. d, ·do con<tracto -de 24 C.e Abri'[ de 19'23 .. 

Art. 43
1
• Os dividendos não NC13.Il"..aC.os 'durante cinco a:rino;, co·r,sider:;·: 

SL7hãu prescri·ptos em beneficio do 'Banco. · 

CáPITULO . IX 

NSP<iSIÇÕES- ESPECIAES 

-Art . 44. o an!lo banca:ric s~râ o ciyiL 
.Art. 45. Em favor dos funccionarlos do Banco é cl·eado un\ fun.Jc. ~b be· 

.neficencia destinado a asSistil~ós· en:i: ' ca5o de molestia ou de invalidez, com-
prahendlda neste caso a hytpO:tbese C.e molestia contagiosa ·que, não tolh~ndo 
Z.O funccio.narlo a eapaci.à~de de trabalhar: possa I>ôr em ~isco pêlo contagio 
a sauC:e .. dos ·outros funccionarios .que '-t~riarr. de tra,bhlha;: ac seu ladc. · 

§ l.0 .'Eme fundo será formado por quaesquer doações e .Pela quota de urro 
·por .cehto sobre os lucros liqui~os .de cada •bale.n~ semestral do Banco e ser~ 
constituído em acçõ:s deste Banco, com a clausula. ·.de inalie·naveis, só poden· 
elo ser despendidos os üyidendos qÚe estas produz!Tem. : 

J 2.0 ,A dlrectorla. em regulam ento especiai ' estabeleCerA a fórma. de 
funcciona mento deste instituto, podendo, se julgar 'Convenielit~, constituil-o 
como ·pessoa jUTldica. 

DISPOSIÇÕES TRANSITORI,\S 

Artigo unico. Salvo o . disposto •no final do Hi't. 15,. ·o pr:azo do mand~to 

dos a .ctuaes direetores não fica modifi-cado pel':i!l disposições dos presentes 
estatutos. Te"ndo-se vencido .em 19'2)! o manOa.to C::.e. dous delles •. o mais ve!bo 
dos eleitoe exercerá o. mandato sómente por tres an;;_os. 
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Ct•êa o Banco· Hypo~hecario Yaci()nal; com parecer favoravel das COJn-
nussões de Agricultor;. e fudustria, Constituição e Justiça., . e de Fi-
nanças, e voto vencido do Sr. S()lidonio Leite. · 

(Agricti)t'ura, 5;' · Oonstitui\;ã·~ •. 50; FinanÇas, 1!Í2 1923) 

As .Co'mrp.Íssões de Finanças; Agricultura e J'ustiça, a cujo· estudo con-
junto foi - submettiàa a ·mensagem presidencial, relativa á organização do· 
Banco Hypothecario, acceitam em quasi toda a sua extensão o plano dJo. 
Governo; cQm l;IS . modificações. constantes do proj~ct~, que (ll:presentam' á de-· 
Iiberaçio ·e' a.o voto da· Camara. 

Bem sabemos .qúe, uss,im procedendo,· n:ão agrada.mos á boa-fe sincera. 
dos que impugnam o projecto, J)Or.que se não harmoniza: com. os seus ideaes. 
d11 ped'eição. 

Licito não. nos é, porém, qtieilar inu:!:ff-erentés.- as soli-ci tações da lavou-
ra aos ,pedidos da . industria, ·ás-·reclamações dos .pretel).d.entes á construcção-
ue :pequenas casas urbanas, ás su ggestões uo Governo, e .r e:jl)itann·os o pro-
jecto da mensagem, sómente porque, ·na. _fantasia dos sonhadores do optimo. 
elle não attinge á perfeiçã,J suprema, e;mbora não 'Proponham co1;1sa alguma 
de prestante, 'capaz de, adaptando-se ao nosao meio, satisfazer, no que respei-
ta ao credito _hypothecario, tis necessidades prementes das "classes· produ-
ctoras; E, emquanto issq, CJ,Ue gema e _esper.nei~. a lavo~m; sob ·a tortura dos 
actUfl.eS emprestimos, entalada nos prazos .curtos e enfor.cada nOS . jurOS altos_ 

. Mas o paiz tem n~'3ssidad~ urgente e j.nadi \1-veÍ d~ , yr,oduzir, . ma.Xi.~' ~a 
agricultura, Jpara _que ,da nossa ba~ança de contas desappar~ça o seu formi-
daovel deíicit, catma real e deteqninante. da degringolada do cambio, mas cu:ja. 
culpa querém arrumar á!õ costas l;ugas do -pap-el-moeikL, como se alguem 
.iá tivesse entre nós feito vrova d!l que, dadas as condições de nosso terri-
tor!o, nossa · p~>puiação; nossa falta de trapsport~. nos~a aus~ncia . de ~abito
no <'mpreg:o dos .succeda neos da m>Oeda, DJOSSOS Costumes de enthesou ramento. 
domestico, o meio circulante inco'nyer; ivei, qUe o Visconde de Ouro het() 

• < : • 

calculava para ·nossa · situação economioa de 1-!~89, ·em seiscentos n1H contos. 
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seja em v~ade demasiado para as c'ondições actuaes da nossa vida. No 
En:ntanto_ exact~~mte este ú provarp. que .deveria de ser o pri·n:tei.ro ~Iiiculado 
do libello, cuja' conclusão i!Jogica, todavia, é sempre o pedido da pena maxima 
para o nosso .papel-moeda, pelo crime da baixa '1p ciLn:tbio~- Mas os que tra-
balham, acima de todos, pela grandeza do Brasil, fazendo a terra fructificar 
~ a industria florescer, não se deixa.m illudir um instante . por esses pa-
lanfrOrios. 

Elles bem sabem que não é nem com· panacéa da incineração de papr.!, 
•cujo excesso niii-guem até hoje demonstrou, n;em _com o embuste da reducção 
·or<;amentaria de despeza.s r-ealmente irreductiveis, mas· produzindo, que, a· 
!llaçã<o pagará a sua divida , transfot·mando-se de pail!: deve'dor em paiz cr-.-
·d<H.·, ou m~ntendo-se aoo revez dos seus coli!-proD;lissoa.. e tendo, assim, cam-
bio seguro e estavel; podend~, sómente então, düxar o_ artifício do -bilhete 
inconversivel pela realidap8 •da moeda metallica . Mas, pari!- a lavoura e a 
"industria produzirem na proporção que "lhes cumpre para cobrir o nos~) 

·- . . \. . 
-d.eficit na b$nça de contas, ·é preciso· tiral-as do lei1;o de . Procusto onile se 
-estorcem, sem que possam distender-se, oomo devem. Apertadas tpelos ca· 
;pitalistas que lhes cobram juros de 12 ·%,-ou estranguladas~ veios ' onzenei-
~os no arroxo de 1•8 ou 24 •o/o ao ··anno, bem de ver que· ellas anceiani pela 
'C?rganizaçã.o d10 ·credito hy}:)othécario, que as arrancam a esse supplicio, fa-
-zendo:..as respirar nos prazos larg-os e no11 jur-os baixos. · Ma11, ainda assim, 
-é de ver como enxameam nos .postigús dos b,anc?B de depositas os optimos 
negocios hy.pothecarios, a .prazo curto, juros alt?S e ~ob as garantias mads 

·seguras, sem que essas instituições ,. cornmerciaes possaan dar deferimento a 
t1'an:sacÇões tãJo vultuosas, circumsCI'i:ptas comQ se. achai? ás operações do 
:seu mistér. E' a este m;al que o _G'ove!'lno vem agóra obviar, cmhprindo as-
~im uma das promessa.; da platalforrn~;~. do candidato, e attendendo a um 
dos a:("tigos do 1programma do Presidente.. E, aq if.a.zel-o, :nãl() tinha livr~ a 
-escol-ha de meios, pOC<que sómente um estava ao. seu alcance; Os impugna-
dores do projecto combatem-no, mas não lhe dão substitutivo capaz de V!· 
'Ver; até m-esmo porque lhe não poderiam. dat". E' sempre" tacil demolir, 
-quando em substituição ao demolido nada se tem que const_ruir. 

O caso não é esse, I>Orém, porque -não se animam a dizer, que se 
n1i.o deve orgánizar o cr·edtto hypo,thecario· e agricola entre ·nós, mandando 

.:.. fava a lavourà, e com ella de 'encambulhada a indÚstria •. Limitam-se a 
-combater)-o proj-ecto. Mas, a menos que não descobrissem a -pedra philoso-
.phal, o ban-co por elles almejado deveria surgir da Wciativa privada ou da 
"PUblica. Mi<J.s, a primeira espéci-e se desdobra em bancos de dous g~meros 
-ou elles assentam sobre o mutualismo, -e são assocjàçõe.s de pt·ofissionaes; 
-()U repousa>n sobre o interesse, .e são associações de cápitalistas. Das pri-
meiras é typo excelso a landschaft allemã, ina ugurada -na Silesia, em 1769, 
-segundo o plano de ·Buring, florindo. depois por toda .a Germanla . Mas essa.'! 
<!!OCiedades, inadaptaveis ao . n'osso meio, levantam-se sobre tres -grandes pila-



.a· res11onsab!l!dade ill!• 
mitacla de .seus .mé!'Ílbros.; ·a gratui-dade {los cargos; a obrigação para quál-
quer cips associado~ .de .. e~ecútar cié ~erviç~s de iJ.ue;· erri ·bem- da sociedade, a 
diré.c tori<J. . ~he incumbk, .Ag10ra pergunta:mos: Itiwerá enu:e n&/ esse ·espi" 
rito. de é·o~fi~nÇ·a~' \:eci.procà; capaz· d·e lev!l'r .os nossos. lavradxlres a assumi-
rem oá risc.os de uma responsabilidad~ illimitada? Haverá esse e!>pirito de 
cooperagÍio· e · (l.esüiteresse, a ~ti)':· ponto que torne •:p•ossirvel aos. nossos agri-

• • ./. •' •\ ~\,•' ' \ ' I 

cultorés:. a aceitação :de. cargos traba:Ü:10sos·, mas gratuitos? Haverá ·.esse es-·. . . . (• . . . . 
pirito de' di$'cip1ina. sufficientel pa~·a leva.r homens _]ivres, e sob regimen 
civJJ, a .executarem, sem recompensa, encargos ~ncomm•odos, obedecen<).o ·.sem 
àiscutit·• t;l.~ tra~~pç>~tando-se ás vezes a lugares relativamente distantes, para 
fazerem, .1por: ·exem:Pld, .. ·a ava-liação de fazendaf! a gdcolas? Mas se não ha 
nada disso, ·entr6· nós niio i:lóderâ -haver .landsehaft, e por isto mesmo ainda 
não h~~~e~ Çom~ .as cal~às .Raifeis·en, éllas são i~a;cclimaveis á nossa alta 
temperatura d~ .. désconfiança, interesse e indisciplina~ Aliás, não são ella.s 
isentas de cr:i.tic.~· . E para citar uma autoridade insuspeita, dentre muitas, 
ouGamos Sch:i'liOle.o: , ouc;amos c que .n·os diz o .grande .profe~sor da Univez·toi-
daae ae Berlim: 

.. As. socieéiaàf>s w·ovinélaes (landschaft) eram e são adaptadas 
-ás necessidades '<J.o- credito hypothecario das g-r.andes propriedades de . 
terras; não :aprov-eitavrum absoll!tá:mente ás propriedades dos cam-
poi:üos e não lhes s~rveir;r ainda ·senão imperfeitamente. " (Príncipes 
d'~ci:>~omif,) 'Íl'Olitlque, yol. ' III pag, 563'). . ' 

Dellas dizia o Mi:nistro da Agricultura ~~~mio, eni 1887, que não ampa-
r-ava:r. ó' pr.o~~etario cujcdm~:novel não tinha ·maiS: .. de .61 acres .. E Nicholson, 
após um exaustivo inguerito, feito; em 1895, n;.>- Allemanha; . -concluía pela 
nã{) assistenci-a. da ·landsch~ft; .á maiorb ·dos ' pe.quenos · ,proprieta rios terri-
to~iaes. 

Demais, das 23 associa,çõ~s desta. oi'-dem, e:Xist.entes em 19·18 IÚ l. Allema-
nha, ::t']Jenas a la-nàscoott de · wurtemb~rg emprestàv.a. tamberil sobre hypo-
theca3 urbanas; limitando-s~ a.!! outras tão sóinente a emprestim os sobre 
.prOJK' iedades rura es. Aliás, .~em :mesmo na Prussi.a surgiram ella s e:Kipor.-
taneamen-te da iniciativa. :Parücuiar ., . Se hoje são associações voluntarias, aft 
.P!'hllêiras ft:.r:m, cread:as por >J·ina impos)ção do Estado ordenartdo Frede-
rico o Grande. peÍo decreto de 27 dP Agosto .de 1769, que t.oda. a propt·Ieaa-Je' 
t~n'itvrial da non.r:eza, e~ cada · província, .responderia perpetua me'nte pelo!! · 
ti tulo" emíttidos -pela · lrinà~oha.ft provincial, de r;u~"- todos os ~obres s~iam 
obt·tga tonamente mem[)ros . E . sOni.entf. l'tépois qÚ!i' os z:esultados 9btiàos de-
'monstraram os beneftçiO!' dessas msutuiçSes, ;1r bi t ranamer<:te, . ~eada" por 
um acto de ·força ào P>a"ler Publico. b que surgiram a s lamàschaften de fl.~-n
dação VQlun.tai;ia . ·E'. por isso que Schinõller M cla ssifica de "GO?'tJor.cições 
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àe .dt'!·e,ito · pubUoo", ·cuja "gestão ·está' em mãos de or.gaOS: 'pr0:,;lpci ae.s sob 
a vigilancia: <16 EstaÍiô'' .: E Herrick -•d(l." lh~é o : rriesmo .:-~ra:.c~er, Ii.Elstes te..·-: 
mos ; '' Although-·caÍ1eti an a:ssoClation, the · l alld~~ha:tt .qf Sll esl~ 'i$ .in :.f~ct a . ' . . .. . . - . ' .. . .. ·~ ·,. . . ·.. . ' \ ~ - ': . . ·. .. . -· . ·.' ' · ' · .. ; . . 
gl!eat imblici land-credit system cov'éring :the entke p,rovince". ,(R1ttal O!·e-
dits L(t.nd ~nà cooP,en.tttve; pag. 77). Seus' empregados i·e'v~si:eni~~~- d a; qua-
lidade de fu.ÍJ:cciona.iios- publicas, - ~ ~s~ seus ' mein~ros suj~ito; :'a;.' um~ diilci". 
pÜna, a que os' nos~s ag-ricú}tores nãô s e SJJ.jeiÍa.t:i~nx :~.PUit.cil:')i 

"They must obey orders of súpeo~:ior qVer: som~ Of -w·horii tl:Úly havr 
no .cimtrol, and stand ready to· perform il:ks·o~e d;.;ties_ io~~ _mode.ra~é. com-

. . • . .. . : ' '1,,' ' 

pensatiori · or none at ali. -M;embes are-:)lound. to -r E\p(}rt , ~I! . :hegi_igen ce or 
tortiou~ e.cts of neig!tbors, whicli irijure their: · r3;rms o r ctedit arid ip case 
'of careles'ness .:·iri. this IPartiC'ular; Qr if_ they faH '.bó ,discha,i:'gc : ·:t;b,éb_· duties 
in an'Y respect, -they a;re liablé: to wárhfng,' ~-n.d even ~r\·est b/ the autho-
'riÚ'es . of the ia-D:dsc<ha!t and fina!ly to ~xpuision. Shoiil!l t}l_~; . tesJs~i~.f use 
yi~len:ce _ to prevenf the execution of o:rders, the court~'- wiU intervêrl.t in a 
sum1~ary way, .But legal P~'o.eé~d~nge's _ by a merhber a.g-aJ.rist the - Í~,pdschaft · 
a.re not allowed; h e must abfde -- by i~s deciJ;\iorur~'. 

lliiis pOl'que as associações desta especi~, que, '"àin:. topos· os lugares ond• 
-:runccionam, •passam, ainda hoje, pelas ·mel•hores í·:ri~~itÜii:õ~s de â~dito hy-
.~;>othecario para os grandes ;propri€tari-os" :não pudera ni-n~neà ~hreÍ' e fronde-
5ar, se~ão nos povos de raçá germanica. Ttwn:~i>Iii.nt~a:a. · i>~!:~ os ~o~os latino• 
não se aciilriou, não foi nunca uma cópia, senão' .um,::?-· caricatura: do grande 
~nstitut9 te~esco, oread? .para. viver no ambie~te OEl , soli~á~ied_à~~ e ob~· 
.dién,?ia; que .ca;ractec1za aquella Taç~, e destinad:o a - d~genet?-r e :Perecer na 
atmos.phera de liberdade -e autonomia indi-V:ldual, .mas tar:nbei:h. de falta de 
( .. · L . . . . ' . . , , . . · , .· : : 
cohesão ·e "índis.éiplina , que ·assign_ala, os 'paizes de c:iútra; :origem, como o 
nosso. E' .que o es'pirlto de -mutuaÜsmo e cooperação 'não· : r~SJJ-lta dbs textos . 
da -lei, nem elJa o _ crê~. Tanto assim,- qué lei jâ, t~m~s -~.e- enffe nós -as 
cooperativa;s € as caixas do typo Ràif~isen ou :;Schu!Í:ze :beützsc'li não sur' 
gem, não se :rn;opag-am, não)lorescem: E' que a:· -éspirito de c?_arieração, mu-
'tu<Üismo e soHdariedade· conectiva. brotá ·_ao )}Ilqprio instinctó ·dá raça; 
sUrge da ·i;Jrope_gandá religiosa, -coma· ·n.o - <ias~ Ráifelsen, àú -leiga ·como nos 
b\itros: casos ; resulta da _civilização e :da c\lltur_a, ~I11 ·paiz~s d~ ~opulai;ã<i 
.e onderisada, transpO'l"tes ;rapidos, instrucção desenvólvida;,' habitüS de r~· 

uniões profissionaes, conheéiineriti>s' _recíprocos ' da s,ituaçãó· eéonomi~ dos 
memibros, -que. formam essas O.ssnciações hemfazej,as . Como possível entre 
nós, e na' nossa dispei·sa: população rUral, separ.adas _-ás -vezes ii.e ' leguàs e 
leiua:s entre :fazenda; à !ftZe,ndà ; · setn inst ruccão rudim~nta;J; , multas ve' 
'2:'es, e ilruilsi sempre com Ín~truc(:ão deficieilté; sem -_clúbs, çentros ou socie-
ôaâes de -vida: conectiva; sobresaltada pelo espírito d~ . - descio~fia:nça recl-' . . . 

_"proéa! separada!! pe!ae ;questõ.es ori-undas da. cti:yisão ou -.ihdivisão da~! t erras; 
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~ qU<l,/lÍ ' sempre dividida CU Ínimizada pelas perseguições da política ioea l ~ 
.Mas, ainda nos pa;izes' de 'mais desenvolvido çooperativismo, as associações 
de profission·aes, para mutuo ampar o, não res'o+veraril ó problema do credito 
.hypothecarlo, timctq o Poder Publico necessidade de crear · ba n cos de' Es-
tado, para satisfazer · as· reclamaçÕes dos pequenos p~·oprietal'ios . Assim, na:· 
.Allemanha, na ·Austria., ria Dinama r ca, na Suecia, na Noruega, .como daqui 
héi p'ouco havemos de v ·eri:E-íc!l-T·. ·E' que, seja a t·esponsabilldade illimitada, 

.como na Silesia, ou limitada, comó na Dinamarca, nunca os g rancles pro-' 
prietados quizerani a.ssum~l-a de ·pat·ceria ~om os pe-quenos; numa solJ'da . 

l·dedade donde, em vez de beneficios , só mente prejuízos lhes· podet:Ia m ad\rir . 
·Deixemo-nós~ pois, de phantasias, sonhos de idevlo~os uu de-vaneios de crou-
.trinarios, e vamo-nos ate:.: á relatividade da vi cl<~. á 1·ealidade das condi- :. 
~ões do nosso meio. Organizaçã.o de credito hy.pothecariv, entre nós, bas eada 
.no (nutualismo não será realidade pant. os nossos dias. Não quet· is to dizer 
que não se faça pelo llvFo, pela 'palavl·a, pelo exemplo, propaganda t enaz 
d~. creação' qesHes ins titutos· ,g e•:rrero!!os .. Mas ha de ser justa.ment e, ni er·cê, 
.do .credito hypothecario e a.gricola, pelo desenvolvimento da . lavoura, pehi. 
melhor ia" das conâiçõés de vidc'l. dos s':us rn·emhros, e por isto mesmo, pela 
sua melhor· cultura e pelo progresso loca l, que hão de desabrochat·, para o 

tfut~ro, em toda a sua inbi1sidade, ess·as creações bemfazejas, que são, por . 
assim dize.:, a flO'r· da civilisação, agricola ·, .em cer tas· regiões m ais cultas e 

.a.diantade.s da terra! Mas, se por esta face gener osa da iniciativa pacticular; 
não se resolverá entre nós ir. probleml).., veja mos se pela. outra, a do intecesse, 
elle pód(.; ser resolvido. Evidente que não : ·Ba n cos privados hypoth ecario's, 

l-embora com alguns fa voL·es, ou privilegias do Estado, só podem vlvec e des-

l.envo!vet·-se em pai;;:e~· saturados .de riqueza; de capltaes abundantes e s.f-
feitos ao juro baixo : ·São paizes .como a Hollanda, da qual Pierson, com 
ioda a sua autoridade, de J>rofessor de e~onomia }JOlitica de, Universida de de 
.Am~ terdam e antigo ·. Ministro da Fazenda, nos póde dizer.: 

'"La sola l'egione, per cue le banch e ipoteca r ie, n on 11a nno l'a g-
giunto in Olande, l'importa nza che' alcuni Se ne aspe:Uav a n o, s t a 
in ·questo, che ín Olande sono mol.tepHci le occasio~i c1e· ottener da~ 

na.ro in ipoteca a miti condizioni . .Al ribasso c1elle interesse ipo-
t ecat·io Ie. ban<:he olandesi posson o poco contt·ibuire" . (P lerson, 
Proàle17t.i cleWeconO?nie e ·clelle: finanr.ii) . Tractucção· italiana de Ma-' 
lagodi, pag . 335). 

Ulras, en tr e . nós, oride o capitalista p óde sempre emr,n·e&·af o seu dinheir<J 
n, títulos commercia es, .a quatro · e seis mezes de prazo r::' juros de 10 e 

112 o/o, ou hypothecas urbanas . de dous e tres a nnos, a. juros de 13, 15 e 
18 o/o , ObViÓ que ell~ não· Va'e COllocar OS seUS recúrs<>S em hypotbeca s de 
azendas longínquas, a pra.z:o de 10 a 20 annos e juros anriua.es de 7 ou 8 % .• 
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Affit•rne..· o contr.·ario não é teimosia·, é insania .. Mas se da injciativá. 
particular, se da economia privada nada era possivel obter; caqla ao Go-
Yerno intervh:, cl!amar a ·si- a or<ganJza.ção do credito hypothecario, instl-
tui•ndo um banco de Estado, ou um ban~o mixto, no qual fi-gurassem a·ccio-
nistas. Mas, uma das duas - ou o banco não visava, como não deveria visa;,. 
proventos directos e, quando muito, só permittiria dividendos •diminutos. 6 

nenhum capitalist-a subscreveria 'Uma acgão sequer, pOJ:'QUe .. a · funcção dó· 
capitalismo não é a de benef-icencia ou de philantropia; ou então nã.o ha~ 
veda limite algum á -retribuição do capital, e, assim, teriamos o Estalio--
garroteando a .lru1roura, em troca de cujas lllngustias, c-oncedia ifavores e pri, 
vilegios a capital-istas, num banco que o .poder publico creava para. ]Jro· 

teger a . a,gricultm·a . Bancos hypothecarios em lque :figutem ii.cc·lonistas p-lr· 
ti.culares, são em regra , um bluff para a lavom·a.-•. 

.O '·)lroprio Creã4t Foncier, com todos os seus ];Jriv.ilegios, com a _subvenção· 
ill.icíal. de 10 mil'hões que lhe deu Napoleão 3°; coin a sua. dírecção entregue· 
em g-rande parte 'ao Estado, que lhe nomeia o go.vernador e dous vice-go-
vernadores, armados' de poderes ~QII'midaveis, inclusive o de véto sobre ·as .. 
deliberações da directoria, e até · da ass.emb!Jêa gerai, com{> lhe foi reconhecido-
!P'ela decisão do Conselho de Estado, de 31 de Março de 1882 (Jasseai, -
O?'eàit Fo~cier, voL 1°, pag. 4•87) ;· o proprio Oredit Foncter, ~ão tem es-
capado á pecha .de abandon&. r os- interesses agrícolas, seduzido pelos iuet'Oi' 

dt<s .hypothecas urbanas .. 

Sobre elle, a tal respeito, assim falia Gide: 

~'Malgré ces ingénieuses combinaisons, les1 services que le Crédif 
iFoncier a pu_rendre à l'agriculture ne sont pas cow;ide!-a-bles; le to· 
tai des frêts effectués ·depuis de sa :fon~ation' s''eleve ·bi~m i u. chlffre· 
impossant de plus de ·5 milliards, i:nais la plu.s grande 'Partie a été· 
employé a ·des construc!tions dans les ·villes et molns d'un iniÜjard 
est aUé à Ia propriété J;urale, On ferait donc mieux de I'ap,peller~ 

'Credit Urbain! 

In'strukla por taes . exempl-os, n,ão acceLtaria a lavoura o engodo d~ um·,. 
~anco mixto, a menos que se 'não estipulasse um divi·dendo maxtmo tão exi-· 
guo, que afastaria desde logo de~sa instltu1ção os capita:Iistas, justa.mente· 
desejosos de boas ret:::ibuições. 

Assim, nã;o ·sendo entre ·nós praticam~nte possível -organ'iza.r o credito-
hYlpothecario, por nenhum iios tres ])rocessos acima descriptos e analizados, 
só restava ao Governo, portanto, ~rear um banco úe Estado. •E sempre que· 
um problema te?I de -ser resol-vido e só se lhe en'contra uma solução, ell~<. 

deixa de ser ·boa, nara tornar-se _desde logo, muito bôa. 
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.E' qu~ ~-".ii.S-. f6t"mas sob as .quaes, esta organização (a do c redlto• 
:hypothécario~- se a'preseilta, _em 1'e~Üdade, são determinadas pelo des-
envolvimento l!is.torico, .1Jela riquezà. . ·capitalista do pa~z. ·;pela iritelli~ 
gendÚt dos agricultor·es e. pelo .estado da administraçãoi publica". 
(IPHILI~OVICH .. --..: La J>oliticf.lie . · Aógraire -:- Traducção de Boyssy -· 
7i9, 292) i' 

Mas, adoptaneio 'L solugãó de uni . banco de e.stado, com agen'cias e suc- -
cursaes por 'todo o tei:1·ito~iCJ do paiz, , elegeu juStam~mte o G.overno o sys-
tema. preferido pelas mai<>r.es e mais cultas na-ções do globo,. nos· seus mais' 
m_oderno::; e rnprehendfrr:ent<>s SObi'e org'anizaçiÚ) do· cre.dito 'hypothecario : -". 

Assim. na Alleman'ha, a 'pa:rtir de ·1001; qiJ.Mdo se fundou o banco de-. . . . ·,. . . . ) . 
Saxe, crea·ra~--se ·bal!!cos ·de !Es-tado e çle provindas, vara melhm·amê.ntos· 
nas '[Jropr:iedades rur.aes, mediante e'rnprestimos hypothecarios, e uma vez : 

' que as "landscl:)aft~n ,_,. •quasi .que só em •prestavam aos _gta.ndes ·:p.-oprietarios·. 
;il'a AustrW:, onde, 'antes da guerra, todos os .. ban'cos hyp~thecàrios eram insti---
tuições .pro~lnc!laes; sem . oapital, emittoi.nc~o ced/wlas gwra'llif;idaiJ p·el.a _govverno 
e ài1'-b,qidos PO'I' fwnocí.On(}Jf'iO-s po1·· eUe nom.ead.o·s. iNa Russia, onde o Ba.nco .. 
Territoria;I dos Ca.rprpon'ezes, 9 maior instituto de cr~dito hyj;JOthecario .appa-
recido até agora il. fa?e, da terra, Jevóu a cabo à remodelaçã'o da .propriedade 
rural niuJ.uelle grande imperi?, no qual a partir de 18'58, data -da libertação-
dos servos, até 1912, 23.30·9,06-9 ex-servos tinham tomado '[Josse· de 3.1.:5.50·8.108·· 
acres de terra, isto é, uma· extensão maior do que toda a área eu~tiv<J.da ría· 
Allema.nha, França e Jn'glaterra reuni'das. Era a tal res-peito, que uma das · 
maiores e mais insuspeitas autorÚlJtde(l ·nesses assumptos ensinava: 

"W·hen WE' turn to Russia, the -m:a gnitw1 of the home stead' anã, 
smal! holdings projects; of Russia nw.ke-s t)~ose all nM·ions eafcep~ 
Great Britain, sink , into inÚgni/-icance. Hundreds upon hundreds or 
Russiàn· lfa,rmocs, hwve ·acquired :rpimons of acres by means of monev 

anã ·01'edit-s Ja-ciliÚ.es ;suppÍi-ed by the governmrwnt." 

Bancos de Es-tado, os mEl-hores da Suissa, domo os de Berna e rGen'ebra, 
o da Servia, o da Dinamarca,' fundado em 1'9•Q.6, o da Noruega,. em 1903. os 
da Te:heco-'Siovaquiá, u ·da~ Philipp.inM, o ·da A.ustralia do Sul, o da Australia 
Oriental, o de Queensland, o da Costa Rica, o do· Chile, o do Urugua,y, O· da 
Argentina. 

AdGptan'do, portanto, o systema que adoptou e o unico que podia a doptar, . 
como j:a, demonstrámo;;, não engendrou o Governo nenhuma novidade, nem 
veio fazer e:l!1perieueias "in an'ima · vili", no nosso paiz. Ao revez, elegendo. 
Por ty,po o banco Al'lgentino, pelo qual modelou o nosso futuro esta.beleci-
mel_!-tr, de 'cr'edito, foi exaetamemte o Governo procurar o exemp-lo do pov~ 
QUe mais se nos assemelhava, pela situação geographica, péla . Unguà., pela·, 
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.rar;a, pela religiiio; pela .çultuPa,. pela fôrma de govern~o'; pela ·va!l:tidão· do seu 
' te·r~·Úorio ; em ·confronto coni· a pouca densidade .de sua _'popul~ção, pela 
.grande:z;, da. seu vresenle e pelas amtJiçõe.;J Cio se à tuttirà. 

Foi no B imc!e ·Ar,g:entino, que 13(:lrvío· ~e padrãe fl-o· ·uriJ,guay ; to! em 
:am·oos· el:'ses .oàncos, ~.om s.·eus tituÜJs·· cot!ldOs sempre, :·na· Europa1 acima do·· 
J)ar, . ain'dà 'dn:rante ~ g1' ande guerrà; foi . sobre os dous ··gra,ndes institutos vi.' 
.ctoriosos, fomen,tadoref> ela riquezâ ele seus povos, que ~ üosRo :_d('lvel·no pla-
.ne·ou a instituição destinada a servir: ao credÜo .hYl)Otliec:úio e~tre nós. Não 
.·tentou; pois, o Governo n'enhuma: innoyação de tiue .lhe coj],besseríi as ·.glorias; 
nió quiz ter as hol1l:as de ·pedir piJ.ra si pa.tente ele invenÇã~,' e·~ taes assum-

!Ptos; niiü·, foi rne:;r~o bús•.cm· a· .iegis!açilo··'··de uaçÕ·e~ clistantes·: Nãü. ·Llmf . . 
O "-.. , ' . ' • . . ' I ! . 

·.tou:1i~ a segUir o ~xempló que~ l;le achava .. ás J;J.Ossas portas, e, pür assim dizer, 
·â~ nossas vü;ta,s ; transplantoú a,penas ª' realida:de :i'á -~riiimppante entre os 
·n~~sos vizinh.6s, ~ que, -tudo in.díea, o se1~;t tarribem ·en:tre nós, cô:píando-lhe <~~ 

• • ' J • • • J. ••• •• 

-oi·ganizaÇã.o. para assim edificar o credito hypotl}ecado etn nosso paiz. Não 
,:podia, porta1'1to, o _Gov~mo· ob.rar com ~::tior ~ruc\encill.;. 1~reqatà:il.~~nto ou pre-

. Yisa~·. Mas, orge.niza·ndo o n·ovo instituto de credito,· apenas dcim os recursos 
, e as garantias do Esta:do , o Gov-erno ou deÚe ' f·~ria uma ~'epa'rtição ptÚ;>)jc.a, 
•ou para eüe. pediria .il l?ersona:Iid~de j'uridfya . . Repartiçãü , pub1Ú:;a, et~;r~s, 
taÍJ.élú Sobre hypoth~ca. , o,;_ Sobre cied,ifo pessoa], SÓ existe, a<:J que nos cqnste, 

•o:S Settiers l()f:fices, na Nova Zelandia .. M<ts, esse· exe'mplo isolado não teve 
s.egufd;iJres ' As -'CO!on'Ía s e· os ' el6~1i-nias b~ita.nn.Icos ' que:· lhe ficam _vlzinhos não· 
·se. anÚnaram a ele;gel-o pot' padrão. Entre nós n.ã q haveria governo suffi-, 
denterriente lev!ano q lie se animasse a teimar· aos hombros a r esp{)nsa.bili· '·· :. .. . .. . . . ' .. 
dade, que·, a aus_teride cl(l e a rigiélez dos costumes polit~·cos i·ng'!ezes n:ão se 
a,balançaram a tomar. Uma repar.tiÇão .publica empres tando dinheil:o sobré 
hy.potheca seria, -enh~e JlÓS, a coV.a de {:;aco c1~· todas' as . tr'a.m~ias ~ ~1'\i'Q.~ibernia.s 
da: pati'faria paetídá ria. O Gcwernó, portanto, não ,podia deixar:· de :pe~ir, como, 
J)edio, J)ersonalidad~ juridida para ' ó n:osso )·nstituto, p~1:a que elle .por si 
mesmo ·pudesse' trata~, e estar •em juh>:o, demandan do ou sendo demandado . 
Mas, a esta> medida, SObt•e todas indjg.ponsayel,. mora)izadora e essencial, obje· 
étam que ella destoa ua harmonia do. Codigo. Qivil; da ·pureza. de ·suas linhas, 
ela belleza do seu sy;stema·. 

Que .ft.E.siiJ,'1 o fosse . e não '·hesita.riamos um :instante . s}quer,.' em quebrar o 
ericaúto .dalquella eu~h>,{hunia e attender a{)s i·nter esses da. lavoura e á3 ne· ': 

><::essk1ades reaes do paiz. ·L ei ordinaria , como qüalquer ·outra;· é ·funcção uo1'" 
.ma:l do· Congresso alte.ral~a. ~Iero-g:U-a, revogai-à, s~~pre que .se · cilntrapuzer 
·OU não saÚsfazer á s necessielaqes do meio ,social para.QIUe foi créac:a. O Codigo 
·Civil não pódb ser a lapicle de um tumuJ.D, ilepultando na suii. .dmmohilida.Oe 
.:as·· aspirações oo paiz. FeHó p·a.ra ·prever a genera lidad-e · üos casos, · se um 

· ·ia.cto por elle imprevisto surge na ' socieda:ele, obvio que uma lei. especial lhe 
•dará a vica júri dica ; como se um' acto elamnoso .il·ãà se ·.capitula ·no Coàiga. 
P~nal, evid~nte que só m ente lei especial o qua1ifi·ca1·ã tte orüne e . lhe cqm· 
llÍlinará ·a pena. E .ni amhos os -ca~J-os; em que f.oi. quab,rada a harmonia dos 
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odigo~? Á·penas a lista :.d.os acfos nelles em:imerados se accre".sceu de -um 
cnso .novo:. Cr.eaf,;io e·speciál, e :swi .J;reneri~ , o Ba;ncó H:Ypothecano que . se visa 
iunda.r; por isto_ mesmo ··O Çodigo• Civil ·;poqeria rÍiio. a. ter !Previsto na sua no:. 
nenclütura das ··pess&ás ~ur:iéjicas e, i;iort:i~1.to, spmente uma .Jei ··especial · lha 
poderia <:onferir . . Seja. i:Jór'ém! como fõr, o ·que )! ·preciso srub.eT é apenao:. lstv: 

em o CongresS:o comp~te,ncia :pf(m alterar . 0 ·Codtgo.':crvn, e .coriéOC.er persu-
natidmle juridi~a 'a "um instituto ; dé credÚo, . ;o~ ·~oJ.des do q_tie se ~ae <irgd." 
1i7iw ? CoJ;llced~i<cto -Ih',!;', ·pó.~,~ éHe · ~i-"aJta,;_. ~ est:ar em juiz·o ? .A, evidencia ~a 
~sposta affirmativa decide ~ - questão . .A;bé 'mesmo porCJiue, só é !pessoa jlir1-
1ica a que a lei reconhece ·cor:n,o "tal' Assim, si ·o · noss.o Coc1igo, á semelh~n,.ya. 

'e outros, não conf.eri,sse- á .iu:n.da.çãó esi:a ,quaJidade, obvio que ·e:ntr.., nó,. :nao 
mia ella pessol). ju:rj•dica . . de direito -pri vad.o. :iSem ·que, de ~a.c•côrd<; cr:.:rn .•« 
ltoutrina, não po!isa~o~ a ' ·,tanto chega,r? E' ' IJena que tenhamiJ!; dt _d!Zel' ~m 
luus .palav.ras, .,.e no r~c:anic, · de·_um ;parece!', ~obre a;:sumpto qu~ n-.r;rec;,., tra> 
ado em ~m 1hiro .. Iio ponto ·<ie vli;ta :dou~inar~o . a propria noçãO· da pessoa 
·uridicn. é _hypothese .c:e. ·ha muito . >eoz:!-testa:dlL Gran.des jmiscóns'ult<>s têm~!!& 
rgui<l o conqa. ·essa. "ficção em deaalei:erl.l:;ia,.", na phra~e ode Van den HeuvP.L 

"Pour .moi;" la persônàlité fictive; .:n.'éiit, :pas ·une · addition à lu 

cla.~se àes personnes; ·c·:esr,·um .maniêie ilb pos'séder les biens eru com-
mum; -c"est m~e ·fonne de· propriété. . 

L'iã~;e de 1; personaUtê fictlve est uríé cúnception sh:npl6, mais 
supenfÍcielle· et fausse, 'qUi cacÍle. •àux yeux la pel'Sistance jusqu;a nOS 
jom'\l de;. la· rn'opriété .. cbllective : ·à c·oté de ·la propriété indivh:luelle; · 
elle ·mei:-i't(l 'dop.e: à'etre abaffldon:ée",. 

bz .Piar.itil. ·para ·citarmos um dos .civilisttt.s de rna:ior ·nomea:da e mais diwrlc. 
so entre nós. Entre os .constitucionaJisr.as, :bastar-n'os-hia · a autoridade .C:e 

I .• . . . . . . 

u;;uit. Entre os mestres ·de diretto, .administr·a,thro, ser-nos-bia suff:iciente 
ar.thelemy. E, maior elllh::e· todos, a figura de Gaston Jêze . E' llJUfo o con~ 

erto de •}lerso.nalida!de juriC:ica ha. de ser sempre, con+o aoffirmà ;I:i'erraro, um 
ampo aberto de combate. ·Nelie. porém. não {.iuizemos 'entrar. Fioámos ·:com: 
nosso IGodigo, dentro da sua · orhita; de 'accõrdo com o' seu 'sy-stenm, accei~· 

ndo corno 'verdàde a ·existeni;ia ,da pessoa juridica. ·Será. por ém ·istu uma 
!iro;iio• do ' legislado~. se.g-uri·C!.o a theoria traJdi·cional, qU:e, sob a :influencia da 
&,rill:H:.-. por ,tanto- teTI!•PO ·-predmr.Jinou ? Será uma realidade juridwa, -dotada 
l!a ·vida i:eai no ·oomp<i do di;t·.elto, e:.-·~ qu~ o legislador se limita a rec~nã6-
<>'l'. 'como ente'nde a moderna' theo'rla anemã ·? :IJI.'[as, esta; tambem ·•não.·deixa; 
~ h NJ.contrar eontrl).di'toi-es do . mais alto por te, tendo, ,desce' <i' inicro·; de · seus 
ias, ifé soffrer o ·embrutE:: da o:pi-nião do maior dos juristas <philosophos .da, raça 
erma.~iJca · -; RÍJ.dolph Yon 'Ihering . lE' ~ue razão de ,sobra tem ó autor do · 
osso CodigC; Civi.J, •citia.ndo. ri-o .es'tu~o 1ntitu1ado - Observações parei. escla-
eci~~nto à~ Coilír}{. Óivil ErcisÚ~im, assim discorre : 
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"A. theoria das pessoas juTidicas é urna d·as mais interessante 
do Direito Civil; mas infelüomente . aJnda a sciencia não firmou de· 
finiUvarnente tocas as idéas basilares sobre as quaes tem o 1-egis: 
lador de erguer a s suas constrUicqões ~ ' .. (TrabaHios· 'relativos ao 
Codigo ·Civil, vol;- 1•, pag. 40 . ) 

Assim, e.cceitando a existencia das pessoas jurídicas, não quebramos, 
contrario, nos .- ma~tive~os nas raias_ do 'úodigo Civil, e de har,monia com 
as linhas da sua architectura. E' com a doutrina moderna que não esta-
riamos ? Mas ella ainda não se crystalizou em uma unanimidade, e, ao con-
trario, se agi:ta~ como .os conpos em su'spensão, ao ern·J;>ate das ·corrente-s. 
Na p·i·opori:a Allemanha, tem contra ei a C:outrina, autoridade _da estatum de 
Seydel. 

Demais, "um codlgo ou uma lei" , já o disse Ferri; transigindo em n!Q· 
teria. penal. com os seus princípios, "não é um corpo de dqutrina " . De mui· 
to dlverge, da 'missão do pro~essor, ou do jurista a. funcção do legisla'nor. 
Aquelles podem fica r nas a.bstra.ções da doutrina, ou· e.a sciencia pum; este 
tem q,ue 'tra;nsigoir com as necessida·àes do mel<>. E o que determina a 
creação de:9te secunclll'ln gen1M de pessoas (.as jurídicas) diz no es tudo ci· 
tado o autor do Codigo Civil, "é o interesse social,. porque, como ensina Chi· 
roni. "ha fins que a pessoa lsolaC:a não poderia aicança;r ou ·que ·são inhere11-
·tcs á destinação do patri.monio" • 

E' exactamente o CMO .de QJile se trata. Ha Úns "inherentes â. destinl1· 
ção do patrimonio" que ha de constituir o futuro Banco B;YPotpecario. 

"La ·personà jurídica, é, pertanto, constituta da un patrimonio 
destinato ~d uno scopo". Presulti - I nstituzioni de. Diritto Anuni· 
nistrativo Italiano", (pagina ' 128) • 

Ass-im, a figura ·do novo banco, a-té dentro da propria enumeração das 
pel'lsoas ' juridi'cas, tal como a fez ci nosso CoC:igo, se pod!Jria enquadrar: ·-
como uma fundação, sui generis embora, mas em substancia fundação. Por: 
que. para tallar ainda, com o autor do nosso Codigo Civil, no · estudo citado: 

"As sociedades têm por substracto uma reunião de pessoas. 
consideradas como uma unidade; as funtlaç~es têm por sub$tt·acto' 
um comple:z:o de beru, ou u1n estabelecim.en.t'o que re~be · &1íD. vi6J· 
do destino que l1Le á aÚigna,Za.dio.~' (Trabalhos ree. Codigo Ci1•iJ, . 
pa.g. 413.) 

Estl!. e não outra a situáção do Banco Hypothecario, cuja vida se de!• 
tinA a aa:nparn.r a lavoura e a industl"ia e a fomentar-lhes 0 desenvolvimento, 
sem que o Estaldo tenha •• porimorc·ialmente, 'tills lucrativos a{) dar os 50 rniJi 
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wntre para . ~ :crodéira ·de cJ:'e(,lítq real, e ao assumir ·a response;b11idade do· 
.1Mlgpmlõnto âe 'j.ur.q~ · e amorti:laçÕes das c:edu1as hypothecwrias. Assl)ill, não 
.quebr:t o pro~ecto à!r:{ Go·Verno as ·linhas .getaes do nosso Codigo Civil. . AliJás. 
se para attender a i:Ó:~ere~s!bs reaeá do ipai;!:, conferisse personalidade jurídica. 
a ~m .ins1atiito especial, ciri~ dentro. ~o systema geral d<!!quella codificação 
~~ se enQI~ad.rasse, ainda . ~sim,~· n~a de . novü faria ·o prajeCJto do Governo. 

daqueUa qualidade já gos·a]\!1 o Li'oy.d· Bra;sileiro e "A. Ded'esa 

\ ira:s. conferindo, 'co'mo' co&e.rfmos,· per,sonalida de juridica ao -Banco E;y-
potheca.rio. qÚe~- o· ~~~t~esenta.r~ nas rela ções .4a vi<la_ juridi-c.a ? Surge tiht 
1. questão <la sua di.recto.ri~ · e · :p·resi•dencia. Extrilinham uns que' toda ·il'. ;Üre-
ctoria seja no'mE(ad!t;. pelo Governo. Mas é zomba r do bom senso. Quem ha_-
veria entãó ele homear ·ou eieget a' dt reCtoria des•te b-anco sem accionlstas, e 
no qual : t~àas ~s resporis~biÚ•dades cabem 'exclus-ivamente ao Thesour0 ·Na-
rionoJ, q ue lhe .fornece, a o m,esm.o ·passq, os· recursos necessarios p ara ···iriicia-
ç:io da carte.irtl a grícola ? -A~répia~~se oütros, niJ,o com isto, , maS com o ~~
l'l<• de ser .presiC.~nte ·do futuro ·ba nco, o presidente co ·:Banco do Brasil. A 

: h}·per-~ensiblli(laf1ê. ·ft'o -nresmo ~ern,p<:i . jurídica e. IIJatrio.tica, de algu.ná patr:i-
~ios n,~ente-se ·com. ·ésta .<1;Ccumu!a ção ínexpli.cave!. Mas ainda ahi, infeliz-
"nlc. não cabe' ·a~ ~osso Governo' a inventiva des,ta combi-naÇão enge~ihosa; 

Não sóme.nte: o p:r:esi<dente, mas ·exaotainente a.s . me~mal; as directorias -do 
funr. (l N orneguez de Casas e Püsses paJro, La vr!llc!ores e 'do -Ba nc o : Hy,ptathe-
cario .da Norue&'a; o mésmo, sõb o Çorninio ing!ez, o .governador do ·Ban-co 

- X~citm.,l do Egypto e o presidente do seu Banco Agrioo!a., de "cuja .dlrecto-
ria ainda fazem ·parte tres directores daqU:él!e; .as mesmas a.s directoria~ dos 
Jnlenn• 1la.t~> ·Ct~edit Baif·Ji e . <dos .Federal La.nd Ban.k, nos Est~os Unidos ; 
~' IL<'II, dentr;e _os sete membros. <da dlréctor1a 'do Banco Industrial da Belglca, 
creado em 2 de jm-ih;o de 19119, são di·t ectores C.o Banco Nacional;' <lirectores 

têm o :Banqo da .Alget'iá .e o Banco Industrial da Africa do No~te. 

lado em 14 de_ agos:t0 .de 1·91:9 .. Bem àe ver que, elegendo por padrão de 
e moralida ce a Nqruega, a Belgica, a F1ra nça •. os Estados Unidos e 

Inglaterrf!,. niio se tisnaria a probidade, nem decahiría a compost-ura do 
Governei ! Mas , se esltes argumentos -de •a utoridade .por si só nã,o b_a.s--. 

tassem, diriaD).OS que se existe no projecto do Governo medida· util, inC.ispoen-
savel e vim ) á orga nização do novo .biméo, é esta que. lhe <dá por presicente ' 
o c:o l?.-ancci do Brasil. .· E por duas razões fundamenta es: 

1'. por.que pe~itte, no mesmo dia da insta.Ua ção do banco .c ent ral, a 
sua irmuguraçij,o, em tocO:!! o~ Estrudos, nas setenta e muit;u;' agencias do 
nosso grat~de instituto d.e credito, con&tituindo a ssim cada uma dellas, um 
Yerd~rl e iro banco regi~llil!l? att~ncendo· ·aos interes-ses , da lavoura local; . 

2": porque poupa a o novq banc.o, em seu inicio, quando os · recursos são 
installb.çõel! de suceursae~. 

.. 
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Ma~, os funccioi:larios do B'<1nco -co ~'éa.Sh' si'i IJJ<odeni obét1ecer, .ao se 
pr.esidenté, e por 1sto se impõe' seja· este il, directoi d9-.. novo hanco. Alér 
disto, para a propria éolloc'ação ·das cedulàs hypóthecwrias n9' m()r,ca C:o, par 
a pb!tenção de !fundos, se ·disto Q.ouver nece~sida:de . : o nov·o pa.nco, é . incal 
oulavel o '];lrestiglo que decorre do facto de ser se~ .i)re~i-&e:Ste; o do no,· 
maior estabelecimento bm .cm~io. 

' 'Estudamdo ó Banco I:nd \.i'sti·~Úl Belga, escr.ev ia na lievure Eco11 0111 irnw 111 
teT11-aci.onq.le .. ·J;..ouis :Mahieu: 

." Le concours ê:e la Bapg,ue Nàt ibna1e es,.t nec~s~'àiré. cnsuite 
penda.nt tout le cour~ Çle :t'existenc~ de. la: soci•étê nbuvene, pour wn 
çernes à 'l'qmvre entreprise, sbü. •captctere d'<iuvre~,d··~nterêt généml 
La Bi:LI1Jq1ue J\;fa tiona le ne .doit .P?-S .. s~ulemén,t .pr'é'sldir: 'à· sfL '' eeeution 
il {l;ésirable encore qu:ene y exerce une 'influence pe1WW>'Iioente e prc 
pondera~te ,· et tb<our ·q:u:•n en so-it aussi ià f~ut .qu''eÚ~ ~n : garce tou 
.jours l'aJ{lhilii•ii&tra.tío11· et. lei· gestli;it1•, · ' . 

Assim, ·O que nn BeÍgica se celebra.va como •l,lU'la. eXJ~elJ.EJncia·, entre ué 
se censura ?Omo un1. defeito. All'eg'am que os dou(l bancos podem ter qu~ 
tões ou dh>erge:il.-~·ias , e ent&o. como a · resolverá. •O .. piesi;l'l~nté commum ? Est. 

< ··f" 
arguição imp1'ocedente seria mais um argumento em !favor· da me., 
a.doptada. .pelo projeCto do Governo, que, a.ssirri, e~it[J.riil . quaMqjuer deRintelll 
genc!a futura · entre os dous grandes es:ta.beleciroentos -··nacionaes .. Mas es - ' ' - ·~ ' . 
desLntelligencia. nãJo 'se poderá 'Pi·at icamenteí· <':'ar ~ Porque Banco do Brl~Bil 

Banco Hypotheoorio sã-o d:uas · entidades distinctas em um só. Deus '\'é rrlailei 
- o Governo. Do ultimo .nomeia elle tod~ ~ dire_ctoria;· do 'P·rimeiro 11omei 

• ' ' ·. ' ) ,., .- ! • 

o presidente .e os dous n;"l.'lllis imperta~tes directores e elege \)S outro· 

A' me:r:1or desintel)igencia, chamária ·li ordem os . impruC:e·iltes ;. desubederid 
demittii-ia uns, .e a out-ros cassari?- ' o ma.'r,lda,to, ·.cbnvecando para isso u~ 

assembléa geraL Não ha, ·portanto, ·praticamente, hypothese de Juta entre 
dOUS bancos, e muito menàs que se me.teriali~se em uma. ~a.ç~ij.O em j\li!O 

Contra, portan to, esta allegação inveros1inel, mHitam em favor' 'da commu 
riidade d;. presidencia as ·poderosas ;razões j-~· expendidas. Mas, vencidos quan 

1 ' ,to ás questões C:a personalidade juri-dica e da presidencia do bqnco, os UJlP 

gnadóres do 'proj,ento para log'o opje,ct~m ~ue o irrsÜtúto de c re dito a lu 
dar-se nli.o tem ca.pita1. Isto. exact ame:p.te U.ina das caracte-risticas do~ ba 
cos, cujos titulos assentam na respo,nsabilidade de terceiro ~ ·,seja ella 
dos proprios soei os. como na landschaft, seja . a do thesouro do Esw.do. Pel 
Regurança: d.e ·suas garantias, estes títulos encontram sempre ·c'olloca~ão 

toma·C:ores, não tendo as~im ' os estabelecim~ntos . emÚ:tentes !1-ecessidade(' 
·um c.a;pital de inicio, porque os ·porta dores das c:edu:tas teem ·certeza que el 
existe, de facto; nos cofres -d"os s·oci()S ou nás arcas do Thesouro: Batid()jl n. 
te ponto, voiv em-se Dontra a emissão de ee-duía.S, porque uns qperiam os e . 
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presümós em moed\L, outros 1temem os .sacrtíicio.s -do ']'hesouro, .com um c~,~--

dito permiú1',e)1t~ consigna:do a(J pagamento dos jur'os 'e a.moi'tização d.a--
uell~~ . Ma~,' -~o mo · obser\;a ;Het:rick: 

' • ... .. 

"The · d~sthi.gu·iShing· féat.ur€. •of -lanGi .credits ' institutions, it will 
be l:.ecálled, is the 1)owe'l' to issue )nt eres.t-beaving rn01·tgage banas-;. 
or iJ.ebentn;es". (J?.u;ràt C1'etut,' pag.',: ·210) . . 

Boccardo chega a negar a qualidade· de Banco Hypothecarlo Ten'itorial· 
os que fazein suas .'trarHiacções em especi.e. Não passam, diz elle, de so• 

~iedades ~~- .~9aixas de: ' c;..·edito' teb-i tol·ia l ! . Cedulas . hypothecar ia13 ~mittem. 
~oàos os ooi~·cos e associações .,mutua!listas desta nature~a; e sómente assim 

oàem viver. e ,:d~·:::á javoura o desenvolvhnento de que ella ·ne.cessHa. ·o~ 
redito permane>I~te aperto, não póde,o Govei·no deixar de tef, desde quando ~ o 

·hesourÓ l':<acional o ·responsavel 'pelo pagamento dps jJÍ[·os ·e arhortização da-
uellas cedulas. M~s na rea!Íclàde esse m'eclito nunca. se deSIEa lca,,rá ele um réal, 
Iorque as cedulas se acham, de d'eito, garantida·s ·pelo valor dobrado do in;:~movel 
que re-pt·esent.am. E ,ê ·exactamEJnte para to .. nar .».1ei;amente -platoriica a garan--
ia do Governo·, que se modilf.ica a legislação 'Processual, armando o banco de 
eios enel'giéos, :c3:1Pa21es· d~, por uma ex~cuçã:o rapida, lhe assegurarem. com 
·esteza, o pagàmento ·do Beu credito; de modo a püdtlr sempre fazer o ser-

iço de amortização e j'uro!' das ced~l'a~, sem o ~acrificíq do Thesouro. No 
mtanto, 6ontrá. esta medida s'alvacro.ra, defensiva dos interesses do erado« 
essencial aos . bancàs hypothecariof;, que emprestam ·a lqngo pmzo,_ e m~

iante cedulas; s·e lilvantam aigims ·oppositcH;es'. ~ão attentam, comtudo, 
em na \Jn.pugnàç~o· -que levar:ti;<).m.. Ao contrario, lemb;rar-se-hia.m - que, 
lesd 0 1769, quando 'J?Üt".Íng s .prE,'sE3ntou a Frederico, o Grande, o pland para 

organização da p-rimeii~a landS.Ghçlft, delle constava, como uma das suas 
~ases, a segui~t~: · ;,se o. d€Ned~r 1;ão. fizer pi'omp.tam~nte seu .pagament!J"· 
~emestral, o· in:Í.rr\.ovel será, inc'onti11enti, offerecido á venda". ., E, ele então 
~té Hoje, n~nca s~ fund~u ne~hu~ - b~nco, mutúalista, publico ou ~ixto, que· 
~p, não regesse, nas suas execu ções hYPotheca.rias, pOJ.' di:;;posiÇões qivocsa.s 
lo . direito· commu~ -- A · Co~mi'ssão, porém, .faz, quanto a.o aspecto juri-·-
ico, muita ~? modificações no- projecto do Gove_t·no, quebrando-lhe as arestas--
•ivas de mais. Da mesma f6rma, o projecto- da Commissão es-tabelece com- ,. 

~eti•· ao banco a collocação ·das· cedulas, porque são evidentes as difficuWadeSc-
~ue teria.n;t. os nossos lavradores .pru:a to,f fmi.cçã:o, ~ois, como obser,,a Lor!a; . 

"i proprietarl per ·la. natura· loro che li segL'ega dai trarilbusti 
dolle Bm•se, non sono trop·po adatti a fa.re questa negoziazim\i''i. 

Out.rosi)n , altera a. Com}mssllo, em beneficio· da lavom•a e da pecU!Olt'Ü,. 
projecto da mensagm1,, ordenando empresÍ:imos· .sobre tet:·renos de indus.--

/ 
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·::trio. extractlva, . oonténdé> seringaes, ca,stanhaes ou ti.etwa~s . urna vez que 
.estejam as terras de,iidah1ente demt'\rcàd~s,. a sUa propt"i,edruâ.e 'lega.JiZilda. e 
4 proprieta.t·io possa demonstra~, por meio .de' escriptur<~oção t·egulilr, o, ren-
,.àJ.hn.ento liquido nos ultimas cinco annos; permittindo e.m.pre~tlmos sl)bre 
.ia •1• dos rebanhos; equipaJ.·ando fc porcentag·errí sobre !o' V'alOr dti terra a 
da avaUação das cultur-as 'perimn!JS, co~slderadas como t~~s as de existenci<L 

·:supa·ior a •dez annos. Os imp~gna.d.ores 'do projecto; po~~rri., não se contentam 
com tão ·pouco. AM mesmo pot'I(J,lie elles ·nã·o quel'em nada. Auguram mal 
do projecto, •que,, di:iem, fica:r'á ·lettra morta, não h íLverido .·tcfmadores para 

.as cedulas. M;as, porq)le hão de falhar entre nós estes .titulas tão prestadlos 
em toda a parte, o tão bem cotados na Argetttina,' no Çhile, · no 'U~uguay ? 
Por que hão de falhat:·, se não falharam entre nós as apolices, apezat· das 

-emissões .desmed.idas e· a jactas. <jontinuos; dos' ultimas tempos? Mas, a apo· 
lice ~ em tudt> inferior á cedula hypothecaria. Inferior; por s~. vencer 5 'I' 
de jm·os,. ao passo qtm ·a cedula. .venc<;~ q' "ls;, inferior .po.rque não tem limito 

. automatic'o na sua baixa, uma vez q~e 11ão ,tem· Hmite' na s~a. emi·ssãl), ao 
passo que a ·o)ltra não mail? se emiÜirá log·o :que b;:Ux'e a 80 o:i• e tem o 

.limite' natural,' p'oDque ê sômente emittiõa s·6bre; uriJ.a hypotheca ; infel.'ior 
.:Povque tem apenas a ga.re.n'tia ·do· Thesouro, ao passo <i:lie .a cedula. tem 
igualmente estÍJ., e mais ainda a da pr opriedadE'l im)lloVel sobre que repousa, 
e ·a. do fundo do" banco que a emitte. o. máo· agouro, portanto, o- vatich!lo 
sombrio não tem o menór fundamento na r.azão. Não ê senão a velha e 
triste •catilena dos· descrentes, -olh<md0 o "presente como u~a decadenci~ e 
o passado como- um . bem perdido". E' a eterna falta, de confiança em s! 
propria d>Os latinos, a.mantes, por isto mes~o, da r·ótina, e b,aldos do espi· 

2-rit9 de iniciativa e de co-hesãa·: E' abrir quem .quizer o velho 'tratadl) de 
"·Cre~lito Te~ritorial", de Jossmu.: e verá, na ,sua introd:ucção, que todos 
estes atgumentos ,de má morte e toclos estes presagios ·de Ca13:;;anitra sur~ 

gh·run, por toda a fiança, quando se·· creou -o Oredit Foncier, Mas a. rea· 
Udad.e desrrr€mtio as negras pro.p.hecias. Esperamos em Deus que ella. des· 

- faça, ainda uma vez, em nossa Patria; ,os tri:s.tés llrognosticos dos scepticos. 
·E' .sob este sentimento de fê na. grancleza e no futU<"o do paiz que as Com-
missões entregam ' o projecto á sabedoria da. Cama.ra, ·cujas luzes e cujoi 
conselhos solicitam, fazendo suas ,<~s .palavras; de JliiELINE.l, ao defender, em 
1894, na Camara Franceza , a lei que tem ... seu ~1ome, e cognoniinacla a "Cnrta 

·de credito agrícola da França": 

"Si quelqu'un des mes co1legues croit, qu'·il y ait un meilleur sys· 
·tém,e iá substituer a celui-l'á, il ·peut 'l'fl.pporte•:; je i ui promets l'exa· 

• miner avec la plus grande impartia}ité et sans amour propre. Ce 
que naus demandons c'est .qu'on ne so·rte pas de ce grand d.ebat ~ar 
une nega.tion, q1t'on se p·erã pas, con'U11t!C on Z'a. cwjá. tait jusqu'a. pre: 
.sent, en pa~·oles, en; ·rapports, en e'liqw3tes; qu/on a1JD1ttisse v·ite. 



d~·est la certail1~ni~i\'t le voeu', le' 'Ciii de ra'grlcuiture tout entiére" • 
Jaáf? M,a1waoeirà.. · 

' ! e, } 1·1 ·., 'I' 

o Congre!ls,i> N'a:PiQPf:l r Cj.éctrta: 
f 

Art. ··.·t•. E:' J;'~có~hecl~o: ao .Banco Hypotheéft.rio Nacional, QUe se or·' 
ganizar, no f! i •ter:>m.é>s· d~~t:á. 'lei,: ei:isteh-ciçt. lega,!, como .pessoa jurídica de !il~ 
reito :privàdo~: r:•. ' · ·· • ,., · · · · · . 

Ar-t: .2ó ., .. dómega~ . . a ' existencia, desta; .rieasoa jurídica, 1ndependente:-
mente. de oü:h'as r:0nnili<'l.ildes, cpin a 'puJ:?lif~~it~, no bfurio Otficial da U:t:ião;c 
dos esta.tútqs :a,o Banco e. do termo. de pos~e,' perante o .. :Ministro da Fa-
zenda, de, seus sei~ ,' pri~eit•os dire:ctores.. após . inscrÍ.pçõ~s destes dócu-
mentos ~o' ~egist~~ de ,Títulos ·;·qa, cidade do .Rio de Janeiro. No mesmo 
registrô serão . a.vetbadas as .Dt!lr~çÕ~s· <que esses actQS sOiffret.·em, .· 

, Paragril!pho U'llÍyO. ·0~ ,patrlmonío desta :pessoa juddiC:;" se iniciará com 
o ca,pltal de d .ncoenta :.m1L contos .de ;ré1~;, :a que ~e refe.re o 3:rt. 11, § 1•, 
desta lei, e sé ·a,ugm,entará com os lucros e :quaesQuet:' .outras doações ·Que 
ena facuna ·ao, ·BM1<r?·· · .. • 

Art. 3'·. Terml:nar{J. a. existencia desta pessoa .juridic[!.: 
I. a:>ela sua , e:din~cão decretad~ pelo Po~er · Legislativo, fazendo-se sua. 

!lquidação pela tótma determinada l~a respe·ctíva lei ; 
'LI. P'eli:t,te~~inação· natural ·do ., prazo de sua. duração. , QUe será de-

cincoenta annoà, contados (;la publL~\Íão no- D~q.rio Official das peças t·e-
!eridas no ai"t .•. 2 ... 

Art;· 4. o E:í::tingu~n'do-se o Bancó· ~YJl'Ot~eQn.rio Nacional, o patrinionio. 
apurado depo-iS.';de· .solvidas . suas responsabilidades para com ter'ceir{)s, de-
volver-se-oila a Fazenda'· (la Vnião. ' 

Art. 5°... A séde ·do BaJ;J.co serã..:na cidade do Rio de Ja.neko, podendQ. 
ser oreadag SU(JCUI':'aes e age,ricias em OUtros pontos do territorio naci{)nal, 

' e. podendo desempenhar os se~. serviços por inter;medio das agencias do 
Bancô dO Brasil, n1:ediarite pacto- que firms.r com este. 

Art .. 6",, .. o'. Bane«> será ad.niJ.nistrad~ por ume. directocia composta de 
seis membtofi~,, düS QUaes uÍI,l,, O SE!U Presidente, .será O Presidente do Banco 
do Brailil1 substitu.icvel em seus impedimentos ·pelo seu substituto estatutarlo· 
no mesmo B,an:CO, e os O:U'tros cinco serão llvremente nomeados (I· denüttidos 
pe!() Presi·ctente .da ltepubll<;«-. 

Art. 7°. As funcgões 'do .Presidente dm:arâo emqua.nto fôr elle presi-
dente do Banto· do Brasii; as dos outros directoces, salvo o caso de demissão,. 
àurarão seis annos,- conta·as de.· sua. posse. 

Para.grapho ui1ico • . TransÚoriamen:te, sempre salvo demissões, e de ac-
cõrdo com· .o•.acto de nomeação, dous cios cinco dirootores, terão seu man-
dato terminado-a >31 de Dezembro de 119'24; dous outros a 31 de Dezembc:o d& 
B2'5. e o qui·n.to a &1. .de D€zembro de 1926. 
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, · Art.. 8' . . A di·recwria ·torma)'ái, ' : qrqO~'U\nõ' . Ú:~pín:· tru."!-tro .:~~;~l!ç~; pelo 
menos, inclusi'\re o Pre·sidente ou seu< .substLt\ii~;· ,segundo · o art; ': s~: ca:ben!l~ 

' :ao Presidente o direito de véto susp:ensivo··a: qil.Ít:Úi:üer :delibocação ~a dire-
ctorla.,. até que sobre elle se vtÓn:u;~~í~ .,.o :si; 1\Ühistr:o : d~ F.a~erid.a.~.liriediant(l 
!facultativa reclamação (la dir~ctin;i~ . .. . , _., ... ~~ '·: •. \··, . '' •:,.~ .: 

' , • ' L 

Art.' go. Podem ser'" 'membros .. da. dh'ectoria pés~6as -ql.le 'IiãÓ •}e:cebam 
··subsidio, ve.ncjmentos ou remuneraÇão '. :periodic<~.. · d·~ ;. qu~l~u,~r f:lspecio; de 
ThesOJlro Nacional, dos Estado& • e ·dos Ml.lp.icirbl6s/ íi.ici p~de;lldo- · 's~r< di;ectore~ 
v~ Incapazes de comrp:erckir;: os ,q-Ue h~jà,;n_ '·a.a:dp~ prejuizo •'·:io Bánco: -o~ que 

- tiyerem na: direci:óri~ so'cib. ~scé;;.dent~; irm~o -~;ri 'aúi~ nd:· ~esiu~ grão. 
Art. 10. O .Banco Í:lypÓ~:hec~W:'r~ ; Na:cio~al terá , ~~r~r).;te. Q P.razo.do a.t'. 

tigo 3°, direito dé eniittir, erh sêraes di:sÜnctll.B, C<;ldti:Ía:s';. 'ciu~Í} óu: pa]i>el, ao 
portador., sobre hy.poth:e~as' :c~netftutdas em seu,)a:Vo{. ~ r~~~h,d&',~ ém pri-
meiro iugar e ~em • co;nc~Úrehdii~ ; com ó pri·~Úegi;o exàusi.;o d~ '' serem o~ 
~·es:pectiYos serviços d~ amo;tizá6âo · e juro; ou~o, ~u .pa;et: g~;_in:tido~ peJ, ' 
U:nião. 

)Ar.t. 11. O Banco ter•á ·:p[j-I'a •a, ·~ P,equé:n!L 1ivqm;â :uriia- cilrtmn. dó 
:custeio rura•l, 1cujo t.Unécionàmento• oti\lliecé:râ : ~~~.i. seg'ti!IJ:te~ cÓ~mçõis: . 
. P, o . Thesouro Nacional ent~'eg~~á' ~~ ' Be.~Co HypO-tlil.ecario Nacional, 
assim lqUà esteja -e~fectuado O .~eu ~~~istro ,cÍYfl, tà,rttas · a~ollces federaes 
,de 5 ôjo, ou tantas obrlgaçõe~ . do Thesoui-o dé ~'.7i' .o'j:ô, ·- qu~;tas ba.stem para 
,-que , collocad~ ·P~lo Banco paulatinam~nte ' na :pràça' p~>r êó.nta· do. G:overno e 
pelo melhor :preço,' .seJa apurado · o saldo Iiqwdd_: de cincoenta. ~il contos; 

·2•, este _saJldo Uquido se~ credi~<tdo. ao Thesouro Na.Çiorial ' em conta 
-especial, que venc~r<á os jwro:;; de ;!·)h"· ao anno; 

·I . .;,, o. mes·mo. saldo con~·titu' irá ·o-.f~ndo·· ··p .. úm'~iiei:r1:e: d · ~)' f · · ' C t · " . . ..... , __ , _ . . . . , .. · . , a ,'.: ar ~f~a_c:.e us ~lo 
Rural do Banco Hypothecario Nadonal ; j;la~fii ~r;illl)II'eí:itiri:rós .- é~ :';Qi'bJ:teiro cor• 
r~n~e :;. =_.i , ·.: • 

. 4•, este S<J,ldo s6 sere exigível depois que f!)r liquidada.:• a, 'Carteira, OU 
·quando fici.ue veri~icadÜ - C:esvio ·de ·apPlicação· ·do . .'re~pecUVo ~-·fu~dO_; ;r. 

·5", esta c~rteira tei'á c~~j:;i,;lrrid•a!Ç!e distip-{(ta ·~ separ~~~la. ia Çlo~ etnpres" 
~imos r,mr . cedulas de credito; -d~; lucros liql}idos :J;l'or. ellà · O,~ér.iÍ'!os serão 
J)reCÍ:pu~mente -deduzicos em favor do 'l'hesourÓ . Na~ibllal, ;~s ,~4 · o/Q. de juros 
2,.; que se, ref~re o_ item . segundo ·deste artigo, ,ln9,'o os- lucros !l,:icé'dentes ás 

' • .applicações geraes reil'erk!as no art: 82. 

DIREGTOIUA 

.~rt. 12. A;' ,alrectoria; :cujás ·d~li9eri(ÇÕe~ . Be~ão selllpre l~~il,cia~ por 
<J.J.Iatro .peJo .:qlenÓ_S dê Sel.IS VOtOS, compete: _ ' 

i~' de_terminar .a orientft.ç~() g;~r?,-1 : ~e ;~a'~s 
(ianl!o; 
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·2•, de.çic:i·r ·só:bre ;t creaçãa .ou e:xtincção de sucoursaes e agencias, de 
-cargo& \' funçÇões; 

3', distr!l;>mr e awlica:t os lucro.~:~ veri:l!icados; 
4•, resolver as rqúestões ·susdtadas com teDceiros; 
5', ,ptpver mtermametne: ate aecisâo <!o Presidente da R epublica, oo 

.çargos vagos dos directores de nomeação do· mesmo pr.estdente; 
6• determinar -os valores e ·q)Uantida;é:.e das. cedulas a emittirem·-se e a 

resgatarem -se ;· 
7•, decidir ~;>obre trans.rucÇões ou comp'osições amigav eis com seus deve-

.<lores, e so9r~ receber oens, em pagamen to ao Banco., se lhe fôr isso conve 
niente aos· interesses, 

s•. resolver definitiva e Úvrem:ente sobre concessão ou recp.sa de em-
.Jlresbm qs , em .eedu'las hy,pothecanas; , 

9•, resolver ~s assump•tos que o rp r ési é:.en t e submetter ~ sua consideraçãJo.: 
10•, resolveu sobre g-ratificações a~s func cionarios do oom~o, as quaes 

:só serão c~ncedidas pr.o labore, e por ID.ec:ida gerp,l; não podendo exceder de 
:5o % dos venéiin.entos normae~; 

.11•, resolver sobre. a wpose;ntadoria, de ·:funccioi:mrios, as quaes não po-
·éerão ser .concedi•das sinfuo pür invalidez .depoi·s •die, pel~ menos, v inte annos 
.ele serV'iço.:. 

Art. 13 . Os membros da "directoria não' conti·ahem oJ:i.rigação pessoaf' 
individual ou soHCa:ria·, nos contractos ou operações que realizarem no exer -
·dcio de s~ri cargo: ~as sito responsa veis ·pela neg-ligencia, culpa, dolo ·com 
.que se houverem ' 'no 'desempenho do· mesmo .ca,;go. 

Art 14. Os di:rectar~s ; sal'vo o pr eside nte, serão ~brLg:o(dos a caucionar 
·em garantia, de sua gestão, duztmtas a.cçõ·es do Banco do Br&sH, ou cem· apo-. .\ .. 
'!ices fede·raes, cauÇãO que será. feita antes da posse, e só será ariniilia·C:a um 
.anno depois de cessadas as funcções do cargo. 

Àrt: 1:5. Perde o 'be.rgo· 0 dibictor' que' ·deixar seu exercício por mais 
·d~ trint<t . dia.s cbn'secutivo~, sem licença ela directoria ou causa gràve peran-
'·t6 ella de~idame.11te justi'IicaJda. 

Art, 16 . As licenças para o presidente' serão concedidas pelo Ministro 
'da Fazen&, pa~a ôs outros diorectores , pela director.ia. 

Art. 17 : Os membros da idirectoria ·não poderão exercer cargo, com.misc 
-são ou emprego 'de .q1iill1quer natureza, nem profissã.o que lhes tome tempo 
-entre lú horas da. manhã e ' 5 ihoras da tarde. salvo autorização expressa da 
directoria em :caso·' ·de convenienc.ia para o Bancú. 

Art. ·18. A ·directoria se _.reuni re ,pelo m'enos uma vez por semana e ex-
traorclinariamente sempre que o presié:.en te a· convocar . 

Art. 19. A remÚn:eraçã;, mensai dos . dirt.ctores sem de quat ro contos 
.Ce réis para ·cada director, excepto para o presidente, que terá o terço desta 
importancla . Arém desta remuneração, cada . director terá o .direito á percen -
tagem de 1[2 o/o sobre os lUCir~s' lÍquidoE; do 'Banco, v·eri~icaf:'os em bala nço\'!, 
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de abcôrdo com o art. 82, ex>cepto o presidente, que ter.á um terço 1da que 
couber a um dos outrÇJs directo·res ,. Esta percentagem,, aos ·membros da di-
re<:torià seZ.á sempre paga em oeC.ulas hy.potheca.rias por seu v-alor nomina1 
(salvo ~s fr[l}cções. de. ced~las, que se. pagarão em dinheiro),· adquiriC:as pelo· 
Banco na [traça pela cotação corren1e .. 

Art, 20. Ao presidente compete: 
I", .SUJ]J<erintender e dirigir todos os serviços, negocios e operaÇões d~ 

Banco; 

2•, presidir as sessões da directoria e executar-lhe as deliberações ; 
3•, nomear, suspertC:er, ~·emover, punir <J\1 demtttir funcClona.rios je· 

qua~q,uer nrutureza, conceder.-lhes licenÇas e ,.rubonar-lhes vencirrwntos, fian-· 
ças, com·mis~ões e .ajudas de custo; 

4", organizar, .orderiar, modilfi.ca,r e distribuir todos os serviçbs ou fun--
cções do Banco, tanto com relação a 'seus directores como . a seus ,·funcciona-

rios; ~~~ 1 ~~ J:~'J I .:,J~I 
5°, representa·r o. Banco, ·[l}CÜva ·e passivamente; em juizo. e em suas re-,.· 

!ações com terceiros; 

6"', vetar deliberações da direóto:rlia; _ 
7", -desigmtr o -director que as.signará as cedulas a serem emitUdas; 
S", a;pres·éntar, no fim de cada anno, ao Ministro da Fazenda. relatoriG. 

detalhado da marcha do Banco; 
·9°, authenticar ·e autorizar com sua ·firma as actas das sessões da dire-

ctória, o m<OV'imento de !fundos do Banco, as. ordens de JIY<!.g~mento . ou ba-· 
la-nços, as comm.unicações dffidaes e as resoluções da •directoria. 

10•, reclamar o auxilro da força publica nos casos previstos na lei; · 
n•, resolver definitiva e liwemente sobre concessão ou recusa d<!l em--

prestimos á pequena rav:oura (art. 2.3, ri. 3). 
Art. '21. O anno bancario sem o· civil ·e, findo este, o presidente, até 15· 

de Ahril, apresentará ao Ministro da Fazen(\a o relatorio e as co.ntas, relati-, 
vas o:o arrno anteri-or, faze~do-os .public-ar no DW.rio O!ficial e eril outro' 

i· 
diario da ci:dade do Rio de Jan!Jiro, 

Art. 22. Sempre que ao Ministra ·G.a Fa:oonda pareça. conTeniente, pode·· 
rá nomear uma commissão ce ti'es membros que, s·ob a presidencia do pre--

~idente ão Banco, P·roceda ao exame minucioso e em !l'·eserva de toda a con--
t•tbilida<de, caixa, cauções, reE-ervas e archivo do Banco, examinando 3;. 

existencia ·de cedula.s e tuc:o quanto lhe p·areça conveniente' conhecer , 

OPER,~ÇÕES DO BANOO 

Art. 2 3. As ope-rações do Banc-o serão: 
1•, emittir cedulas de credito, .~obre hypQtheC\as constitu ídas em ·seu fa-

voc e re~istra<das em primeiro lugar e sem concurrencia; 
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2"f1 conceder, em eediJlas emi'ttidas ao p·~~·. enl!prestimos hypotheeados, 
1l'ügis~rado6s em primeiro 1ugar· e sem eoneürrei)eia, colloeando-as no merca-
·do, por ,conta e ri•spo do devedor, sempt'e que este lh'o pedk; 

" a) sobr~ immoveis de e:xoplo'raQão a~riçol'a e r:•a.storil, situados dentro dos 
limites do territor'i10 n:i,cional. ?s ··emprest.imos a este titulo ·serão concedi- -
.dos pa.ra ·serviços e .obt:às 1destinrudos a •conseguir augment o da .producção 
·do immovel em valor ou q_uanÍi,drude, podendo o mutuario empregar em ~:ro~ 

'lução de divida.s anteriores uma parte que nUl1()8, excederá de 50 o/o, reser-
-vanclo-~e o ·Banco 'o direito de, sob penas eontratuaes, fisca.li:;:ar a .sua ap~ 
·-plícação e ceetet·, tanto •por .cen~o. do emprestin1o, para entregai-o .~ medi\la 
que seja ~xecutruda a obr.a .ou serviço;. 

b) sobre· immoveis e usinas em plena eX!l>i:oração industrial, ·com o objc-
··c~\VO de melhorar e a~;rilla:r; ,;uas installações para augmento da sua pre>·-

ducção em valor e qu~ntia'au~ . não. pOdentlo mais de 50 ' o/o do emprestimo 
ser ap.plicado á solução de 'dividas anteriores, reEervamldo-se -o Sa.neo o mes-

·mo d'ireito estatutdv na le~ra :a.ntérior de~te artigo; 

o) sobre Hnhas fern>as ·em plena eJijploração indusa·ial lucrativa,, para. 
augmento e melhora de seV .leHo e material ro(lante ·e 1para \PI'Olomgamenoo 
·de ·seus trilhos e eonstrucçã;o {!e novás ·estaçÕes, ·e sobre terras e quedas de 
'.agoua para captação e a.c1ducção de f_orça motriz hy;dro-electrica; 

d) sobre, jazidas de mine·rio ode ferro de teôr .supet•lor em média de 50 o/o 
·00 metal, para fundação de alto!! fornos de fundição e 1am~nação de ferro e 
aço, e sobre us'ina.s dessa frubricaçfuo para melhoramento e ampliàção ' de sua 

·machinaria ;-
e) sobre ·ser·ingaes, castanhaes de 'Bertholeta •Ex:celsa e hervaes, uma 

·vez que os res.pectlvos .terrenos estejam · demar.J!j.dO~>~, a sua propriedade le-
·ga!izada e o :proprietarlo demonstre, . por escripturação regular, o seu ren-
·dimento liquido durante os ultimos cinco annos; 

f) sobre immoveis urba·nos e subur.ba.noi; /parrt. ·ect;Lficaçoo c1e casas 'àe ha-
.hihção por quotas succ~s:;livas, na Capital, Federal, nas capitaes dos Estu.-. . . ' ' 
·dos e nas ctdád.es de má:s de dez mil habitantes, não podendo estes empres-
·t!moR exceder de· vinte contos de rêis par.a cada càsq., nem -exceder de 20 %. 
do ntlbr de '.cada sêrie de emissão de loetral!l. 

Pnra este fim, são perm'ittidas, eni f.avor ' do banco, as consignações em 
·tolha dos venc\l_ll'eni:os dos funccionarios publico~. 

3•, conceder por sua Carteira. de Custeto Rut·al, em prestações mensaoe 
·e mediant~ contá. ·cOIT·ent~ aberta sobre prom;tssoda gara ntida por primeira, 
'hypothecq, sem concu rd'9ncia, a prazo não maio,: de um anno, emprestimos 
.em diflh·eir_o, destinaJà:os ao custeio de propriedad~s agrícolas, .não podendo 
.. ellns exceder, pm'a cada úm·a, d.e 70 o/o do vrulor pr·ovavel ela. colhelta, ei!I.{J't>--
·:rada no anua, •nen1 passar, em casto algum, de trinta e .seis c-ontos de réis. 
Esta promíssoria podet'fl. ser redescontada no Banco do Brasil. Estes em·· 
!)rest!mos poderão fazer-se sobre segunda. hy;potheca, sómente no caso d& 
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.immovel já hypotheca_do ao Bari!co, desde que o serviço da. divida h~pothe
caria ven~a sendo pontualm<mte cumpridlo pelo devedor. Estes empresti-
mos lJoderão tambem fazer:.s~ p:a.r conta corrente garaTtüda .por çe~ulas hy-

, pothecarias emitUdas pel.o Banco; 
4°, admittir deposit0•3 em caixas eoonomicas do Banco, desde um mil 

réis até dez oonto's de réis, -com a ·condiçilo" ;d\)· ~crem. e:Xclusivamente inVeJ;·· 
f. ti'dos em cedulas. hypothecarias das emj:;;sões do· Banco, á cotação eorrentl'; 

5°, comprar •cedulas hy.pothecat•ias por conta prop'ria e compt•al-as .. e· 
vendei-as por conta de ter-c.eiros; 

'6°, 'Vender e~ leilão. pubUco, •pelo f.ó·rma que julgar é.onve•niente, a1. 

propriedades que lhe tenham sido adjudicilJdas ou - haja i·ecebido de seus 
. ãevedot·es; ":.' 

7"; o Ban,;o poderá receber em deposito g.ratuito c11dulas hypothecarla&e 
de sua emissão; ·encarregar-se de c.óàe d?s oo~t1JÓn.s e da remessa da 1m 
'por,ta,ncla delles, segundo ordens e a e::DP~nsas dos dÉÍpositantes. 

Art. 24. O serviço de juros e a3:u;octiza:Ç[~L. pelos df'Vedorés ao ·Banco e 
pelo Banco aos. poctadon;a de ce•dulas . ser$. feito em moeda legal. 

Art. 25. Ao Banco é vedado fazer· emprestlm/os .sobre: 
1°, ,minas e pedreiras; · 

·2°,. sobr'e bens em estado de i'J1(livisii:)Hidadc· Olf comni.unhãiiJ,· salvo o c!!So. 
<>m que a hyp.otheca sej::t consentida sobre a totalida·de do immovel ou Jm .. 

, mOVeiS, ICOm COI~Sentimento de todOS lOS Condotninos manite;tado ·em de: 
claraçi'to poe "escriptura publica; 

.3~ , 'sqb>re bens que ·não produzam renda Ii.éruida, cet·ta e duravel, salvo. 
o primeiro , caso das lét:·as d, e e <.;; n. ·2,. <do a.rti.go; 

4", sobre terrenos baldi·os, qu~1quer que seja sua .. situação e valor. 
At·t. 26. ·Para avaliaÇão das .])sinas industriaés e dos vnm10veis agrl· 

colas e ·de criação Ttão se· !e variá em , conta senão o 'Valor . dá: terra e das: 
culturas ·capazes. de existencia superi-or a dez .ai:inos, e, além del1e, o de 
40 ·% das b&•mfeitorias ' e dos .machinismos ·existentes com caracter pertná-
nente e que sirvam· directamente para exploca~ã~ iiessa.s us,inàs e desses: 
immov•eis, .le o Ide ·'·33 o/o , dos rebanhos " aos ~reç-os· médios {lo , mercado, no8o 

· ultimas cinco annos. 
Art. 27. Não podertc o Banco, em caso algum, .conceÇler emprestimos· 

de qua•ntia, superior á meta,de iio valor dos bens offerecidos. em hypotheca. 
Na hypothese diD art: 2°, letra c, este valor ser~t p ·· da . consm·ucção. conclui--
da. Nenhum empres timo sob.re propriedade :'l.l'(rioola c:iU: pastoril poderá. 
P.XCeder de quinhentos COntos de ré'is, nem· pessoa alguma, mltui'al OU juri--
·dica, poderá contrahir' emprestimo dessa especie · SUiperior a quinhentos oon· 
tos de réis. 

Art. · 28. , Para todas r{s questões judiciaes Clriuhdas dos contrattJs com. 
o Banco, o fôr.o com']Jeten t e é o da Capital Fe·deral, send10 de rigor que est~ 
disposição· ~onste dos contratos hypothe·çari-os . ' 



J 

te aA~~zé~~i~~.c~,~~~tr~:~k~?fj~:t~~:~:o 1~a~i:it:~~.: parte, será as~iste!l-
Art. 3P·; .:s~:. 1 d:~~C!is:\ie. cOlTIPf~~a,ilo ci:U~ :a , 1 ~r·P"ot)l~ca ao :Banco ·.se acha 

inscripta íio, _:~<;J:tp•pét~pte f!'gistro .: em primeiro ' lugar .e sel:Il . concurrenêia se 
considetal'á.: conçJüii;'!~ .Ó emprestimo .. :q.ypiothecaJio', para o e"1;feito de ta- o 
m11tuarlp _ :iiii.~Jto •a {~~·;;·ebe~ ;i, quanttá: muj;)laxia. . . . 

. .~r(. 3ir?;Db·-:e~~t:~~i~.:: d~;f.'~~riJ#~Uino . ciin~ta'r(J.: ~ ob;'ig~ção do devedor 
ue pag~· ao• Bwrtoo b,l;rtà, ; a1tiílira~ae div\:di!d~ pela ·tÓb~~ . que se convencia-

• : . ~ ' .' . -,~ ; .. 'I ·:._ • ' , •: ·:: •·. '' . ,,_ ~ ·, '', . , . : . ·. t " . .: • ' . : • • ·• . - . ' 

na1·, 'fjxan:do~sé .q-· te:tpl[)o ~- i;J:Ve: .. de:ve 'dl,Írà·r· 9 ,cóntrá!~o •. os ·jÜ:rüs e a amortiza, 
~ão correspond~:nh:is," preib;io do '~~~o; se :na caiJó :couber, a especle de 

.. moeda e~;,q-~e:•(!eve: · ;~r ',va,g~ :.a.1.'ÍiVidà, se erri p~p~l~; ou ~m ouro, assim como 
a pena :contrâtlia>I-,: dbmprehe'ndldà na g·aia~tia · hy'pothecai:ia, a que o deve-
dDr fica ooi:liã:cíd:• :n:;~ ,. casQ's• de impbritu~Udade. .. . . . . _::: .;·-· .. -·._ . .' . ;_: ' . \ .. -:'.:' <, ;'. .. .., ·;··~: ·_ : _ ... ·.;.' . ·_,- · ...... ,-:· :' 

Art',. 3'2. :b.o :córitra:tQ ',~de .e'mprestimó .aÇJp'stará·' a. , faculdaue para o Banco 
.il~, esta~4Ó a ql~da:i '~en~id.~ . e \nã:Ó' p~ga; lJrO\ieÇler.á •ve1~~ - dos bens hy~o
thecados; ~e~ ' rr~nh~~á. : fbri:r\á:Iidade . jl)ldi,c_i[LL/ em' ,l:ei.Jã.Çl p;ublico, ·ao mel-hor 
Jançadór,; leilão in.íci<J.do' :sol:lre :â;.:b~e- ·'do' vq;loç total diL hypotheca oontrahiÍ• 

,-· ' 1- , ; • ' ' '·. . , , ' . , ' ~' ;_. '''Y.' . : : ~ - '. , , :' ' - ,' , " '. - ~ 
da, mais -os ~!'L;>tcis (·feit.o~ .. '!' · juros" ·e:.: .m.u1ta; fi;dd:iici10naes do c'olitrato a con-
'tar do vencin'i.e~t.o : ~t~. :eff.ê6tiva ' l~:ú\'dfl\di.o. '· . 
. Art'. 3•3; o . le~ião só- p~d~rá :tJr-i"l!~g~~~ ~eciol:ridio~: sessenta •dias depois ~o 
vencimento, é : P1J.<bHcá.nélo-se du~a~te 1>5 . dias;. pelo menos, e· por oonta . do 

. (levedor os i·e~pei::tivos, · :in:r:niJ.rei6s;: ,.l)_êla · ;fót.:m~ ., ·d-eterffi!,nád~ pela direotoria, 
no .Diario ô.tfÚ;i<il da. União; -~;m · q_~~.l~{iér. 1dó~ diários da Capital ou 'dos Es~ 

' • ~ ,, ' , ' I '• ' , - • \ , ' 

tados ou terri~orio . em ··q'i.í,e' -estejam o~:.ibens' situados; 8 no jornal local, se 
b()uver., -e nãd= .. reciJ,s~r-se â: ·:p;Ubld.~c~~ã'Q ~~~:, : .. , .\· · 

Art : 34. ,o-, t~ilão f~~' 11.lil'lr ~~~ ·c;~ .ui n , d~ : dia, ·á. pO.:ta da agencia do 
Banco .. Hypoth~c~~~o N~~Ídnal b~ do ,Bá~d~ .~o-\Brasn: mais proxima. _<'la séde 
dos bens h~pothec~IGS, e será. ~~eáÜz'ad;- por Í.eÚo~iro Offidal do -lugar e, na 
ra!la desfe; pot· p~s~oa •d;esl(;·n~CÍa pelo )o, r~~ dente d;a Banco. 

§ I:• Se. ,a- venda: rii);o se realdzar, a 'lli~ec~Ç>rj'.-:c do Banco, o.tdenará outr0 
leilão, dentro (lo~ sm;~~htà '<'l'i::Ís s~gui,~tes; 's;bre a base .fixada pela dirécto- . 
ria, podi'Jnclo se~ .'mêi:ior· do. que a hypotheca, menos a somma ain.ortiz~.da 
,!l~gundo' it13 , :tab.eúaé:- nÍai,; \~~::' gastos e juros e ' multa:;> addicionaés . 

§ 2;~~ja:nt<i ,este I:eilã'o, ";c-&fr1b :li~~ que se seguirem poderão effectuar-se 
em um ou 'v-anós ilotes, se~und!o .. · á . ·llireotoc<ia julgar ·mais conveniente, fi'-
cando esta aut~riz~.d~ , a 9-l.v'üt'ir -~~ra es~~ efteit6 a rtY'Poth:eca. . . . 

§ .3. ~ .f..s •baaé-d 'Ptii'~;·· taes lei!Ô~s · S~rã:o SeJJ'lU)re fixrudas -pela ·directoria, 
,POrém; o Banco, ,se· ·o : S'ii!g~:t:'-: c<;>nveniente, poderá t·~qu~oc e :~ juiz decretará 
sem mà-is ·delonga' rterri\ íiQ$aücia•des, dm;dé que h;jam fraca.'ssado dous Jei-
lões, a adjudicação da iP~opti~~9,~ ao :Banco, . . p~lp; import~1ncia da som~a 
,que servio, ·de ·- bise. pa~a ·O í.Ilt,i•mo leilão, ficando · il'esalv'<l!do .p~ra o Banco 
o. direito de Ç<iJ;>nir por o~tro meio o saldo. :Pessoal .. 
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' . ' § 4 • A -con~missão dos agentes' ~~~!~f~~~~~~k;i 0s ieÜõe~ será: paga só-
mente pelo devec:Í'or, é s~~ :;~_~: '::·;'' , 

L d~ 3 ·o/o s10brP o · p~Õd~~tl? . da. ven:diJ. .:nâ.p e:x;c~dentf' dP. 20 .contos; 
II, dous por cento sobr'e o p~oducto da "íen9-a excedente, , ds.- 2(1 ·atê 10u. 

contos: 

Dli! 

rrr, um por cemo. sobre· o •pi~d~;]:i;~oi: !O'~· venda._ e~é~denit~ de. cem até 
- .· ~ '·' '·.~ •" ' /. -~ contos; 

IV, <meio por cento sobre o · '~j;eã;u&o aa: ~~~nida: e.i.ced~DJte de mil contos 
~ • ' " ' r I . ' !' .•• • . , , ' ' ' • • • -. ' • , 

at~ cinco mil contos nada per'cebendo· .dahi ·. Iiór- d\ante o àgei:tte ·de · "eilões. 
Não se realizando a· vend~, - nénhitinft: c6.uimis·~[6 ~er;J; : devh'l[~ ; 
A'l:t. 35 . o banco r~sol_:Vetá a 'alienft-6tto d~s p·;~prie~a::r~ ·'q'lt-e' '111·e sejam 

.aldj\J.idi{Jaqas, quand'd . 0'. e1~te'hder: c~nve~:lionte , . pbdendo ~Ü~l~~t~~*~: 'Subdividi-
das.· ou l!lão; 

Art. 36. :Ei[uquarÍt o .- o. balicó. nã'o i1~'Ve?. a1iena:do a ' terceiro os p.ens ad• 
jU!di•çaJdos, P•oderi '~ devedor ex-p~opt-iéài:io pagat' .se~ ,d~bilto :de CJaJpital; 
multa .convenpio~al, juros <e ~-à~~9S., s~ndo-l!~e· C1Ítã~ _tra~!lSferida ,a. prOJ}l'i· 
€Idade. 

. ·/ ._,.\ ,~_;;,.~'J· , .;<>, I ' ·~ . 

Art. 37. À vepda da;s Pi' <'>Í)q'Í.e·q_k!)fés ildji:J.díeadas 110é!erá r&iaizàr-se a 
juizo :da direc:t9ri~; . em lq_{D.ir~ir~' ~o;:J:'~nt~ bU ·a ··lar.ios ~i·azó~, co~' ~ilros ~u~· 
ell& fixar. . . ' ., ! , · . ..~: ~ · • 1• · ' 

Art. 38. .Sempre qli:e 9 pr~ç-t/ da . v enda dos hms hypothe6a',dos não for 
menor que a Q.ivida, p'ermitth:á o.·. bannq) ~ ped.ido. dQ · ,';oniv~;~.dor, <J.Ue elle· 
-ccl1iti-nue -çom a hy>pqtheca que os' .gravruvit, .. n~ . condiçõ~s fi~adas ·p~la . .uiré-
·ctoria -no ' a nnuncio do leilão . Neste -caso· .c ontiU:ti~rá ass<ogura da: p,o banco 
a colloçação ·de~ta hypothes~ -em p~im~i~o }oga;~·.:Je . sem 1con'ci.\,-rr~ncin. fa-
~endo-se apenas no t._;;gistro hypôth'eéà1~i~ --~ a-l;ffi:_bftgã:p; svM tituindo o antigo 

,;_ . . . 
pelo. mosso dever. 

Art. 39.. Nos casos de ·'leilão e 'de·,· .. ve1'léÍa,,· o· banco" nãc é -responsavel !Pehi 
~vJcção e. o-'róo:rhpraJdor fica1;á •ob;igad~ a ~~ceher ·a . ~scr1 ~>tura , ele ~ompm. n~ 

.-àalta mar.cada •pelo hance, 'poderid·o ~-~t<;l, si ·a· escriptura não for assignada 
no termo fixado, :decla.r.ar rescindido o resl_lecti'vo cqplfraHo, e éxigir jud;ici-
almente a inde1nn;ização deyidi . 

.Art. 40. Toda venda fica sujeita, pa"·a sua valh~árlc' ou .não, :1 >1Ppro• 
vação Ot). cles'a-pprov~ção da directoria~ . Uma; 'vez' . app-~'(H'ada térá. logqr; o . . .. -' : . ' . ~ 
!Pagamento do saldo de preço de.ntro dê :.de2j-: éi~as, reàliza,dÔ o ... qul)l se dará 
posse da ,propriedade ao comprador q~e, ·,,desde ·esse-- '~1aiti~nto ~erá re&J)Oll· ' . ' . , ..... -·' 
savel pelas despezàs de custteio deis bens; p·elas preataÇ6e~ da ' divida.. 

·Art. 41. Não realizando o comlH'ador o · paga niento df> saldo. do preço, no 
praz·o fixado, a direCtoria pocle1·á •deix[J.r sem -E>ffeito a v·enda, .com pérda 
do si-gnal. 

Art. 42. O ba.nco pbdei'á requerer ·.e o·_juiz iJrdenar a. venda ~'e o leilã~ 
previ'stos nos arti,gos anteriores, ainda que -o dmmovel s<> ache embargado o1i 
sequestrado em virtude · de ordem judicial, -com 1'undams ,·üo em outros ore· 
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que ú devedor se en.corutre .,m concurso de, prefel'encia, em 
I.Nmr.nrrlmt.", ou f·allencia. 

Art; 43. Nes~es casos, o banco pbrã á disposição da autorida•de respE;· 
diva., uma vez feita a liquidação da êiivícl•t, o responsa vel pela evicção e o 

..c.romroea.uu•r fica· o!>riga.do ·.à remanescente do p1•eç:o clepóis ·de coberto. seu cre-

ordenar ·o· segundó leilão de uma ' l}roprl-
lficf\- faculta.da sua r!J·alização .na cid'tde -do • Rio de Janeiro, . qualquer 

seja o 1ogar em que estejam situados !l.s .. bens :hypothec-a.do.s, senllpre que 
juizo ·da CflreiC.tori!!. esse procedimento seja mais .conv<>nient e aos Interesses 

Nenhum embargÔ,. aresto -ou sequf=stro de [.eüs hypotheoados 
banca, poderâ ser concedtdc, emqua.nrto a divida a ·eS'te rião Se fuQJ;le liqui-

salVO os 'ba.s'os de i:er.ce.iro senhor e ··possuidor ou nullicla.de de· pleno 
da hypot.heca, com a prova. exhiibi!da i'ncontinenti. 

Art. 4•5. IJeScle . que uma propriedade hY1POtheca,da esteja em condições 
fim ao bane;· f~cultado: 

a) a praticar por, conta do. deyedor todos OS· aetos que se considerem 
·riecessctrios aos bens :hY.l)oth~cadiOs , realizar os pa:gainentos de impostos e 
:q.\IU)((UC•l'. outra .medichennducente á conservação e á defesa da ;Propriedade; 

ul ~·aceder á venda da.s .. bens hypothecados, . em 'conjup·ctó ou em loteo:, 
B~noo jÚlg>al'· m~l.s convenie~te, podendo ceder á Muni!~ipalidade, 
te. ou :P~lo preço qu;: fô'r .con\repcionado, o terreno necessario 

.em qualquoc juizJ e em qualquer acção ou 
judicial que •possa ser pr10movida contra . os bens hypothecados, 

como iÍ1i~~~r qu[! .. J.q-uer procedimento"' judicial co1;1tra terceiro, podendo 
transacções 'e firmando os respectivos documentos; 

tornai· posse dos bens hY'pothecados, e, r•eal.iza:do seu leilão ou sua 
com a,pp;rovação da directoria do Banco, este podel'á. desalojar im-

mediatamente ·Os occupantes dos mesmÓ!j, salvo se' hOUV'er .contratiQ - de are 
rendamentq por elle a;~cei,to, ou al]~pr.ova:do. , 

Art. 46. UII\a !Vez vell'd~dos os bens hy.pothecados, fica ao Banoo fa-
·cultado out~rga~- e.ln.nome do devedor a respectiva ~scriptura de venda ao 
.conwra,do,r, fic;:tn4o este, ex-vi dâ e~>criptura, subroga do em tod10s os direi-
·tos do antigo dono; sobre os ditos bens. 

• • ·1.. 
Art. 4'7. Os emprestimos concedidos salvn os ·de custeio rural, art. 23, 

·n. 2) serão, dentro do prazo da duração das respectivas cedulas, reembol~ 

,gados pelo systema accumulatwo, por meio da annuidades fixas, que oo-
"i.ncidirão quanto a10s jm·os, amortizaçãt> e subdivisão de 'Pagamento, com . . 

,a~ ditae ceduÜts e cc;>mpreheniierão, além di'llso, à ·commissão maxirna. de 
·um por cento a ddicional 80br€ a im-portancia do emprestimo, :pa:go sempre 
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em moeàa !JOrrente, o servigp ül'dinario das prestações, ao começar o perfo" 
tl.o fixado para o pagamento : , 

Art. 48.: Em qua1qlier tempo o ·devedor poderá amortizar p~lo menos a. 
qutnta parte ·de sua dív:ma, abonando. além ·das prestações .i\evidas, os ,ju-
i·os oorreS/pündenteS a. um , U;Jmestre a 1 rt1·ais palo q~e a mor tizar effectiva. 
mentt> e . ~ pr"'mio do segm•o .correspondente a 1.1111 se~est{·e. r: . 

Arf. 49. A amortização de qui'! trata o artigo à li,tE)rior ou ~.total paga • 
. :mento ·da divida poder-á, á ·IVontade .d!Q dev.eàor, ser .. f·eito em moeda 1egal ou. 
em ce·dulas da .série que ' corresponda á .obrlgaçKo . l!"e.spect iva ·, .. por' .seu valo~ 

' ., .. -·- . . . . :· -·-' 
nomirial, fazendo-se a. liquidaÇão Iielas oifJ:as 'que .:ma;rqueni. :as ta.bellas d& 
a mortização firial; se ,,.a pag~mento :t:ô1;: feito em. -c.edulas, e'stàs i;erão entre~ 
gUes oom. Ó· COUpOn CO·rren.te . 

.Art. 50 ;. 'o Banco reset:va~se o direi te. :::de, em qualq_uer :momento, cOJi,: 
siderar .vencido o el{'prestjmo, no q,ual · se ,·haj\1 . commettid.a ~friLUcle par~. 

obtel-o, prove~1ha esta. fraude ' do• seu devedo~ ou de terceh'o. 
Art. 151. Ver:iificada judicialmel).t~. a. ~a;u•de. a· Ba:nco !Pódili:'á; q~·.denar pói 

si, sem odepend·enma .de :rormaUdaàe judiciaria, a ve~da em ·leUão. publico d!j! 

JiL·oprl.edad'e- em questã:ó, ·ca:m as mesmas formalidades esta.belecidas· t1ara a. 
venda . das l:m"p'riedad~s· · ehi ,·ii,õra, ' sem ~·rEiju'ij':o das .acçÕes· civis )~~ crimi· 
naes que €nteuda Pl'~move•· po1: niotivo do · áct•".l delictuós~. ' ' 

A.rt. 52. Para . Vl'riÚeaÇão judi'cla.l da fraudé, ip~esentf\.rá o ~nco · aó·. 
juiz, emÍ1 a petição .inicial, as :ln;óvas eni que funda o seu pedido. Citado ' 
o réu, -accusada a citac;:ão; ·terá e.ste o 'prazo de .. 15· ·dia~' :pà:).;~ ~~t.luzir é., 
provat· sua <defesa, findo o rqu,al, com ou sem .eüa, .. subirão os áutos ao juiz~ 
que. denh>o de lO [!iàs: ~Jroferirâ sua decisão. !flL crq.ual caberá ~ggravo, sem .. 
'eifeir.o suspensivo . 

. Art. 53. Nas •eséripün'as ·ct:íl empréstimos, o Bá:neo· pód~dt. iri.cluÍr quaes: 
'quei:_ claúsulas não previstas nesta . lei, que jri·:'gh.~· lioc.essaria~ :á. :regulari- '. 
z~çã.o, segurança e liquidação dos 'meshlos . ~ohftatci!;'. 

CEIDUL'AS ·HYPOTHÉlCAR!;I,S .\ 

Art. >54. O Banco poderá m~nter em •cl~cül:~~ãd, em c'edli1its hypothi· 
carià~, ate o xDa)\'imó de um milhão d~ cont~s 'papel. Dentro '·::aesta auto· ·. 
r1zação 'o ·Bané~ poderá emittir cedÚlas em quantidaide eqúiva'lente ás reti..: 
radas de ciorculação .." Todas' as emissões se farão c ·JP·oi· ~éries mimeric.as de . .' 
50 mil contos, préviamente autorizadas· por d~cálto 1 do 'pbd'~r·· '~:)l:ecutivo, ti- . 

xando o ·funco as êpocàs odas pres4J,ções. Q B;rico nÍío · :P.c}a.é;ã: iniciar a 
emissã(. de uma série 1~ova, enilquamto a Cot aÇão· offiiJiaí":da.s cedulas d~. 
séria ·anterior estiver na Bolsa do Hio de Janeiro ·abaixo {!e. '·80 % à e seu , 
valor nomh1al. · • ., 

Art. 55. As cedulas em circulação não · poderãH), em .çasó'. aJgum, exee· 
l 

·de'll .ã importancia da hypotheca. Toda cedula que, por ~II!Or_tização, ante:.:' 



c!pação de capital ou resgate, regt'ells~ ao B.an~o, será retirada da ci~·cu}a:

ção e incinerada. 

Art. ó6' •. As ce'.dulas s:ei·ão .eniittidas · por. seu ·valor ao par oom garaill--
tia de .prhneir,a hY\P~theca~ . ~em. ,~oncurrencia , ,;obre um ou màis b'ens'· d e• 
t·aiz, situado~ de11't.rfo do ten;ito'L'io da }tépriblica. · 

Art. 57:. Os ,jnros das ·cedul~~ e -as épocas das ·;• prestações serãu fixad!l'l' 
pela direétorià., õo Banco, . . . 

Art. 58. Ç!)4á otidul<~ r fl.presentah1 soinrria que não exceda de cinco oon-
tos de réis, nerri.. seja: menor de .ce1n mil réis . 

Art. 59 ! As I cedulas se~rão a: o portador' vencerã6 jl!-i'Os ·não m-aiores . de· 
%, tendo uma amortização aJl!llUal accumulativa "não menor de 1 o/o ; seu·, 

resgate se fárâ IP•Or .compra oU licitação abaixo .<lo par e por sorteio, se sem 
valO!' fô~ o·. rioniiniw. ou acilna do par ;. 

ArL tiO. As cedulas .s~o is~ntas de qu,alquêr 'impost('}, taxa , ou contri-
buição federal, estaâo"l.l C'·u mun}cipal; ·e as r,ehdas ·que ellas produzem são· 
isentas do impostei de. renda, •OU ·de· ·qualquer .oufro . 

Art. 61. Cada cédula .trará 'ex·pressa su.a . ta.x.a de juro e ~mortização e· 
as datas em que se .faz o áervi~o de seus aoupons,, levará o se.Ilo da Repu-· 
blica; co:r).terá a da,ta de sua emissão, a firma do P·r esidente elo Banco ' ou: 
de um dos dil'éetcir,efi e a legenda ' bem visível ,;·cedula Hypotlw caria Brasi-
leira" . 

Art. 62 .. Os serviços ·:de juro,. amortização " resgate das cedulas serão-
feitos 1Jelo vrc.j:H'i9 .Ba 11'c0, na .cidade .do Rio d" Janeiro, em succursaes ou 
agencias creadàs pela cl;teotor~a em outros pontos do ·paiz, podendo esta 
celebrar ajUstes com o Banco do . Brasú' pa;a esses mesmos serviÇos nas· ' ,_ ,._ . ' . 

agencias• deste; e quando a, directorki' do Ban{J(}, de aecôrdo com o Ministro• 
da Fazenda:,. o julgue conven~ente, a renda das cedula:! poderá ser . paga 
no estrangeir o , 

Art. 63. o .. re·sgi te das ·c.eduJiàs·. se faí::á na prQPocção que corresponde-
at respectivo ÍUJ,ldO a mor'Í:iza pJe,..' segundo a: taxa ·de juros de cada uma. 
O fundo de .amortizaçãô~ al·érri ·do augmento natural por a mortização de ju-
ros, com],lrehender'á, ·a s qüantias que entrem effectivamentê por . antecip ação·· 
ou cancellamenfu de .emp .. res.timos, podendo o Banco .augmentar esse fundo. 

Art. 64 . . O J?ànco nã,0 poderá negar-sé &,o pagamento das cedulas sor-
teadas, nem ao dps j~~o:;,., nam ad~Ü:t\r . ; esse.s •pagament os opposição d e 
terceiros., salvo· mediante ord.em. e;;cripta ·de autcridade compet ent e. 

Art. 6.5. Os sorteios se verif1ca.rão sempre na sé de 'do Banco, com an-
tecipação de tres crnezes ao dia marcado para o pagamento, sendo o r~sul
t~do do sorteio publlcàdo obr.igat.oo:iameht.;, no Diario Oftidial da União. 

Art. 66. Os sorteios .serão publicados e effectuados em presença · de: 
quatro, pelo menos, dos directores , , lavrando-se a.cta em livro especial as-· 
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·sigl):;t.da pel<os õil'ector~s Pl:eselJ.tes. As 'Ülci'lJ.et·-ações de cedulas se 
·:râo com as mesmas ' forinalidades. 

Art. 67. As cedulas cessarãO de. '(ence:r ju_ros desde o .dia _marcado 
, -:seu resgate. 

Art. 6~. As cédulas 'serão em i--eg'rà titulas ao portador, que poderão 
transformados eni· norn,iriátivos, a · requerimento escri-pto de seus donos, 
de representantes legaes ou corretores destes, mediante aJ.)posiçã o no 
verso, por meio de ClJ.dmh?, de declm'açã.o da propri~éÚú:l~.' silbscripta 

·um director do · Banco. 1, 

Art. 69 . A 'corretagem sobr~ a 'venda de cedulas hypothe[\arias 
1/8 o/ó sobre o valor. •da. operaç!io em moeda con·ente. , 

Paragrapho unico . Não é devida -eorí:étagem sobr-e cedulas 
·rias vendidas ·pelo pr.oprio Banco a· tomad•ores . que -peçam sua 
antes da emissão. 

Art. 70. ·o,s · falsificadorE)s das cedulas~ l~Y].'l'Othecarias do Banco 
·sujeitos' ás_ mesmas pel~as em· que incorrem os f a lsif-icadores _d_e 
de curso legal .. 

SEGUROS CONTRA I•:XCJJJNDÍOS 

Art. 71. O Banco poderá, rpor si mesmo, segurar coritra incendio as con-
:s trucções· das ,propriedades ÇtUe se. -hYP'rlthequem em seu favor. 

Art. 72_. Nos empresUmos que ef-~ectua·r o BaJ?-C.O poderá exigir que se 
:segurem os bens hyr>athecarios .'Pela \mportancia -do emp1·estimo concedido, 
podendo,' a -requei'im ento do deve~or, amr!liar-se 'o seguro aM, o valor da 
a v a li ação das construcções. 

·. Art. 7'3. N·os casos em qtie ·os bens· a hypothecare~-se já íe~teiam se-
__ gura:dos em comp{l.<Hhia de jdaneidadé ~-:econhecida. pela. directoria., poderá 
:ser respeitada â llipalice, <;J.Ue será endossada ao Banco até sua caduci-dade, 
devendo a seguir segurarem-se os •bens pela fó:rma estat1,1ida na prilnelra 

·parte desta clausula. 
. . . Art. 74. .Se o seg'uro fôr sómente _pela -J-mpo:rtancia d'o . ~rriprestimo a 
·o sinistro -pat·cial, o Banco, mediante estimação sua dos -damnos, contribuir.\ 
para a reconsl;f.·ucção pom- a qu?ta que ihe co~:respbnda. 

Art. 75. 'Se 0 devedor rião proceder, dentro . do prazo fixado pela di-
'Tectoria, á reconstnicçâo da parte damnifica da, o ;Banco, com a tmpoe.- tancia 
da 1quota ·-que lhe .corresponda, verificará pc:>r conta do devedor uma anteci, 

·'Ilação no emprestímo e -procederá immediatamente .ao léilão pubÜco da pro· 
priedade no estado em que se encontra . 

.AJ:-t. 76. A directoria poderã -destinar até 1.5 % da uti-lidade ql,le 'IJI'O;· 
'duza. a.nnualmente o seguro das -propriedades ao fundo '-de beneficencia para 
-os empregados 1do Banco. 
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TITULOS DE DOMHHD, GARANTIAS, PRIYILEGIOS 

Art.. 77. Os titúlbs de . domínio dos bens a hypot heçanm-se devem s!lr -
Jivres de todo vicio bu defeito lega:!. se· o Banco julgar necestmrio, ·poderã._ 
·exigiJ' a pro~a cl~ po,sse continuada durante trinta annos. . 

Art. .78. Re~liz.ado o em:Pt:estin;w, .os tltulos f ícarão cleposlta:dos no-
Banco, dando· aos inte•·essaãos, se pedir, um recibo summar:i'a.mente clesçri-
ptivo delles. Uma vez ' integ.~almente paga ·n, divida o Banco proriloverá 0--· 

cancellamentd da :hyp~.Üie·ca. e devolverá os t ítulos ao ·p r'oprieta.r:io. 

Art. 7·9. A Nacão garante o privilegio de rerrda e amot·tização das , 
cedulas de credito emitticlas ·pelo Banco .Hypotliecario Naciorriq, como tam-
bem os depositas em. caixas economicas do Banco e os seguros. 

Paragraph(J ·unico. E' o lPoder :Executivo -permanentemente _autorizadc-, 
dumnte o prazo do arti!>o, a abrir, pelo Min.isteriq da Fazenda, os creditosc ' 
extraordin~r~bs especiaes néçessarios ao cumprimento desta garatüia .. 

Art. .80. _os immo:veis: as operações e &s serviçbs do ·Banco Hypothe-
cru·io Na~i~nal são de caracter off!çial federal, pára o effeito de serem . 
.isentos de qualquer imposto ou contribuiçã.o fede~:a:i, estadoal ou municipal, . . . . ' 
,. bem assi.m, .do sello e ela: - taxa jucli'ciaria ep1. processo§ jucliciaes. 

Art. 81. O Presidente do Banco não será obrigado ~ àíJpoimentos pes-
soae~ em juizo, mas deporá ·poi· escripto, . mediante ordem é1o, juizo da causa, .. 
aos quesitos· formulados -pela pat·te contraria ao •Banco·. 

Art, .S2.. Os · que · obtivet·ém emprestimos effectuados pelo Banco, respon- -
derão por · seu pagamento, não sóniente até ás forças dos bens hypot-he- -
oodos, mas tambem com to-dos os ·d!êmais bens que lhes pertençam ou v&-
nham a pertencer, de excedente -que possa .:r.e,sultar da divida, com prefe-
•·enclit ele credito na ordem estabelecWa pelas· leis' communs, Quando o pro .. 
rlucto ela venda dos bens hypothecados não e:Icance cobrir ·0 credito do· 
Banco, este procederá á ·execução do devedor pelo .saldo ainda devido. 

Art. '8 3. O Banco poderá por si só requisitar o auxilio da '!orça pu- . 
blica para tomar 'possé dos bens hypothecados, pat·a fixar bam'!elras e ::tn, 

nuncios ele leilão e arrematação, para fazer . com que os interessados na 
an·ematação e os arrematadores examinem os bens e para dai', ern caso de · 
venda, posse aos compradores, nã() obstante a opposição dos donos Oll--

occupan tes. 

Art. 84, Os juizes, sob nenhum motivo ou pt·etexto, poderão. suspendezo 
ou entravar· o proÓedi~ent~ do ·Banco para ve~cle. em leilão da~ pt•opriedades ' 
hypothecadas, . a menos que se trate de opposição -de ' tE!rceiro senhor e pos-
suidot•, pagamento ou nullklade de pleno direito ~a hypotheca, com prova, . 
nestes casos, e~hibida incontinenti -. -

Art. 85. Aos offíciaes das hypothecas e a~s .escrivães de embargos ~ 
at·estos sobre bens _ hypothecados, o~;; juizes orélenat·ão, sem élependencla de- -

} qualquer outra fo~malidade, e a pedido da- directorla do Banco, e debaixo d~-
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:sua responswbiUdade, catiJ!celÚtre_\;n e levantarem as hypothecas que se ~l!ll ll l· 
rem. á .do Ba~co e i:Js embarg-os e arestos oú. qhaiiQ.Jtel~ outro gravame rnl 
.quü .pesem sobre os . bens hypo~hecados, que ' hajam sido vendid<;>s em Jeolla.o, 
;bastando para isso a exhibiç:ão da es-cl'iptura ,Pul?líca de ve1~da, outo.r_L;;J. 
pelo &nco, ·que porá, Incontinenti, o· ·exccede~lte de s!lU ~reditp, se !IOIIYt't', 

.-á .diosposição do respectivc. juiz , .. 

.Art. 86. •O devedor não padeci reálizar acto · algum_ na propdedade 11)'· 

'pothccada, que .possa ·prejuclicar aos dire.itos é interes-ses do Ban~o, t'lc~lt• 

obrigado a· informar, com .. ur,gencia e -por escripto , sobre as innovações l!l:· 

:Perimentadas pela propriedade hyopothecada, sob pena· _de, não o r~~E if4 

-ficar ·o Banco isento de to-da a l!'esponsabilldade para o caso de ven{)a cu 
·.arrencl,amen to.· 

_Art . 87. 'o devedor :ficará tambem obrigado a informal' o Banco IP. 
•quâh]:uer prejuízo ou facto -que se produzà. na ·propriedade e que tendo P. 

diminuir os' dir~itos do B'anc0 ou a prejudica..· seus interesse's, devendo .tn'r 
,a_o Banco <CViso dentro1 •dos tri'n,ta dias segui!ltes á data em que tiverem lt!,....-r 
-os factos a-lludidos ;: s~ o· ·niio· fizer, o Banco -poderá exigir-lhe irnmediata. !l-
-:quidaçã~ e ca.ncellamei1to do emprestimo pela forma i:JI;'dinai"ia dos empres· 
timos ·venciuos. 

Art'. S8 ; ·.o devedor ' •não pO"da·ã · tampouco arirendár os bens hypoth•·' 
-~a dos, sem prévio .consentimento do. B'anco; se o 'fiz;et, 0 Banco P '?P,~rá or· 

, dena_r a ' liquidação •Pela f_orma ordinaria dos empresdnios,.·· nesse ~~~~í!.·;·· con· 
·:ciderado vencido para todos os effeitos·. 

An. ;s;;. ill' facultaaú aos juizes e. tribuna.e~ dá. Uniãú, dos ~~tados~ào 
' • < ' 

''l'&Titori6 do Acre e do -Districto .Federal, ordenar g·uE> l>ejam invertidas €'li 

--cedulas Í1ypo_tl~eoorias do Banco as quantias pertencentes a oi·phãos, inter· 
.. ctici:ós e ausentes · e (}epositos judiciaes. . 

i~ ~ E' ·facultado aos func,cionarJos administ'rativus da União, dos 
.Íilstados1 di:> Tec:ritorio do Acre ·e _do .Districto FederàJ, ~;~re13tàrem su.1s 
'!'ianças e,m cedulas hypothecarias . do Banco; ~ P,s ·,éo~pan_hias de seguros, 

o bancos e casas ·bancarias, .peestareni _seus déposi~os , p_ara. poderem funccio· 
·:nar, nos mesmos titulas • 

• § ·2•. Nos casos deste ' -artig'o, o' B~co recetier.ã. ·e conservará as ce-
·dulas ·em deposito gratuito, mediante guia das autoridades judicirias e ad· 

., rrtinistratív~s, ·s6 podendo t'estitíiil'-(ls e paga~·-lhes os _juros de aecôrd0 coo11 
cordem escripta ela autoridade •que determinou o deposito. No deposito, o 
Banco ~.ará recibo em dt~plicata para um s6_ ef!'eito, afim de '(lue a aulú· 

-rldade respectiva mande archivar ou juntar a autos um exemp-lar, e en· 
·tregar ouwo ao proprietário das cedulas, ou seu representa.nte ·legal. 

- • § 3". Sa.lvo -determinação em contrario ' da autoridade por cuja ora001 
·-·O deposito se fez, o Bancn poderá inv·Elrte'r' o rproducto dos sorteios e dos 
·-coupo-ns venci•dos das ceclulas depositadas, em ouÚas cedulas hypothecaria!., 
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cotação coocente -da praç_a no dia da tnversãJo, sem outra despeza, a não 
er a corretag.en;1 a~on('lda ao corr.etor. 

Art .. 90. Os serviÇ?s' do B!mco Hypothecario Nacíonal são servi\los pu.~ 

licos feder~e!:l, .. pelo que: ,, 
a:•, o Banco gosará.· das mesmas' is~nções de im:postos federaes, estadoaes, 

mnicipaes, ·<Joncedidas a.o Banco do · Brasil, isenções '·extensivas a direitos, 
axas, sellos e .qüaesquer outras tri'butações federaes, estadoaes ou munici~ 
mes que recaíam sobre o Banco directamente ·ou sobre os ca.rgos exel"-
idn;; ·por sel's funccioHarios . ou representantes. , 

2'; o Banco Hypoth<Wat·io ;N"acional ter'á os favores da fraiJJquia tele-
ra)Jhim " o direito de d.esapropriação: po7. utilidade publica dos immoveis 
ue il ecessitar para os seus' serviços '. 

Art. 91. 9s serviços ·prestados pelo Banco Hypothecario Nacional ao 
anco dCJ Brasll e vice-verS>o., sel-o-hãc. mediÍ'wte ' comrriissões , .bancarias 

.justaclos entre as dÍreictorias dos dous est[llbeleci~el:\tos. 

Art. 92. ·As ··<JÚstas e ~molumentos dos tabelÜãàs para ás escripturas , e 
~rticlões r<:~Íati\ras ·a contratos com o: Banco· serão cobrados por. 111etade. no 
istricto Federal e no Territorio do A~e, e · cocrerão sempre por conta dos 

( . . .·.· -

evedores. 
Art. 9·3. Serão fixados. pela directorla o~ honoraribB para, ' os peritos 

valiadores do Banco . 

APP4ICAçiq DE LUCROS 

Art. 94.. Consiiderar-se-hãp ltquídos os . . lucrós da Banco, sobrê opera· 
ões ultimadas,-_ ve:ificadas em balanço se:rriest.rp;l, dePois de deduztãa.a, na 
rdem adiante estÍ\.belecida, as seguintes despezal"!; 

a•, honor,a,rios mensaes da directoria .e venc)mentos; conducção e ajuda 
custo aos funccionarios ~O'· Banco·; 

. 2•, amortização, .adaptação, conservação e a~ugueis de ·immaveis para os 
erviços do Banco, mqterial de es:crlptorio, indemnizaçõ~s devidas e outras 
~spezas gocaes ;· 

3", prejuízos verific&doS: no semesh:·e ' anterior:; 
4', percentagem ·dos. directores; 
•5", gratificação pro-lCLbore ~os funcciOJlarios do Banco: nunca ·ei:cedentes 

Ele 50 o/c dos seus vencimentos no semestl.·e; . 
s•, quota marcada pela directoria ·para um .fundo de beneficencia dos 

erventuar'ios do Banco ; 
7°, 20 o/o para o fundo q'é garantia do sen:iço de amor tização - e juros ' 

cedulas hypothecarias; 
s•, 10 % para o' fu'ndo de resei'va do Banco,, applicados sempre em ce-

ulas hypothe.carias. 
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.p.d. 915. Os ·lucros líquldos 'serão d~vi·di·ÇI~s en:i du~s meta-des; uma 
. quaes prete11cerá ao Banco HY'pothecario ·Nacicmal, o.utl·a ao Banco 
Brasil . .. 

§ 1". ·,A metàde ·pert'encente ao Banco Hypothecario Nacio.nal será ap· 
plícada ao augmento do fundo de resgate e conversão do papel -moeda d 
·T.hesouro Nacional no Banco do Brasil, éínquanto não se terminar esse res-
gate, e, ·depois· ·deste '.terminado, será applicado ao fund-o' de rese~:va do Banco 

. ' 
Hypothecario Nacioúal, em a·cções do Banç:o do Brasil, ou em apolices d& 
di1,;ida publica. ,federal. 

§ 2.0 Da metit;de pertencente ao Banco do Brasil; cincoenta p·or cent 
se a.ppUcarão .ao fundo de resg,~te do p:l.mel-móeda emittido pelo Thesouro 
.e outros cincoent-a por cento ·ao fundo de reserva do Ba~1co•, em ouro me, 
tallico. Findos o resgate ·e conv~rsão, essa. parte de lucros será toda para 1 

t·undo .de reserva. do Ba·nco, em metallico .. 
Art: -Íl'6:. Revogam-se. as d-isposições 'em contra1;io . 

. Rio de Jah·elro, 21 'de Julho de 1923. - Bu:eno Branélão, Presidente. -
João Man{}a.b.eira .. ·-+. Ly·J'(JJ Castro. -·Pli'/Uo Marques. - Ltwiz .. Guan.~-ná. 
Ficlelis Re>is. - N. ·Ca1.:Wboim. - S·i-mões: Lapes . ..:.... A1'ist·ia08 Rocha .. - Li;1. 
'ialpho .Pc.~sôa,. com · i·estrícçi}o·. ~ Henr·ique Bo1·nes. - Thomaz B orl.ri{!ues. 

- A1·thwr CollU:no-s 1Worei•ra. - .Heitor n.e Souza - O.ezs·o Bay1·1w.. - Oct11• 

vio J.fan~gabeira.. -, .4.ntune8 Maciel. - A1'11uam;ão Burlanuaqui. - Domin· 
gos Ba1·bosa - Bento Mi-1'anãa, --'-'- J. Lam.artine. ;- J o ao de Fa·ria., com res· 

. , ~ . I 

tric;ções ·. Vicem';e .F. d. Piragibe: .-'- Godo{r,edo Ma.oiel. Carlos de 
Ca'n11JOS. 

VOTO VENCIDO, APRESENTAI)O NA I!EUNIÃO DE 17 DE JULHO DE 1923, PELO SR. DR. SO· 

LIDONLO LEliTE, ·coM RElFEREl:i<:CIÀ Á ,PREI,IMINAR, SOBREl A - PERSONALIDADE .JUIU· 

DICA DO BANCO HYPOTHEJCARI,O .. 

I 

Em a noticia das· consideraç;ões do illustra;do Relator da 'Co'mmissful d 
Justiça, aceitas pelas Co~missõe.s -conjuntas, di~ o "J·ornal do Bra.sil" do 

d1a seguinte, 7 de Junho':1 

"O Sr .. Mangabeira cons·idet;a s.e valia a pena. fazer desse Banco 
uma repartição publica, "Bob a. dependencia d~ GovertJ{;" ~ mettidn 
na entrosagerÍl. da hierarchia, e cpinou pela negativa. Seria entre· 
gal-o á I?'olitl:ca, jungil-o a .intuitos· partidarios que dr,turpariam ~ 
sua funcção. Pensa, ·pois, que o -melhor é dar autonom\a ao Banco, 
fazendo-o pessoa jurídi-ca. Não s·e intimida com a a.ccu.sação de que 
venha a quebt:ar o systerha. do Çodi~o Civil. Analysa as idéas do• 
minantes no a.ssumpto de ,pessoa jurídica, a thes·e de ficção de um 
1ado, e a de entidade real do outro •.. Esta ultima, rup.ezar .ele seus 
eminentes· defensores, ainda não logrou ·i:2l,pGt-se e foi ewabatida 
1)0r Ym j.ur.ísta como · von Ihering·. De modo que 9 .Sr. Mang·abelr~ 
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sentecse tranquillo ·em eonsid,etar o Banco Hypothecario uma ..fun-
dação c;le caracter. especjal. Deseja saber se as commissões concor-
dam corr: essa. feição de autonomia que attribue ·ao Banco." 

Poucv depois, diz a noticia quJ suhmettida a vótos a questão prelimi-
·nar assim sustentada pelo illustre RelatDl' da Commissão de Justiça, foi ap-
Jll'ova:do que o Banco seria uin Banco de Es:i:Jado, cn;m autonomia, tal qual o 
Banco do Brasil. 

Como se vê, a noticia diz que dar ao Banco o caracter de revart'ção 
'PUblica, pol-o seb a dependencia do Governo, não convêm absolutamente 
porque "seria entregai-o á politica, jungil~·o a intuitos .partidarios que de-
turpariam 'a. sua funcção .' ·~· 

Para evitar esse inconveniente ê que o 'illustre Relator lembrou e fm· 
.a:pprovado o seguinte remedi-o: "-dar autonomia ao Banco, fazendo-o pessoa 
jurídica". 

O B a nco, entretanto •. 'conünúa a ser constituido ·só e e:x;clusivamente com 
.os seis directores _que -o Governo nomeia e· demitte ·livr emente. -E ê por 
ser constituído assim,. só e exclusivamente por sei;s d\rectores, que o Go·-
-verno nomeia. e d·em\tte livremente; que elle fica sujeito ao Governo, e tem o 
caracter de repartição publica, tão mals1nado na noticia pelos inconveniim-. 

, tes que aiJonta. Nesses inconvenientes nenhuma influenci-a p·odt'rá exer-
-cer a ci rcumstancia de se dar ao Banco personalidade juricUca.. Infeliz~ 

mente, jamais .poderá ter esse ef•feito r •. personalldade ju'ridica. nem ·aqui, 
nem em parte I alguma do mundo ! Dizemos, in~euzrn:ente, 'POrque se' ,assim 
fosse, ha muito o I,.1oyd Bras'leito, e atê, muitas. repartiçÕes publicas es-
tariam i,nteiramente livres da m:alefica influencia.- ·dos politicOfl. 

Vejamos quaes os effeitos da personalidade juridi.ca. 
Aqui mesmG, a 17 de Dezembro de 1901, quando tive a hon])a de res-

ponder aos i!!signes Conselheiros Andrade Figueira e Dr. Did·i.;-no da Veiga_, 
mostrei esses effeitos nos seguintes ' termos: 

"Nas sociedades personalisadas não ha propriedade em commum, 
as entradas dos s.ocios f'cam constituindo 'Pat<rimonio da sociedade. 
Como conse.quencia diss•o, as partes dos socios, acçõ·es .ou interesses, 
devem sempre ser considerados inoveis ainda mesmo qua,ndo haja· 
immoveis. A sociedade constitue ,uma pessoa distincta dos assocl-a-
dos; e corno conseq_úencia não póde um associado oppor .compen-
sação a um seu credor. sob o fundamento do que este deve á socie-
dade e inversamente. ,, 

São as differ:~nças ·principaes·. Outras se-gundo accrescentei, se encon-
tram em Pla.niol e :N.egulesco. 
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EilUmerou-as pouco ·depois n e.nierito autor do ,pJ'ojeCto. 
Entre · ellas, p~rêm, ja~a.'s ho~ve . quem i~ftginasse a consisteút~ no 

poder de impedir a. influencia dtQs po.lHicos, nem -muito menos o de transfof. 
mar em 'fundaÇão o que em verdade n~o é outra cousa senão uma r:epar-
tição publica; pois o Banco ê composb exclusiv·ame<rlte .. . de -s8is directores 
que o . . Gove_rnb nomeia e demitte ' livremente. . . . 

A notic'a diz que o digno Relator Rf·firmou que ' a respeito das pessous 
juridicacs os ~ystemas domi·nante~ sã'" dou::: -· o da ficção, de. 1,-;m lado, e 0 

da entidade real, do outro; e que.~.sj~ ul~imo, ,apezar de. seus eminentes de· 
• fe-~sores, ainda não logrou impor-se, e foi combatido por vo.n Ihering. 

Conclue-se que este sustentava o· outro sy;stema• romanista da ficção. 
A verdade, porém, ê que o emerito jurista ·ph'losopho: co~ ser roma-

·nista~ nunca jamais foi partidario desse systema segundo ·.o qu~11 as pessoas 
jurie.icas sã.o meras creaç.ões do Estado. 

Quem defendia tal systema era Savig·ny, que, fundado nos textos do ti· 
túlo· "Quo cujus cumqu~ universitatis" ,1 'sustentava ~er a pess-oa juridic& 
um . ser f'ctido, de natureza contingentE, ou arbitr~ria, que eú podia ser 
obra. ·do legislador; pelo que sempre que se tratasse da Sl!a crog.ção, era in· 
dis-pensavel manifestarcse o pode-r 'ao Estado. (Vej3; 'N'egulesco - Le Prq~ 
blrh'ne. jurid:ique d.e la p~rsona-lité· m~ora.le, Paris, 1990, pag. 27 .) · · . " 

Essa doutrina de ~avign'y, a qual teve grande acce!tação na .Allemani\1\J' 
pa:;,sou para a França, onde ·ainda conta alguns · defens-ores. 

Muito d:versa ·é H. doutrina de Ihering, a qual, segundà móstra Negu-
lesDO, assenta n'as .duas regras seguintes:. 1°, os membros isülados são os 
verdadeiros . destinatarins da pessoa .iuri'dica;. 2\ considerações aconselham 
que os interesses communs. sejam ·' promovido.s ·não pelos membr..os ·isolados, 
senão ·pelo c!onj~nto -lesses membfos reJ}re'sehta'do pén' uma 

1
un'idade pessoal 

de earactei· artific:.al. (Idem, ~ag .: sg). 

"Aiú'si d'ilprês· ce systême, les ve.ritables sujets du dro;t sont 
les membres 'solés. Là. personne juridique n''est qu'un .ayant cause 
techn'ique nécessaire par leq'uel 6eux~ci manifestent leur rappom 
juridiques a vec le monde exter:eur. " (Idem, pag. 3~). 

Entre nós quem melhor conhece· a doutrina d.e Iher.ing· é Clovis Bevila· 
q\;a, que es:tudm:;. todas as sUas obr~s;" uma · das qtiaes traduzia·; e com elle 
se correspondià . 

Eis, textualmente, como traduz as passagens que vêm ao ·ca'so. (Theorw 
Gerai, pags. 144 , e i45): 

"Não, escreve elle; os verdadeiros :·sujeitos do ·direito não sãl() as 
pessoas jm"idicas, e sirr, 'Ol! indivíduos que as compõem; _e lias são 
apen'::is a fôrma especial .mediante a qual estes manLfestam suas re· 
1ações juridica10 corr. o mundo eJCterior, fôrma. que não tem impw·· 
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tancià algum.a para a.s Telações juridicas dos membros entre si. Os 
direitos .de .cada um delles contra os outros ficam lntactos quanto á 
f6rma. . . A peFsOa jurídica, por si mesma, não . é a d estina ta ria dos 
direitos que possue, destinata.rias desses direitos são as pessoas rphy-
8icas, que se cncorikam, por a.ss:m dizer, p:ar traz de.llas. Es-sas pes-
~oa.s phys'cas são oG verdadeiros titulares dos direitos, e as pessoa~; , 

jurídicas não fazem mais do . que represerital-as, pouco importando 
_q~e se trate cl~ um

1 
circulo determinrudo ·de individuas (Un:versitates 

personarum) cu de · um .numero indeterminado (Un'ivresitates· bonn-
rum), por e;xém,pi.o, em um hospitai, os enfermos, porque, pelo me-
nos para o direito pr:vado, a pessoa juridi<:!a ê, nesse caso, o instrl>.• 
mento techn'ic: ãestinado :ot, corngir- a falta de indeterm-inacão ao 
sujeito." · 

Quaes são no caso do Ban.co ·Hypothecario, "os individuas que compõem~· 
:u. pessoas physicas d<:>stintar:as dos s·eu.s direitos e que se acham por detra:. 
delle, ·e são os verdadeiros titulares dos seus direitos? Certo que ;não póden, 
ser os seús ·administradores. 

A noecia diz ter o .digno Relator deClarado que o Banco f:cariu. sennu 
uma fundação. 

Vejamos ainda a lição do proprio Ihering, traducção · de 'clovl, (c!t., 
pag. 145): 

"As fur.daÇões 'são ;,.ma. ló•rma. mmto mais cu:q:iplicada da recla-
mação de que nos occupamo.s. São, por si mesmas, o ohject(} e o 
centro .de gra·.ridade .de todas as rodas jur:dicas que a fazem mover-
se, porém, o e·ixo de tod.o o seu m ecanismó está nas pessoas natu-
raes que são r..s que devem aproveitar-se delle. A personificação das -
fundações é, pois, a fôrma de UI)1! patrimonio apropriado aos in'té" 
res~es e aos .fms ds pessoas indpterminadas . .Os destinatm·:os da" 
:"undações são a-quelles em cujo favor fo•:am creadas: - ·pobr"6, eh-
fermos, vi uvas, orphãs." 

Quaes sã,o no caso , do 'Banco as pessoas naturaes que deven1 aproveita.t·-
se d~lle? Nin'guem divá que são as directores. Tambem não pódem se·r o~ 

pobres, enfermos; viuvas e orphãs. 

"A fundação, segundo a bôa. doutrina, ê um organismo cuJa 
ailna é cons(tuida pela vontade dos i>1stit uid ores, que perdura nella, e 
cujo carpa ê foormacjJ; pelá as.socia_ção incumbida da. realização dessa, 
von'tade .. A vontade do institui dor .. corp;or:fida-se em um orga_nismo 
institucj'ona l r[Ue lhe serve C:e 110rtador •perpetuamente vivo." (<CLO:. 
VIS, pag. 163.) 



As fundações são assoCiações de ·homens, realidade existente, como ti-
tular dos dire-itos res.;Jectivos (idem, 1-64). 

:Sómente se pódem constituir pelo moilo por QUe a · }e~ determina; não. 
depenldem de autorização; e f,jca;m sob a inspecçã;o do ministerlo publico. 
('CLOVIS, .pa,g. 1179 ;· ÜAI!LOS DE CARVALHO -. (]Ons., !art. :L5!8) que ''promoverão 
o. que fôr · ~ec·essa.r!o para realizai-a, 
(cit. art. 15·6). 

Fima, assim, fóra de· duvida·: 

annulla~-a ·ou ·declarai-a irrealizavél" 
,l 

I 
1•, que Ihering jámai·s ad10ptou a doutrina da ficção: 
2•, que ainda quando preva[ecessé, contra o systema .da nossa l eg islação, 

o ·que .eJle susten1tava (s-erem as pes!:loas sim:ples ,q,pparencias, adm.ittidas pa;·a 
facilidade daB relações; sendo os individuos isolados·, que as ·dompõem, o~ 

verdadéiros sujeitos do direito) o Banco em questão não poderia s-er pesso" 
juridica; muito menos com a caracter de fundação. 

. A ·impossibilida de de fazel-o pessoa jur1!llca mantendo · a organ'z.a~~· 

que lhe deram ·os estatutos approvados pelos accionis tas do Ban'co do Brasn, 
sóbe de po:t;~to ·si exam~nar.mos a questão em face do Syst~ina consagrado e111 
nosso Codigo :Civil, que faculta a constitu'ção das pessoas juridicas, tornan. 
do-as cependentes· de· autorização rros casos es.pedaes· em que o interesse . 
publico assim o exige, e de lei federal, no caso dos ·bancos de emis~ão . 

.No tocante ãs funtlaçõ·e3, ·basta-nos a [ição de ,!Clovis, no seu commen-
tario ao art. 24 do :;nu Codigo Civil ; 

\'Para a existencia da fun'dação, fazem-se necessa r'ios os se· 
guintes r~:quisitos: a) um patrimonio composto de beilll livr·es no 
·momento da constitu ição; b), o acto cónstitutivo ou a dotação, que 
deverá consta.- de esoriptura ·publica ou testament,o; c) a declara-
ção, n·~ses actr), do fim especial, a que se destina a fundação ; d) es· 
tatutos, que attenderão ás bases deixa.da.s pelo iillltituldoc; e) uma 
administração . " 

"As . doações e lega;dos bom enc!argos não são fundações .. . " 

Não é tudo: 'as fundações estão sujeitas á inspecção do Minister.w Pu-
blicá (Cod. Civil, arta. 27 e 2•8), ao qual compe•te a a];}prova ção dos ,qeus 
estatutos ; bem como verif icar a conven'iencia ou a im];}ossifiilidade da fun-
da.ção (art. 30 e com. CLOVIS). 

Em fa;ce ,da lei, da doutrina e da jurispr udencia, o Banco jámais poderá 
considerrur-se uma >pessoa jm·id:ca; muito menos uma fundação~ que de .for1;u 
assllnta em uma liberaJ.i.dade, ao passo que no caso do Banco n'aàa mais ext•-
te senão um emprestimo a juros c.e 4 o/o ; além de nãf> haver as condiG~ 
~ssenciaes para ~ existenma de uma. fu n dação. 

As instituições ju!'idicas -são eonstrucções muito soliJdas; represen.tam • 
e!a.boração 1enta de ~culos de estudo, Não se põdem desfigurar e destruir ~ 
vontade. 
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Cada; uma instituição se rege pnr p:rincipins es.pecíiaes que se não põdP.m 
a.pplicar a nutras a qu<> indevidamente se 'tenha dllido ·a m<;\sma dennmin'a çâ u . 

Na appÍicaçãn dess~s principéos es.peciaes a cada institÚiçãc, a cada uma. 
das especies ou figuras jurídicas, n que imJlOt'ta ':i a s ubstl:j.ncia, a estructur:.. 
respecti>va de dada uma dellas, não o nome que se lhe tiver dado; é o que 
são, ria realidade, e n'ão simplesme·nte na apparencia. 

P ou cn import,a denominar-se fundação a um, banco constituído unlca·-
mente por uma ~dministração composta, na sua totau'da.de; por emprega.do"' 
publicas, •n'o:r;neados Hvre.mente, e livremente demissíveis. 

Dado, por<ém, ·e nilo concedi-do que se trate d~ uma fundação, teria.m de · 
ser-lhe a;pp.lica dos os princípios reguladores dessa pessoa jurídica, pelo ·me-
nos os que são da ess·encia da mesma. 

Seria, ·portanto, indispensavel: acto de liberaUdruc:1e, consistente na dota:.. 
lção de bens livres feita por e.scriptura public!a; ' estatutos llipprovados peJo 
ministee:io publico; e administração. (IC'Lovrs, oomm, aos arts. 25 e segs. ,. do 
Cocligo !Civil). - Solidonio Leite. 

MENSAGEM A QUE SE REFERE O PARECER 

Srs. Membros do C'origresso !Na.c:onal - T:Sn'ha a honra de submetter a 
alta apreciação do Congresso Nacional o contrato celebrado com o· Banco 
do Brasil, o qual, alé:n de reg"Ular a faculdllide emissora, já autor izada pelo 
decreto n. 4 .•613:5, de S de Janeiro de .1.9\2·3, contêm igu8Jlmen'te as ba.ses · para. , 
a fundação do Banco Hypotheca r io Nacional, com todo!> os documentos ne • 
cessarias e uma expo$ição Cio Sr, 'Ministro da Fazenda, para que em su:, 
sabedoria os S.rs. representan'tes da Nação se di·gnem deliberar sobn• este 
assumpto tão relevante para os interes.ses geraes do Bra>~iL 

Rio de Janeiro, 22 de .Maio de 192'3, 102• da Indep~ndenc!la e 3.5• da Re-
j.publica . - Arlhur da Si·lva Bm·nardes. 

ElXPOiÚÇÃú DE M'01'IV0:;! 

Exmo. s ... Presidente da R e·publica - A plataforma de V. Ex. , estu-
dando os meios de reRtaurar a nossa situação f in'anceira, salienta a neces-
sidade premente de ' levantar as forças economicas do. p a.i z . A condição tun-
damental para esse tim .é a organ izaçao do crEldito para o productor, não· só· 
para que... possa v.roduzlr como ,par.l defender o seu produ c to nos mercados. 
Melhor V. E.x . não- poderia. sy·n the tiza.r a questiio do credito no Brasil . 
Quem viveu o.s ultimas decennios neste pa.iz tem por certo de memoria os 
epísodios deploraveis de verda deiras tortura8 sóff-r>i..1.s pelos productores, em 
lodos os ramos .da a.ctividad~ nacional; na lavoura e nas Jrtdustria.s . Essa 
proclucção que hoje ost·enta . .o Brasil fo-i feita â: c!usta de verdadeiras trage-
dias 'financeiras, já no café, já no assucar, na borracha, no a:lgodão e em 
tan't&s outra!! explorar;õe.s . A vasta plantação cafeE)ÍI:f<., a importa n t e orga- · 
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nização das us.inas de · assucar do Norte e do Sul e outras f01ites de pro-
ducç.:.o representa·TP obras de benemerencia da iniciativa privada, crea.da.s 
atrav·éZ da delfficuldades quasi· insuperaveis, verdadeiras construc\)óes de 
heroismo, leva.ntadas em um paiz d~sapparelhado dos ~recursos do credito. 

A .situação creaoda pela guerra, ent or·p·ecen'do a aoC!tividaCLe productora 
nos centros belligerante~, despertou ·no Brasil _iniciativas surprehendentes na 
agrJ.cultura, na pecua;·la, nas in'dustrías em ge.ral. Se·nte-se hoj, em. todo o 
paiz um f~rernitu creo.dor, mani•festado por· dezenas de iniciativa s felizes em 
fontes :de riqueza do mais yasto futuro - siderurgia , explorl').ção do ca.rvão 

: de pedra, culturas .·dÍ'v(;rsas; ·como a do algodão, c!uja importancia assume hoje 
. proporções extraordinarias, oleo~ vegetaes ·.e:x;plorados em esca.Ja crescente, 
industrlas de tadà a ordem, inclusive a · de a~rtefactos de bon·ac!ha· que é da 
maxim•a relevan'c!a. para a região am.azonica, base de uma das nossas maiores 
riquezas, a •pecuada ·e•}m a· adiantado melhoramento 'das' raças e o estabelec.i· 

I 
.menta dos grandes frigoríficos, - as construcções urbanas ·na,.s capitaes e 
nas cidades •príncJ.paes do paiz. 

Toda essa grande força cie inic'ativa .se vae dissi:pan'do no meio desappa. 
relhado em que temos vivido, isto é, deante da falta de recursos que possam 
a;]imentar €! impulsiona r. esse espírito emprehendedor. 

ü Governo de V. Ex. vai jusUt_mente ao encontro dessas f.orças da ini·, 
ciativa privada, tratan'do de coordenai-as e fazei-a.s fruc!t\ficar em prol do 
engrandedmento do .paiz. 

Cumprin'do rel.!gio.~am·entf) as !promessas da p•latafor~a, V. Ex. resolveu 
enfrenta.r em .conjur,tto, o· magno problema do credito · no Brasil .· E o tez 
fun•à.ando immediatamPnte o ongão centrai, o Banco de Emissão, o nucleo po-
deroso que alimenta, sanêa e regulariza toda a circulação mon'etaria. E' .a 
verdadeira u.s:na central de onde irradiam as· forças para to'dos ' os a p.pare· 
lhos de credito. Esse .nrgào central que hoje todos eis povos civilizados pos· 
suem, constitue um engenhC> tão pode~roso e tão sabiamente construido que. 
en, todos esses povos resistiu aos formidaveis embates da conlflagração eu-
ropéa. As conferenpias dos financistas maximos da E uropa impõem a crea-
ção desse · orgão essen.cial como necessida;de ' indecJi.navel das novas nações. 
que ·se formaram ultimam.ente. De resto, as murmurações cori'tra essa ins· 

· tltuição só pódem vir dos que de.sc.onhe'cem o que se passa no mundo e pen· 
sám que · as iniciativ8.s ·e as forças economfcas- do Brasil devem fi(!ar á es· 
pera dessas discussões bysanb~.as a r-es,peito dos magnos problemas nacio-
naes .. Mas, . não basta o orgão .central. V. 'Ex. quer integrar o apparelh~· · 

mento bancario. do Bc·asil e para isso vai solicitar a &fubia co.Uaboração do 
Congresso Nacional. O Ban'co Hy.pothecario de've realizar essa integração, 
fornecendo por uma organização poderosa · e. com rami:üc!ações ·por todo o, 
paiz, os recursos pecunlarios para a 1?-g.riculttira, peC'uaria, industrias de toda 
a ordem, com p~razos long·os . para consolidação e ·brev'e,s para custeio, assim 
como tambem proporc'onará O.S meios de desenvolvimen'to da:s construcções 
de bancos, favorecendo a.s ernprezas que possam solucioona r o .Jmporta;nte 
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problema •das .habitações op·era.rias e em. geral ' dós predios neces·sarios â:; 
elasses menos abastada,s. 

Era essencial. essa iniCiativa do peide~ ·publico em um pa!z em formação 
~orno o nosso. 

As economias ·privadas,. em ·natural thri.iodas, não •Se têm congregado para 
·essa funcção, sem ·embargo dos jur~s. altos e seductores, correntes em tooe>· 
ú interim do paiz. 

O motivo dessa timidez, appa.rentemente estranha, está em que com ra-
2âo tem se considerado •com~ acto. ele grande col!'ti.gem financei~;a a suhscri-· 
pção de aeç.ões .para a fundação de um banco, certo como tem sido que o 
~stabelecimento fundado teria ·de dental!' exclusivamente eomsi.g<i• propri}'>, 
Bem wjuda alguma, na~ poss:veis e pro·vàve}s t ormen tas do.s a.gitlv\los mares· 
·dos nego elos. · 

Entretanto, men'os independente elo •que o l ~vr<Ldor , do que o criador, do 
{JUe o industria.l, vive o ba.nqueir~, força~ameÍ1te, na vanguarda de to.das a,:, 
hostilidaeles, de todos os graves perigos das crises eeçmomicas e finan'ce:ras . 

.São os banqueiros o.s p .r::meill'·os atacados nessa ·eventualidade; hão d" 
ser os primoir-os sacrif:cados, sem.p1·e que não disponham á ·sua: rectaguard»- · 
<le ·poderosa ·base ele ,operações a que se obriguem com · segurança. 

Esta base de OPflrações, . nesta ma teria·, a experiencia dos povos mais 
antigos .e mais adiartta.dos nos. tem ' ehsinado que consiste no banéo central 
<le em'ssão, Surpreheude que ;essa valvula de segul!'ança ela ·mecanj·ca · do 
~redil o nãô tenha. ainda. sido instituida ~ntre nós. 

Como .V. Ex. j.á teve occasião de. communicar ao Con'gl:'esso Naoional o 
•Contracto entre o Governo e o Banco do Bras•rl, além .de regular a faculdade 
·õmissora, esüpula tambem as. bases ' para a fu ndaçã0 do Banco Hypotheca-
·rio Nacional, ' st.ijeit;as· estas á. ap.provação do C'angresso , O contrato em sua 
integra vai appen'so ~- esta. 

A aE.sembl<éa gel!'al do .Banco j\1 o ap.provO'U unanimemente:, apv rovanJ.o 
tamb.em os novos ·estatutos. do Banco, postos ~m harmonia. com os disposi-
tivo~ do contracto. Esees estatutos Tão iguaXmenté em appen'so. 

A este respeito, ·.róide-se tamhem d:zer que nada ha feito no Bra.sil, tão 
<liminuto é o numero " tão fracos Qg .elementos .. dos raros ·~b'J,nc!os hypothe-
·Carios que existem e:n nosso paiz. Entretanto, repetimos, estamos atraveiS-
.sartdo uma époc;t de anci;~. ele expansão economica,- sem igual nà nossa. his-
toria. Para tal· e:x:parieão; um dos . instrumentos mais poderosos . é o credito 
•hypoLhecario, .qi.te tant.. e tanto nos tem .fa.ltaelo em todos os t·ecantos deste 
·vasto ·pa'z, 

'Tenho a satisrf'ação e a honra de commun.icar a V. Ex. que essa crea-" 
hão está muito ava.nça.da, po's faz taiÍJ.bem obljecto de clauB"ula do citadC; 
l·corrtracto COJ;n o .Banco do Brasil, cuja assem'Pl'éa de aocionistas unanime-
mente a,p.provou tamoem. os dis.positjvos estatutar:os em que. essa' creação se · 

. I 
funda; ~ só não eS'tá uonsummada, PON}Ue ccmt.ém ·dispositivos pa.!'a OS quaes 
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não basta a competenç,a do Poder EXecutivo, - ao \Poder Legislativo incmp-
be a' attribuição constitudm::al de .:eg-u1ar 3: m.a·teria. 

Pira base de seu estudo, vai .. tambem a ·es·ta appensado o -projecto dos. 
e!ltatutos do ' lBan'co Hypothecall:'lio ' Na,cional. 

:Ningueni poderá certamente sup·por que nas duas referidas creagões se 
tenha cc:ins·eg~ido a p~·Ff·e:gão. Muito.s .serão seus defeitos. Mas o tirocínio 
no manejo desses ipst.i.lutos, a melhora de no.s;sa situação economica e fin'an-
ceira, e sobretudo o j11tenso s·urto de )}rog-ress.o; que nos es•tá inva d)ndo em. 
todos OS ramps ·de actividrude, nos irão· e·nls~nando a ,preel1CheQ; prudente e sa-
biamente as ·la.cunas dessas novas· orga.nizações. 

Na convicção de q·ue o paiz . abençoará essas fecundas iniciativas dt> 
V. Ex., tenho a honr:t de .suhsc~·ever-me ·com alto aJPI'eço e grata estima. 

Rio de Janeiro, 2.3 éle Maio de 192<2. -R. A. Sampaio VieLa!. 

SESSÃO DE 27 DE AGOSTO 

2" ·discussão do projecto n. 123, de 1923, approvando o contracto cele-
brado eom o Baneo do Brasil, regu lando a . facu.J-dacle "emissora, autorizaila 
pelo ·decret0 n. 4.!1315, de 8 de janeiro qe 1923; com parecer das Commissõe~ 
ele FinanÇa.s, Agricultura e Industrja e Constituição e Jljstiça. 

Entrá em 'discuss~o o art. 1° ... 

O St•. Presidente: - Achacse sobre a mesa uma em"enda que vae !318r lida. 
E' Uda, ·a:poiada e enviada áJF' Commissões de (';onstjtuiç:ão e J,ustiça, de· 

Agricultura, Indu~tria e Commerelo e de '1]'1..1'\rmças a seguinte 

EMENDA AO PROJ·ElCTO N, 123, DE 1923 

(2• dlseuss;lo) 

10lausu1a sn: ~'Fica sem effeito a clausnla que autoriza a transferencin: 
para o ~atrimonio do Banco dos dez milhões esterlinos do stock ouro d1> 
Tl;lesouro. 

Sala das sessões, 27 ·· de agosto de 1923. ·- ;E>a,lles B'iZlw. 
Enc.erradÇJs suceessicvamente em 2" discussão os arts. 1 o e ~o do pro-

je.cto .n. 12?, de· '1923? ficar;do adiada a votaÇão até que ae refer: das Com-
mi.ssões dêem ;p·arecer sóbre a · emenda offerecida. 

~· dlseusEão do ,projec"to n. 124, de ·19Z3, éreando o Br,nco Hyp·othPcari~ 
Naci~nal; com pa;~\:!~r favoravel .das Commissões de Agr fcultÚra e Industr!a, 
Cotisti:tuíção e Justi~à· e de Finanças, e voto ;vencido do Sr. ·Solidonio Leite. 
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O Sr. Costa Rego: ('Pela ord·r>-:n) - Sr. Presidente, yedi a palavra para 
requerer a. ·v. Ex. çue se digne. ·consulta.1· iL Casa sobre si consente que a 
discussão do projecto se faça por títulos ·e não 'por artigos. 

El' desnecessario áccentuar a utilidade dessa !1'6rma de discussão desde 
que os· artigos são innume~os e 0 .esclarecimento da .mat m'ia não pe~de em 
que se restrinja o debate, pa;ra o qual ha campo suffi.cientemente livre. na meia 
duzia de títulos ·em que o assumpto ficou systematizaqo. (Mu~to bmn .. ) 

O Sr. Presidente: -O Sr. Deputado Coe·ta. Rego requer que a discussão 
elo projecto n. 124 seja feita por titulas., á vista do grande numero de arti-
gos cie que se compõe. 

Os senhores que approvam o requerimento queiram levannar-se. CPa;usa.) 
F oi aJp.provado. 

Entr a em discu~são o titulo I. 

O Sr. Luiz Bartholomeu: Sr. Pr~sidente, não me propon)1o discutil' 
o projecto em debate, pot·que me aguarqo para, no terceiro turno, estuda r 
Jargnmenté a mf:nteria. vil;;to como rep!·esento uma corrente que não eS'tá de 
accordo com o systema .adaptado no mesmo vrojecto. 

Nestas ·condições, desejo apresentar um ·substitutivo, como 'materia no-
.va, para que as Commi:ssões se manifestem, a respeito, e, 11a terdei r a discu--
são, poder, então, expôr o que, tiver· de dizer a respeito, porquanto pretendo ' 
occupar -me da organização do credito agrícola no Brasil e não da crea çã.o 
de um Banço Hypothécario . 

.Sl'. Presidente, vou ler os " .corl.sideranaa;' que pre0edem o subs1it'ut1-
vo que vou fera honra de a;pre~entar pm· intermedio de V. Ex. á consideração 
da Casa: 

EJ' este o contingente com que desejo eont ribuir para auxiliar 0 estudo da 
organização do credito agt·icola no B:ra'Sil .· (l111tito bem; muíto be1n , J 

Vem á Mesa, ê lida, apoiada, pelo 'numeco ·'de ass!gnatura s, e envia da ás 
Commissões de Agricultur a , Industria e Commet·cio, CvnstHuiçã o e Justiça 
e do Finanças, reunidas, à seguinte 

I 

EMENDA SUBSTITUTIVA 

Art. 1." E' autorizado o Poder· Bxecuti\ro a p-romover· a fundação de. um 
Banco Feder;:tl Ag ricola Hypotheca rio sob ·a f6rma de sociedade anony m a , 
observado o seguinte: 

a) o ba.nco será :constituído 'com o :capital ·de 70.000:000$ ;·' a su,a duração 
se!'á ele 70 annos; a sua séde será pa ,Capital Federa l , _podendo ter ageneJas 
onde fôr conveniente'; 

b) o capital' do banco será offereeido á s·ubscripçã o lJUbli:ca até o m a.xl-
mo de 70 • j•, ca·bendo ao Poàet· Executivo subscrever o r ed a n t e , em dinheiro 
ou 8.polices que serão collacada s 'peJo banco por sua conta, sendo-lhe faculta -
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do subscrever maior porcerrta g.em. desse· . capita l desde qm• a parte .. d.estin~da 
.ao pubÜco não tenha: sid~ subscrip·ta tot';_lrnente;· 

\ 

c). as ·suas operações, em credito aberto; por m·eio das calrt~ii:·as que se-
jam necessarias, destinada~ exclusivamente a auxiliàr a prod:uc~.ão agro-
pecuaria e industrias derivadas e extracti'vas, cÓnstarão dos respecti~os es-
tatutos que deverão ·ser approv:;dos pelo Ministro da Fazénô'~ , cleveildo nelles 
ficaJ.· es tabelecida a :C6rma da reversão dos juros garant!dos,' qúe a União vt. 
nr,a a· pagar;· os prazos e juros dos emprestimos, e mais o que fôr necessar!o. 

§ 1. • O presi·dente do banco 'sei'á nomeado' pelo Poder 'R:irecutivo, tendo 
direito .a véto sobre as deliberações .da directoria que contrariarem a legis· 
lação em vigor. 

§ 2. • O Banco Federal e±nittirá üedulas hy.pothecarias, ás quaes o Poder 
Executivo .cncederá a garantia -suosidia,ria de · jruros de 7 ,• i•, em sel'ies, at~ 
a importancia correspondente a 15 vezes 0 cap-itfl-1 realiza<lb, e em proporção 
aos emprestimos· •que tivet effe'cú.ia,do. . 

Art. 2. • O Banco Federal · subscreverá: ·um terço db capital ini~tal, de 
3. 000:000$ ,- dÓs bancos qu~ em virtude .d" t,.t s estadua~s ~e organizarem nos 
EJ.stados para op-erarem sobre credito agrícola e !:lypÓthecà.1:fo de~de que os 
outros dous terços sejam tomados, em pai·tes iguaes, Pelos Governos dos Es-
tados e sul)scripçã.o publica, sendo facultado a ca,da ·Estado subscrever mRior 
importancia; quando a parte desün~d" ao publico n:io tenha sido total-. 
•mente 'subsoript&. 

1. • Nos Estados onde já' existani organizações bancarias qU:e dispo-
nham ele fundo de reserva 'e garantia na imnortai'\cia de 50 •i• de seu capital 
terão ellas 'Pl:~{erencià na organiZJf),ç,ã.o ··do :respedtivo E~ncu •d'o Estado 

. em consorcio com o Banco Federal, respeitada a ··q~ota de capital reserva-
do .ao Esta.do. 

2. • Dous ou mais Estados poderão acc01·dar na organização de um 
banco reg:onal, ·em vez dos, respectivos bancos Esta dua es , ·quando isto mais 
lhes convenha, 

§ 3. 0 O, Banco Federal descontará, dentro ·elo limite ·que em contra<:to: 
1'ic.ar .estabelecido para cada Estado, .os vapeis de oreclitt• garantidos, emit-
ti~os pelo·s bancos regionaes ou ·estadua es, ti-" que trata. a pres.ente l-ei, caixas 
ruraes ou cooperativas de credito agrícola ele responsabilid ade iHimitada, que 
tenham a garantia daq.uelles bancos, e provenientes de op·erações sobre hy-

,wothecas, penhor agrfcola, mervadorias arma2lenada s, uma vez ye,ríficadas as 
condiições de solvabHidade do banco emissor. 

§ 4. • As ·Cedul~s hypütllecarias , emittida s pelos bancos regio'naes ou es-
taJdoaes, em impor taJO!cia cor responde.n t e a 15 vezes o ca·pHal realizado mas 
em pToporção maxima dos emprestimos hypothecarios que, .ho)lverem reali· 
2ia,do tendo ademais, ·a ga.raiüia. de juros de S •-i·• por tarte dos Governos 
dos Es•tados, serão offerecidas á suhsc.rlpção publica p·elo Baneo Federal, ~ 

j uizo deste, 'i ou por· este' a dquiridas, quando isto seja conveniente . 
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§ ·5. o .As cedu.Ias hypothe~arias emittidas pelos bancos ·est aduaes ou :re-
gionn.es ·deverão ter, além ·:das garantias estabelecidas na presente lei. a 
dos re'spe·ctivos bancos accionistas. 

§ 6. o O (l-o~el'JÍ.o, .Federa] nomeará o vresidente ou um dos director es 
de cada banco regional,, oli estadual, de que. trata a pr.esente lei, e q ·Ue te1·a. 
direito de véto COIJ( recurso p·àra o Ministro da Fazenda, ,sobre a;s delibera-
çiies das resp·e~üvas odirectorias em todas as operações que forem contra-
rias á legislação vigente ou que importarem em responsHbilidades QUB não 
devam ser ef!fectivada.s. 

§ 7. o Os hancüs regionaes é estaduaés .C'everão dispor: ãas carteiras ne-
cessarias para effectuarem. em m·edito .'1barto, as ;diversas ·operações desti-
nad1uS exclusivamente a auxiliar a producÇão agr:o-pecuaria; · indu~;~trial:' de-
rivadas· e extractlvas e promo;ver nas reápectiva s zonas a organização e func-
cionamento ele ca.ixas rU:raes 'e cooperativas de credito, ·de r es.ponsabllidadé 
Jimitruda ou illh'nitáda. 

Art. 3. 0 ·Os empreStim.os poderão ·ser conC'edirdos pel aR .P·razos de· um a tê :!-= 

trinta annos, conforme os fins a que seja m destina dos. 
1 . o Os ·em'prestimos: serão c~ricedidos. no maXIimo, em cincoenta por 

cento elo valor, real 'da respectiva garantia, ver ificado por , occas\ã0 da ope-
ràção, a saber: em relação a hypothecas rigricolas pelo imposto territorial 
qua.nto a hypothe~as urbanas pela 'i~porta:n cia das decimas; s obre p.enho-
res Rgricolas conforme OS preços nos merQa dos., semp•re á jUizo das directo-
rias dos bancos . 

. § 2. 0 Os documentos necessarios para a lavratura das escripturas de . ' . 
empres timos serão os que estão mencionad.os na lel de credito hypothecario, 
el\1 v:gor, ou pelo Registro Torrens para O;< bens immpveis, além de ou-
tros que possam .ser julgadoR necessarios para provar a legitimidade da posse. 

3. • As N'Opostas para realização de emprestimos deverão consignar 
o fim a que são desHnados; de modo que nã.o po,ssa m ter applicação , diffe-
rente, o que será fJ.sc illizado pelos bancos. 

Art. 4 . 0 o .. fundo de reserva de cada baneü, que será formado ' com a quo-
ta dos lucros ilquidos .de ca•éla 'semestre, e fõr estabelecida·, ·nos respectivos 
estatutos , será empregado parte em titulas da. diyida p·llb1ica interna e ou-
tra parte em títulos ouro da divida federal, a:fim ~e servir. de super-garan-
tia das ceclulas em circulaç.ão. 

Art. 5. 0 O Banco Federal ·e os reglonaes estaduae"'; de que trata a 
presente lei , fica rão isentos· de lmp.osto!l. sobre ·capita1, . div:ldenclos , sellos 
e quotas de fi scaÚzU:di<;> federal. 

Art . 6. 0 Para .- os fins previstos .no art. 1~, lettra b , o ·Poder ' Exeçutivi;J 
realizará a s opera ções de credito que julga r necessarras. 

Art. 7. 0 Revogam-se as disposições ' em contrar io. 
Sal! das sessõe·s·, ele agosto die 19'2.?. - Nabuco éfie aouvea.. {;- L,, 

Oorrêa de Brito. - Da.ntas Barreto. - Lui.:a B!Prtholomem , ·- Eduarr'Lo 'l'a -
VMes . - Ta'!xl/f'es C'a~Valcanti. - As·cendino Cunha. :- Napoleão ao?nes . 
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Anier'icano d·o Bmzil. - Casta Ribeiro . .. ,-...,, Ailolpho Konàm·. ~ J·16lião M 
castro. , Jailer de A.ndade. '-'- F&rrreira Lima., - tyaltred:Q Lru.l. - .Jdã, 
.Elysio. - _Metello h~1llior, - Andr(Uie Be.~t'ffra, - Salles FUhó: . .,..... r7'•1noe.il 
de :Bar!;às. - SeveriO(no. Mal/"ques. -'-'' Joviano ele Qctsiro'., - Gentu rrava1·es: 
'- F. Ayres da Silvà. ~-Béthencourt rla 8ílva Filho . - A·lexandrino r/.ct R~t

cha. -- PampohÁ~o ·c~e CfLrvaJho. - O, Frar;P. - Raul Ah,es:. 

SUBSTITUTIVO AO PRO.TEtJTO 

J1~sti!icaçãó 

• Çonsiderando que a situação r;n runceira do rmiz cheg~Ú. a ;e:j(t remos taes 
que, confon.ne con1!Útué_ Pr<?·gl.·am!Il{L -do Sr .. P r,esidBnte ,d:l, .R epcüblica torna-s~ 
absolutamente im];}ossiv~l ao Thesouro assumir novas e . . gr:ap.des responsa· 
bilidades ou ·ÍJ.esa dos . e~.cargqs, eorp.o sã.o ·os que constam ~o prájecto de esta· 
tU:tos do Banc.o Hypoth~ca:rio Nacional; 

Consiqerando . que por este mot.;vo, além de mUitos outJ:os; não é aconse: 
lh8Jve.l ·que se r.lê· ao referi·do Baneo um cara~ter int eiramente offic.ial, send~ 
preferível •que, no caso, · a. in.tervenção do Governo se,ja a· menor j:wssivel, 
como muito acert~damente ~ccentuou o! illustre presi·dente de Minas Geraes 
na sua ultima mensagem no Congresso Mineiro; 

Considerando que neúhUma vantag·"m existe, antes g-raves ü won venlent.es 
em se at1;ribuir ao • Banco Hyp-othecario Na>3ional uma org aniza.<;ão differen· 
t;e, daciuella em que esta. constituído o' Banco 'do Brasil, sociedade anoni.·ma 
de que partlcirm o Governo; 

Consiclerando que existel!l 'no paJz abunàarites capltaes sem appllcaçRo', 
por falta de Bmpn'go ·cer~o e seguro,· como' ·com inteira verc1M1e affirmou 
o .HJustre ex-·Deputrudo <..,"indnato Braga, _no seu bcrilhante 'trabalho sobre. a.. 
m;-ise economico-fina.nceira•, ·éJ. u'!'l a Ganl{lrà .fez impr imir e distribuir larga .. 
mente p-or •todo o paiz; '• 

Considerando tiue, a .existericia desses capitaes ·disp oníveis, que 8ncon·' 
trar:i::tm ' ,;egur•o emprego na orga nizaÇão 'b;~caha do credito agrícola 8 hy· 
pothecarló, é .compr ovada pielos relat arias do B'anco ·do ·Br<tsÜ. ·pelativos aos. 
annos de 1920, 1921 e .1922, que accusam respec~ivamente , a BXistenc.ia sempre 
crescente de. depos!tos, 8<'mt juros, de 125.396:0~-7$956 , 367:362: 019$093 ... .. 
472.387 ,494$75·:1. sendo certo que em outros bancos existiam . mitras gra,nde8. 
somml!l.S nas mes'l'!1as condições-. 

C~nsiderando q't).e, no Brasil. a organização cio ·Cr edito Agr ioola e Hypo· 
thecario. ]JOl' mbtivó das dlfficuldà:des de comml.):nicaÇõe·s e out ras causas, 
deve ser levada ·a effedo em um r eg-imen d.e ··completa '·dcRcen t r a:lização, como 
com. g1·ande , brilha.n tl:>mo duutrinun~ nea.ta.' ·Camara, o illustre ex. Deputado 
Cincilla.to Bragà, e não em um systema de ·cent ralizáção, como 0 conNlgnado 
no P;rojecto, de esta tut os do Banco Bypoth~cario Na cional , que desde 1903 tem 
si:do éonderhnaJd.o · nes-t:.. Camara por Davt'd Campista, Çassiano do Nalicl· 
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~ento , . .iUcinâo Guanabara, Francisco Veiga, Ur~no dos Santos; Tosta, Lau-
rindo Pitta, 'l'eixeira Brandão e outros;' 

Considecra ndo que, neste particulai', em diversoso Estados,. {)Orno :Pérnam -· 
buco, Santa C a thar.ina, Mi~aJS Geraes, Espirito: Santo e outros, esta é à 
<loutrin,a .'dominante e:x:pres·sa em leis Já Elm ·vigor} . . - . ,. 

Consideraudo que; ainda, por· '.es·~e moti'V'o , e outros ;r.unda,rnentos, existe 
·no seio da Camara uma furte corrente de ·ú):ilnlão que, na d"fe!!a; <los 1nteres-
·aes dos, Estados, yrefere o regimen ·de· descentra lização ·ar· de concentra~.ão 

110 Credito Agrícola e .Hypothecarw; 
Cunsiderar,do ·que o ·projecto de estátu t os do Banco ;Hypotheca r i0 Na •. 

cionaJ, a 0 passo .·.que fixa as perce:tüagens dos emprestlm6s em favor da 
producção agrícola , deixa sem limitação .aos ope1·a ções alheias ao creéliito 
agrícola .. e hypotheca r lo ; 

Consideran·do ·que nestas CO!J.di.ções, um Banco ;Hy pothecario que opera s -
~& sobre jazidas de ferro , conEtrucção 'de altos fornos, installações hY·.dru-
~lectricas , hypothocas urbanas; descontos ·dos v enClimentoR dos funccionarl os 
publicos, construcçKo ·de prolongamento de eutradas de ferro. etc., não p.oder!a ' . . 
xacionalmente; . att6~de:r, ao mesmo .tern:r>;o,. âH g·r01.ndes n~.<.>eHsi·dàp.e8. ·da n0S· 
sa 'producçfuo a.grlcola; 

Considera ndo que o pxoJecto dos ésta t.utos ·do · Ba ncc: , Jiypothecàr io Na -
cional consigna c.~ mo obj.~ctivo pri-ncipa l :ia i'ns~1tuiç~o. :al~rrt -' das · .oper açõe11 
eotranha~ ao credito a grícola, o' regimen hyp.o·thecario; quanào os Esta dos 
])refeiJcm que se a dapte outro sy.stema ·de mai.or e!a sf:àda;Íe, :g·~e melHor . at- , 
tenda [tOS intl;resses da prO'ducÇãó focal, especialmente nos $Jstados do , norte·, 

C'onsiderand·o que é i-déa vencedora, por toda Ilarte , que qualquer· organi- · 
:za~ão de ·êreqlto agrícola , deve semp re repousar sobre a: instit.uição das co-
operabva:'s.'. carlxas rurae~ e bancos n igionaes , unica fórmr:. ·de se conseguir 
·a dissen;·i ~açáJo do . cr~dito, de accôrdo· ~om as. theses 'ven.cedoras em tod.os 
OS congressos q'L\e u~timàme:t;lte teem siqo H:ali:z,ados e iJ.s idéas que O illus-
tre ex-Deputado Cin:dnàto Braga advogou , com g1~ande calor, nesta· Camara ; 

Considerándo q.ue não é justo, nem ra.Zoav~l. que n:a hora ~fflictiva qu~ 
. ~ paiz ,atravessa, se conceda a 0 l'Sanco tlo Brasil novos e e:xtraordina r ios 

rlvi!egios, vanta geris e fav;ores .que sirva m p 8.ra a'V'oluma,·, sem Hm lta:ções os 
·enormes proventos· ·que repebem os .StJUS . liir.ectores e a ccioriistas, quan.do a 
instituição ba ncaria em projecto, al)solutáJnente não atten de aos ínterres ses 
.dos Estados, e, portanto, <da pr?d\lcÇão nad o-nal; 

Considera ndo q ue ao estudar este p roblom a que é o de maf,or a lcanee pra-
tico para o .paiz, a Camara não vae tomar sóbrf;' os estatutos .d·e um m s;Ü'-
!uto de credito .que <; Banco do. Brasil qeseja fundar,. com fins industriaes 

hroblema que o Poder E:xecut:vo tra nsmittiu a o Congresso. para as fins con -
·venientes. . ~· 

Considerando, f inalmente, que ·o .Sr. PreRidente da Repu]?Hca tem m a nl-
·festaclo, em relaçã;o á organização do cret'tito a gricola , ,o· d\ls,ejo de Hg·ar 6 
~eu nome a uma inst~~uiçfio que áttenC!à, pela . melhor fó>;ma. aos interesses 
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de todos os Êstados, de todos a p,rodi.tcção agdcola, o que não s e pode-r ia con. 
seguir: pelos motivos atra.z ex.postos, p.or m~io do Barj,c~· f[ypotl:). eca·r.io Nacio· 
.nal, nos moldes. planejados; · 

Venho apresentar á con&ideraÇão. da Ca mara, ·como a m~hor :fórma ~ 
se. conciliar o's pontos :c) e '··vista: dO p.rodecto ,;om- O'l de qUar:>tOs .se -pre~ccupam 
com a organização do or.e'dito agt'icola e hypotheoari'o, .o sogu'nte substitutivo' 

· ' . 1. , ,· • ' · 1 . ' I 

q~e está' n;ssiglk'1do ·por merri.orO'[l· de diver~a~ ba ncadas ; 
Enc.errados su,ccessivamente .em ·2• d·iscussão os •titulos ·+, II, III, ry, V , VI 

e vÍI, do ·.projecto n. •124, <le 1923, <ficando ·á·diada a votação ·até que ·as r eferidas 
Comm.issões deem pareder· sobre a emendil;· substitut;v~ ofi'e'l:·ecida ., C* } 

·" 

(•) · Ó ·.;n·ojecto e subsÚtu·tivo não · tl:v.eta~ ·andamento, na ses.são do anno 
de 192'3, segurudo a 

1
Synopse dos tra b3-lhos dá Oajmara . dos p eputados. 
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Debate sobre a situação fi na nceira 
e ·econom ica 

•. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

·SESSÃO DE 2·4 DfE AGCJiS.TO DE 1923 

O Sr. Bueno Brandão: ~.Sr. Presidente, sipto-me impellido a tomar, 
por breves, momentos. à preciosa attenção da Camara dos Srs. Depu tados 
para rebater affirrriagões que, a respeito é:a nossa: situação ' fi'nanceira e da 
depressão da taxa carn.bíal, têm sido fei·tas, . nesta Casa. por alguns dos seus 
illustres membros, e no Senrudo, pelo illustre rep·resentante do Dtsti-icto Fk-
deral, meu prezado amigo Sr. Senador Paulo de Frontin. 

S. Ex. o 1Sr. Senador Frontin\ a quem vou responder em primeiro Jogar 
pela alta consideração qu~ nos merece e por ter sido o .~ltimo ·a. se ocicupar 
dessa importante questii.o, ·começ'ou o seu discurso ref~rindo"se á situação 
cambial C:e hontem, nas praça~> dó Ric de Janeiro e de Santo~.' procurando dar 
a esoo movimento:, das ;nossae. relações commerciaes e interhacionaes motivos 
que não me. parecem fundado8. 

Vem de l_onga data, •Sr. Presidente. a discussão entre os fín~cistas bra-
sileiros, sobre as causas da' •quéda ou elevação das nossas tàx tl'r de cambio. 
Duas correntes poderosas se formaram, no sentido, unut, de attribuir a de-
preciação da nossa moeda á im'f'lação do ·papel inoonversivel, rque tem sido 
quasi que o regimen normal da nossa vida de nação. independente e autono-
rna; outra que parece ·:a .n:tais <raci'onal e que mel'hor· se justificá CEá esse mo-
vimento como resultan't~ ~e ope~ções meramente -commerciaes, da of.fm·ta e 
da procura das l,etras, pelas quaes fazem.os nossas transacções internacionaes .. 

Apesar •de ·decorridos muitos lustros, póde-·se •dizer mn seculo na.· fm•ma-
.' . ' 

ção dessab ·correntes, a O'p•inião alnà«.· nãc se firmou de modo a se poder es-
tabelecét •qua[ a verdadeira doutrina e quaea os meios fi- serem empregados, 
afim de que os interesses nacionaes rirqmem melhor defendidos .. 

Não me proponho JJeste momentc. Sr. Presidente. estuc·a~ essas doutri-
nas e essas theori~s; nem me considero autoricude na matéria. · (Não apoia· 
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do~) ,Para que a m'inha . c.pinião PQISSa ser· recebida e a pplaú.dtd;;t. .pela ,Camara 
dos De,Juta;dos .e pelo pai; .. Limito-me. Sr. · P~e~ide-iÍte, a. éxamin~r ~s C8,usas 
mais ·proximas, determi•n(:untes de·ssa ·sd-t)laÇão •qllie <a -toàos nós ÜJ.teressa, sobre~ 
modo e que .todos -deseJa!ho~ ver -é:<> UII)&. ve!l. resolvida favoravelmehte· aos in-
teresses brasileJros. 

A quéda. do eam<bio, 'Sr. Presiàente, '·não é um .facto que· ines-peradamente 
se •tenha manifestado ·nest~s ultimos C:!i;a:s ; eJ.I.a vem !le aaei:mtuando. ha longos 
mezes .e lhsfstenteme:nte •se mantendo •em coto.ção •abaixo 1do .t!}iv.el· •01Ue. d,everia· 
ser o da ilormalida;éle C:ori&spo.hi:l~nté: á nu~~a ;sjtue..9ã!! : il:ttema; á .ri~sa\s-ituac 
Ção economica. 

E' corrente, Sr. Presk:ente ·e ;;ão factos ·que ·não se ·conte'stank q;ue os 
negocias de cambio soÚrein as' oscillações" do mec;a\lo, como tddós os .outros 
negocias () ·~:esentem-se pri•ncipalm~~te ·dos. e1lfeitos . da. ofd;ert;a,_ e· ,da procura, 
do ·ouro 'qt{e é me;.cadorje.. indisperi:savei às nos~.e..~ qp.e~açõ~s C()l~merciaes. · 
., ' ErraJ;"Iá, •Se~· dÚvida, quem "pro6urrar fiHa;r urna ' ~saill~Ção p~ss.::J..geira .ff 

causas concmi:J.Uantef3, a mát!ivos •divérsos ·e.- que cohdiçôes·· interr\M. o des-
envolvimento da, nossa la'vquro;. e nenhuma relação ·.tievem te:: ~()~ kssa Ce-
preciaçãu · · · · 

Actualmente, SF. ~estdente, si estudarmos as ., nóssas ihd~trJt1, ,a no~sa 
~>ituação economica: :chegar~mos ·á ~onclüsão dé qrue ias. actu~~~ tax~s~a:mbiae~ 
não sã0 o expoente. dessa situaçãp economi-Qa, qúé~( ,t'>d,o :o mundo _sa;be, é .a 
ll.11.Uis prospera pbssÍve.Í. ' 

O" ~J:l. •ELYsEu GmL-HERME: PeJ.~féita;lllente . 
o .SR. BUENO BRAND_Ão: Mas, sr, J>,residente, nas liquidações d~ nosot1! 

-ti'ansacções in.ternaoiona:.:,s , ha tamb<9m a •S"D_breca;tga de uns: exe.roicios sobre 
os outros. Si nos exercidos passadO-s, em mez-es,a;trazados, ." tiV:erribE> necéssi· 
-da de premente ce effectuar c~mp.ras e·. transacçÕes de ·grande vulto, em pai~es 

- -' . ' . ' '. ' . -· . . : - ·.-· ]· . . ·· · ... · .,. 
estrangeiros, ·as. quaes deveriam ·se·r pagas .e resolvi"d:'t;s: em ouro, ""é certo q,ue, · 
nesstts Uquidações, .gràride pa.rte.üas op!Jr;;;ções veio .P~s·ar ainda s_obre· o exer--
cido corrente. 

o SR. DIONYSIO BENTES: ......; ,co~ho a re:ríova~u · do" .m.'ateria.l" fez;ro -viarío, 
para. "todo o paiz, ma;terial esse que dura;nte à. ··guan;(l. .não podiam.os _.adquirh~. 

1 
O SR. •BUENO BRANDÃo: - Grandes eri-commendas ·foram: feitas, e os' venci; 

ment?s se approximava m, •de modo que os• :imJ,J•pr.tiVd~res tiverMn. .necessWo.de 
das c-oberturas para satisfaz;erem seus eorriprorqiss~s·. externós;; ·· e, dahi, 
Sr. ·Preei.dente, a escassez •de l.etr-ás c:.e ·•Cambio •nos merca;dos. -~ .como a pro-· 
cura não cessou e. talvez, até, ,haja "àugmehtà:dd; manifest_oU:-se o phenomeno 

' .. . . 

com111uin do exee.sso da procul'a sobre a 'offerta, ú; por .c·o~tseg:túmcia, d~ 

elevação do p·reço do ouro-. 
.AJ.ém destas cau~a.s geraes, que vêm sendo - wceumú~adas de annos 

' talve~ d•l decennios. temos ainda a. con8i-derar que· .a·· grand_e massa ·de nossu• 
pru.ductos de · ~xportação( e, ' nomeadamen-te, ,o :·ca~é, ·~eve •. neste ,;e<'k~icio, .por 
motivos conhecidos, a demora do seu <LP·pàreci"\nento no mel'cado. "Relativa· 
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:mente âd cà:f'é, ·~iUJ?emos ·,g;\!l;f!: ;,_íli. ·g1'8.'~ode :~~~~~ji~ :/d; S, Paulo tem sido / retax- · 
-~a da de fu~ii( ::~~"3ó: di~~ :~-',@q,r', : ~ftEi~t? -:.9:1 rJ\i0,ii,~~\'Í~~a,~ chuvils e ta~ bem pela 
grande defictenci~:: ,de. tl;a:i:i~lha.Ciore.s : i'u'I"aelí .. ·Por iss:O . a exportação, que-, de-
-veria ter .- -c'úrneÇ~ad .b:~· me~ de • J~~~ot'~d • ,ho~ :ciecor~.:~r, ?e .1ulhÓ·' e a~ora e~ 
-Agosto es-MJ :ii~~~~r'~~--~(}!j mê~~~9i·.) r~, .{~i~,:i7 ~:~~is, .sr, ,PF~silde~te, o produ~ 
.cto dess~ts:,v~:nqas. :~rap~()I1Ila.dÇ>:: e,m :letr:::ts :. d~ :t:li;mbio: I,J,elo motiv.p, que ac\1-bei 
de refe.'ri~;, isto }(~el~ :'pece,lj~fd_~qé ·. qu'e .: :t~m ::os pÔssúJ(Íore~ de t~~- letras, , t:e 
resolver -Qs: ·· selis· comprromissosáio :-e:xcterior, n;ã_o _ t\)~'- e:p-pareciido. nas >P•màça:s do 

.J. ·!" .) .- ·•'" ' : .· • , . :•,"\}:. ''I ' ' 

.Rio e Sá:pto~l ' ~erid<? : por i.sso; elevado o)l_~ieçb: !lq Ól!;:rci, . _ . " 
Di'ze~ , m:ui_f·e~; ; :~:r .. Presidé'Í:lte. -que, .. :sl': 'a" ·cáu~a da . •~ãl;ta ·de Jetrá~ -de can;t-

· ,:~~~ii~~;~~~~~:=<~.t~~:-~~~:~;z1:;~i!;::~o~~e~i:~~~~ -.j~·· :~;~::::0 é~: 
cafê, pOJ:7<LUEi;ifl~t E",sS'!l ·produptp atflulss_t _ :em_ l!'aior yul,t,o:,· nq~ mercado.: as letras 
JSeriam'. ta'm:&rrt' i;llll ~·fÚGr ••rf·\J,merb i·~': 1á: ji)f':f:e>i'ta: :·GlorrespoÍild.etia . áS exigencia;s da 
·praça.' 1\:fa's/ sí·, ~resident~, riã:,ó ·~.6~ ·-'iü~á~~os!; .~: Ji!júi;S:Ção <'!a entrada co 
café, nos !ltercad:oli' c:o R~.o7~fde· :st~to~.:"n~q\~ó.~l<:J, ·de, il;lp~q ·~lgum, ter essa in-
fluencia; . po.riiue, _.1>! ~miirroii:-iarmos - -á~ ... nosl!!as éS~a~Nheà,s, ._ ·'V€rtfi'Caremos que 
mesmo• n'o _decurso-' ·c< e grb:rides 'saf-tàs: · a _ expor-ta\;[o,:-C::iV~>dJ•d~ :Jp>EÍlos d•ias- 11teis 
do exe1;·c1tiJ.d{ terâ sidd 'irW.h;ióí.· ~o !Í~Ite de · i5o. m'i•l' ~-~ccas ~~mo actualmente 

se est(da~~h~~';,: ... ~,.··':,!':;:i; .. ·:·.:,:,:;-·. ' : .. ·._ ·. · .,, · 
Mantidà .. )l. actrieil \ r\eSt'F•ili!;}ãd. teremOs expbrte.-dd no _àrmÓ ag~Ú\O _,dÚo~hr 

.milhões ·d~ ·~~~~e 4~f!!~tl:~~~+ ·-,~~ito,/~u~er~Ô~~~~ '#~q)fiàda .; para a safra vi- 4 
_gente. V~"sé ··q1ue :a· :~_§lobf::t .prov:dencia 'a)qapt ;JJd~, só t~m por -effeito regula~!-
. zs.r a expbit~Ção , -·:. - · _ · -' · - - · , 

Por 1sto;'si--.' Presiden:te, ~ssa- ca-Úsa · ã~ve)sÚ a1'astao'cia·. N[o • é. a determi-
nante das os~Úi~ções do' citmbfo. ' :ô~v~h-i:~s' pt,o6ura:r .. a ~~sa CE')3.se phenom·e-

_ilo i!ffi o~tra~ orÍge,ns. _:~ estis. tP:~~il!?l ': ;eií~~~'rri rlbr -~ÓmpÍêto á nós~á '~prbciação . 
com; effêito:•·-si;, rip'.~ãiz,·-• o~ : pcicfei·~s J?.'!llili~oll~ :·o~·:inte,~~~:ados SE'l 0eh:Cai:regam 

de tim.par:a,r'.d :'•procucs;ão. P~a ,i:true ~ã.P. d~;çam a-preÇo vil ôs nossoo getieh:is 
exportave-is;,': Pl'~çi:i i\.H~': ob~ÚJM:i11 .-a :ilão corres]:JOnd~i,, si:quer,- ás despeZÇts , e~rri 

" '. I . . ••.. ' ; . , ,f;~~ :;1 "' .· , \ , • .. · ·• ;!'', .. , , • . , . · · ·' ' 

•ú: custei'é~.~ 6om .-a,);ól-liei;t~;, ·:ad. ·:mesiflá ipásso .. e;quenes. •que têm interesse \ em 
noo . corri:~i;,;y Nl~~t.~ f~~~'~t~-~- i,~~~j ; ~c·;~~;n~-ias, as_ ~uas . e,s~o~i_açÔ~s. de 
inodo a ímpôr: stJ:á: .y,orit~d~ · afJ 'é.\'asi~, {HÍEÍ ·-'ê. éon~j-deradb COIUO ·faino (le; defL.;,U 
.aos geriéi'ôide pdaa;_;6çãó ~xpoftaveis; ~'e- ~~in ;~ - firri esp,eciar de e;.erce; pres~ 
.sã.o n~s ~e~~'~i!~Jl: ~& '~~u ~e~~f.~ct~ :. :c~~oi~dos. ) _ .. - -· · · ' 

O 1SR. OC'i'Avio 1liÜ)é'EÚ': -··::::·_-;"'iE '~··,cçmsi-derrudo", não; dEi .-1'acto não tem ouro . 
. . ·''-~.: _· ... :' _. ·.· . .-.. ~·:·~;-,:,•'', ·. · ..... ~· . . .. j'i--. . · . 

O SR. ·BuEJNO )~RAND:.io: < ""' E';' portanto, ·esta uma das . causas mai's .effi-
çien tes para q~e ó ~\~ó~~:d 'e9,!p~ló ' não. ~~j~;"~ó~o Joá diss'e, · ~ - ex~J:'essão do ' n~s~o . ' ' . . . - .. . . ' 

de3e11vol vimento e- Ç.gi 'n~sS!!,,' pjqÚeZá ,; 
_ E. Sr . · P~esldente_ , - ~(~~o''\!o~t'i~ - ~é .: cíi-Uf!as !,, C.orihecidas , · ~ausas , j'á 1 rE)peti~j'l- 

·inente a.p~~~ent'~~~$- ·~ ~ ~pte~k~·ruis pefo Poder PubHc6. a ~ri~eipa.-~, es.~;l.pa á 

acção dd~sv·e.:pm" ~c;~;~ - ~~~d--.)_,.:.:sc;t_t.~a·a,'mye:~n9t __ .se.;._ ,e .e&çe;pa pol:'qu~ o.s governos _'çt,ão pod!'lm 
·e não .., .ih~E<rvir, , .~ ~a.- ~ar~ha dd ' oea~bio. ' Seria int!Jryél').ç~o 
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incébita,. compromettedp~a das' 'l'ine.nçall.' ·na'ciomies, e ''nó.s não ' teriam os ele-
men'tos ·para tanto. uma ·vez. que ie.S:Ússàiáfu os meios ÉlÊfidentEis ·•para a qe-

, . , -·~ , . , , ', \·'· ·rir , . 
, fesa de nossa producção •. ries~e; Üll'remo. 

O SR. OCTAVIO RoCHA: ~ :w um~ ·;~l;'dwqe . . 
o SR: BUENo BRANDÃo: ;:"; Nã6 dE\-ie';·,potfurtto, ser attribúida "ao ·Governo: 

aiJ ':MiniStra' da F;~zenda. tã6. '!)oitco .ao' ~~esilideJÜe ·. c;o -~~~~~~:a? :Br~sn a si tu~ 
' • •' I ·f :,·· ' •, Ô.~-~ ·, Ção oro existente. 

o~sR. •eiCTAvro ·Roc:RA: -~ .As ~ti;it~':"são ·,Jó~~i'~~s. 
. •!: ,' ,•' )' ,. . : ·, I ' · :~· , • " 

0 SR. BUENo BRANDÃo: ~ As 1óàüs;:\,s s'ão: , c'Orhpleix:~s/" c'~mo .. diz :in. ui to bem 
ú honrado re~resente.ntE; :dó Rio Grande' ~~ .. ·~~; ·, .e,, à~ ~~~to dtff~~iÍ ~Úminaçã9; 

o •SR. SÁLL~s ~I:LHo: ·.,l- y._;: •J!Jx.; ~ão :.tr~Ji c::i4'. )1;~- ·,CiàJ~sas . JP.oráe;;, a que se 
referiu. o pr.ésidente do Isanco, . · ., ,., · · ·Y '' ' · • 

O 1SP. .. 'B~EN'o :B~NDÃb: . ...:_ . Epc;;_:rari:d.~ p..o.(,.~s.te._ ·\~Ido a . q'ues~ão, 
aotuamente, no <Brasi·l, .éomo se possa ·;:ttttdl:n.JÚ. ·'i:!, :;ca:US'as fu.or~\ls ~ 

' • • ' ! • • ' • ' ,•. : •• • ; ••• • ;-.•·!1,• • ' . 

hão vej) 
C.epreci~ 

l:ãO ·da nossa moeda. . .. . . , 
. Te~ os. g~o:vernli;ri_c:o , o paiz, o' hol)JOaid.o Sr. : i~é'si.ae-~t!l \la, ;F;;i,~~1:liica , que, 

por s.eus :r:>rece.dentes. pei!l- ~ú~ acção. , cóR,.til~tlad~ :. :hones.ta ·1~j à,e grande ene1\ 
gia, 'proeuri,i imprÍ:rrUr eni todi~s ,Ôs a~tos "d\l s~a aod~i:Í,l~t~a.iã9\!l:: ,mais com-
pleta e ~bsoluta mo~lid"':~.é'; (Apqixuzos. ,. '. , . _. . . . . . ·' _ . , 

·Si', volvermos, · Sr·; Presidente, os olhos·•.•jJiartu seti's- e.úxiliares·'dmmediatos, 
veremos -que á frente de t~dos os ·depa;tici~.m:tos f:l.e ' aclia~t :ho1.;,e1~s distinctl)!jiÍ 
e c9nceituá-dos; que se. impõ~~.' :Peiíi. sua hiniorabillt;:aáe,-·pela "sua .vrohidadef, 
ao respeito d~ · pai:-;. (Mwito _bem:.) . ·:- .. . 

A normalidade da adrrónistração .se · :\riL~. desenvol:Ven:ati t,odos os dias;' os 
serviços ~aciom;,.es se acham ~:eorfeitamê'~t~ o~eg·uJ~ri~d~s .; ,i;·· _g. ~,~~·;in.tü ts il)dl-i 
viduaJes estão con,Jple'Ía!mente assegl{Twlj!ao,s .~ Não v:ejo, . po:t,ti:mte,, f; r. Pre.iii 
cente', onde encontrar cá usas ,.moraer{ que possa!n :Inflhir .na, .. ; 'à~~'r{~~iaçilo d&. ,·. •• '- • ' • '",••, I:'.: , .... . · -• • ".: .< .-, ' • . • ,; ; ; j\.:..:~·~,·. • 
nossa. moeaa. 

• O iSR•. ThANCISco PEIXOTo:·~· Nem ' c~~·sa.~ · m@.ffies p01d-em infhl-'r no cambiO. 

o sw. ~UENo BRANDÃo: ~ ·'Sr. ~feiifu~:ht~ .' :a- Í'h6.l'!~~d·o . repres'entanr(J M 
'bistiicto Federal no .serui.C.o. 'l'e:Derio:~ ~o &onhedi~~ -~onsdrtiUnv biLncoario qu~· 
se estabeleceu J:J,a dias para rn,ai:;; o-q menos .' estabiÚ~Jõ: ·.·~ · ' tàx~ -c~mbiaL attri· 
bul'ndo ao rompimento desse accõrdo .a debacl,e q.ue, n,i :expr~s~:ã,e de S. E]x,, 
.se realizou hontem na praça do Rio de Janeiro, Não houve, ·na ''gén:uina. ex-
pr~ssão do. terme,: ]lm aonsortium b'alnéa:rl~. o· qu-e rhqliv~' ~~1-utna ·:eombinaçã~' 
entre os repr~sentantes dos. estabelecimencuos ,d:e .Credito ma1s ~;diJp;oirtantes do 
práça do Rio 'ae Janeiro, com . o fim de esmbeiElcer umtt taxa. ma~& .ou menos 
estavel durante 'o período das operaçÕes. cambiaes,._ 'isto p~ra e~Itàr es.~as o~'; 
clJ!aç·ões bruscas, contir>uas, repetidamente veriíicrudlis uo 'ineE.mo dia. · , 

· O ·sR: OCTAV'ro RoCHA: ~ iC~mpra:hdo sem cobertura, ''é;· portanto, tendo, de 
ro~per mais tarde, V. Ex,. d'iz bem: foi 'um e.ccôrdo i'nsu.steb.:tà vel ~tre ban-' 
queíros . · 
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. ·i' J ''e· '• , o SR. BUEN~ '?RA~'""i?f :. ~ SJ,'. J>ie1lii:l~!'l·te; esse aocôrdc.l.não pôde :;;er mari-

em 't9dÓ:s' os seus. ·-ponJcis, . . ' . 
O SR; ÜCTAV>Io· RÓcKA: '-'-'-, ''E.i3t~:0 .élwp; , 

o SR: B~ÍllN~ ·B~Ai4;i:d: .;.' · ... po~@le -os i·nterésses .bancarios não são Menti-
. ~s necessidades ;minlédi~tas :não 1sã9, iis -~e~m~~; si um, banco tem de tomar 
certo n'um:érq •çlé;.ca,rri,~iàe~;; ~ ·iim <i&.#~ · '.pr~q'á; o outro poderá necessitar <ie' 
n·umef.o' 

1

rnaÍ.o/;ó;:; rnemor, ·;v c;;· ··pe~Ço . Útillbem mais' ou menos .elevado', 
•liJO•llf•) l' Jlle ~:~~ e1"1g~~Ói~i ,OU .. ~Ort~eni~~CÍM d~ ?I'Jffi!ll~rçio,' TIO 1110men tO • 

1 
E' unr facto','cdrihedc1.o que as 'necessti:ades :pá~; esstt.s compei'isações, di-

em i:ias nÓr~a~; •>não attinge~ ~:ás ,vezes a quatl.'beentas. ou seiscentas 1 
.. ·.·.. ·, . . ' . .. ' .. ,{ ' ·. •,' ·('. . ·-· . . 

libras · es.terlinà!( ·o qpé '::hão ··€:· uma -som ma tão reàpeitavel que possa tt•a-
o panico· ·~,'u~~ .Q:,àg~ t~ci 'f.rifi~ co_~ó:· a à o :Rio de· · J '~neh~R. 
Não se pó'd~-: poiS; aÚribu~r. [\. ,es~e: infl\.!'cce~'s.o' a dep~ec~ação que sentiu 

'·-. ': •' . . . ' I ·, ' . ' ' ,._, 

jhontem a •.nossa mxa .qambia1;. A eausa determinante çla desvalorização da. 
oss[l, moeda;: si .nâp '€:. ·a ej.m;essão ~ . Jio~~a situação econqmi~, ·ha de ser 
ro ourada em :outro:;!' pontos: em. especúl.açõe!', commerciaes. · neslla collljugação 

Ide int eres~.e. .que t"dS. :- gente conh6cl! , 
o SR. Eto; CnA~Es: L.- Câüsas renr6ta~ -'qúe ~e vieram .ag;gravarido. I 

o SR. Eü.EN'o . BRA~i>Ão: ,.,- e~p.'sÍt,13 ~'~m~~is, ~e intei~sse:s no m01:nento, 
melhores negoci'o~J, d,irei •niesmo · ntõg·ócl:ds .'')egjt' mos no ponto de V;istà 

• uu•1m uc·n ·, ""'. · dos interelis~dos_ ' ria. Ilossa · · -~xp·oftf!.ç;ã.o, e, portanto, no valor da 

SR. DYoNISI·Q. BE_:NTES: _-7- .OornÓ t.oclcl• o ouro d:.. Caixa .do Conv.ersão, q~e 
exportaqo ' pelb~·. dous lYÚ~i;rr;ros> BtÚ1rêíé1) ·e ':Rtvadavia. · 
o SR: ;I:IÜEN·9s, BRANDÃo: ·:,.:; .· Sr. P~es>dente; terÍl .sido tambem attribuida 

"eprec iaçÚÍ do no::iso · rhiÍ :ré:s â.s e!ni~sÔes d~··papel-moeda ,. Sobre esse 
particulaJ·;·i_sohre• o ·maior oti menor yal'Cr da;s>errÜssões, sobre a maior ou 
m~nor re-p'ercussão nas taxa.s.·.cambiaes' e ~u~ conséquertda-s, n:ão entrare! 
em consideraÇõ~s. -Apemas desejo affirmar .. ã: {)amara que ésse faetor não 
. óde, absolutamei,tte ser :à!legado ag_ora óomo -detetminánte da bajxa do nosso 
cambio . E n~o o. ,. p·6dé ··porque,-; se o Brmco do Brasil ·tem emittido· pâ.pel-
<. ' · \L.' , : , . ·. ·.. •' ' . ·' ' ' 
noeda, o tem feito· .e:io~usi'vàiner(te de)i;t:r_-o das autorizaçõe(legaes, 

Posso asseverar· -~ Cainara· e ao pa·:z, sem receio de contestação, que, 
laté este mo;mento, .O Ba~co dó· Br.asif. não emittiu. um ·Ceitil, siquer, para 
.ser applica'do ás despezas ~rclinari~~ .• do Go,ierno. Na. cai:x:a de redes contos 
·do ·BancQ do 1.BJ:s,s'1' não se enco.ntr~rá uril u:niC\o titulo .d~ G'ovei·no., con-
:~hido em papei para ~er atlr(ldo á cit'culaçãb. 
· O SR. 'och~IO Ro<;J~À_: ~ AlÍâ\'1, ê ' Ü~ !l'~aride _ passo. 

O SR: BUElNo BRANDÃ·o: - ~ Governo :nã.o o _poilia faze:r 'porq,ue ,não está.. 
P?f ~<;li,:, a , u~,ar d~sse,;··· processos, se o fizesse ·seria crimtrl-OSO e 
nossa · cehsljrá e até da nossa condemnação. (MuiJto berl)l). 

Desejo fique b.errí' ~lar~ qU:e o ·Governo até hoje não ·recorreu ao Banco i ' . . . . • 

do Brasil como. banco· emissor p;lra attender :ts SIUas ··necéssida des, para o 
gamento dos d iver.sos. serviços da admiJlistração. (Apoiados.) 



.. 

, . ' • ' • ' ' ' _i ' :' ' ', I l ', • ~ • . ' . l '' • ' 

··Se • ~· çÚtó i:J.li·e as·. riQss~:J,s';Çte~peza,s : •es,tcy,9 ' . 0ais, 'mi . men:ó.s'·:.''l)'o,rrrtalizadas, 
ellns 'tên:i. sido feitai; excl ~si~~~~nt~ . ' c~~ : o'., ·~'rQd1lhto : d.àiJ: , a,'ire(:iiJciações do-3' 
impostos. .A severa . arre,~a·p.~\;ão , ' 4~~ ,·11:flwà~i:~i ·::~ ~~i.tii~'Ír~~i ::.úi~e~sante· e· 
continuada .do homadü' : MilÚ~·b:·o ' ai.;' :Fai;ilda;<' tefu: i1·~MJztiici os lh~Ihoi·es• 
'result;~ d6s .' .. :·.· .· ··.··- .. ···:, \I.' • •• ~~~~ .~·;·~\<''; :'':.-\. 

· o SR. MACEDo ·'fioiR'~~: ~ ~ ·~. Ex , . . C!e.ci~r~ que ;df)p~~â~~~~]~iJ;. do The· 
som~o estão em di& ? , 

hlia~o::; ~::::s~p1:!~~~t9s · ·:~t~I:rj~~.~~~~;;t ·~a~i~~j~·:~d:.·:;!~~~~e te-
vv. EEx. s:e r,efere~ cer~:i-?'~n~e: f+!: dés'(leza~ ·_ex.tra-~rça,.m,o:,nta:riHs. 1i)11 

me refiro a. ',despeil;;,s o,rdil;lai'ia:>, a; d'espeza-s orçàmentarias, aqu.,uas para 
as quaes ··:vot:á.mos o: neoe~Sa.rió .'á~cli~Ó: poi:il.ui; ,;, n~m~ ê: ~~sslvel :·éxig-ir' 'àa 

. •• •• , . ·· .. ,., . • _ •. ·'· ~~ .,,!-~ .····~·.:_· ~,t.· ,'·,:'~ -~.·~.~·:: _;- ' 
Governo o paga~eP.t,<:> d~ :g'esp;-ez?s · e~tr ~()~d~,n~~,~~- c~tp.:-):. recursos t\rdinariq( 
Jo orcamentb .· (M_Wf.to Hen1-). ·' · · ·., · , ... , .. · ·· · .. ,. ·· 

~~;P~z~:~:.~t~~~~:~~::~~~n;~~~·.:~~;·c.~:t~g~·ii#i~~Z~~t~:~~t~~\·ü;:~;< 
tí'adas de :ferro, de . pÓrtos, ,'' etc., , S,Ó, 'pode'rão :ler cU:stêaiJ.rj,s:·' pprij\iriefO de ope-· 
;1ções de ci·edito' uma vei ' qu~ ~ rio;~ ar~~adaçã·~ 4~ imn~-stos> não offe-
rece ~s saldos heqess'ari~s :ÚaJ;"a ·E) ~~~.S · ~·~t;yiÇ<;)s, (Apoiados.) ;::'<' •·. 

·Neste ·ponto ,das ininhas' : despr~etene~o~as.' eon~iderii.çõés · pr.~'d:iíO referir,; 
m:e á ÚÜ.Irr\a :in~nsagei-n ''do s;. · Pt~si~érite, d'i · R'epubli~a ~ i~h~ ::nã'o tem sid~ 
devidamente apreciadÍi:, tiB:I:veZ,• .porque ·,n'~n; tódos i;t. teJílha~ lidb ".Gom a: tit· 

::~~:~::~:!:~::::.::~~~~~,~:~:;~,7rr:,::::'-e~t~~. ~:=.~= 
.variavelmep.te, respondido ·q_~~. não :,póde océorrer ri ~s~_eiÍ pag'améntos, por· 
q.ue não dispõe d~ ~~C~ssar;'.o· ril.Jft\e;ario . :ilJ,· ê akrda ' de, not-ar -sé que, em 
diversas a uto-rizações . votad:as', pelO: 'Qohgr:esso;. a:pehas:· se .·dá ao JJ-over~o a 
fa:~uldaçl.e dé \1-'brir~ o(! creditos . ,Q'I:a, Í\-~~ir credito nã.~ .~Ú~~ifica ·.~ue o di: 
'nheiro .Bstej_a no Th~ouro; .;&br~( .cr'edito n(j.da .Y41;:~.:; ae:s{J.~'-: 4ué o ·Thesour~ 
não 'tem âinlieiro para ef·f.eciúe:'r• :os p'a'gàmer:üos·. · · ··-. · ' 

0 SR, ÜCTAYIO )~9.CJH~: .,,~: ;, Iste'~é .u~a ~é:rçlad~;\ . . ,, 
O SR, BuENo BRANDÃo: ;_....; .]j]' ;pór: isso ·.,.tf'11e;

1
•,q)J.'ererido.' .cumpx'r ohriga••i 

·ções dO paiz · e· salisfa,er ás d.etermin'ações de' 'se~~ença~ · ·ji,idicia.tias e muitas: 
_outras ·despezas legaes e re:éonh~cid'as ,'pelo Congr~~so, sol'Cit~u· d~' Poder Le• 
gisla ti v o a necê.ssa'ria iiUtorlo;iiçii_o .para fazer : o:p~~açõ.es de : er;7~fl:o, vor~ue; 
só por esse meio' poderá o GoV:ei·no .. solver os \e;u,s coinpri:nn.\~.?,~s;' uma 1'ff: 
que não ha sobras o1'çam~1,1ta~ias e ·não ha, ·, portanto, · 4~ ,órié(e ·:;urar o di· 
nheiro · p,un.. esse :nir;. (Mul!:o oe:m). ·: ·,· ' 

Dahi a cl:iegai:--,se á concl!lsãó de qu" o Q.~-ve.;:no não d~~>Pp tl• de recurso~' 
. para pagar as. suas · despezas ha. um atysrri.o que todo o :~mndo conhec~ 

~apoià.dhs) e às reclamações . surgirl~ri, se ~s~im ~ã.o !Ó~se .. · 
Estão em dia. os pagai'l'lentos de rrosS:a·-dlvidii. •eiterna; ·jut;ós: de apo!'ce~: 

e outr,os, a ;rtagistra tu f~. ·o funccionaÍ:i.stnÓ, :a~ i orças a"r~da:> , com as àec 
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moras i!!-e\ritave.is das distancias · e, ·m~itl!ls vezes, da falta de recursos em 
em tal ·0\1 _qual '.del'egada, que sÓ pódem ser ·fo.rnecldos pelo 'l'hesouro, que . . ~. . . ' ' . ' 
as pr-ocura: .. attender coí:n a possível urgelicia,. 

' O Gb~e;rno n_ão p~de á.~tori~ações ' pl~~a ·operações de credito com o fim 
de aften.der· a de!;lp'ezas :ri_gorosameJ?.te orçamentarias, e e·im para ?B ,g~astos 
quA nós· âutotizamos, .:Pará al\! ob_ras qlÍe· !llaÍldamos fazer, ma~ sem o do-
tarmos com os· r~'t::urs.o$ .·n_ecessarios. 

o SR; Om'AV!O RoCHA: -:-:: A ' m!'lns·ag,ein · está direita: Ha 'apenas um ·ponto 
.em que. <).iseor.d,~: é sobre operaç:ões de credito p[].ra. installar a 4" delegaci<t 
auxiiiar. 

Q SR. Bu;m~o BRANDÃ~: --'- Sé ·é \1:P- seryiÇo novo e autorizqdo para uma 
cap:.ütl de quasi um milhão e meio de ha.bitantés, não é demai.~ que- o Go-
verno peÇa as . nec~ssarias 6peraçÕes -.~;, credÍt.o para esse serviço. Deve-· 
riamo;:; in<).agar . :se.: é impresci·n~Úvel ou nKo. Se o é, deve ser feito, e se 
não ha dinhéirci,,. porqu~.; não f.oi dado. no o1,çamentO:, fa:ça~-se as necessa-
rias opé~a2ões· . He ;:.é essa a urtica. ·criti.ca que occorre ao nobre depubàdo, 
eu felic't~· o O:overho' porque a. sua f~iciativa é perfeitamente justificav!'ll 
c não . merece censui:-IEt .. 

o, SR. OÚTAv~o RoCHA: .- Reputo .. adia:ve.L Disçordo <le V. Ex ... 's(• nesse 
ponto. 

O Sit. BUENo 1 Blli\,NDÃo: A mim 'Çião· ·parece, porque diàriamer.te es'-
tamos recebendo reclamaçõ'es de todos :'ls pontos da cidade por falta de PO" 

. liciamento. 
A,ssini, essa questão I?arece que devq fica~ .'inteirament<> .f~ra d·as cogi-

taçõea dos tel:roristai( T'em-se affinnaJo tambem que a inconstancia das 
taxas cq.m~'-aes· ê, em'. grande -parte, devida á marcha que. vão tendo, nesta 
Camara, eis o.rçamentos de despeza .par:i. o exercido de 1924; allega.rido-se 
que, diante das ~pert~ra.s do .Governo', · das difficuld.ades f ina-nceiras, .não de-
vemos, de m~do' al~m, a u torizar: ou crear, serviços nov~s e qu~, p'el.o con, 
traria, devemos cortar :ç~os serviço/ actuaes aquillo que fôr poss'.vel, para 
attingirmos· ao de.sej<a.do equ,ilibr-io orçamentario. 

~às, S~. Pr-esidente, os diversos ' relatores em seus parec.eres têm af~ 
firmado e eu mesmo já tive occasião ·cie, em . aparte, declarar que, na phase 
actual, · em que f8 acham os or9i mentos· de despeza, nesta C:lsa do Con• 
gresso, a: Commissão de' Firtanç•9s da Ca:.nara está recebendo dos Srs. Depu-
tados as suas sugges.tões, isto é, a, h1dicação das nec-essidade::: do serviço. 
publico .np que concerne- aÓs mEilh.oramentos, no ·seu 'entender inadi~\>eis e 
que tem po~' fim ' concm:·-r,er· pa,ra ·o geral desenvolvimento do paiz. 

Sinto-me feliz em poder affirmar i'>. Camara que a colhboração dos 
Srs. Deputados;. neste. parti?ular, tem sido a mais patriotioa, porque se pet'-
corrermos q.s. c.entenas·. de emendas em todos os .oi·çamentos da desp•eza ve-. . ' . 
ri.f:carerpo~ que alli não existe as chamadas emend•'l.s eleitoraes ;. todas se 
referem a servigos pjibÚcos e\ procuram at!ender ás reclamações de popu-
lações afasta.das, que · sem telegraphos, ~em estr:adas de ferro, sem eorreio 
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desejam· se intreg.ar na .communhão nacionál. Mas, se como disse a Ca-
mara, a Commissão de Finan\)as, está nflsta phase em que se a.cham os ~r
çam·en,tos das d·espezas, apenas colhendo as svgg:~stÕes dos Srs . . D eputados, 

.. afim . de verificar quaes as medidas necessarias e as imprecindi\•ei;s :__ ~e a 
isto ' tem. limitado o trab1lho dos· respectivos relatores ~. posso fazer a de· 
'cla,ração formal de que ~e q'ssim prOC•3Ú\)rmos em 'segundo turno, em ter• ' 
ceiro veremos o que de ·defi:r,titlvo poder emos fazer. Neste. momento estamos 
ind'l..gando do que .carecemos· e para isso pedimos a ~?11ahoração da· Camara,. 
'No te:rceiro turno, sem c ortàdo tudo que fôr possível;. e para isso a .Commis-
são de Finanças conta com o p,atriotisino de todos os Srs, :Deputa.dos, o 

.que até hoje; felizmen\e; ain<la faitou. 
Sabemos que em épocas de menores .a.pertos ·centenas de emendas têm 

sido rtiradas pelos autores por compréhen·d~rerri a impossibilidade de vêl,as 
triumphar, incorporadas nas leis annua.f'. Por isso, Sr. Presicdente, ainda 
essa accusação ou esses reparos ficam respondidos, porque a . Camara não 
está augmentando as despezas. A ComiT'issão de Finanças não aconselhou 
a majora çã.o de verbas orçamenta.ri.a~f; apenas expoz aquillo que se lhe pedia 
e que lhe parecia necessario. Em terceira discussão ella terá a coragem 
cjv!ca necessaria para vir dizer ·.ao ·paiz que taes ou quaes. 1medidas, que 
taes OU quaes despezas, embora ut<'lis, DãO serão attendidas, por não Com• 
portarem os r:ecursos de que dispomos. \M'tdlt·o 1Jem.) l 

Portan.to, ainda esta causa não tem rel.ação immediata nem remo.ta 
com a ii:tstabilidade do .cambio e com h desvalorisaçã:o da nossa moeda~ 
Tran\).úilizem-se os que procuram ennegrece,r p qu.adrQ da nossa situação 
í'inance:ra. ' 

O Sfi. THoMAz RoDRIGUEs: - Convém assigna~ar que as . m a jorações das 
verbas nãÇJ correm exclusivamente por conta da iniciativa dos Srs. Depu' 
ta.dos, mas tambem por sol.icitações do Poder Executivo. 

O SR. ÉuENO iBRANDÃo: _: F1a.llei em geraJ .. O iPoder Executivo ,.sentindo, 
mais de .perto, as necee.sidades do paiz, .as expõe ao Gon.gresso. Se fôr .possi, 
ve), este as· attender'á; .caso não o sejam, o Gove .. no, estou certo, ·se confor· 
mará com a deliberação do iPoder Legislat:vo. 

0 SR. THOMAZ RODRIGUES: - .Dei O aparte porque V ., E'X. está dfzendo 
que a iniciativa de 'augmento de des·pezas partia dos ISrs. Deputados. 

O ISR . .. BuENO lBRANnÃo: - !Não V.iss·e, só1'lwnte dos S.rs . Deputados. 
0 SR. THOMAZ RODRIGUES: - E'.stá'l11·0S de pleno adcôrdÇl. 
0 .SR. BUENO. Ba\NDÃo: - Sr. ;presidente, tenho ne-cessida de de voitar 

ao caso das emissões,' po.rque é sobre este motivo que se têm desenvolvido 
as maiores va(açoo.s á .acção dos poderes publicbs, em relaç~o á Yaloci)íação 
da nossa moeda:. 

'f 

O SR. 0CTAVIO RocHA: - Aliás, é uma questão de escola. 
O SR. BuEN'O BRANDÃo: .,- 'Pomo disse, e a•i,nda affjrm.o mais uma vez, 

as emissões do Banco do Brasil têm s1do feitas exclusivamente para attender' 
â.s n'ecessida.des do com mercio legitimo e ao amparo da produ·ccã.ó nacional, 



isto ~xclusHiameilte é.eiii:ró . do's ril.s'trlctos •. •ter'mos· da lei. O Banco do Brasil 
- •..-l ·1 · ;... ' ' J .- , ' ' • ' 

emit{i\:t• seqUer', um' to's.tào ·ou .'·U!Q.a ,{)e,ifula' de mil réis, para sa;tisfazoc â.s 
. - ·:,. -1: · , · ;•, -· '.· .· '- ·- •, . 

d·b Theiiôuro; ·_E' uma affirmaçã-ó que ·faço sem recreio de ser 

OciÀ.vro R:oc:Fi:Á: _"'7"" O' ·que ninguem: ainda poz em duvida. 

O SR; BUENo BR!\,fmÃÓ: .,:E~~~J~ algue·~. 'mesmo aqui ,de.ntro desta Casa, 
já disse que os DepUtadOS haviam recebido bs S€US subsi•q:os com O di-

da nova B•rhisi!.il.q .' dó ··.)3ab.c6 dó Bra~ÍI; por ter tido o Thesouro n'ecBs-
de recori'er •a;_ i.ése J;neio para. 8at'sfaze.r as suas o~igaçõE's .. 

Ex .. , não ·. aduÍ-te>Í"e·. o meu aparte. O que diss€: 
querendo, p-rovar que j-á se •estava f.~:i:en.do ~mÍs.são no Banco do Brasil, 

" . . . 1 ·r·' 

os subsidias_ dos Srs. , De.i;mi:ft.do~ tinham sido ·:pagos -com as· notas des,t~ 

; e ísto -é um fkc'fo. 
SR . BUENO BRAl\"DÃó': - ffilstou reproduzindo I~à.Ia.vras." .de::V. Ex. sem 
persc.ruta:r as !luas intenções, '!'li-ata-se de u1p.a questão de fàcto .. O 
o a,cholJ. legitimo o amp_ar0 é. producção e ~~ Congresso o a . .ltor!zou. 

SALLEJS F:rL!lo: - CNinguem a ccinhe\1e. 

o •SR.· BuENO I;!RANDÃO .:,: - Vin1· resp:ond·er o ap.arte de v .. Ex .. Se a !e~· 
o, Governei .a ·a.mpará.r a '~roc1ucção, ess,e seu ·[l)cfo é leglÜmo e legar' . . 

ao nosso acto uma signific.ação que elle não 

Affirrri.o de novo, . Sr. ,iPre;siderüe, que •.o Governo, abs•oluta.J1lente, não tem 
-ao baneo e·inis~Ór })ara· atten'der ás ite-cB.ssidades da administração 

todos às seus cornp·romisso~ têm sido vagos, com o producto da aruoe-
clos impos-tos . 

'S~Nl\.:· - E' urpa. verdade 'que se verifica á luz me-

SR. BUElNO :j::RANDÃO' - Mas, ·a.nega-s€: ·O .oanco1 do Brasil tem e'mit-
e as emissõé~ tot·nâm-se incony~rsiveis porque j:ámais serão trazidas á 
te. 

Ora, Sr. P.res~dente, seria: :emp-resta~ aos responsaJveis por. essa emis·são_, 
Presidép:ti>. do ·BanPo do Brasil e ao Ministro da Fazenda, que superin-

direcúimente' 'essas operações, um prodedimento inqualificavel e' 

Posso affirmar.' á Ó\L~ara que, a~ . notas emittiãas, nos térmos da lei. 
ampa.ra.l!' a produ:cÇão, · para attender ao commercio, par~ red:escontos de 

compe_tentemente abonadas, o ban'co as tem em-i:ttido; nos 
pr~cisos de se11. contractb. 

Mas ainda posso dar um~ riot_iei~ que, tal'V'ez aleg,re a muitos dos Sr8. 
''"''" ''""']~ . E' que den_tro de 4.8 horas, ou ·na~ seguiJJda~feira; o banco terá 

mn:,,'contqs das c~dulas emi-ttidas pela Carteira de Redes~ 

i,;,! 



'f . \ .~ . . . ', 
o.-a, . ql1em Te tira ela citcü):a\iã? qe,rc.a: de 300 'mi.l 'c'?.nto~ élessas nalà3 

não tem abs.b!uta.rnent.e o i,ntu1to: ile i~fla;cci'm;ar : o ,.meróado ' .r.n()n ~fario ~ 
emissõefi successivas ü não 'autoriza,oa,s, (Mwito· ''bem .Y 

O SR. DYONISJó'· BEN~s: -'- Ampiuou à ~ PTodll,C:6ão '.e já / oi pago. 
O .SR. ~T,TENO 'BR'I.NpÃÓ: -,As n'otas ' eh).)ttida~ ·· ·eom , e.S~·e . ;p'roposito :i1 

produziràm .o: .se·u effeit~ legal L' ];á·. o. Cf>·~m6,I1eio $é desafogou, jâ os lavra-. 
doTe,s ~not~na!iwain '·a~: ·:;;uas trap;as(:õ'~s ; e :~ · .bando, hoé terinos qà lei, ro 
ihinip:r jmimto .éle suas obrÍgaçõ~s · coptli'âctuà:es,, •. r_ê~g!J;t'ai:'ã, : ip(iinerando, ee-m 
de. 300 mil .. cont~~ ·(Úuito bem.)' . ·.. . · . : . ... · · 

Ainda · ~ut~~ drcurüstanci.a:; -disse .iue 0,: G(>verh G, peld s.eu iw~üLlimen~~ 
pelos seus ·a.cto·s, pe1a· sua".àtütti·d~,: ri~.;, .'pÓ;dé· deix~r de inspirar la mais = · 
pJeta confian:çá á·· Na~ão. htf;oÍ.~.iJ,os : ') .::6 . ~r .é·.~r~~:Jél:erit~ <la RetnibHca, com~ 
aollabor(lção .effic~ênte dos s~:u·s :rii;Ms.tr'Ô$; ca;d~ · uin i:ieLÍes ií; ·. _frérite do ~. 
P,aTtamento :qi)_~ SÜpedntimde; terii 11)0n°tà'do .guard:o( ao ''1\h'eso~rb.;' tem ]!!~· 
cmrado econo:riiimr ~ n~ais po~sivel e. não t~in ~ffeêtu(Ldo ga·stÓs .qu~ não 8!· 

' . ' ' • • . ' I , . ,. ··r ',,f 

,jam rigorosa,me.ri te legaes. 
0 SR. ::J.iLYS~U Gurt.c;IERME: - Nã.0ha ~u·erit 0 não · ~ee?n1Iei)a, 
O SR; SALLES ·FILHo; ~ Toilos ~s;· g,o~~r~ó's: . . 
o . SR: BuENo BR.~NoÃo ;,,•,;_,...: 'Não es.to;,; '.:I>r:o,d~r~:Ô do a~cusar a P.'etihum Ga. 

verJio·; estou me referiüdo a· u~ · Úir;tq. · , ... · '' . . 
·o ·sa. ·sAi;LE: 'FíLEo: .-;- F.actó'.cJiie: é .· 13lémentàr .w. q·u fulquer go:Ve•:no. 
0 SÍl . . ;BuENo BRANDÃO: ' - Aqredito _., Não ést'ou •Pedi~.g'O i~~-i;iÇaras (l!t 

isso. Estou àve.~as Jnforma.ndo á G'amara.· · 
.o BR. SALLEJs FrLHo: - ·E,stlá Enihente.ndi:do. 
o ·SR. BuENo Ba.ü<i:lÃ0: ~ Não 'eslá s·ubé'D.'ten:dido, 'por:que a ,,n·h 'l"d~, 

.. llús .homens p·ubHcos ~ :mulfas vezes. 1posta em ' dl!~ida. m~smo a:tiui na Cl-
mara. O.s seus aotos siio _desv.irtua:dos, .. aS; suas Ínt~-~~Ões , não são '' J~tpl'l'
):lendidas. 

· Se se falia em lfma Óperação ~:qe JUàlo'r ·:vulto, '· di~?!'l Iógo " Ü.ma ~~· .• nd~ 
negocia ta.';·,. 

0 SR. •SAÍ,LES FILÍi(): tP.or .min'ha part~ déclaf.o que n~o. ' ,ouvi ait!f 
isso aqlii na . Carriar.;c. 

0 SrL BUENO BrüNDÁo:• - .V. Ex. n'ão pÔde ÚE).ga;r a evidencia. Se E! 

não diz na Carriara, diz-se na .impr ensa ., 
Estou fallan,do p"Lra. o paiz. 
0 .SR. EURI?O DO VALLE: - Nem ·v. Éx .. ,decl>ÚO)l que "se d;iz'a nà CJ-

1Íl1ara". 
0 SR. BUENo BRAN';Xo: - . Aqui taimbei;n se iall(L. .Tem,se àttribuid,O l!l 

GoV'eFno, a'qu'i, actos cri.Ji?:i·n~s'oS ;·. te~.! se·, ~it(i que .ô Goverri~. t.ií ou qual) ~ 
deshonesto. Essa phrase tem sido proferida aqui na .. oe:;ar-nara, e,mbora com 
.protestos immediatos . E poor isso não é demais que 'eil .ven'b.fÍ!. q;gora, r~PJ

tando essas affilrmações, chamar a àtt~nÇiirà do paiz e . da Çamà.r~ dos Srs. 
Deputa dos para os a.ctos dv actual 'Governo. Porque1. amanhã I'Ju d~~o«. 

elle Se!'Ú, quem' sabe, acc~sado injustam~rtte .. 



o SR. ELxsEJu G'uJi.;.{Eik~rk: : ::.:,_.. .::m.•.-,iáêvit.avel. 
o SR. ÊuEN-'0' B.IiANo"i~; ~ .. :PÓà~títo·; : Si' . . ':E>residerite, contiri•uo af~irrirado , 

• .' ; •·• •• r · ' I,.\ 1'· . . '•' · •l ... - ·. · . . · . , •. 

que o Ohefe •<13: NaÇão',_ auxtJiado ·.:pelos seus miÍüstrbs ~ 'c!hefes de re-partições, 
tem oroc1n~á;d-o impl-imii na admii~is.traÇão a : niai~ rigoPosa economia· .. ,. - '·' 

~~ S~~ 'DibPTJ~AÍ.ro:. - ':\!)~a ~ a , imp~_esáão geral.- , , 
o SR; ;:$-uEJN•O BR~NDÃO: - ':- • . aõ mesm~ pa-sso que tem desen;~ Ol1'ldÓ 

uma act :vidade pou~o oommurri: na f:isealizaçã.o e ii.rrecádaçiío das ren'das ,:;u-· 
blicas, e OS: -; ·esultados -~eSSl;l ' at~it~de • nós ' ~emós todos OS d:as no~ · jorna8s.,. 

o si: Euruoo oo VALLE: - São puhJ.icos 'é ,n'otpr;os··, 
o SR. B,UENGÍ_ BRANDÃO.: .- . ~ . con.~tÜfl-ndÓ . ti -'e'l:evayã,c( das' rendas.· publi-

cas arrecá.d;;t.d!as; e1evà.ção <iue àinda .·não· pÓc1~ ser attrihu ida. ás n'ovas· tàxas, 
_: ·,· • ' . ' • . . .; ··' ,, .' - -· : ' . -. · ,. ,.J". • • ,' ~· •• • • 

porque El)stas só agora :é ,qlle· esta\' sen'do ·cohraJdos. •Sao, porti(nto, .,impostos 
antigos ~elh6r. :~:redadiidos, {!o·h~oái-'ndo ~rnbe!fl· para esse facto a-iis-p!cioso 
o desenvoivirne'h~cido iiaíz: E' gnaça{ ·:~ esse augrp.ento, é que o' Go.ver iw tem 
po~!do fazer .,face ·aos :'~north\\s e~~prr>rtlissós orçlinJentarios: 

' ~· ·.'. '· . .. 
0 SR. ELY$ETJ ,\GUJLHERMR: .;-; Que en.óontrOJ,L . 
O .SR. BuEJ:NÔ Bfi~NJ?Xo: ·: 1 Porque, ' Sr; :P~~slderirt~,- nós nos acb,amos diaÍl-

te de mna situação ·fin8;ncé:ITa,. p!t'em'ênte. · ' . -
0 S!i, ELYSEJ~( GUILHERME: ,_,;..: A herançà_ foi terr.ivel. 
O SR, Buimo , B.RANDÃO·: ·....:. Verti. de ··longo tempo; des-de que nos consti-. 

t.uimos em hll:ção irfdepé,n.cl.~t!:Jé. -E' o trjb~to \l~e pagam to'dos os p·ovos ell} 
formação. 

Sr. PrE~Siden'te, esta.va fiU -{l,e~envo-lvendo- co.ris1'dera:çÕes no ·s·e~Üdo de . ' . '.. . ' • . . . , .. 
demonstrar .. que ·O' Gove-rrio te:m- ap•pi.Jc:;tido, de accôrd!o coi:n a lei, os prOçbi-
ctos dos irnpo~to's, sem os 'desviar para outras despezas. E quero .ai:nd!J, dj3et· 
á Camara e :i~ ' P1)oi; q á e o· -honr~do Sr. PresiÇ!:ente da RepubJ.tca, desde ':o · Pri.-. . . 

meiro m!)I;nem,toi tem fixa;do a' ,~ua a,tLen?ão para ·a. nossa si-tuação -financÊlira. 

O seu primeiro ::Lcto fol dirigir uma ·m·én:sagero a 0 Oon'gress_o, mensa-~em· 
essa .q_ue tem _sof:;f'rrdo, 8.;9-.Ui, d-iversa~ cJ:'!ticas~ - em. itrue ·se pro,cura aftribuir' ao 
Presidente da' Repub.Uea, áo Ministro da Fiizenda;: o )ntl!-itci de at~rar sobre. o 
(lavemo passado· a respónsah!J.idri:de da. má situaÇão 'fiilan.ceira em: que ' !los 
debatemos. Ma~ não foi est~ a ·r~zão' deterini~'ante. S. Ex. quiz fallar cvm 
lranque~a a~ p~iz, q\.til(: diZe-r qua~~ os co~prornlssos nacionaes .e CÍ\laes os 
recursos !}ara solvel-os . (Muito bem~) .,.. 

Todos ri.Ós ... sá:bemcii;: que exaffii·n~-ndo os nosso~ ;orçament_os, estudando., as 
nossas despéZa.S,_ n'os ãeffontam.os com cifras de grande vúHo,- ·e <J:Ue -siLc a 
oo:pressão das noss-as 'necie~s>dades iúJ.lludive's.: 

: Basta affirrnar ·quf,' .'o ~erviç~ dá. ~oss~· div:id!a pubÚca; inter-na · e ~xterna, 
por letrás, .apoúces; -el.c., '!~t ·-pagamento do funccion:'l,lismo e o~·tryts. -desl)<lzis 
irradiaveis; ab9orvem n. qlfasi totalida-de de ':uma receita, · de modo qu~ qun,;J 
nad(L rest_ai gara -serwiços novos. 

Se a deg.peza ordinaria q)laSi - s~:n\..pre asce;ride á fixa,da na-s Ieí~ -annmts .. a , 
receita, 'Por· sua vez, não atti-nge ao3 nossos cal,c:ulos se)inpre opUmistà_. ComÇJ-
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atte_nder, e·ntret~to; a .o~ mel'h'oramen tos ina:diaveis: reclam Sfdos .por essa 
população de trinta. milh~es de habi ~àntes?~ 

'o .SR. SALLEls Frtr!o: ·"""'-·Esse., o. próblen1a .que não pOde ser a:diàdo. 
o SR . . ~um;r,o :BRANDÃo: .~ Mas, ~{\i;l,fl:o de ~arato qve neste ex'ereiéio, d~

v~do a i'.a•usas · que já 8n'u.mer e!; se possa a:ttiri,git. a· cifra ·orÇa da; ond·e iremos 
procul'ar recursos para attender a . ··esse · . in~úi.ora'.me·ntos? · O~ recU:rsôs só no~ 
poderão vj<r do augm~:nto dfL nossa ' producÇ[~, do t~~b~lho naci·;nal, amparado 
pel~s· poderes , .publicos. · · ' • ' 

·•E é isso que o GL>v.erno., estJá . fa zendo, mas o r'e~·ultà:.do· de s•eu esforço só 
lep:tamente p~de~i'J, se~~ Çlbt\(lo~ 

E' ~·eal}'te doe 11111'1.' sitvação des·tas ,qu~ ain~a se vein acc.usar o Governo 
de ser i-ntmigo do fuv.ccionalismo publico,, quando é .certo q\le o Governo 
passado j'ez. e o actual clontinpa, a fazer face a uma tabella wddicionà1 de 75 

.. mil contos. para , o furJ.cciona.Jis.mo, para augmen'io iie· \,.'encimentos, citra que 

.nunca se .gas-tou,. em ]Jm exe'rcicio, par;a todas o4 estra da s 9e ferro e muitas 
obra~ novas. 

O SR. ELYSEU (}urr.HERME: I'-: Embora seja isto obra pr dduc tivà . 
. () •SR. BUENO BRANDÃo: - ';E' :p•f,oposit o _;da _a dministração a r reca dar mais 

e gas.i:ar ln.enos' que for possiv;ef. 
Não podemos; portanto, Sr. ·:PresidEmté, ·~bsolutame·nté n'os desviar desta 

ro\a, que o proprio Pr!!sidente traçou !"· os s·eus .Ministr os seguem, o que 
tambe'm devemos fazer, contenido , as despezas pu~licas na' quantia necessluia, 
exclusivamente para n. movimenltação da maehiria gover narp.enta l ; 

0 SR. ÜC'rAVI_Q ROC'HA: - 10om o:: Il).enór a~eite pos•sivel. 
O SR. BuENO BRANDÃo: .- Moderar, tanto quanto pos.sivel, todo~ os ser· 

viços, melhorari1ent ill! que désejavan:i:os ver r ealiza dos em curto prazo no 
paiz . 

. E' esse o proposit o do Sr ., Presidente. da Repub!ioca ; •é esse- .o s.eu pro· 
gramma de gove.-no: e um . 'progr aa:nm.a de governo, entidade unica. 

Não vejo . o Min~stró da· 'FazEinda, da Justiça, da Via.ção, da ,A,.i;Ticlultura,, 
da Guerra; da Marinha ou do .Exterior ... 

O SR. üc~AVID RocHA: -'-- Bas·ta o Pres·id·ente da Rep.ub1ha ,qll;e'rer, como 
chefe -do \Executivo . 

0 S~. BUENO BRANDÃO: ~ 0 St. Presidente da Républic?-; çomo chefe 
do Executiv o, traçou c. seu pr ogra m;ma de Governo e con vid'Ou 1pa,ra rea.ll· 
zal-o, ém -cada ·uma das pastas, a amigos s·eus, brasileiros .distindos, que, 
conhededores desse programma, .seguem-no ina ltera?-amente . (Apoliados.) E 
Sr. Presidenté, não serão. essa.s accusaç.ões a que me ven'ho l'efer indo, não 
serão a~ criticas malsinadas que virão dêt~ o Go·verno na mardha ·por ellf 
delineada para. a sua \ida. constitueional : elle, o Sr. Presiden te d.a Republica 
e os · .seus Ministros, iegui-rão, · i:rnpertetritarhente o .pJamo traçado , Posso 
affil'mar, ainda, Sr. Presidente, que existe, no Gover·no do paiz a mais 
absoluta s oltdariedade, qu:Sr no terreno da poÜt!pa, ·quer no u .. ·reno pJ opria· 
mente da admin'istração . (A p.Oia.aos .) 
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A acção; .pà;rtant'o, do Sr. ~inistro da Fazenda é ;refle:x;o da vontade do 
Pres:dente ,,da' RepubUca, '<muito bern) a aqção do Presidente do Banco tlo 
!Jrasil, na execução ,dq, parte que· lhe' ~be, é cumprimento do programma do 
Sr. Presidén'te da: Répubiica .. (Apoiaao-s. Muito bmn.) 

O SR.' M~TElLL~: ÚrN~oR: ~ · :Pro:~~am:ma que é não. fazer" cousa alguma, 
excepto ~missões. (N ã0 apoiaaos.) 

O SR. BmJNo· BRANDÃo: ·...,.. V. 'Ex. n.ã0 ouvia o meu discu~so. (Apoia>do.s .) 
Affirmei ·que ~:4' ;sJ i!co :não. emittiu uma nota de ·mJl ~é os pa~·a ~s des-pezas 
otdinarias ou extraord::r.ali<J.s, e V. Ex. poderá examinar a ·es(ftipta do 'Ban-
co do Bras.ii: ' 

Estou a u t orizád·o, Sr. Presidente, .a declarar ·que, quem quer que .duvide 
das affirmações ::q)o~e yertho. ·ra;zendo, p,odei-á se dirigi·r. ao illustre Presidente 
do Banco do .Br:asÚ, qti·e·:'terá . o ma!or · interess~ e~ dem~nstr:ar ·a. lisura de 
seus acto~ :· (Apd.iaà~.s. 1Wuit0 bem.) .. 

O SR. Eumco DO VALLE:- V. 1Ex. não. precisa insistir nessa ai(:Di-rmação. 
o SR. BuÉNO BRANn.A.ó: ....C. PFocure, t a mh.ei:n, o Sr, 'Ministro da ]fazenda, 

que exhibii'á . a pràva do~ument~da da réct idã<;> '.das medidas autorizadas por 
S. Ex. 

O 'SR. ücTAVIo RocHA: - Esta P.eclamção de V. ·Ex. é m uito republica-
na e muito digna.. (.AP,oiaàos ·: Muito· bem.) 

O SR Bulimo BRANDÃO: - Aquelles que duvidarem de min'has affirma -
ções, procurem 'os dous illustres administradores, que terão o maior p razer 
em lhes prutentearem todas as op~agões fei·tas pelo Governo. Elles ·não re-
cuarão .deante daquella:.> que ·foram feitas com usineiros de Campos. (Apoia-
dos.) Aliás, Sr. PI-es:d~m t e, essas operações ·foram feitas em 1Maio· 'deste anno, 
quando ainda não h a via Banco Emiss.oor. .Foram em Ma io, pela Car'!ei~ 

·de Redescontos, fmam,. ope;rações commerciae~ . . ··. 
O SR. MET:\"~Lo JtJJ'.!roR: :~· .Operações hypothécària.s, contra os esta tutos 

co Banc!o. 
O SR. BuEN~ BRANDÃo: - Operações commerciaes . A gara n t ia foi hypo-

thecaria, o1 que n1!:o desvirj:ua ·a natureza C.a OJ?eração. 
O SR. M!;TELLo JUNioR: ..,... Contra os estatutos do Ba•nco. 
O SR. BuENo ' BRANDÃo: - >Os e.stàtutos do Banco s6 permittem os em-

' preRtimos mediante ga-rantias seguras e reaes. 
O SR. E'imrco Do VAr;I.m,: - Garantias que não desvirtuam a· natureza 

cornmercial da operação.: 
O SR. Bum:No BRANDÃo·:. - Foi uma operação commercial m t[itQ. commum . 
O SR. M:ETELLo JuNroii: - A prova de que ·não está cer to; é que as ac-

ções do Banco .estão cahlndo. · 
Ul\I SR. DEPUTADo: - Estão· duas vezes aciina do par . · (Ap'Ojar'tos.) · 
O SR. BUENo BRANDÃo; - As pequenas osc;Hlagões não diminuem o valor 

e a: solillez desses titulos . 
. O SR. METIDI..Lo JuNioR: .-:-c- Ç~nno o C'ainbio cahiu. E a condiçã o pr~mor

dia! para levantar é ter ca hido. 
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o SR. BUENo BRANDÃo: 0· cambio. s~ ~ot~fl.'J.,iia};iâ:; -,ci.esde que as me-
'didas do Gover1~o produz~rri ós ;resultadÓs es~(l~:Í:dos: . À~uardemós .. os acon-
Ú~cim~ntos. Não insista.~ os -~obres Dêputà.dos que . me co~t~a:dize~ a de-
prkciar Ós homens que gove;rnam. A n:ossa,. -~it~aÇãei J:i:a.· q_~ ~~l~or~r. clesdt• 
que haJa patriotismo, desde . que ·· ·téiál~m~·s .confianga :- rios · récúrsos de aue 
dispOmos e nos homens que gov-ern~~ : JA,v'oiaàos :.) ·· ' . -

. O ·SR. MElTELLo J1JNioR: ----'--' b . Ilrasil. nunca estev:e na s\fua9ão em (Jue s1 
ach~; isso. não . é . d~vido -i nossa f~lta Í'i~ pa_{ti otism.ô,. bu-:· e~tãp é .devido á 

-faltá de patriotismo áo GOve;rn_o ,_ ',··'1"·, 
0. Sf.· BUE'Np BRANDho; -~'Isso ê plÚ'-[! Sf\ .: 
0 _SR. LEoP-oLDIJ-w DEl Ot.Í;VEIRA (d/lri[!i~tçlo " ie ao 

V.. Ex. está fazendo· derrotis :t~J.O. ' 
o SR. MET~LLo 'J-u:NroR : -~ :~ãt): apÓia4?:i'· sou "op 1?, 1;n':s~a·df! nat'iir.~za . 
{), SR, BUENO BRANDÃ.o! -- N'ós que conh~-cemOs as' nossas possi]}i idades, 

_:não pod~mos. nos '-Herr'or:s_ar·com.' .; tsituaçã(;. · ·· 
· · o SR. METELLo_ J1mro!l:_ c.; ;yv·.-· EÊx . --estão 'razEl~~o;á:: vcimlca ,das Jlossi· 
:bilídad~s, n~s .. quEoremos a :·:i}o!itlcà. da . yerdade. 

o !3R-. Btn;:l'io · BRA.N~Ão: ' · . ':kstamo~.: faz~~:dÓ ' i~, . pol\ti_c\' real, J•usitivn, 
._.-a política com os numeros. 

, O SR LEloPom>:t,No DE 'OLIVEIRA·:. (P'a7·a, o ~r'. Métello .Jwnii;pr·:h - V . Ex; 
. não ouviit a eJ_posiçã:o· do ora,dQr, CJ,UG_ f,~llcm ;: brilhantémeht~, ·sobre tudo 

O ·-sli. FRANCisco LP,EliXoTo-::: ."-'-.- V. Fx , chegou tai·de -€!' .o nobre "l·?ader" 
não " pó de repetir o seu diseurso para V-. Ex. 

· o .SI{ ;zo-RoASTRo DE .AL~JüÚil:Nd~: · . V. ,Ex. deyia: p~iJ~1eit9 ~'er -o clis'cur$g 
,Pó orador. 

0 SR.- METE'LLo JUN-IOR:· __:_ V~r .. EEx. quererp. '.que:} eu faça a )ninha opi·, 
-r.iãi:l pela voz 'de ·"leade'r" da maior:a? Pensam VV. EEx,, q,] e não sei, 

. . ' I ' 
..situa_ç.ã:o elo,• meu paiz interna e·cinternà.cio:cal ·?'.! 

'O SR:· BiJEJl'ià BRANDÃ-o: .....,_ ô 'G-o~ércno : hã6 faz a PÇ>líti()á- das' póssib i l 'd~dé~ . ~ . . . . . ·, 
~aB _a pblitic~ ·da · r_ealidade, ,à·, politicà positi:v:a , • 

-O __ SR. METELLo JUNioR: ~ Cóm 0 càmbió a ·4. 
·o· SR. ;BÚEú<r'~ ·BRANDÃo( "'- Isso é .um inoidente •. 
O SR. ' METELLo JUNioR: ·-- :Nui1ctt .visto. no BrasiL :<Trol!u.,m-se mrios 

·~ •:.: 

• \) Sn. PR~SIDF.~TE: - Atten.<;;ãO! ,.,. ~· 

o SR; BúENo BRANDÃÓ i :..:0. Não esta riios ' 'r~end~: p olftlca de j-,ossibilid<tdel• 
-repito, ~as rie f~aÚdade. :··B~stà. q~e aÜenc:k~Ós para ';;,· v~l~i:- dá nossa. ex· ' .. .. . ., ' 
port;:u;;ão, para. o y'olume dos -gerieros e~norta.veis;· para o ·.valor dos nossos 

_p;roduct~s nat·ur'aes par~ ~e~fi~mOS'-l;o's l•é~ , reconfod~dos, (~püià.aosj para 
' ,· ' .. ·. ; ') ' . . .· . ' .. 
(]_Ue nósRas -esp~ranças n:..o dLrninuarri, P!Lra que .a :r;tossa. cre:r;t·ça_ não se en· 

:fraq)leça. Hoje defrón~amos com ' grà.ndcs difficuldades, mas \Émharrros co· 
,;h,g-kfu.. ··· (liJ:Uito 1Je·n~.) ' 

, - ? 

o SP . METELLo JuNioR: Não fazendo orça.riientos. major'l<~os-·. 
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o SR· BuÍÚ:No'~I3~~"-~oi?\ : ... V < ;Elx .. :c,stã enxergando defeitq na criança 
rites de'na:scer. : ]]s~amos ,Tio': peljop.o aà organi~ação orçamentari'a:&ujeita a 
Iterações '[u"onselhadas pe~o esúú~O;; . 

Está ' p'éricla. · ai\i:ecipa)d~, .Jbnge de fr~vor:ecer a q u~m a faz, demonstra . '. [' . : ... .. 
inanidade dos argume,ntos: oritic!J,r ··orça-~_erÜ'OS que 

azer criti-ca. inJusta, Os orç~i:ne~tQp' ~s{ig : eni ;segundo 
nã.o estão feitos, é 
'turno, ·-temos ainda 

m tercéiro tu.rno;· ó mais · in\.pór;tal),~e:: e' d'efihitlyó • 
. n SR.. ZoRoAsrnp DE A.r..v~iti;;~a4': ..L ·c:F.oi-. por (sso que. pedi ao Sr. Me-

_ello Junior que lesse: .pr~rríeiro ó· .• dL~cUl·s·u 'do ·nobre "leader". 
o SR. BUENo B.~ANnÁo: ~ 'Res·p:orulei'ld~ ao Sr .. Metello Junior, declaro 

u~ não faç'o o mel! discurso b~zeado ,eÍJ;l . possibilid.ades, mas .s,!Ín- em nu-
edos em .algaxismos, em factos que Íúi::> .poderão ~er' .cóntestado.s ,_ 

O SR. ELYSEU r GÚIL:E;tERM·E: .·,:· V. .Ex. j'á provou brThap.temimte.' 
i!poinroos.) 

O SR,. ]3UENo BRANDÃo: · Est~~ - n.imer'os e doc·<.~mentos fai·et transcre~ 
.rever ~o meu discurso e 'uã.o .'os, l•ere\ á Camara para·· ;não lhe d;~.r. maior 
·escnvolvin1ento, o .que a po<i:erla .J;aüg_ar:.' (]!{ão. :apoiados ge~aes.). 

o SR. NELS.oN DE S~NNA: ~ \7:. :Ex:· \~,rP. f~ito uma exposição clara,_ ma-
nifica, brilha p'te: . . e • • -

o SR. BUENO BRANDÃO: .,.- Vou.J.er .á ('amara 01'\ d:'ldos refer~nte8 á nossa 
xportação' nos primeirÇJS rp..e~e,s do anno .. Elles são e:Xip.r'ess:v0s e 'dispensaÍ:n 
_omrnen tarios ; (Lê) 

"Pelos i:Jados -d~. nossa e:fpor;tação : :(lOS . quatro. primeiros me-
zes do ~nno •. de Janeü'o .á Maio, a·s ~emessa:;;, riar:a o ext·ràngeiro at· 
tingiram a ·.!);13.'11.7 úineladas; contra, no mesmo pél.-iodo, 808.0,15 . ' . ' ~ ; . ' ~. 

tonelaP,C:.~ em " lii~2_. n7.31.4 em .1921l, 806.009 em 1920 e 445.5·37 
em 1913. 

"Isso r.epresenta,;. sem .duv~da; - di:li o "Jornal· do Conimercio", 
I . • 

do RiO. .. - um ".record•,• pa-ra o nosso . commerç'o exterior, e pr·ova 
que o p~iz tràba.JÍ1a:, e sé: esfÓrça cada vez mais. Não . disp~ndo de 
outros eleme,nt·o.s partt -~. 'balança de contas internaCibntteS, exporta 
cada vez m'ais, p.:nJc·urandÔ: à.ssim obter .a maior so:nima' possív-el 
de disponibilidade __no ·:€xtr\ingeiro. 

Assim, as remes~rus acima. 1·eferldas, produziram,- en;i rp.oeda J;lU-

ci.onal, 1.225.29'9 çoiitos em 192'3, 6 qu~· rião deixa de ser tambem um 
"record", contra 859.,5-54 coi)tos ·em. 1922, 60i . 774 contos em 1921, 
809.356 em 19120, 368.750 em. 19l3. 

6 nosso e~forço ·é_ tão gra~1d; que:, à.peza-r dá dewEiêjàção. da· 
moeda e da · baixá do éá.mbio, tcJdo esse movimento repr_ésentou em 
moeda ·inglezâ 2·8. 993.000 libras esterlinas, contra 27 . 063.000 em 
1922, 22 .'745. 000 eni.' 1921, sõ tS:ndo sido maior em 192Q, quando fof 
de 57,609.000, mas · ficando a:ciína do de 1913 que ·· nã1J passou· à e 
24,584.000. 
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,Compa,rando com o mesmo peri!)do de ' 19,2~i. verifica~se que 1 
nossa. exporta.ção em 1923 foi de mais .105 .102. témeia:das, mais s: · . ;~; 
contos ,e mais 1.930.00Q_ ·lib.ràs. 

O café representa mais da metade d~sse mo~imento .geral. !)x, 

.portamos. nos cinco .:ttn•:_rp:e!r6s mezes 'do · a.nno 5. 866.0,00. F!.~ccas, cJn-
~ri-!> no mesmo período, 5.242 .. 000 om 19·22,· 4.941.000 em :192.1, ·L :]OO,tl 
em 1920 e 3.596.000 em 1913:.' 

0 valor correS1JOnden>te da '"':portação .elo c~fê' a:ttingiu a ""S .!i 
contos em 19,23, contra ·5·69. 7128 ~rri 1922, 3Í•5. 094 em 1921, .,!,9.:i' 
em 1920 -e 188 .. 205 em '.Úo13, O ·~aÚ:>i; da expo<-tação .do café {L! . • - 1, , . . 

moeda irigleza. foi. de 17.5.45. ooo oibras esterlinas em 1923, 12 .'I~U~ 
em 1922·, 11.921.000' em '1921, 28.455·.000 em 1920, 1~ .. 347 000 fll . ,. . . ' 
1913. 

A \rnportaçã.o tota:l nos qua.ti'o pri~efros mezes, ·accusou .i.>!!f'll 

augmento, rr's foi de 1.368 , 66'2 toneladas; ql,tando, no mesmo p!· 
ri-odo, não excedeu de 1.286.400 em 1922, 1·.,177 :976 em 1921, Ui!.Zll 
em 1920, 2. 48~. 344 em 1913. · 

O valor das mercadodaa importadas cresceu, .t;~m virtude <l.l 
baixa do cambiÓ. ,Ainda t'ivemos de desembo~J;".,' 908.926 contos ~~ 
19•23, para pagar 21. 4Z9. 000 .esterlinos; ' 577.455 contos 'etn 1922, (Y.Il'l. 

pagar n. 2:17:.000 libras, 873.28.6 é~:rÜos parã,. pagar 34,. 272 .000 libr.l! 
,t:m 1921, 586.609 contos para ragar 42.062.000 libras em 1920 ~ 

437.499 cÓntos pm:a pagar 29 .166. 000 libras em 191~. 
Desse modo, nesse período de cinco mezes 'tiv·emos um l ~l 

de 316 .'772 contos .:na, baJ,anda m ercantil, corl'esponqendo, ao ~11-
bio médio da época; a 7.564.000 libras. 

E·m moeda :nacional, o saldo é Q.os maio·res, mas a alta das m{l'!-

dat~ extrangeiras mpdificou .. sU:~ po~'içãci quanto á moeda in;::leza.: ~ 

outras. 
No mesmo período do anno, esse saldo foi de .2·82 .099 (".!!Rl•l! 

ou 8.846.000 libras em 1922, e em 1921, houve ''def'olt" em yez ~ 
w.ldo, e q1~e subiu a 271.5,112 contos ou 11.487.000 librv.s . Em 1!~~ 
houve saldo dê 222.747 cOntos ou 1.5·.544.000'Hbtas e em 1913 !lo'.fil:ll 
de 68.745 contos o,u 4,•582.000 libras. 

Assim, o esforço de repara:ci:io vai sendo grande. NCJs . cinco prl-
me-iros mezes do ann,o, a.p-esar da depreciação dos nossos • ·a[~rrr 

padrão, conseguimos obter, na troc~, de mercadorias com o ,.xtrno-
geiro, uma dispon'hilidade., de 7. 564.000 esterlinos, o que ~on<c;tu!rn 
mais um factor de norm~lização da situação .ainda decorrente !la 1• 
quidação das per turbações provocada!! pela guerra~ 

Isto feito, Br. Presidente, e para ll€'monstrar à oper.osidade do :~ml 
Governo, e de seus auxiliares, nomeadaxne:nte do seu distJ.nctü auxiliar à. 
pasta da Fazenda, vou term'nar declarando que as medidas admhl l' ,·:.··\~ 



511-

N"-Li i B em pr.atíc'a pelo l)e;partamento óa Fazenda têm produzido os me-
Jhores resultados,. ao pon,to de já te+ sido publicado o balanço . definitivo do 
prime:ro trimestrll deste anno e, d!)htro de poucos dias, talvez Quatro . ou. dn~o 
!J paiz e a Camara terão ·conhecimento com:pl·eto do que ·se di.spendeu e ai-
r.~capo)i no J?.rimeir~ semestr~ encerrado a 30 de Junho. 

I 

O Sri.; MEmL~o JVNIOR: - E' o. bom serviço d:<tJS pt.;rtidasdol:wadas. 
0 SR. $UENO BRA:('ID.Ã!O: "7' .Houv.e, alguem,.,qrile ma,nciou fazer esse serviço. 

Hoje, no Thy.souro . e em, :todas .~s· 'repartições annexas a doptou-se rui escri-
pturação 9 optiJ:nO systema de. partidas d~brada~. 

O SR: METELLo JUNioR: - Estou vendo,. que estamp·s l?r.ogredindo ... 
O · si~. BUENO. BRANDÃo: - Vamos progredindo, a despeito C:e todos os obi-

' r • . 
.ces trazidpe á ·admÍnistr~Çã.o. O .Governo teín sabido superar todas as diffi-
eulclaC.es .. 

Sr. Preside11te. ·vou termmar declar·ando . á C amara e ao paiz, especial-
menl~ àqueLes cl,ue combatem a acção adlninistrat~va do actua.l Governo. . 

O SR. METELLO JUNIOR: - Não o combati ainda, mas vou combat~?r agora. 
O .SR. BuENo ·BRANDAo:- ... que o I"Ombatem mas ·que o hão de appaludir. 

dearüe da ~~denci<).; dos factos,, que o ISr, .Presi·C:ente da RepubHca tei? 'um 
programma· de gpverno que vae executa!lldo com energ1a, serenida:de e segu~ 

Jlança, confie,nte nos resultados de seus patriottcos esforços e no . julgamento 
impttrci·al de seus concidadãos. (Muito b&ln; muito bem .. Pa·l'Ylws no recinto. 
·0. o1·aaor é vivamente felicitiaào ~) 

O Sr. Octavio .Rocha: - Sr Pres;!C:ente, o actual .prb.iecto proroga a 
·sessão legislativa até o dia 3 de Outubro;. võii mandar á Mesa uma: 'emenda, 
.ampliando a prorogaçíio' até 3 de N-o v;e~bro. 

Flntendo, !Sr. :P;es-id'erte. qu~ os probÍemas de . •que temos de tratar. na 'PTO-
rogacião da sessão legislativa são de tal ordem que um mez não bastará abso-
lutamente para co~eguirmos chegar ao <fim da nossa j·&hül-él:a. V. Ex. sabe que 
temos apena~ um orçamento v:otado em ·2" discyssão ; estão dependendo devo-
tação 'os se~s restantes, da despeza e mais o da ·r.eceita. E é indispensavel 
mostrar á Nação que, a situação do 'Paiz no presente mm~.ento e já vinha 
·Com e.s.s·a intenção antes .de chegar á Camrura e a•ntes de ouvir o brilhante 
·discurso que a9aha de proferir com alta intelligencia, o leader da ma.lorla. 1 

·8·r. Presidente, só me ergo nesta tribuma, cyuanC:o a eila me chama o cum· 
primento 'do dever .. 

Nesta hora 4à rufHcação.p para a Patri.a Brasileira _í;eria um orime se me 
·conservasse mudo. 

Sr. Presidente. a situaçã.o fi~an.ceira e economica da Naçã0 Brasileira 
·passa por uma cr1se grave ... que está a reclamar immedia ta solução pelo es-
forço qe. todos. os brasileiJ'os pàtriotas e digno.s . ' 

O cambio .rolo\:., hontem. PeJa. casa dos quatro . O C.ollar passou a custar 
10$75d e a :t ouro 51$000 ' 



A causa ' iip'meCiata dessa ' miseria na va1or1zàção de nossa m~eda .é' a falta 
-de' letras de coberturas, consequ€ncia de actos insanós &os governantes, que 
eu venho combatendo h a mais de . um anno desta trio una, 

O Governo ' fiJ~márà, ~m '191:9; um 'programmá. flrianceim e ·económico de 
tea... effwa.cia p~~ o nosso pai2;, Rectamár<c quE. era necessario 'economi21ar, 

• equNibrar cirçam:entos; reC.uzilr iniCiativas, ' porque os àeficits constantes nos 
conduzir:arr. á bEtncárrota. Não era. SÓ,' 'decretw melhor<Lme.ntos. I>elles ,,0 
paiz necessitH.va em g.rande monta, mas ' era .preciso lirni.t.a;l-os á(ls recurso.1 · 
aue fosse possiv'd obteJ: .. dentro da. combàlida situacão financeira de tocos os 
pa1ze:s ma1s l!nportuntes do mundu, 'sa1dos' : exhaustO& dessa guerra . infeliz, de'' 
que o c.rime de Sa·rajevo rf'oi .o rastilho. · 

-8-;vbiamos de antemão' !J_Ue OS !n.e·rca<ios d~ Cinheko .estavwrn:para nNs fe-
C'hados por cerca de um decennio_ Sabiamos que os e.rnp·restimos qüe a unlca 
Nação capaz de ' fazel-os .p.odia '-off~recer seriam olle!I'OS·issi-mos, :pela: lei na;tural 
da ofíerta e prcx;ura, 

Tudo aconselhava .politica finamceira, pruden-te e ref.lectida. 
-~egmmos por essa ástra.da no anno .de ' 1920, para BJban<iorial-a logo a;pós, 

no!< atiranC.c. a um perioco febril dt> iniciativas nos annos de 19'21 e l9'22, sem 
penewr nos 'recursos e no· futuro son'llb·rio. que nQs aguardava. 

GastanÍ.os n-esses d.ous annos ·todos os recursos da renda commum do' 
Paiz, fizemos dous emp:restimos de 50 .000. 000 e 2".1. 000 _ 000 . de doHars e g-astá-
mos o seu producto em UJ1ll abrir e !echar de oihos, .S-em stqu.er ap.plicar a fins 
para os q1uaes elles foram tomados. 

Veio a crü;;e co café. Levantâimo-nos ne~ta tri'Quna, em nome da Nação 
Brasileira e comba.temos o projecto, apeza.r · C:e su<i ,origem governamental 
Com sinceridaJde expuzemos ao propriu Ohefe do Est:ad0 a nossa discorda ncia 
e os resultauos. que dah1 poderiam advir. I 

Fomos contraditados e. nruo querendo obstruir, q projecto transformou-
se em lei , 

Fez-·se a valorização e l)-ell) po·r is!>O, o l, ~fé alcans;ou melhor pre~o err1 
"{}Uro, q1ue tinha antes C.essb. valor:iZl;lção 

Por dever .:Ce lealdade devemos. dizer que a operação em sí nã.C' trazia onuÍl. 
ao Thesourc. 

Não fôra a celebre wa.rra.ntagem e o empr·estimo de ' 9 _ 000 ~ 000 de libi'HI!: 
.f-eito nas condições em que foi re,a!i=do, tão fun-estas ·hão s.eria.;n as suas 
conseq uencias. 

Fez-se, porém, uma operação que COI'lrespondeu a não erutT'3ir _ouro algum 
para o BrasH, gasto o dinheiro e1n. obras p~rfe~tamente BJdlave·is, 

Até hoje a Nação ignora como foi empregado esáe dinheiro, sobre :o qual, 
não obuvemos informações, apezar do voto fa~oravel da Camaro e C:à officio 
feito pela Mesa ao Sr. ·Ministro da ·Fazenda. Sabemos apenas que' uma Jeí 
a'J)provou o contracto sem siquer tel-o visto q.ualq!uer · · De]:r~.Itado .. 
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Não argumento coirt deshõnestídades. Quero crê r ' mesrü o que as ·ópera-
,ões correra·m. honestamente, mas toda a ·gente ignora qual a a,pp<lfooção dc'l.da 
ao dinheiro obUdo, para. a valoriZa.çã.c. 

Tomou o Governo 1pa·ssado avultados compromissos. 
Gastou toda a renda âos. tres exer'Cieios, n? valor de 1.500.000 c'Ontos 

em algM·ismos redondos. ;; 
Gastou o productó dos-emprestimos Ge 50.000.000 de clollars,· 25.000.000 

à e dollars e '9. 000. 000 de libras. 
Gastou .tudo isso e aindà deixou urna 'div.ida fluctuante d·e 1,000.000:000$000 

.Par:J. ser paga pela admintstração que Uw succedeu. 
Com orçamentos tnlplicadÇJs, despezas normaes do ·Paiz. a exigir recursos 

para lheS. .. fazer face, ·com eontas a 'p::tgar naquelle valor · de di.vida .flu-
etuante, coljl com[lromissos sério~? rio e::ürangeiro e sem ouro para . entrar 
~o Paiz, et·a fatal que a c:rise se fosse aocentuando até a "clebJaele" '· ele 
hontem. 

A situação .é. peor do que a do período Campos Salles, disse com acerto 
o nosso eminente. Mlnistro da ·Fazenda. 

Sim, porque Joaquiin Murtinho, com o "funding" . pôde, de ·momento, 
dispôt' d0 mei()S ·para incinerar _papel-moeda, e pôde equilibrar os orçamentos 
porque ainda lhe foi possível übter re~! fonte de rénda com o imposto de 
consumo. 

No momento actual a situação · é tnc"Lis g-rave. O Governo · não en-
contrará meio ele realiza,],· outro "funding", porque nenhuma das Nações 
que são c:rédoras do Brasil dispe-nsará o pagamento dos juros, nem aceitará 
títulos. O serviço dc1. divida publica 'está exigindo cerca · de' 8. 000.000 de 
libras. Não nOs consta qu~ hajá entraa~ de quro no · Paiz para emprehen-
dimentos quaesquoc. 

Os banCO!> eStão sem cobertura. 
Os compromissos decorrentes· de contratos são tambern averbados .. 

. . 
O ca.ff' está retido para· ser ·valorizado; po~que hoje elle vale em ouro 

meiws do qu~ valia ant\)s de ' o valoriza; em. 
Os mercados e;xtrangeir.os compram apenas o que é necessario para ·o. 

eon~umo "au jour le jour" ,: . fugindo aos "stocks", porque querem impõr 
o preço. A lutà dura ha , um armo : 

Teremos rec;ursqs para lutar at'é o ,fim ou quein tem o ouro .nos 
vencerá '?, 

Poderemos sustenmr com o ap.pa,relho emissor e lançando mão desse 
r:ecurso .o preço· do café ou seremos arrastados para a quéda dess~ pro-
dueto ? ' 

Eu bem sei que o Governo tem a convicção sincera q ue póde venc:-er 
que os paizes c,onsutni,dores não pode.m preSiindir du nosso c;afé, nem de 

momento cre~. succedaneo. 
Eu t~ão · periso da mesma fôrma. Posso estar em erro, m as sou leal. e 

sincero. 



.)!J emquanto ,retemos o café para. não term<>s :maior prejuízo, o ou<o não 
entra no palz. a moeda se -desv.aloriza., o c;J.mbico se precipita, com o seu 
cortejo -de males p3JI'a a nossa vida. cuj_•l.. ca r estia já nos obriga a tremendos 
sacrifícios. I 

A p__olitica actual .tem de ser f ina nc.eira. Nã,o podemos .fazer politica 
economica nos moldes e~ que a idealiza o espirito b;rÚhan te do nota.v.el -par· 
lamentar, Sr . Cincinato lBraga, de quem. posso discor dar, mas a quem rendo 
todas as h omenagens que mere'ce pela sincéridll,(ie .. e . pela inte!ligencia, com que 
encara as questões em que hoj.e pontifica con_1.o' , dire.ctor .Jo :Bà,nco do 
Brasil. 

Elle pensa, e- a;hi ' estão seus pareceres e notaveis t r H-ballios, . qu~ ,é pre· 
cizo desenvolver as fontes de pro.du·cção par:e, assegurar ao Brasil meios 
de 1 equilibrar seus orçàmentos. E assim !Pensa, sinc~ramenlte co~vencido 
de que não temos outra solução, dado o desenvolvimento rap.id.; das :qos$as 
despezas publicas. 

Entendo da modo contrario . Penso q1,1e o problema. f in a n ceiro sobrepuja 
· todos os outros no actual momento. 

_Não podemos nem. devemos s.accar -cóntra o . futuro para d~E!_fnvolver 

fontes de producç_ão , 
;Precizamos, _a;ntes de tudo, equil~brar os orçam entos . 
Sem orçamentos equilibrados não é possivel valorizar · meeda . 
E' axiomatico. 
Se é bem :.verdade que o Governo -actual receb_eu do passado uma J?B· 

.sada herança, se como disse, ainda hontem em uma publicação do "Jor.nal 
do Commereio", notavel ,ar,ticulista " cada ua:Vern,o tem. &e ar~ar com o .le· 
gado' que recebe e ·não é p•osB'i~e~. m óài'ticar de um tUa para ·owtro a acção .. se 

• ' ' • ' 11· 

é verdade que eiie tem de pagar um milhão de divida fluctuante, e . encon· 
trou. todos-.os recursos esgotados, se não ha ~obert'ura po~que à ,wa.rranta~~m 
tudo consumiu, é ,tarn,bem verdade que .algumas !Providencias pod.em e devem 
ser tomadas, traduzindo acçã,o prupeiüe e norteador;:t d.e nosso rumo. 

Na ques•tão· financeira, a primordial, p reci.za mos equilibrar or,ça· 
mentos. 

O "defácit" ·p r opriamente orçamenta r,lo- apurado pelo- Governo na sua 
proposta é de 288.45:2:452$653. 

O ~'deficit'" ·proveniente de compr o'lllissos de contratos ê de, ao que in· 
forma a imprensa official, 300 .-000:000$000. 

Estão ahi 538 000:000$000. 
Os orçamentos não estão ainda co~signando todas as àespezas . 
Podemos dizer que temos de pagar, com recursos obtidos a receita d~ 

paiz, 600.000:000$000, em 1924. 
Declara, o nobre Presidente do Banco do Brasil no seu no.tavel discurso 

ilo banquete em que foi justamente homenageado, que o banco , não ~mit· 

tirâ fóra do e&pirito e da Iet:tra da lei, para SUiJPrir '" deficit~ "- orçamen· 
' tarios. 



·Se assim·:é, dnde vamos buscar recursos para fazer ·race ·a: é~se avult;ado 
"deficlt" '? 

Avolumando a divida ' fluctuante ? Emittindo apollces ? Um Congresso 
que tivesse noção , da . -responsab.Uidade que lhe ca.be, · já, estaria a esta· hora 
com o sev' plano ·pr.efi:x;ado; . plano. que não pó de ser- senã:o de rigorosa eco-
nomia . 

'·'· Ningu·em desperta. ·os ~rçamentos P.E!tão sendo e laborados ou nos termos 
da · proposta:· oti ··com despezas J;IIaiores 'a:ihda. Adiand'o e adiando s·e~pre a 
solução. ·' 

Vamos votar a primeira prorogação deste anno legislatiV'o até 3 de 
Outubro. 

.. Apenas -votfunos •Um··erçamento em. :2• .discussãQ. 
·Precipitam-se· os· .trabalhos·· á ultima ,hora, e quando, -,ao· rupagar das 

luzes, , quizermos tomar. provid-encias não ,. h a v e rã mais, tempo :par.a. · um es-
tudo _detido,_.pàra exame .serio.-

0· "-deficit"- · xep.roduiir-se"ha· -~o gJrande cO'ID<o n-este exercício. Não 
laço estas observaÇões com o :;intuito dé desmerecer ninguem, Quero antes 
dizer que -reconheço esforço no actuaJ ·Governo para conter as dP-spezas pu-
blicas. 

Mas está longe de o ter obtido como é necessario, 

O principal -obstaculo ·reside na t'alta de critica. 
Tudo q.uanto não é favoravel ao Governo se encara como obrª de ·d·e-

molição. Não são admittiãas discordancias. Se fõr amigo" p-oütico, o des-
tino é conhecido - uma embaixada, Se não é, a prisão, a derrubada da~ sl-
tua~ões . estaduaes, ainda que isso custe o sacrlficio da Constituição e o 
compromisso do regimen. O ostracismo, e>Infim. 

Para exe~mção desse programma é y recizo manter, por longo tempo, os 
cidadãos sem garantias constitucionaes . . ' . 

··ro SR. SALLEs·•FILHo:- Estas cáusas, . .ao menos, n_ão podem ser attribui-
das ao •Governo ··passado : V.. Ex. ·faz muito .. bem em ir sepa:cando· as res-
ponsabilida(les ; 

O SR. OCTAVIo. RoCHA: :-- Estou procurando, pelo menos, ser justo. 
O SR. SALLES FILHo: - Perfeitamente; na realidade, seria injusto 

transformar em ,b6de expiatorio uma administração que jrá. pa&sou .. Vamos 
examinar os erros do presente, que, long;e de remover . o mal, estão a ag;-
gr~yal-!J. 

"O SR; OCTAVJ:o RoCHA: -·v. Ex. sabe.-q_u& fallo deoassombradamente. ·Não 
sou -finan c•ista, p-osso estar em ·erro, mas dou a"· minha opinião com toda a 
sin·ceridade. 

•· (f) Extrangeiro pensa que a or\lem publica corre perigo e 're.trae-se. Em 
um"palz em que ha estado' ·de sitio:na .sua Capital, ha a presumpçãco 'legal 

. de que o Governo teme alguma c ousa, ·pelo menos, ou ·que a . ordem não 
está segura. 
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Vem de molde 1·ecordar as ·palavras çle· Ruy Bar.bosa1no seu ·u-vro F'ina,nça8 

e Politica da Rl3p1~.7Jlica, sobre as causas é'eter~.inantes da quéda cambial: 

"Ainda nãd fallei' na causa ·p.olitJ.ca. Haverá; nada a que o cai!Í· 
bio seja inais sensível do que oi: esse principio . perturbador ?'' Sorm 
taes phenomel)OS de dois modos inftúe ella, qual G. quai /delles mais 

:. efficaz, Por acçãp , moral . directa, arre:l'ece1ido ou · paraiy~nilo ao~ 
transaeções:; por acção positivamente rnateri:;t-1, promovenao pelo 

· ~usto a emigração do capita( ·d'o. ouro, de· todos os va:Jóres· mobi-
llzavels .. ·. 

Ora, o cambio é o registrador .Sflnsibilissimo dessas · impressàes 
, moraes, quando ellas se genera1izarfi e persistem. Depois, coin aJ! 

!Prevenções do exterior;. vieram competir no interior, circumstancil!.'! 
depioraveis; as condições em . que se deu .k eleição d~ Presidente da 
RepubUca, ~s apprchensões geraes; esse ambiente de . ·excitação, de 
insegurança, de receio que dominft os animas ;: esta pre&são · de boa toa, 
de invenções, de ~uspeitas, de prophecias ~jnJstras, fluctuando em 
um horizonte aberto aliás, pela mais generosa das l't·vo~uções, ãB 
mais limpida~,; espera_nças·. " 

El commentantlo o facto do . horro~ á :critica, para não a.lar.mur a !Jraçà 
dizia ainda o grande Ruy: ;.r 

- '' ·,!A praça não é um mundo de sensações irreflexivas, .dominado 
pelos melindres do· hysterismo. E' uma sociedade, de espíritos ama-
durecidos no trato da reaUdade, educados no estudo at.:ento dos in-
teresses praticas, amigos, .V?rtanto; da. luz que o debate derrama, 
quando o debate é independent•.e. Não ·lhe· póde i.nspirar confiança 
deliberações ·silenciosas instantant-as, automa.ticas; em ·materias onde 
;só a analyse escruptllosa póde levar a conclusões seguras., onde um 
passo em vão (; um desastre e um desastre envolve. sin~stros incal-
culaveis." 

E' ao Presidente da Republica qu"' me dirijo neste momento·. na os-
petaitça que o Presidente tenha, de fac:o~ esquecido ·ó •candidato. 

Ou;Ja ú Se. PrEls1dente da ~epubUê.a "' vo:~~ dE; um homem que nada 
quer e 1:ada pretende., que é .. um simples servidor de. sua ·· patria, que viv~ 

tão bem . em um palacio como em uma choupana, que não tem ambiçõeí! 
nem pretençõ.es, que encara a vida como l!m bem quando se tem •l conseiencia 
limpa e um lar feliz, ouça o Sr. Presidente ·da Republica quem .. é capaz 
de lutar frente a frente rhas nunca apunhalar pelas costas; ouça .. S, Ex. estas 
palavras · como a express-ão d.;, quem falia a linguagem sincera ·e do pa' . 
triotismo. 
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S. Ex. tem -de ;;e~tabeléc.er a._ paà; , dos. espi•·it.os desarmando-os. 
T.odá a gertte .rer::l_ama .na intimidade, OR' seus proprios correligionarios, 

contra ·est~.- ,situa,çã:o· de ete.rrt"c suspensão. ;das garantias· .. constitucionaP.s. 

SES1'lÃ10 DE ,> 25 · DE AGQS'r.o 

... 
-0 Sr. Sa.lles l<'ilho:· ......,. .St , Preiüdent.e., pec;o lic.ença para fa~er, em 

nome da opposição, alguns :t'eparos ao discm:·so aqui pronunciado hontem 
pelo nobre Zeaq,e.r da :maioria .' Estou me. rei!prtandQ~ Sr. ·Presidente, . a;o 
ddscui'so ,proferido pelo nobre /.eader e não ao , hoje divu,lgado como sendo d 

que S. Ex. proferiiQ aquL.-
.0 SR.· BUEJNo :SRANDÃo :· J~• .V:. iEJx .. pó de e.xan;linar as notas ta.cl:)yg-ra-

phicas. Estão a9 seu. ' d1spôr. 
O ,SR. ·i;i,ALLEJS FILHo:, ~ Se V. Ex., Sr. Presidente, esteve .pr•e<~ente e 

;ouvho •COnb á m~sma attençã,o com qüe eu ouvi as palavra~ do nobre leail137' 
·da' maim'ia não poderia 1dei~r de nota•· que nc discurso daldo á publici-
dade falta, por .assim dizell',: o. que h•avia de ess.;ncial:, . de fu.ndamental, nas 
solemnes e importantíssimas à:eC'larações a;qui . . ~ontem feitas por S.. Ex. 

O discurso do nobre leG!der · póde .se d,ivJdi.r em duas partes di~tinctas: 

a parte propriamente fi•nanceira ·e 'a parte politiJca. 
Na segurtda.., como· ero. de prerver, ·\S. Ex .. procurou ·attribuir, de algu-

mr. SOrte, á àcC::â.o .. demoHdorà;. da op;posição a .5ituação difficil, a situaçãJO 
prementEt•· que esta.mos atravéssando e qu-e S. Ex. descreveu aqui am-
~~Mn6Jlte 

Devemos pt·ecisar, Sr. P .i·.esidente. neste debate no~?sas responsabi'lida-
des, l])ara rnps~raz- QUE, I].áO nOB :CS!Pe qua·hquer paccelht de CUlpa ~0;3 factos 
que se vij.o • passand.o · em relação ás ·f.Lnanças do paiz. 

o. ·~~·. BUEJNo BJ;tANDÃo : - E os ;factos que já s<> passaram? E'· neces-
artrio nã~. esquecei-os. 

o s~. SAI;I.Els Fu,;Ho: rrefilos .ao P!"Ss?-do .. ' Agradeço. a~, ·o aparte dec-· 
V. Ex . FaremoS! es~~ . d~r~ssã,o. 

•SI,. Preside!Ltt:, ioda·l! ·ali vezes que o . Governo ii)Ol' inter;rnedio dos .seus 
mais proeminentes representantes, tenta eX!PUca1· a situação .financeira. dq· 
pn,iz, o qu., •se tem observado é que e ca;,mbio. em. ve:o~ de subir, ·cahe. Foi 
assim. no di!\ qUe se. seguH? ao ,discurso do . . illustre presidente .do Banco do 
B!:as,i) .. F:oi as.sim no dia que se ;:i~;g·ui·q . á oração uo ·nobre ;eade1· da mai-
oria., ·porque a Camara. Já deve estar inil'·ormadi't de que -o .dollar hoje. já 
está mais ca,r<i. :do ql,le honteni .. 

0 Sn. BUrn,No . BRA:N:DÃ·O: . "":': 0 diSCUt'SO não teve o pr<;>poosito de amarrar 
o dollar . 
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O SR. SAJ.LE!l FILHO: -'-"' Vê V. ·· Ex. que· nãO são, nem ··:cpodfam ser, 
nossos àtai(lues que influem ·como factJor ·morar na qll!éda do cambio. São. 
sim, as explicações do Governo, que, :ou p'écçam por niio. serem •verdadeic• 
rao-, ou, quando o são, .provocam .~ a.ccentuam essa quéda.. 

O SR. BuENo BRANDÃO: ~ Loq!l"o, . as ·declarações ifora:m: verdadeiras. E' 
a conclusão a tlcar. 

0 SR. SALLES 'FILHO: - N~~ digo o contrario. 
0 SR.. BUENO BRANn'Xo· -'..- Registro apenas a : ]~hraS~ ( 
O .SR·. rSALLEJS Fn.Ho, .- Denuncia.mc;s. desta tribuna a e:íi:istencia de um 

negocio de assucar e estcambamos ~ não p;odiamoe, deixar de "o fazer -
que um membro do Govenio, o . Ministro ·dá ·Farertda, t omasM parte ·om. 
um banquete de iw~~ns de, .n~gociós. onde se. tratava d·o ·.açambar:cament1\ 
do producto: da constituição de "trusts. 

0 SR. ELYSEU GUILHERME: ---., lisso está 'explicado. 
O SR. SALLES FILHO: - Não; a. expldcação vem hoje, dafui por um re~ 

presentante directo do Governo ·na·. questão, p •Sr .. . sa:mp~io. Oorrêa, que teve 
a incumbencia de .ouvir o Sr. M~niil't!'lo da Fazenda, e ·•o •que se verificou é 
que · nós .fallaramo.s. a· verdade .quando .alludimos ao passo ~n·ado,. ao passo 
condemnado ·:do M1riistro .. tanto !QUe o que el!e vem dizer é que só o deu; 
de· boa :f1é :porque não sabia. do que se ·trata v:!.. . Logo Sr. Presidente, as 
nossas illffitmações estâo ;de pé; logc,, p.-e_siâ.mo.:.· um servlçc, ao Governo. 
permlttindo •que viessé C.izer QUe só procedeu dessa rfõrma, err,adamente, 
em boa fé ,. 

·Eis ahi um · serviço que a opposição presta ao Governo; denm:iciàndo 
passos qujl podem soc mal interpretados, que podem ser _,··suspeitados de 
leviandade, pelo menos 

O .SR. BUENo BRANDÃO: Não e<r&. uma reunião illicit~. onde' não pú" 
dessem .oomparecer as mais elevadas ttguras do paiz. · 

ó . SR. SALLES FILHO: Não di~se •que. fos·s,_, iÜií.cita, ma.S o certo é que 
o Ministro declarou •que . lã não teria ido se nã,o. fosse enganado. E acjUi 
se annuncíava. c.hegamJClo um Deputado a proclamar. que ã visita \ do Mi· 
nistro havia de seguir-se ~ àJo Sr. Presidente da Republica . . 

,sr. Pre:'>ldente., outro ponto de r~paró ao -d·iscurs'o. do ·nobre zeáder, em 
um trecho ·que •não ·Consta. da publicação é quanto a ·ter S. Ex. se refaJ 
rido á ,.. attitude- de defes& mantida pelt> actu'àl Goveri:Jlc, em relâ\;ã:o aos di-
n~elros publi>cos 

E ahi, S. Ex. sê JUst ificou êle' fazer -aquellar. aJI'firmações, que eu corl~ 
skierava pueris, ![l0l'QU5 isso é ' obriga:ção fu~-da,mental ~e to~os os Govef· 
no>;, ~ dizend,o que assim :prdcedia para que, de. futUro, o Goyernr; . nãG 
fosse accusa.do em sua nopestidade. 

0 SR. BUEJNo BRAN:PÃO: :.__ Perdão. Nesse ponto não altEirei uma vJr-
gÚla; AutoriZo V~ ·Ex. a. mandar buscar as nota.s tachy.graphicas. Apenas, 
para i.nf or rrta çã.O de V. ·Ex. d irei, supprimi do ãiscurso algarismos quantG 
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á-receità:. <~··· desp~~a,; ·po_rqu~ não era~ :{l'xactam:e[lt~ ·verdadeiros e · rtão que-
ria. dar uma impressij.o àes,a;grada:vet á .camar~ . Nessa "pafte a ·que -V. Ex-: 
se refere, re;J,Jlto, não modlftquei: .,uma linj:la, U\na 'l?al:wra, . . 111iha vi.rgula . 

. O SR .. SA.i.i.Es :F:iLHo: - .Acceitç; a rect-ificaçât.. q-ue ; ficarâ. constando do 
. ' . \, ' ' . 

meu discurso; ma~ registro a qonfissão,., de <iue houve alt
1
era,ção no .. discur.sp. 

A outra, párle . do discurso d9 'nÇlbre Zeader, a'. parte po):itica é aquella 
•m que. S. Ex': . p~OClJ,Ca d.estruir, vamOs dizer. u8Sim.,' intrigas da op,posiçã,q, 
~ssegu.rando ao: paiz que os membros do. Gover~o se. ach:Ívam em. absol_uta 
homoge!ieid~)d~ de. po)Jtos 'dt> ·vistas e que to·dol'- 'os .l'unccionariõs do Go-. 

I ' : . . . -
vemo co:ritinuavarr, a merecer a con.fi·ança ·õo Sr. Presidente .-da Republica. 

A nós' Isso ·não 'interessa, pouco ·Se· nos dá. que o . MJI>nistro da F~enda, 
que até 15 de' ···Na'verriÍnX> frequentava assiduamente o P.a:Ú1:cio do Cattet~. 

f' - , • • ... . - •• ' . • • • . ,., • : j 

sendo Pcesi~ente da Republica o. Sr, ;EJpiq:tcio· :pessoa, cuJa p'olitica ·ffnan~ 
c~Íra ap'oiou. estéja, J;lqje ein posição diametralmente opposta, ·mostrando-nos 
ii. evid<;mcia os erros; O:s descaJal:Jros, os crimes da situação passada. 

O SR. ~UIDNO BRAN.Dl.o: ;::- E' ma1s uma in,sinuação que .não procede. 
o SR. SALLES ·FrLH:o: - A nós pouco S€0 nos dá que o Govern.o vá ~11J 

nàn marchando. em um perfeito sew de Abrahão, ou que b,~ja divergençias 
em assuril{ptos essenciae.>, A nós o . que 'interessa é'· a situaÇão de .facto, ~ 
Isso, nem o discurso, a11ás habilmente . f~to, do- nobre leader . . . 

o. SR: .BuENO BRANDÃo : - Muito :;~.grooeCido a .V. ' Ex. 
O SR. ISALLES FILHo'· ~ •• • nem toda.s as pala>vtas cnm que o Governo 

possa procurar _: dlgàrnoii. assm1 - .illudir a nossa ®i'nião, 'nein uma nem 
ou~ra ~ousa poqem -contrastar, porque ahi estão os factos concretos, que 
vémos e estamio.s sentindo. /. 

O SR. BuENo BRANDÃo: '- Sempre ou.vi dizer que o peior cego do mU,ndo 
a;quelle que não quer · ve.r. 

O SR,_. ,SALLEJs FI~Ho ·: ~, . .E' a . Situa ção de VV. EEx. 
O ISR, BUENO. BRANDÃO: ,-'-7' Não; V. Ex. é que ·está nessa 13ituação. 
O Sa. !'\~~LÉls ·FILHO: - A nós não nos. intep!lssa ·tanto saber até onde 

o s'r. ex-Pre'sidente Epitacio P~ssoo. levou o' ~-aiz no caminho da ruin.~. 
Isso jf.. p~ssou:·: · m.~, ''se nós -nos podemOs referir aos erros do G'ovêruo 
transacto; •Otitro t~nt~ 'não póde :fá~r a · c~mara, q~e a>polou incondicional-
mente todos '•eis ·actoa ' 'da sua'' IPOlJtica, essa política que nós aqui atacâ.mos. 
qUe C~Jlsurámos · e 'que incrin;tinlámos, 

' ' Eis ahi, Sr. Presidente, o que é extraordi·nario . !E não posso deixai: de 
manifes tar·· a iritnha ·estranhêza, diante ' de · tal circumstancia . . Não se diz 
claramente,' Por :Parte da. ~aiÚia,, que a sh:uaçào ciue "ahi 6st~ foi creada 
~m to-àas as suas peças •pelo Governo passado', rilas lOS . documentos off'l-
ciaes: r echeiados de nume'ros, os discursos 'pi:é:hhes de informaçÕes, ahi ·se 
acham para mostrax eloquente~ente, de mari'ilir'a in<Íiseiitivel, qtiaes . foram · 
ess~s er.ro:; c,- até onde 'attingiraiit. Vê, p()rtanto, o .nobre leaáer, que não 
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~ . a op.posição que vem ~azeildo um. trab<clho c:e demoli(~ão ,_ 
c.); . crime~ do G.overrio pa.ssa,do.. 

o SR. BUENO BRÚiDÃ:O: -+ cf:irrí'es, não apo.iadp' 
0 ISR. SALLES FILHO: - Màs ê :o .-prop.riq ·Go~BITlO -na 

·v~i'n apontai-os, ~xhLbil-os, úm ·-a. tim ... E diz ICi nobre 
' 'én'ime! Mas, quem é o ·respónsavel 'pela· si.Ú1il~ã.o? E es~ ê· )lma 

de facto, com . o pal~ico na praÇa,, con'>f'~s;ando ''fie nobre l ear!Ja7\ como 
h"onteril confesso)l aqui, que a receita. não" hhega a 600 .ooo· .contos e ~ 
de fazer ·:face a uma despeza de i:ljais -~~- 1 >209. 000 oo:xitos, 

O Sa. BuENo BRANJ?Ã.o: ~ ,Os · actos pr!Lticados peio. -SI'·. Epitacio 
s-~ foram determinados pelo Poder· I..egislativo. 
. 0 Sn. SA.LLB~ FlLRP: ~--~ :tua,ndo _a situação ê esta, ainda ·s. Ex . 

cura i'nCJ,·I1n:inar, ainda se~ J~ai;lia, cÕrp.ô ,- ~e. ptul.e_~se reai~e_nt~ fa)lar ~'" 
razã(J, corri. prorJriedade & bas·e·! · . 

1 
Por mim, o que sei, 'Sr. ficesidente,_ ê -:.;ql.ie a maioria governamental, 

que o Governo qu€ ahi estã., que escalou o pl()der com tarttó· sacrifício, deu 

urna ~mÜsfação ao paiz_. : •. 

·0 SR. Bu'lilNo .BRANDÃo: Escalou, não apÓiado. Venceu hinpamente; 
a despeito _da revolução . 

O SR. SALLEls FILHO.: ... deu uma satisfação.: ao 'p.aiz, declar a ndo que 
. ·. ·. ' ' . ( . ·.' . 

estava disposto a tornar o bom ca:mmho,._,a rião continua-r na trilha errada. 

Nós outroo, Sr ;_ Presidente, podemos fallar ·alto; porq\'ie f izemos ' opposi-
_'·ção 11.0 Sr. ex~P-residenté Epltaci:o Pessoa . Nós . .o ~ombatemos , nós aPiile:~~ 

dimos. - eu pelo menos applau<Lo ·_;_· aqueilés· que .. :pegaram· e'm à.rmas con-
tra semelhante Governo, · p:oi'QUe vianws ··c:i-a:ra e _. nitiP.amente. ·a,c -que desgra, 
.\::a do: futut·o elle n.os ai·!·astaV:a:. ·'· 

:Mas, os que sempr.e .o defenderam?! 
O .SR. Bm:No ··BRA::Í'IDÃo: - v·. Ex. a;pp'aUÇlio' a· revoluçãp;, mas no dia 

oão . a,pparec.tu nas fileiras. 

O SR. , _SALLES Frr.Ho (&e-pois àe mna · pa·usG-): - Sr. Préslde;lte, não é 
proprio de um lefUi<er o aparte. que S ,. Êx. ~c~l;la · de. :me dar. · 

O SR. BUENÓ BRANDÃo: · - ~stpu • apenas dedu:4nà.o· os factos. 

ó SR. SALLES FrLHIO: - Sr . Pt·esldente, não é. nesse terreno 'P_~ssGal de 
invectivas que s . Ex. 'ha de vir 1a.r. _ao paiz. <i.S contas que ~t.e , tem di-. 
rei to de exigrr. 

O SR. BUENo BRANDÃ.o· - Não éstou invectivando, est_pu. rev.idand.o. 
O S8 S.u.LEJs FILHO:. - Que irnpD<·ta que ·eu nãO te~ha estado nas fi· 

!ei-ras , .se não era )ã o meu l~g-ar. Eu estava,. a~UJi,, ~ri-tj~a;~do, '.censuraQdo', 
.. oomba.tendo, na m&s:n1a ho-r·a ·em que o pa·1go existia.,. os.-.. ú1aiores peri~oSí 
,._para · os Ql]e th-,ham ·a corag·e111 da,s suas a:ttit.udes:. 

0 SR. ~FRANCISCO PEIXOTo ;,- .. -:-'- Prégando a t·evoltf( . 

. I 
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O SR. SALufs'.' ·FrL:Ho: .. , .... . . Não pl1ég-uei a reyÇJlta, n"lllis acho· perfeita:mente 
]egitinÍa. a revolta, que se erguia para irnfledir qu& (; palz chegasse onde 

0 Jeva.ra.ni! 
o SR ." FRANi::rsco PFliX-oTO : - E mandar as creanças pegar em· armas . 
o SR. CAMILIJó PRATES: - E a revolta é uma das causas da 'llituaÇão 

' aetilal. 
o SR. SÀLJ,ES Fn..HO: - Sim?i ~ntí1o, foi com a revolta que se desba. 

ratou o dinhe.i.r.o?! Foi ~orh a revolução que, c.omo VV .. EEx . dizem, , se 
desviaram empresth:iJcos e se con~um'iram os remanescentes de outros, feitos 
para; fins determinados.? 

Sr. Presidente; ntirica • s·~ ·legiti:m:oti tanto unia revolução como a .qiJ.e 
iracassou a 5 · de 'Julh:o, :porque nunca ' o paiz foi ' .tão mal conduzido! ' 

O SR . NELSON DEl •S~NA: ..,..- 'Decla ração im.patriotica a de V. ·Ex. ! 
o SR. SÁLLES F"'LHO.: - ImpatrioU.co · é '·' terem nos traz.ido a situação 

em que esta.IllJOS, da qual nem se encontram os responsaveis, porque,. quando 
os buscamos, o nobree leader diz qu~ . c1J.l<pad<Os ·são· ·. ~s quatrien'nios anteriores, 
são decennios ·e : deceri~i~s;. é .todo o. passado. 

Não f<Omos nós que creámos. a situaçã~ act~aJ; não fomos nós que · gas-
os dio:nheiros publicos, . 

O SR. NELsON. DEl SEJNNA: - Pre?am a revolução,' semeiam ventos de 
discordia, e depois :vêm cantar !Oas e palinodias, 

O SR. SALLES FILHo; .- São pálavro.s, e nós queremos faotos , Quere-
os que noS dêem ocmta dQ emprestimo fe.i.to · para a Central e desviad'O, 

conforme VV. , EEx. confessam, para outros ·. fins . Queremos que nos dêem 
eonta, igualmente, dessas despezaf'! 1nq·uà1ific8:v.eíil. ;, 

0 SR . BUEJNO BRANDÃO: "7 Qua:es são? 
O Sr. , SALLE~ FILHO: - Essas quQ ·v. Ex. h'ontem ,citava, . . essas que.-

el~vam a despeza puQlica a um milhão e duzéntos niil conóÓs, quando te-
~~s apenas se.i.sc~mtos mil conÚis de receita: · . . 

0 SR. BUJ;lNO BRANDÃo: - V. ' Ex. , que accl.Ísa, tem o~rigação de pre-
cisar os factos; demonstrar onde estfuci os desvios e rupoontar os· criminosos. 

O SR. 'S·ALLES FILHo : - Queremos exp.Jlcações quanto á situação finan-
ceira, não •queremos o debate pessoal e · de invectivas. 

O SR . NELSoN DEl ISmNNA;.- V. Ex. capitule os artigos da aocusaç.ão. 
o SR. ·SALLES Ê'ILHo': :-- QUando· acii.rmamos aqÚi qua2q•uer cousa,. somos 

contestados, mas, afinal, os. factos nos dão razão : No ··momento a.ctu a l; ··de·-
sejamos ~ e aAnda hontem e~ o r eclamava Erri aparte ao discurso do nobre 
Deputad~ Sr. Octavio' Rocha, qi.J.e se faça a del:Únítação das res.ponsabilfdades 
que se saiba onde a,cabam as do gover:no p~~.sado . e onde · começ8,in as . deste. 

O SR. BUEJNO. BRANDÃo: __:_ O Governo não tem· solução de ' contiúuidade. 
O SR. SALLEs 'FILHo: _,.'Eis a hi e não querem que ~ càrribio cáia! . : . Sr. 

~res idente, peço a attenção de y .; Ex . . Ass·im~. ·intet:i'ompido a 'cada 111omen -
to, não é p~ssivel faJ.Ja r. . 
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"o :.SR . .PRE8mEiNTE:-'- Attenção ,, Quem" etsã com a :pálav.ra:'·ê o Sr . Depu-
tado ·Sanes .~lho. . •. 

0 1.8-R. BUENo· BRANDÃo : - 0 orador ha de ouvir ()13 a:p~,tE;s como eu· oU 

ouv.i. ' - ~·empre. . ..... 
. o SR . .SALLEJS FILHo: - Mas, eu nií.o

1 
entrétenrro dialogo, :como ·y .. ·IDx. 

está querendo fazer. 

O Sri. BuENo ·:BRAND4-o: - Nã.o :po.sao deixar que V. Ex." avan6e ins1-
. I . . • 

ri-uações tão graves sem um pr-otesto, pelo menos. 
O SR. SAr,t.Es FillHo: - Não temos a. fugir disto - d!!go,;o ao Sr. leader! 

Emprazo S. Ex .. a ficar de;ntro do terreno rinan~eil:o , que é aquelle no qulll 
devemos manter · o debate. 

0 SII~- 'BUENO BRANDÃo: V. Ex , ·:~~hiu · do terreno f?inanceiro -e está 
no terreno polltico. 1 

., . .Q •SR. SALLEs F'rr,H.o: --:- Pois bem: V' ,._. f~·x . (Ile 'responda ... A situ~.ção fl-
'· . 

nanceiro. é. boa, é d'avoravel? 

·· () 'SR. BUENo BRANDÃo: ' - Não é. 
o Sk. SALLES FILHo:_. Então; de·quem:é ·a responsabilida de? 

·"O SR. BUENo •BRAND..io: 7- De nós·tod(ls, de Y: E~ . . minha .. . 
0 SR. SALLES FILHO:- Miriha, não VV. EEx. é que teem o poder . 

.,. 

q . · s~:~, ~.crsço P~;'(~o: - Apres!lnte V·. ~- um remedio para a si-
tuação .. · 

.o .SR. SALLES >FILHO: - Quer V: Ex•. uin remedio Nomete Ministro da 
Fa:>Jenda· o Sr .. Antonio. Carlos, e a situação ·II).elhoi-arã, immed-!atamente. 

Sr. Presidente, não·. ba~ta que· o nobre leader venhn, dizer· qual é a stcua, 
ção dei.:x'ada pelo governo . • passado; E' precis~ - repdto ·- que S ;, Ex. nllll 
venha dar conta dos cem m.il contos para os q·uaes foi aber:to credito e que se 
él:!lstinf!.m ·. ã Marinha ,. E' . prediso que nos venha .dar conta!' qf\l<j-nte> aos· ou-
tros 9J3. 000 contos do -credito aberto .para a G.uerra. 

O ISR. BuENo BRANDÃo: - Não estão . ga..~tos .. E, qu'aJJ.t? ao ·-Ministerio .d! 
G~7ra, V. Ex. -.)e!a o parecer do relator, Sr., Céiso Bayma . 

. O. SII. _. SAI,LEJS FILHo: - Ahi estã: essas despézas .não . podein figurar no 
computo do governo passado; são d·espezas ~a hora a.ctual. 

O SR. ZoRoASTRo ALVARENGA: - ·o orador ·estã ~azendo o'Qra .de âemol·içful; 
não d_~. ~o!lst,rucção. 

' ".,.,Q. SR. ·SALLEJS. FILHo: - E VY : Elljlx., que são o puder,. .estão fazendo 
obra de construcção? 

,, Q SR . .BUENo BRANDÃo: - . Estantos. 
,. .~O I.Sli· SALLES FILHo: ..,- Com essa .construC\;ão; hãt. de chegar a ~ 

brilha~ te· resuHadlo ... 
_O SR. -BUENO BRANDÃo : -v .. .'Ex. estã :evantando . . castelios na areia. E' 

um, cr;itico. de :obra feita. 
' ·· .Q ~ SR. ZOROASTRo ALVARE;NGA: - E o · lllu-stre Deputado não faz .part~ dO 

Poder Legislativo? Podia apresentar suas .;uggestões, 



o. SR. RAUL ALVES: ...,.. As s-uggestões do Legislativo nada Vlllem· nes.te 
paiz. Esta é a ver.dade. ' . ! 

o SR. · SALLEs FII.Ho: ~ Sr. Presidente, ,ca.da um. encara essas .. cousas 
~consoc.nte o seu tempenunento. Eu, por desgr;~.ça .minha, ainda tenho . no 
ltundo do coração os restos de urr. patriotismo que talvez seja a fatalidade 
·que m~ attrãe a. esses debatés. · 

o SR. BuENo BRAND,Ão: - Eu. não tenho restos: tenho o meu patriqtis-
mo intaoto da mocidade. 

o SR. SALLlllS. FILHo.: ..,- Por isso me . revolto -contra a situação que .ahl 
está, para a qual não se vê, não se vislumbra, não se. adivinna. o reme~o 
proximo;. _ .. " 

O SR. · NELSON DE SENNA: -E' muito natural que nest~ sitq.ação,.apen.as 
se manifeste. a execração por parte de V. Ex. que, sem attender .ás carnias 
remotas• q-ue a teem. ·acarretado, só empresta responsabilidade i adm\nisl:;!:a-. \ 

caú que rubnegadam~te trabalha para: reerguer o cr,edito doe Brasil .. 

o . SR. SALLEJS· FILHo: ,- Si :p!!.lavras ba'!tassem, Sr. Presidente, a esta 
hora já os b:o.n,que1ros teriam ·ouyldo çu é:.dlvinhado as de. .nobre . Deputado 
• o cambio haveria subido. !Mas, infeLizm.ente, el!e contiua a descer. 

O SR. BuENo BRANDÃo: - E com a palavra de terror de V. Ex . ... . 
O SR. SALLEJS FILHo:...:..:_ Não . é a minha.pa.lavra que é de terror são os 

factos. 0 terror,-.VV. ]]Ex. o. cream, pOrtiUe, ·deante dessa situação, não são 
çapazes .de removei-a .. o terror ·procede ·da fart~ de confia.nç:a da insegurança 
em que es~mos .. 

, Poi.s, então,. podia este governo acredibr, fazendo. 'constar ao estrangeiro 
fcomo o fez com o sitio prolongado,_ que, no paiz,. ·a ordem publica está em 
completo estado de inseguraça, que 0 ca.nibio se haveria de. manter? 

,Elra. iiclto ao Governo suppôr que,. assim proceden!lo: ·o credito int:er-
nacional, que é expresso no Ca.mbio, nos fosse favoravel. 

Então, quem· faz o alarme · Sr. Presidente? Somos · nós ou é o Governo 
com as suas proprias attitl.ides injusti:(ic.3-veis, -cmldemnaveis, • s6mente r.ctmít-
ltiüas pela obra peqruenina ,de odios e ·de vinganças, que é a sua idéa. r:.xa, que 
é a sua preoccupação e que ha de levar 'o paiz a ruina? 

O SR .. BUENQ B!!--\NDÃo: - Esta obra está praticando V. Ex . 

O SR. SALLES FILHo: - Sempre pensei qut>, depois dessa situaÇão de fa-
cto, depois ·do cam:bio ehegar a 4, oll• hom•ms publicos os ~apresentantes da 
maioria, viessem para aqui mais tolerantes solucionar este caso tão difficil, 

!tão desgTaçado, eln que se joga tal.vez até à propria soberania e independencia 
do puiz! Vejo, 'p.orém. ·com surpreza, que o nobre lBader vem mais aguer<ido e 
mais disposto a combater a opposição, que não existe, pode-se di;;o;er,. se':'áo 
na imaginação de S . Ex. 

O SR. BUEN•o BRANDÃO: . .,-- Não ·estou respondendo á op.posição, mas a V. Ex. 
O SR. SALLES FILHo: - Sr. Presidente, nós nos re:voltamos contra esta 

situação e 'não. podemos .•adrnittir que o Sr. Cincinato Braga venha dizer . 

' 



524 .,.--' 
'\ 

erriphaticamen.t e que a moderna deinocra~i'a ·proJetaria con~á.d€~:a pessoas ~ 
i.nstiitutos indesejaveis os banqueiros e os .ba.néos, q:uanu6 as sÚas mãos ~1 
s•: ·i:iv elmaril a<Y· oontacto destoe ·d.i"nheiro, que deixar'ei de qua!Íficaa-: desl~ 
15·; contos .que S. Ex. teceb.e ·na. ho.ra em· que o paiz lucta com as •mais a•~i~ 1 
d.iffi0Uldàdes! ' 

O SR. BU.FlNo BRANDÃo: ~ E pot· ·que re~ebé'! ·Se.rá 'por , acàso lllldtn. 
ta.'mente que ·recebe? · 

O .SR. SÂLLElS FILHo: "'<'- : E•is, Senhores, .a .sinceridade dos ·homens do i}q. 

verno! . Elles tnyeçtivam a moderna democra.da _oper~ia pejorativamente, mt,. 
·· estfuo ·nadando em dinheiro; red~bendo ord·enados ·que ·'dariam, .só por si·, pa,. 
fazer ~ felicidade de ·in numeras f>:i.milias p-roJetarias. E é· c:ontrn iolso que D.!ll c . 
revolt<C.n'los! 

·o ·SR. BUENo · BRANDÃo: --: E' ãe· adm:tràr que V . . Ex,; pro0Ure demOlir 

um caracter tã:o pur0 l(Clo simples facto de .ser d.ireétor . t1o Banco ·do Brnsfl. 
O ·SR . .SALLES' FILHo: ·:--": Mas 'S. Ex. recebe ou não este dlnl;l.eiro ? 
O SR. BuEINo BRANDÃo: - Recebe legalmente . 
ú SR. SALLES ·FILHo: - Estamos, então, numa situa<;iio legal, m.t;~nif~. 
O ~B· BUENo B~NDÃo ; .. - Não ; .ha póil!l mo?vo para &pposii;ã!J 
ú SR. SAI"LEJS. :~ILHo: - Quem arbitrou os venci:gientos? De. ·quem a rn-

ponsabilidade '! 
O . SR· .. ARISTIDES RoCHA: - Os estatu.tos do Banco. 
O SR: BUENO BRANDÃo: - ·. Os estatutos sãc antigos; não foram n ·ll""~ ~ro 

nesta ·parte. Antes do · Sr . Cincinato Braga os · presi-dentes t!rihàm fgnau 
Yencimentos·. 

o · Sa. SALLEJS FrLFio: - o nobre leauer óa maioria diz q:Ue despez1t pu · 

ca já ascende a um milhão e duz<:lntos. mil <'Ontos . <jua:rd~ a 1réce!ta não c'he~' 
~ '600 mil contos. 

0 SR. BUEINO BRANDÃo : -,..- P~dão . 600 mil P!!:Pel além de 400 mil da r~· 
ceita ·ouro. E; bom n~o deturpar os alga rismos. 

O SR. SA.LLElS FILHo: "- :r:<o mesmo ins tante em q·ue. Y. li:x. 
O .SR. ~UENo BRANDÃo: - V . EX. d~.' iicen<;a ·para um apartez 
O SR. SALLEJS .· FILHo: - Assim. ,v. .Ex . nij,0· me ueixa útllar) Só se o tlll:': 

em óutra sála .. 
0 SR. BUENO BRÀNDÃo :· Estamos até- agrauece-r;tdo· h V. Ex .. a ''ilP"I· 

tuni<'lade ·~ra esclarecer o assumpto. 
. ' 

o ISR . . SALLEJS FILHo : ....:..;:, sr ,. BresÚl.ente, q.ua n<lo .o riobre leader falava rfJ 
crescimento da despeza publi, ness;a mesma .hopi S-. Ex, trazia. ao re· 
cinto <lous orça mentos: um a ugmentando. em 92 ·rnÍJ contos e ;' outro, 'na pJH~.' 
do . Relator em mais de 60 . mil · cont,os. · 

.O SR. CEILso BAYMA: - · Qual ·o orçti.mentc; .aug:tpentt:tdo em 'mais de~) 
rn.il co ri ts ·de réi.s? 

O SR. SAU.Es FILHo: .~ O da Guerrá._ .. 
O ·sR. CELso BAYMA; - Então: .V. Ex .. não leu. nada. 
0 SR ;· SALLES ·FII,Ho: - LI o que:. foi publicado. 
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O SR. ·BpiNo' .BRAl'/[)Ão.:_. ·=· Illto vem pr\:.•.·_;~r - q._t.ie D orador -pr~c:isa: levanta:r 
na areia· . .S. ;Ex, está combatendo moinhos de ·vento. 

SR> J?ÁLLES .:Fn.Ho: -'-'-. :.o· que allegQu o. nobre "Jeader" da m.a.ioria, -em 
discurso:· de· ·~1qntern, e. que taes augrnentós sãu apenas lima especie de an-
das possll~l!idade~ fiÍ'l.~neei~as ~ do paiz, para s~ren~ deq;>ois joeil.·ados. . 

SR: BuENo BRANDÃo:'.· ~ E é' assim·que·se fazem orçamentos. 
SR. S~~LES FILHO: ~.Esta declarhr,;ão acomparuha. todos os annoil O Or" 

•~;n,or.to . · No .emtant.o; ·.9-'Uandci chegamos ao . ultimo turno, OO.~m melhor 
nós ·os n?ssos credores o qüantó; ella vale e quanto encerra de sin-

.·hontem·, .o nobre . I{eput:ado pe'lo Ceará, com a I).obreza de ;1nimo 
caracteriza, obsérva,,a ·que esses _9.ugmentos , não eram sóment~ soli-
pelcis Srs , Deputados, mas, taml:iein, .por iniciativa do Poder' Itxe-. 

o SR. Mlil'rELLo J u l'iioR: Especialmente pelo ·E~ecutico .. 
o SR. BUEll"0 Bll.A)>IDÃo: . ._..,·Consta da trop.osta.· 
O SALLI!lS FILHo; ·.-":': Onde a ; autoridade do Gove~rio ; em up1a situação 

c'oni.o a que at'r àvessamo.s,: p-.,.r:;v propor àugmento de despeza. ?. 
Desejandó fazer .Um ligeiro repii:q ·. &ç> ' di.scurso do nobre. "!eader ", não 

ir mais a:deant~ para rriosh'~r· ouanto foi debiJ e iUSUStentayeJ a I • 1 •' • • • • • 

que S . . Ex . fez, hont.em, aqui, da nossa· situação financeira. 
0 ,SR; BUENO BRANDÃo: -'-'-, Na opinião de V .: ·;Ex: 
O SR. S,A..LLES . :Fn.Ho: --,.. O mal não .. vem sõniente do .que ga:stou, .. por gas-. 
o Govern9 _passado e. d,o que está• gastando ·este Gover.no. VElJn sobre-· 
da. situação de facto que · nos :encontramos: de confhctG franco, 

ab·erto; entre o Governo '' e . as .]eis fataes, inflexiveis, da 
'.I 

politicü .. Ao passo que . e!J~ vensa· que rios vai cond.uzindp 
ciú>rfehos; 

~ ', . 
dos seus consoant" as f ant,asià.s da sua vontade, vai, 

erro em etro, ··cRhJ:p.do até a situação em que estamos. 
Eis ah·i·'. ·.:pepÚiS qu~:f. o. Pres-iQ.e'nte do\ B~1ico do BraSil, um dos lumina-
da sciencia . .-iinanc!lira annunciou. que iarri<>S começar a subida de en·-

das as.ce~·~Ões c~~b;Res ; foi, . que lhe falto~ o terreno aos pés, ou .lhe 
m as pe1:nas. d~ixando . S. Ex. em st!uação ridicula. 

O SR. BtrENo B,ilAND.é.o: +'- V. Ex. queria ;uma solução em 24 horas?! 
SALI$.'5 FILHO : - Eis ahi de onde procede o mal: do confÜcto ·:Per" 

entre as leis· infle:idveis e ·:a .· ueso.ri,entação do Governo que n:os di~ 

. E daqui advirto ao Go\•erno:·. ou ·a; 1ogi.ç~ tená perdido ·.o seu scep1lro 
-no aby.snio·· élos vossos ·erros., das . vossas culpas, • 

·cori-ío .fôr, à ·nls·ponsibÍlidade ·~ vossa e ha de cahir inteira 
vossa cabeça. Fizestes tÚdo quanto vos aprove. Al.,:,Grdaçastes ,a 
asi;>hyxia<lt:es, ·'as m ;ini<festaÇões elo peitsa~ento. 

O SR. BuF:r-i~. BM~i>~o: ~ Não apoiado . Não ha asph;xia. 
O SR. SALI.ElS.FrLHO : .Fazem correr sobre o paiz a lousa do sitio e devem 
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estar satisfeitos, contentes qe mia ' obra . Nó~; porém, emquanto · P"'rnut1tm·m•• 
as nossas forças, aqui estaremos-para. clamar con~ra, vós e :ttà.ter para · 

' I 
1 recinto, e- aqut deixar escriptas as maldições e as queixas que o povo 

sobre as vossas cabeças! (Muito .bmh-; m;uito. be.~ Pal~. ~Ó &rador é· 
C1tmpr·imentad.o.) 

' O Sr.- Celso Bayma: __,. . .Sr. Presidente, só m~ foi possível ou,vir os 
timos top!cos do d-iscurso do iilustre Deputado ·pelo P!s.tt,icto. Fe.C!.erai· .. Sr. 
lEis Fiiho .. 

Quando c):l.eguei, uma pessoa amiga · declarou-me que :s'. Ex: se. 
referido ,á C(}mpra .do armamentos na importanqia .de 90 mil contos , Não 
SP. S. -E:i. effectivamente positivou ~essa deçlara:Ç.ão-. 

: O SR. OscAR SOARES: ....,.. Creditas Jl)ara .a compra . 
.O SR. CElLSo BAYMA: .- E' justam.ente esse um ·dos pontos 

santes do momento actmll. No meu relatorio 
desde 1918 até 1923 , uma por uma, as ·verbas 
de· arm~mento:o pelo Ministerio da·;Gu,erra, e •salientando qu.e a maior de 
é aquella .decorrente ·da nossa interyençE!,o no C(}nflicto europeu .. q)le· se 
a · 40 mil contos.· Todas as demais estão minuciosamente. descrip,t as e 

'podem chegar ás proporções a que o··:honrado Deputado. pelq Distric to 
deral qulz levar. 

Se S . E):< se, der ao trabalho de ler as '"lf1'h·ma Ções con·~ida~ no 
h1torio p0r mim elaboFado, verá que, desde 19·18 até 19·23, de dl;as 
se .compunha .o orçamento do . Minister·o da Guert.·a.: uina, co)'lstanle 
_orçam entaria, outra, constante da l!'li de fixação · de ·f.orças. S. E:x'. , 
milita:r · e pertence justamente . ao Mlnisterio da Guerra,. ·s·;· ·Ex. 
v.~r. q~1e , desde 19>18 até .. o anno passado, esse orçamentó t~:fu duas 1•erbas: 
unia, effectiva, que manda: pa·ga~· a 25 mil s·oldadoo, estipulada" na ~el 

mentaria: e outra .supplementar constante da cauda OI'çam·entaria, 
manda p~.gar o ex~esso resultant~(d~ lei d~ _fi-xação de ·forças, 

O SR; OCTAVIo RoCHA : - De 1918 para cá. 
0 SR. CELSo BAYMA: - E' o que estou asseverando. 
O SR. METEJLLO :JUNioR: - O Relator da Guerra é epitacista : 

bue tudo ao ·Governo. ])assado. · 
O SR. CELso, BA.YMA: - Orà, a lei de flxagão de forças não está 

' côrdo com· a lei orçamentaria, pnrque .besde 1!U.8 o Exercito não se 
PÕG> · de 25 mil -soldados, .sendo que as suas tabellas têm oscillado de 
mil a 54 mil ~ por cons<3quencia, nã? só e1p lei 
tambem em lei suppl~mentar, têm sido constantemente· a be rtos os 
ditos pr·ecizos para, c'ompletar as verbas votadas, em leis orçame~tarias. 

0 . SR. METELLO JUNIOR: - Naturalmente no meio desses (',reditoF 
aque.lle, contido em uma lei que acabam<>s de votar· e que V . ].!lx. 

. . ' .. · . \ ' . ,· .. \ 
pulou: o da lettra X , art . 40, 8°, alin~a II, perf.E>) tan:iente 
'ppic.o ... 
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' o SR. CEL~o BaYMA: Relatet:essé• orçamen.tÓ-' para ser•:IfdG:'}Jerif·. Ná!;ão. 
·: t) 'SR. SAL'LES FiLHo:··=' Não 'é · facíi• estudar questões i. orçaírne'ri tariás [ •Tal-

vá~ V'-: :·E'x:. não ·in_e ·p-ossa • tesponaer; ' de< prompfo, i•:se:·.aquelle'I-'Credlto de 
8 de Maio revigora ou não... · · · '!.:·:··~ · ~(' ~.: ~ ......... .;·:-- · .. .., 

O SR. Cm.sô·rSai:M.t\::•..:...t "il-. rE:X:: :ilão 'Vê •q:Ue ~:ó:ão ·é possível rtra:zer. :eu c-para 
a'qul uma· 'propo~iÇão ·sobre : assü:inpto•: ·;tu_e-' não · estivesse ' devidâmen.te >·estu-
dado i e' ''que não -·pu'dess'e·.-· ex:pUbâ\-o ' ·detalha:damente á- Ca)'Ilali'a :.-dos ··Depu-. 
tados e á Nação, para que tenha!ll' •iim:; coll'hecimento completo:. axacto··do 
meu '-trÍtbá!Iliíf? 'V·:f 'E:x: ( >a:ch á, ' que · eu ::1eria ' cápaz de• apresentar -aqui• um 
priije'cto' de ' !él! é!'áhorado l:!h'i '·· toda:s · a:s ·suas pha:ses; · dando.· verba.: por verbro, 
e a sua razão de ser, sem que possa explrca-1-as 'dévidamen,te .?. 

--'"' 'Ü'S'ii;·s.ulEl!ltFILH:ci-!-.c:E'o·qúe ·quert.:mos. - ,, ,,. ~:· .~: '-' 
o SR. Cm.so BAY\MA: - V. Ex. V'ii ver que a minha expllcação . será 

completa_. 
O SR. SALLES FILHo: - E' o que dE>sejamos, porque não foi publi-

cado . • I t ~:.: •."' 
0 .SR. BUENO BHANDÃO: ~ Foi ~publicado. (Apartes.) 
O SR. CELso BAYMA: ·_ Dei"-umá'' !J_or uina as verl(as . e estou -promp-to a 

. expllcal-as á Camara, e a fazer a demonstração de que r.ão é verdadeira a 
afllirmação do Sr. Sa!Íes Filho,· qUa ndo i diz 'que o or~mento da, Guerra tem 
uma verba de 70 mil contos acima do orçamento passado, quando S. Ex. 
~b~ ''qU.e ·~ órç'anie~tb pas;iiado' se c~m:Põ~ de auas ~ ·:pa.rees :' ' ·-verbli.''or-ça.men-
:arla. e v_~rba :supplementar. 

o SR. SALLES FILHo: Não é .. então, falta de verdàde. 'Está ou não 
~~tâ ·~~g~eri-tã.dkt i !''!: '>· .: ' ~ ! · ~:~ 1t; •/t ' !.,~·;. ,~ 

,( "O' s&. CELsc:i :àA·hlA: _____: Aca.'bei de dize; qlie as verbai' do . orÇainentó \ta 
Guerra se compõent de duas parcellas: uma, d!scrimih~ ' pará: ·a verba 
'rci~u~a a: 25 m:il 'soldÍ;\dos, e a outra p:Lrcêuá,' <i~e ~em' na 1 <kuila 'orça;~en
'~ia, · au'tori~a;,d~ a verba. sl.J;pplenientâ~ ' pÚa S'UPririr 'a.s 'aespezâs necessa r·:a:s 
com a fixação-de forl:as. _ •· ' ·· 

_-·· Q~~rid~ 'o:'Gó~~i·:Uó · biLté · ~, port'ás do Congresso · e ·soJ'icita:;1mi étedito 
's~pplein~:ntai .de ' go ' inil ' cont'OfÍ, - bil.ra' 'completar justameri.te -' o que ''se conti-
nha na lei orçamentaria então essas duas paxcellas - uma que se -refere 
â verba orçamenta~i~- - e 'a. otitra relativa'·á fixa.Çã~ de forçs - nãA:,-' têm de 
ser computadas, não têm de ser sommadas? 

O SR. SALLEs FILHo ! - Nunca o foram. 
o SR, METELLo JuNio~: ·~ Is~o '·j; J~a· ~gumentacão sophist!ca . 

. : ?_,~R ~PlLSo BA.yMA: -;-:-, Qu~remos viver ãs claras. ·o: SR. ' METiit.Lo '' iuNioR: _:_ Qilerein · ví.Yer -ás claras 'por{iué forám ·ar>:L-
nhaàos ' pela noss~ 'értÚca: .. ! .. . ! ,,. ' ! i. r'•"fi." 

O SR. CELSo BAYMA: - Porventurà, o Jtelator do orçamento d3;: ·G-üerrà 
_Pôde _ ser c~ticado peia clareza, pela especificação q~e dá das verbas; um~ 
PÔr -um'a>' Poi:le~:'-sér: cti'ticildo por obedecer 'ao Codigo;:dé'Con-tabilidkde e 
não seguir as praxes dos annoa anteriores? ' ·'''1'' · i ' ;., ., ' .. _,.. •· 
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.b Sn. SALLEJS FILHO': ~ A's praxes enganosas. 
O Sn. METEIJ.o JU'.Nion: - O R€'lator do orçamento da Guerra pertence, 

ha innumeros. annos, á C()mmissão de Finanças; assil!)., S. Ex. declara, qua 
estava procedendo it·regularmente. 

O SR. CElso BAYMA: -Não havia o Codigo de Contabilidade. 
O Sn. RAUL Ar.vEs: - Depois das n•flexões de V. Ex., podemos estar 

convencidos de que não se .pedirá mais creditas supplementarês para. a.tten-
uer ás despezas exceSBivas do orçamento. 

O SR. CEJLso BAYMA: - Sr. Presidente, não tendo podido concluir as ffil· 

nhas. considerações por estar esgotada a hora, pégo a V. Ex. que ·me reservs 
a palavra para uma eX)plicação pessoal. 

O SR. PRESIDENTE: ..,.... O nobre Deputado será. attend~do. ·. (M·uito be·m; 
mu-ito 'bem . ) · 

SESSÃO DE 29 DE AGOSTO 

REXlUElRIMElNTO 

N. 19 - 1923 

Requeiro que o Poder Executivo informe, por intermedio da Mesa da 
Camara: 

1." a quanto montava a 2· de Mruio uiÜmo _(data da execuçãÓ do contrato 
entre o Governo e o Banco do Brasil) o volume totrul do papel-moella cir-
cula:r;te emittido pelo Thesouro Na~ional , comprehendido o· que fôra para a 
Carteira de Redesconto; 

2", S€ os 209.447:796$000 de notas do Thesouro NacionÇLl, inCinerados no 
sabbado ultimo, foram retirados defin_itivamente da circulagã.o ou ape!Wl 
que1mados para .serem substituídos por notas do Banco do Brasil; 

3", a quanto montam respectivamente na data de. hoje os volumes rll!l-
tantes n·a circulação em notas dó Thesouro e em notas do Banco do 
Brasil. 

Sala. das Sessões, 29 de Agosto 'de 1923. - Ba11es Filho. 

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO 

Discussão unica do requÚimento n. 19, de 1923, do Sr. Salles Fillho, so· 
licitaondo informações sobre o volume total de papePmooda· e respectiva ín· 
cineração. 

O Sr. Salles Filho: - Peço a V. Ex ., Sr. Presidente, a fineza de me 
enviar o reJqiUerimento. (Pausa.) 
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o Sr Presidente, .a opposição, como ·nós a temos entendido e. como a 
Vimos prati{:an do, nãci póce deixar de ser considerada ;pelo Governo, á parte 

6 imperfeição ·d·os orgãos que a fazeni, senão como Úma .collaboração preciosa. 
o voto d~ ap.provação da. maioria, voto com o qual ·el!e conta, .por certo 

não pôde sei: propriamente ·Considerado uma collaboração. por isso· que a 
maioria, dada as sua_.;; Ugações com. o Governo, a.ttend·idos os i·nter.esses que a 
prendem ao Governo, ao tra!fego, vamos di~r assim, · f.as relações po!itlca!! 
que a enlaçam ao Governo e este a ~lia., o seu v·oto, repito, deixa de ser uma . 
collaboraçã.o' .para 'ser a a.c_ção do proprio Governo. a penas desdobrada sob 
esta ·fôrma, por :l'orç~ das convenlencias exteriores. por força.. diremos, do 
culto q.ue ê preciso entreter e ·manter, até mesmo nas causas da política. 

Já V. Ex .. Sr. Presidente, e a Camara. terão visto que a palavra of.fi-
cial, por v .!e. do pr.,:lidente do Banco do Brasil, do Sr. Ministro da Fazenda.. 
do Jo~ ào domtrn.ercio, orgão da. maior .Jmportancia nas opiniões que .emltte, 

I . 

por isso que ê hoje proprieda;de de um membro do Governo, todos vêm, 
asseveraiD.. atfirman do, de manei.ra. clara, precisa, inconcusa, gtue, pam a. si7 
mação financei ra deprimente, ·lamentabilisslma.. em que nos encontramotl. 
contribuem, não só os factores propriamente economlcos, senão tambem em 
larga escala os factores mora.es. 
· Por t:a.ctores moraes, Jirecise.mos comprehender noo s6 aquelles que ema-

nam da. situação de facto em que o ,paiz se eneont:a, como tambem - e peço 
muito a a.ttenção de V. ·Ex. Sr. J;'residente. para. essa .minha affirmação -
da segura·rtça; da certeza, da inv.iolabiUdade, vamos· dizer assim, da ·palavra 
official . 

Toda v'ez que a Nação pódé su!'prehencer o Governo em uma a.ffirmaçã.o 
em falso, menos exacta, não chegarei a c!izer inverídica •.. porque admittci que 
'o Governo nesta materia nos fE!Jle veridicamente; toda a vez ·que os .meios de 
negocio possam vêr afx:a.vés .,das paiiavras do Governo aÍguma cousa d1ffe-
rente da reaJidade,. teremos, fata1mente, a desconfiança, o .Qes~redito, facto-
re.~ moraes· que a;carretam a baixa d!o cambio. 

Ora., Sr. Presidente, o meu requerimento, feito, aliâs, nos termos da pa-
lavra do honrado leader-, ·que nos c!eclarava abertas as· .portas do Banco do 
Brasil e accessiveis a todos nós •OS seus livros 'para que pude.ssemos examinar 
o estado da . sua escri pturação, o meu requerimento vaé: precisamente, ~e
~ecer opportunidade ao paiz para ficar certo si e. Informação que nos touxe · 
o leader ·e ampi!Lmente divJ.I}gaút, de que lforaJ;n retirados da circulação 
294.44'1 :7·~5$, é real .. ve;rdade ira , ou .si é uma illusão, u ma camoufwge, um 
'bl!tJ! do Governo . 

O SR. SouZA FILHo : - A imprensa. noticiou a in~ineração de duzentoe e 
tantos mil CO I} tos. 

0 SR. SALLES FILHo: 
' · O que des~jamos saber ê 

0 SR. .SOUZA FILHO: 

- Ninguem oontesta. Q.ue elles fossem incinerados . 
si firam retirados da. circulação. 

E' c'! aro, si foram incinerados .. . 



" '·''o SR. SA.LLEJ8 FILnÓ i .. __: Pelo ·slinxil~s d :dóêinio, pelá siiriples · iÍ.educ~ão, 
pi:isoo des'de ioga ' cónclui_r e af·firmar ·que não· houve · retirada· ·<ia t>ircula:ção 
·d~;;_ · vuHosissiiÍl.a Jmportanoià., ' maior que todas · inéfnetadis tio· Governo 

' câ.mrpos situes, ~o~o~e ·foi .dÍto· pelo le;;a,ér dá nia.ioria:.i• ; . 
' ., O que houve; 'St.~ Presidente, foi, simplesmente; iúri.à mystificaÇã.o•. •Este 

'·diri.hefro não es·ta.'va de ·hâ inuito na .circUlação. nem poderü\. ter ' sido himnera. 
du pel~ Banco do BrasÚ. porquanto ipclo seu ·u)timo b~rai1C'J . ~onheéi:do 'não 
tinha e~ caixa mais de <Jincoerite. mil contos. '(t 

Como •POderia, por outro lado, uma praça CÇlillÓ a do ruó de Janeiro, cuja 
, ! . . 

~ittiaçãÓ, todo mundo sabe. ·é precaria, privar-'SIJ,. de·'. inine!j:t ó, de. ·,eerca!' ee 
tr~entos mJl contos ? ! 

A · verdaãe, contre.ria,mente . á . palavra officütl. é que esl!es·· duzenÚ>~ e no· 
venta e sete mil contos ha muito não es.tayam, em ci.rc.\llaçãó·: 

E •. si não é. assim, ·a Ca,me,râ, a:'pprov:e''o meu req .. uer'iment.o. para que o 
·.· . ·) ·,•,j 

Go .~erno mJ) .. confunda <Jom os ·dados que elle ·posse. :fornecer . 
. Outra asserção. Sr. Pre\jidente, que me parece em cpntràdiqt~ ~om a 

v.erà:~de .ê aquella . que a.cabou de fazer, ~ ·· zeaàer, quand~ .Pedhi a ~ubÜ~~;Jão 
nos Jlnnaes cee uma gazeti:lha do Jornal4o Oommeraio, de p:Ója • .. 

.A Camara ouviu .a <de,claraçã0 lf.orimal de' S. '\Eix . de q!ue .. ;,: cirÇ.ulação ll· 
ducialia montava ~ um milhão e . oitocentos , mil co·~ to~'~ Em. priÍnei~o log!tl', 
'não posso deix~r de fazer . um pe_queno r;epam ã •Pr~s~- ·có'm ~u~ o lea~r' da 

. maioria prOCU.rOU inc~rporar aOS . .Annaes. Um documento .que· eiie . mesrrio. CO· . \ . . . ' . . . '· '· . 
meçava: por entender que não era de-finitivu, mas apenas provisorio . M-. Sr. Presidente. à . .a:ffir.mação nos interessa mais que o .documento. 
A palavra de 's. Ex. não es·tá de accôi·do cDm os· fact'os. A cirdrlaçãio não é 
:~orno !'j, Ex. cilSse C:.e um· milhão ·e .aitoeent~ mil contos, · por~ue · ahi S . Ex 

. não inchiiu a .parceila ' vultuosa . de quatroceritós :rirji co~ tos pertencentes: ~ 
Carteir~: de Redesconto. :s·. /Ex ~. pCJTét'n, ·esquece'u~se· dessa parcella quidoi. 
por; aSSi~ d:izer, subtrahiC:a dos dDCUnlentos publicados e mais alnda 'dé Uina 
outra .q,ue não estamos vendo mais que o cambio ::Presimte .e.' a éujo IJeSo bal· 
'xou; os oitentâ mii: contos, até esta hora emittidos pe1ó Ba:n·co do Brasil em 
. ( ' . • • . - . . ~ . . ! ' 

favor do~ tmtsts, que hão de enoàrecer e .éJifficulta:r ,a nóssa vida .. t 
'o SR 'SouzA. F:r,Lno:· _:_. Y. Ex. não te~· razão . .Em. mensagem enviada ao 

C~ngr~ssi. no anno' passado. o Governo confessa: lealmente que e. cifra é de 
'dous Imlhões e duzentos nii.( mais' ou .m:enbs. . 

. UM. SR~ DEPUTADo: Devemo8 distingui'r ~ntre emissão de redesc{)ntó e 
' ;émlissãci do Thesourq': 

·o SR. ·SALLEs· FILHo: - Sr. Presidente, estamos nos illudindo á. nÓs mes .. 
IDOS~ , zE~sa; afíirmaÇÕes SÓ · 'servem para Í'Í!iudlr aque)les !J.Ue não . conhecem 
a situação re~. de facto, mas os homens empenhados nesses ãssuinptoa Co· 

"' nÍi~cem melhor :é:o que nós outros "e, .antes que eHes sejài:n 'pUblicados, tor· 
n<IAlos co conhecimento geral :Mo reâlizai'am todos oil méftefici'roà que podem e. 
fatalmoote, hão de ':Prodmir. 
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A.S~im discutindo .meu req11erimentp, ' as :r;ninh.as , palavras são _de censura 
ll,,attít~d~~~o ~ve~o:: q·lf; Í!ão .!;e e~M_.co_ndpzipdo •. ~ta"~~e:rt?;~~cia .• ~e. \U~~: 
neira . ~ ~!)rmr-se .a fl .~!?t>,S rep!l-:çgs, ~,-ue !D:Uit(J c !Il:UiLo pod~rx~ ,affectat_ a ?.~~-

1 
fiança. na palavra >Otfiicial. . 

. . são. eases fadores l .. m{)raes qp.e {!;ontribuem, de ma~~i;a inÚludive! ,' d; m.a~ · 
'. . ,, . . . . .. . ·' ~- . -, ... '. . . . . - .. . ' . : ' . . . . ~ 

nei~a irretorquiv~l._. ,p~r<~, ~g!P'a;y~r wnCa. _mais , a ·;;j·tu9;ção em q~e . n()s en~pn.~ . 
tri).JllqS .. Muitos_ .. o1ltrPS , poqer~ cita:r, ~este .mes1:no terreno d~ mystif!caç.ões. 
de disfarces. erri q,ue se. vae, pouco e. po.ucq. apunhalando as leis. do . pai~. !3a~ . . . . ... _ _. ·- ~ .; . . . . i . . . - ·, . . . . ' . . ' ' , .. 
crifica·nd!l . e verqade, _con,torna,n:do os facto~. pru;a _,se cl).egar, a.f~na.l, ·a ,yJ? ,, 

· ~vo, a ,um {)bjectivo tão mesquinho guanto os caminhos qli;e ;precisam, .ser ' 
percorridos para )á .chegar . 

. ,.,V •. :E,lx ..• : Sr. Pr~sidente; . per'mitU.I1á; . :que. alluda a alguns dos. factores mo-
1"1!~8 .que .. muito ~ê~ _. <.'OI)triJ">_uido para a _.:;;ituação em qJue nos encontramos ; , 
El.les são. tall'tos .. q.ue a minhe. ;diffjculdade está ·preci~·amen.te em ~aber COJ?o 

cDm,eçar .. a . en umer:;vl- os ... 

O SR. Ml!lTELLO JUNIÜR: ~V. Ex~ .comece ~lo siti.o. 

o .SR. .SALLDS FILHo: - Os ·attentaóos se reproduzem. S(, reJ,Jetem com. 
tànta frequencia que não seria' facn·. à!inhaJ-os . de promp'to acis olhos da . Casa. 
TiÚ·iarrios· de .ipreciaJ,os através das investi~as do Governo contra a Federa-
ção;·· contra its ·c'o!l~cti\ridades, contra os c·~dadãos. 

o' r,r!melro acto político praticado, neste qua:trienni0 f·oi uma punhalada 
nú suffragio unive;rsai , o alicer'ce. sohre ·9ue repousa todo o regimen, romP;en-' 
dO·!re' ·O diploma de um CandiG.ato ·legitima;mente · eleito •para, em seU Jogar, 
ser reconhecido. um candidato amigo. Rlefiro-me á ·eleiçã·o do Estado -do Rio·~ . 

ein ·que foi ele1•to ·Deputado o Sr. Enéas dE' Castro e reconhecido o nosso ·cpi·~ 
l~ga Sr:' Qwldi.no do Va1le 

Ein:·seguida, ·veiU a ·inter<venção no· Estado do .Rio. Esse att!mtado se re'-
VI!StiU d~ aspectos tão' .grosseiros, tão viol"\ntos, feriU tã:o fundo ' a ·honra ~o 
regimen cjue até os melhores e.migos· do Governo, a:tê os mais dedicados á 
situação, s~ furtaram a ·coparticiopar com seu voto na monstruosidaile 1dessa 
interyenção. levaca a .'fflfeíto ')l.nicamente para .servir aos amigos. · .' 

Vem . após, . si é que nã.o antecedeu a tudo, ·.a .·sLtuaçã0 ina:credi'tave! , em, 
que se encon'tr,L o Rio G:,andfl do Sul.: subtra:hida. c riminosamente a sl,la .,col-
1aboração economJpa, p.or torça i!a revolução que alli vae triturando as: vk 
das·. e devastando os !:(lm.pos. ·Seria possivel pensar que um E stado que mar-
chava na. vanguar<!_a .da nossa ·producção. se visse e~oluindo ~{)ngos mezes .na 
guerra eivil. sem que i!!SO ,viesse i~uir. imm~diata e ; rernot.a mente _na · .viaa 
econonüca do P!loiz ?! Pois essa situação. sre·.mantém, se aggrava dia . a _ dia, 
e o Governo não encontra o caminho ',Para remedi.aJ.-a .. , 

... Fomo~ mais lc..nge. Sem medir as .~onse;quencias in~lculaveis que dahl 
decorrep!am, annunciâm~s ao. ~undo que a . sit~ação. ee .. ~rdem .pu·l:>Ii~ . IJ.j) 

·P.aiz era tal que foi p:reci~o creaT . n~ .sua' capital o r~gimen dn gove~no .. ~i
Iitar, reformando-se a !.~i . ,;~rlt · entrega.r a dh:ecçã0 da s~a ~Iici&. a ~m· ~e-

. ' . 
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neral bisonho no trato dessas ltois, sOmente porque, na opinião dos ainigos 
&> Governo, esse genera.l tinha. j.ugula:iio a revolução', e só elle, pelo seu 
prestigio immensuravel .podtl"ia, co~· a ··sua espada invell()ivel, cortar o. ca-
bega (1. hy.dra da desordem ! 

E, <lm troca disso, .poC.e'riarnos a-spirar que e. coilifiam.ça e o ct·edito inter-
nacional, .que se e:xJpressam no cambio, .no!! fossem .favoraveis 'l' 

Collocamos a capital da. Republica. sob o reglmen marcial, sob o la.cão 
GJa, bota do general 'Fontoura. A polkia, sob sua direcÇão, farejou por toda a 
parte lima co.nS'J)iração; varejou as sociedades opera.ria.S,, correu a chanfalho 
OB opera.rios que o.hi encontrou, pre.ndêu cidadãos i·nermes, praticou toda 
sorte de tropelias ! 

Fomos muito 'longe ! Aggredimos de frente todo.s as. collectivipades, per-
seguimos todos aquelles que não tinham collaborado parn a sit~aç.ão ·que ahi 
estã, 'todos aquelles que com seu. voto tinho.m procurado elevar á .· direeçã-o do 
paiz os vossos a.C.versa.rios. AsSim. os cargos pubJ.icos deixai-a.m de ser con-

,fiados á c()mpetencia, pa.ra serem entr~gue~ á amizade. 
· · O Sa. METELLo JUNIOR : - Amizade partidaria.. 

O SR. SALLlll!! FILHO ~ - Os carg()s publico" foram a. moedà com que se 
pagou a dedicação eleitor'a.l com que se 'argamassou a sit'llcaçã.o actl~al. As 
preterições de toda a sorte, as promoções . por favor., o .tilhotlsmo, tudo 
isso está creando esta situação de mal-estar, essa conspiração invisível dos 
espíritos e das inteJ!igenci.as, que aggrava a situação. 

·v .. Ex. sabe, Sr. Presidente, que nada j_us:"o.,ifica., a esta hora, a prisWJ 
de quem quer que seja . Entretanto os nossos navios de guen-a ainda estâiJ 
transformados em ca,labouços. Ahi se .enco'ntra,m encarceradol! cidadãos com 
mais serviços ·á Republica do que qualquer de nós quê aqui estamos; 3.hi 
está, velho, combalido, alquebrad'<l, o ~neral Jo3.q_uim Ignacio; . ll!hi está gm· 
'Vemente enlermo, com seus dias em perl-~o. o General Odilio Bacellar. 

O SR. SouzA Fn.uo·; - QuaiJ.to ao Genera: Joaquim Ig.naclo, . lavro o 
meu protesto. 

·o SR. METELLo JuNIOR: - ~· a.sstm que a get·a.~;ão moder.na trata. 0.! 

propagandistas da Republica.. 
0 iSR. SOUZA FILao: 

,de Pernambuco. 
Eu o conhe~;>O, eetev<J ás ordens dos politicalhos 

O Sn. SALLES FILao· - V. Ex. não p5de !'ailar na politicagem de PE!'-
nam•buco . . Nesce ponto. \'. Ex. sabe qu" não ll:e convém trazel-a á baila. 

O SR . S'OUZA Fn.uo: POde não oonvir a V . Ex. 
O SR. SALLES Fu.uo· -A muita. amj?..ade qu., J:tenho a V. Ex .. ine con-

strange de fallar sobre este cas() . . 
O SR. SouzA FILHo. - .Muito grato á amizade de V. Ex., mas em nome 

desta. mesma. amizade e eetlma. qUe V. Ex. me dedica peço que fallt. 
O .SR. M=Lo JUNIOR: - Sou amigo e admirador do Sr. Souza Filho. 

ma.s daqu1 11- cincc> m!nuws esta:-ei na tribuna f alla ndo. 



0 SÍt Souza FILHO , 

respoi}SU> lmJnel!iat:-.·. 
o SR. ,sALi:.Es Fitno: 

·. r 
Pôde V . Ex. fallar da qui a d<>us minutos . Terá. 

~ .. ' Direi apenas ao nobt'e Deputa do, repor-
lando-m e· a Pernambtieo, que antes estar preso em um · navio de guer ra, 
antes estar preso a. um leito; comballd<>, vencido pela molestia, l!luccumbldo 
aos &8 annos, depois de tet-· exercido· na Republica ·os m a is ·elevados ca.r- . 
go!, do que ter a atormo:mtar-lhe a consciencia o sangue de vic tima./l inno-
centes. 

o Ma-rechal Hermes da Fonseca está preao a o lei t<> e todo.s ·sab ém q ue 
gravemente ent·ecmo.. 

Esse 'homem que · roi ·:P.res·tà:ente da Republica, em · cujo p eibo se osten.' 
tou ;. f a ixa de Che fe d., Estado, · ess,.. homem que tinha nos ·punhoe ol!l 
bordados de marechal e. que suppunha que um marecha l devera ser um ex-
poente de sua cla sse, e qut' um ex~Chefe de Estl',do, que foi 'gua rda da 
constituiçã o podi11 te:r- uma opmiâo e l'lmittll-a. pagou car0 o seu senti-
mentalism o não que rendo Q:Ue seus camara das se ensang~entassem na l1e-
catombe q·ue se armava em P~nambuco . 

Bastou· que p edisse aos seus ·collegas que coll-ocassem a cima da com-
petição dos politioos os mltlndamentos da le i , para ser -pn:so e arra stado a 
um quartei de un, tenente-coronel, humilhado, abatido - nâ;o elle. que nã'{) 
estava em jogo. ·mas- os o;;eus iborda~os, que saJüram m a rea.(los para ga udfo 
de um despota! 

Eis ·ah,· uma sén .e . de ·faeto8 qu., nmguern pôde tirar do catal og o · geral 
dos factor es mocaes {}Ua influem na; s ituaçã o pre,;ente , 

Meu requerimentp va@ mostrar, ~~nfor.me a_ccentuei no inicio, que a 
palavra Of·flci'a i n ã o tinha O sel!O de uma ver acida de, ' de uma invio!abilida- ' 
~. sobre a qual a NaçãrJ pudesse t·epoousac . 

E a hi está, ·Sr. Presi-dente, a •·azão por que não confio nem nas p r o-
messas nem no exito dessa medida m a ndada a doptar hontern , suspende ndo 
nus :i<lrnae3 _ a c<Ínsura poJi.cial.. N ing u em se pôde fJar nessas .providencias, 
a menos que o Governo. demonstra ndo a sua sinceridade, comple te-a, tal 
como se. Impõe, a doptanão J:mrnediatarnente a. suspensão do sitio e d ecr e -
tam·ll!o, eih seguidt... a am n J.stia ;;eral. 

Suspendenéo ô sJtHi, o GOV\erno. em lugar de um favor, n()s r estit u irâ 
um direito, qual o de ser governado pela Oons ti·tuição de 24 de Fevereit•o. 

Que a utoriz:;t o Governo a t emet· •pela sua sc•gur ança, quand& elle sab e 
mtlhor do que ni.nguem .que não exis t e no pa iz, sequer es·b oçada , qualquer 
conspiração, qualquer attenta do contra a · ordem publica ? 

!Por outr.o lad&. <! preclsCI qul> v Governo pondere: 'a r ejeição de m eu 
projecto v irâ sig'ni:t:JCar qti r, a. situ~çã<J de ' insegurança , . no paiz, é grande 
e persis t~ .. 

O Sn . N APOL'ElÃo GoMI!ls: - O Sr .. Presi·den t e da. Re:Publica m andou le-
vantar a cen,u'r a dos j-o~_:naes , mas n ã o podemos saber s e . està nal!l suas in· 
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,tiln<;iões , Ieyapr.a,, ,~ :;;;itin :: e ;,cQn.ceder .. a ; af.\lni/)<1;\a. E' ·~lnlil ·. Quest.á.) de oppor-
tunidade, que só elle pôde julgar. . .;!· 1 '· , •. i 

.o SR. s~~!I -,O:F';I:t..HO'·J:7-<J?..o~~o jiJlga.r tant.Q ; QJ.Il4lto ·:.,el!~. :.;. :r: ')' 
.-H O. Sa, NAP:ClL!nÃP. : G:!:!l\!ES. ~ ~ód~ açp~~ Qp-poctur~a; -l,p:Ra:. lia~. rnedi!i~J.!l .. ~ 

!"' •. , ... ~~n. • 'I 

O'' ·SR. SALL:l!lS .' FrLiio'! .. ..:.:,: ·;-v·. lEX.· ê ·beput.aJdo·(!o 'G>OV.é'r.rtÓ. NOs; 'di·;Oil!l!i-
slção, ''nos cóllucàmos'• em 'plano ·~gual' ou· superio;. ·pi.Jl•é}ile' estamos· em CÓ!t· 

tacto com o povo, ouvi•ndo as suas queixas e aspirações. 
•Se o · GOIIiêrno está 110 'firme propósito de enveredar pelo ·caminho do 

regimen constitucional, não deve ·perder tempo, nã>O sé '·deve -deter, '• a• ' des-
·peftó' «13, grita; OOS '' i-rifêressados ·que "O :cercam· ·que ·:sel"íio· rea:lmente sacrifi-
·:cados: se . ene ch~ár ·a 'tomar essa attitilde. -.' 

:j!l" prec.l~~ que s: E.;; : 'escolha' nessa 'b.órá : offe~~cemos:ai~ ._;;, 'ciiG;'''e 
·'!í:;e ~io~íno~ a paz . em· riOII!e do :BrasÚ! ' ,; 

·}-Se -;üe la r.ecÚ!'j~ : ··ta-rito P~ior, porqÚe ~<iUt estareffió~ P·a~-~~ c~ntifntar ·:diit 
a 'dia: h~ra. a liora, CO~() temos :téito; esse corii.b:Ü.e i~ce~sàhte em p;.ódo 

. ..., • I 

direito e· da -liberdade! (Apoi<ulOs.) 
E;Ü. nCI seu . dtre!U de '' ,escolher entt:e G camiriho cio:rÚÍtÚÚciiorial e ·o 

'despotismú que. n~~ ú~~~Í>~ todos os di~eitoii, " ~nxÓ,vaiha''a. ~6~s:i 'co·~~Ütui· 
• :'' •• ' $ • ~ .! '· ··• . . . . . . . ' . . . . ~ • I ' 

ção .:~· nos faz retrogra da r :.; . \I'J. 

O SR. DANTAS BARRETO: - Com o descredito no extra n&'eiro ,,, .t 

.O 1SR, , SALI.l!JS F)LHO', - ,.,.com o . desc.redi~Q no ~.x:tran.gE;!i,f:·o. , 

E' pr~cisc, ~t. , P,re~iã~~te', , esquecei? mas ~qu~ ,s lncerarpente, to.d~ , 

. ~~8:6. J>assad~ e):ll qull!: o~ rn.en9.s, .culpados .. , sã;!> .os ,re,volu~iona.ri~s, pocqu~ não 
~-. l~VJJ.ntaram sen~o c~ntra . !-J_!1Ja. sltuaçã~ francamente> .. ,a na rchipa , e, ,ty.r~.-· 
njca . (Apoiados.) 

E . se. :·é -seu ··intuito cesquecer,. pr.eBi'So .:se torna · cómeçar . ·Por ,não •et·oar 
·dous .pesos e .duas :medit:l.as, ·c:omo .:o .Governó ! v.em· fazendo em ' r elaçãO' ·aos 

. . I 
. militares '• submettidus . 'a :· proc(lsso .. ; E · aqui';· St . .Pre:siden te, : a.bro :um·. pa!'en· 
•fuesis .J}arÇI. l!espohãer ·.a ·;·um topico do •:O: :Paiz .. :·de.,·hoje-· hm:: que o·: Sr ... Mi-
nistro da.,Guerra. procur,;;. .; eX)JlllcM, :L seu .modo . • essa ·,situação .. · 

A:ftirmei, Sr. P~sidente, que os offimae&. · submettidos ·. a: processo • es· 
.!tl!.vam ,pl-i,y;0os .. ,in(lev.iqam!l.nte da gra tifi-cação ·a ._que .: têm: dil<eito . e .. que por 
via-· di sso muitos . qell~ estava'In reduzidos . a .- pe,rceber .. de .- ve n c;,lmentos· apa-

·J:Ili,S. JJ.ic);:eis ·no ; tr.~< , deo ·. cada mez . 

.. :o : 'Ministro· d~ Guerra· responde qup ·isto se taz por força: de Iei; ·segúit· 
do a .oual ·o milnar san> · :runcçãc' nã.·. ten: du'ei~o ·~ tal ·gratlf1cação ~. •v&· 
·dade, '·porém, ; .1\ ··qüe .:.L,· e ' aqui' esté. outro·:'mome'úto '~m qtie pego a palavra 
of·:fida l . i·esva radiá, escort·iiga:ndo nas ·minhas mãos ... 

(; Departamento ao Pessoal d·r.. Guerra es·tá cheio de of:ficiaes qúe ' n:W 
exei•cem .. f-i.meçâu· ':ilg'4roà:, -add1dos ' por orden;>. do Goyer nc .:.:_! 'e o M:arechal 
úantas Barrefo; 'que rrie ouve, poderá; · dizer se 'ê ou · não exa cto ;·' de ou tr6s 
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.que. se acham,·:afastados . . do •. Ministerio 'da'·Guerta; i e' a.- despeite diSS'ci' oon-
tinuam percebe:n.do. :es,sa; gratiitioação .. :n . ~~- " '" I:;, · " • .,.,, 

Vou mostrar, Sr. Presidente, que não estou exaggocand<i'. · · v<itl'''dél.~ 
SIJbr6 a mesa um· requerimento ae=• -infocmaç9.es •e se o Gbve:rno :responder 
ypremos como é avultado ·:0 riUmérc. ·df:'-'•offiCiae$ nas oondições :a: : qü:é 'me 
refiro. Não tenho _por intuito · tatig-ibr ··ti. ··camara , senão'··"ape~s 'mostrar a 
·convenlencia; a• •necessidá.dê, ' ~" · dprport'\i.iüdad@ de-' meu requerlmenfÓ · 'e do 
meu ·-- projecto. J • : •• • ;;;_, '· 

" Se, deante dei que·· acabo .de ·dizer, ·essi.: ~onvenlencia, essa. neàs~iJ.ii't<;: 
e essa oppórttiriidadt · nãó estiverem demonsttadà.s, ~então, nã'o serã. pór ' '!alfu 

-~o autor do ' requ~rimento . . mas · ,por conveniência· ' da.qu~lles' · que iie\fia·ffi 
; J .1 I • . ouvn-o·. .• 

se a: cainara rejeitar" o meu requerl.4~nto .,stáo implicitamente ' con·l:Ít-· 
uuidas toda; '·k a:eci,Isaçõés _gravissi~as ·a. que m~ refer-ia· no éome~o d.Ci ineh 
.diso~rso; todas ~!las permanécerão ae Pé . • . 

Ainda' mais uma ·vez · quer~ iépetir. 
o gesto de hontem tal'Vez seja prenunciO de ·me;hÔreS -dias'. ia)Vez "éS-

tBja para .. pouco a ;aurora ·da libé~dade . ' · 
~#. Queí'o . mEi illu·dtr, Sr. ~-residente, ~UPJ?O~do q:Ue : re?-ir~t.~'te 

:\iue dellá nos approxlm.:.m'o~ 

eúa . vem 
.. ~ ::' -. 

.. Aguardó-~e, ~ara saudar á Republica, se o sf. . Presidente quizé~ ' efr~'
efivâmente.' ~ritro . de . :POUCOS dias, : nos ··ar;nu~éi'ar que afinai vae ~O~~:;ar 
~ Qoven'ic '' d~ paiz. 

.. 1.": . •;:: . • 

0 SR; ANTHERO BoTELHO: ....:..::. V. Ex:· não acredite nisto. 
Q SR. SALLES FILHo: ....._ Tenho dito, S~ . Presidente. (l}fuito, be'J'1!-; 'l'f"'lllito 

betn. O omàor é vivamente cwm.p1·im.entado .) 

'i 1;, . :i 

J 

t:. SESSÃO. D1lJ . ~O _ DE AGOSTO , 

•• r .. i 

. :0 Sr. So~ Filho: · - Sr. -Presidente, ainda perdura .. na téla da dis~ 
cussão parlamentar-- · e é natural que -· p&rdUre .-=- o .problema. .de ·nos·sa .. :St-
tua.ção financeira; ··actualisado agora pela. baixa .do .caillbio, cujas causas " 9 
erro. de observação · de uns, os exageros. Ci.outrinarios de.' outros,- os in teres, 
~es pollticos de muitos e a mã. .fé, fet:zmente, 'de poucos têm desvirtuido, 
cs. ultimos com ;_o proposito velado .. de .. c.ombate:r o .Governo, de .o .. ei)fraqUE\-
cer, ile. ·o im!Jopularisar . .. ,, -•. · 

Tetll•Se ·.allegado -':---_e. no 11uméro ·d~;~ . qüe ·-·perfiliham este .. pon.to .• ct;e · vista 
estão autor~dades Indiscutíveis no assU:mpt'O ;,- , tem-se. allegado que· :a : eaus;t 
Precípua, que a causa primaria .da ·actüal .depressão , da. t~ .cambial. ,re-
-siàe nas emissões immoderaàas .do:··B~neo. do: Br.asll, conyertido,. por lei re-
cente, em: banco :emissol'. 



536 ~ 

Nego. Nego com o testemunhQ eloquente dos factos: nego com o nu ·I, 
de raciocínios irrespondiveis, nego_ cóm o apoio de argumentos que não PO· 
dern ·soffrer coarctadas. 

Em primeiro lugar, é do domínio publico o facto da incineração . ·ol('<J). 
ne de 294 mil contos, retirados do meio circulante. 

UM SR. DEPUTADo: - Dá carteira d~ redescontos. · 
O SR. SouzA FILHo: - Pouco importa que tenham sido despejados na CIJ· 

culação pelas torneiras da carteira de redescontos ou pelas do Thw;011 t'll 

Na-eional. O que é fóra de duvida é que esse dinhejro estava in~oxlca,na, 
··o · meio circ'ulan te, na linguagem anti-'p81pelista. As accusá.ções l V:IJIIlldai

1 

contra o.Gov(lrno não sabem precizar a , cifra das emissões de agcra que ~«l ui l 

orçam em 40, alli em 70, a.lém em 100 mil contos, méro domin~o de ~l..IDDil&· 

- !:ões. Ora, fa-çamos uma larga concessão, para discutir; demos, de barato, 
que as emissões não tenham attingidÓ s6mente á somma de 100 mil contos, 
:tnas o seu triplo, isto é, 300 mil contos'. Ainda aqui teríamos uma ent~ 
no meio circulante, quasi equivalente á sabida, conservando-se portanto no 
mesmo. nível a maré fiduciaria. 

Logo, não pode:rr..os deparar ahi a determina.nte. da baixa cil.mbial. 
Ag·ora, vejamos a reciproca. Figuremos a hypothese (e aqui. já não é 

o d:om.in!o atroz das supposições, mas da realidade · palpavel) de que a renda 
das emissõe1s do Banco do Brasil tenha sido :inferior. ao passivo da incine-
ração feita nas fornalhas do Lloyd Brasileiro. Nesse caso, força é. eoncluir 
que o meio circulante melhorou com a reducçãó da massa do 'pa.pel-moeda 
jneonvestivel. Não podémos, portanto, a!nda ahi encontrar a determinante 
.da baixa cambial. 

0 SR. RAUL SÁ: - Apoiado. 
O SR. SoUZA FILHo: - Em segundo lugar, proponho-me a demonstrar 

que não ha uma relação ·tão intima, uma. relação de causa e e:fte.ito, como 
se apregôa, entre o meio circulante e o cambio, isto é, a descida cambial 
não está ria razão ·directa do augmento do papel moeda. Realmente é de 
ver, á luz da estat!stica, que o total. · das emissÕes no Gover;n.o dos mare-
chaes Deodoro e Fl·oriano. era de 367 ~i!' contos, inclusive a herança que 
nos veio do Imperio; no de Prudente de Moraes, subiu para 779 mil contos 
baixando um pouco no de Campos· Salles para 675 mil, apezar das an· 
gusturas daquelle momento rustorico, devido á orientação de Murtinho, o 
grande ministro, que antecipou na 'politica brasileira o gesto heroico de 
Mussolini na Italia, cortando fundo, com uma ferocidade ·patriotica, as des· 
pezas publicas. Ainda no quadriennio Rodrigues Alves, tivemos uma pe-
quena reducção para 664 mil; e no quadriennio Affonso Penna e Nilo Pe-
çanha "pa.ra 621 IDJil. Mas, no Governo do Marechal Hermes as alfuas da.! 
emissões subiram a 822 mil contos, p'ara. transbordar no de Wencesláo B~ 
com a cifra global de 1.679.000 contos. 

,: 

O SR. RAuL SA: - Y. Ex. me permitte um .aparte. Dese~o que tique 
consignado que no período governamenW do Sr: Wencesláo Braz, em vir· 
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guerra ' e ' à a -cessação quasi absoluta da importa~. - tivemos uma 
J~a- de 800 mil conto.s na renda. V. Ex. sabe que a base das nossas ene~

·89 econom1cas e f"inanceird.s estâ justamen~e no!? direitos o:;_ue a Nacão 
sobre a importacão, e esta, como disse, quasi deixou lie 

stír . 
O Sr; ·SOUZA F'ILHG; Ac.eit<. com flrazer o aparte do nobre deputado, · 

s pondero-lhe q\).e não esto~ , discriminando responsabilidades .. . 
O SR. RAUI. SA ; - Perfeitamente . . 
o SR.. SoUZA · FILHo: -:- . : .senão apenas examinando a questão pelo 

rido aspecto da estat:isti'ca, sem critica de. out:t:a natureza, quero dizer as'-
·. a!Rndo só a march21. ascencional . das emiss!!es no Brasil. 

o SR. · RAU~ SA; - Sim, mas a quem vir esse a!lgarismo da emiS9ão, 
ontando a 1.600.00ú .coptos, poderá ficar apenas a impre~~o ,., d(l que·a:quelle 
riodo governamental foi o que 'mais emittiu. Por isso, jutguei .preclzo 

ssignalar que, só em re~,das alfandegar!as, a Nação se viu prejudlcada ' em 
erca de SOO mil contos ... 

O SR. Souz.~ _FILHo: -Fica consignac<a a defesa de V. Ex . 
O quadrlennlo rielphim Moceira e Epitacio Pessôa encerrou-se com 

. cifra àe . 2 .(}65.000 contos, cifra, aliâs .que ~obe, segundo a. tr.ensagem 1o 
overno ao ~ongresso, em Novembro do ~no passado, a 2-.226.000 cont(l&, 
es-pre7,3.das as fracções, inc'luidas as notas resgataveis da Ca.r:teira de 
edesccHito. 

Jil. se vê, portanto, que,- com interrup~;ão, aqui e a:lll, a caudal da~ emls-
~ões n;~ Brasil vem se avo.lull_lando sempre, aliâs correndo parelhas com o 
~esdobraménto da .economia naciona~ . Mac o que tenho em mira frisar ê que, 
~o passo que se opera esse phenomeno, o cambio sobe a.s vezes a altu~ 
nesperadas, 011tras vezes ~ce em vertigem, como se póde ver da seguinte 
!tatistica ·qlte tomo de emprestimo ao trabalho curioso do Sr. Coelhb 
odrigues: 

. Governos doe Cambio médio ·' 

ltlarechaes Deodoro e Floria n o, ultimo aano . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 10 1/32 

~ 
Prudente de Moraes, ultimo anno . . .... . .. . .... , •. .. ... .... . 

a C-amp?s ·. ·Salles, ultimo anno . .. . .. ... .... .. . .. . . ......... • .. . 
e Rodrigues Alv€-s, ultimo anno .. . .... ..... ..... . ........ . . . 

7 1/8 
11 55/~4 
16 1/32 

IDe Affonso Penna, ultimo _anno .... . ........... . ..... ... . . ... . 
~ Marechal H~rmes da Fonseca, ultimo anno . . . .... .... , .. . .. . 

e Wencesláo Braz, ultil!no anno ........ ., ... ...... ..... . .. · ·· · · · 

1!i 
14 4/32 

7 5/3>1 
!Jle Epitacio P essõa, ultimo anno .. .. . . . ......... . .. .. ... . .. . . . 7 5/32 

. i 
Mas, no curs o do quad-riennio Epit.c'l.cio Pessôa, em 1919, precizamente 

!quando as em issões subiam, ~ntre nOs, quasi ao seu apogêo (1.729.000:000$J. 
1° cambio se alçava â casa dos 18 e tanto, o que demost~a que elle não esta., 

I' 
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comJJ :9m . ..b.alão " ,c.ap-tiv~,, .amarra,do·. ·àt; . fluxo: . e' -~ÚLuxo · -elo pa,pel•moeda 
cul:an,te. ;. ·::.. h i' •• ·) {, i!:• 
.,_,":;:Ettl. ter-ceJ~·o J:ugar, .. segunc!l.o : a minha :· opinião, a :situação -·do _, meio 

culante ·brasileiro está. agora melhor,:·: está .agora C'ercada . de _outras 
tias com a transferencia do Thesouro para o Banéo do Brasil, da 
cia·.privativa de . emi.ttlr .. >Por que 2 :Porque em regra, as :emissões rt 
para fins reproduétivos, : se consumiran, na · cobertura de· "defic!ts" 
mentarios, regimen condemnavel em qu:e temos vivido. .desde o 
Emissões puras e simples, . sem. la;stros .. sufficientes · sem ·. limite, 'nem 
liv,o economico ._ .. ) . 

Hoje, não ê assim. :.o Báncp do ,B::asil' só pôde . emittlr ·-para· <tHm·rnt-
nado.s ,fins, . autorizad·os. na··lei; : facilitando as . fnic~ ativas · eéonomicas .que dl'l!-
abrodam ·•:er.- fructificazn., .constituLndo-se·: elle '~o : cen.tro de -nosso s)·~terro 
banca.rio '\:· mas só· pó de emittir com o· lastró ·de um terç'o ouro no m!nlm.o 
c·. -dous .• -terços ... de · effeitos cómmerciaes, .salvo caso excepcional em que 
dará, pon decreto, a interferencia . do Presidente ·ia .República .. MliloiS alnd1.. 
Pesa-lhe a obrigação de ·constituir,. futuramente; o fundo 'de resgat~ le>U-
n~_ do á ,._con,rersão do .. :prupel ·moeda ':circulante. . 

E n_ão é- só ,. O Govern-o, ·que·. n.o reg·imen anterior podia <emittir · §. VOJ)-

t~ii],e, .;. Que : ~n'littia á proporção- de· suas necessidades extraordinaria,s ·e··Qr-
d-Lnarla:J, p(,é!E. apenas hoJe. tomar .. vo:r antccipaçã<. da .reCéÚ.a :Orç::unentaria 1m 

quarto provavel della ou sejam, se bem ~ -3guro estou, 2~0.000:000$00() .. 
. ; __ :,,_9; SR. BKNTO _DE MIRA'ND~: .. - V : Ex . permitta .um aparte . O Governo 

liiltl!Jr.m mnitt.i.u . para .. ,defender. o café .e .a borra~ha_ ; · ~.ão foi ' sómente :pnr:i 
CQb.rir "c;lef!cits.'' _. Fez, , por exemplo, , um1.i :brÚhantlssima .. _operação, rt:J;liDli:t 
Ó~,::·~ i ~ . P~~}(.. _12~ ; ~~ ~!)nto~, .':r>~rq~ ~~te .entregou à União 220 -mil contos 
e_rn_ ~arnbiaos, .PÇlUCo. mal~ .?u l'jlenos , • . , 
, o.:: .Q.:_,SR.-. SoUZA FIJ.~o: .-:- :Não deixa Gi é :proceder ·.o -seu apar-te· ... E' bem 

o que digo : Mas, salvan~e um ou outr<> caso, excepções que C!Onf.lrma.m · -~V 

regra, a dura verdade ê que o grosso das emissões, ·autorizadas sempre em 
.n.o.rne da:· necessidade de fomentar e amparar a eco_nomia nacional,. -tem-se 
escoado ·na satisfação 'de despezas orçamentarias. E' o que E"stá na prl- , 
meira mensagem de Campos Salles dirigi_da. ao Congresso, é o que está · na . d~ 
W'llncesláo, é o qu~:, .em termos . hab~is: está na do actual President~ . Ec~ 
nqzn.ia nacional ! :Mas nunca vi amparo, por ·.par.te ·.de ~ nenhum . governo da 
Republ!ca ac a:lgodão, .ao assucar, ao bahasso.. ···o ~eU: Estado; pel~ ·.menll!, 
nunca ·sentiu senão pelo reverso da mt.uaíha, . (J cheiro da!; er;,;~~:c~ desti-
nadas ti .. economia nacional ... 
-~~- Fica, portanto, de pé o meu .raciocínio •e .:!lica .. pos-to .á ·ev.id.1!ncia o·--deg-. 

ar.n:fzoado na grita que ora se levanta contra .a gest~o da pasta da. . Fazen· 
da e do Banco do Brasil. 
, .. · -Mas por que, seja.-me licito indagar, .por que só neste momento. ê~ que 

s.e.;movo c. essa_. campa1;1b.a planejada .. e executada com engenho . ~ arte .? Varios 
p.nP.textós coro dup;o objectivo: se-parar S ... Paulo d<i Governo , desharmo-. 



~ :539-

ull!.andv -o,· Presidente. ·da - ~epu,blic&.· -colll seu, auxiliares; · para ·melhor' e··-mais 
(erozmer,te. _comba;te<.,o . ... ,.( . ;· .. . ;· , ..• - ,,,, ,.,,, 

E', . " 1!- .. quéda,·. do · gabinete." , como .. se -murmura.· ... ·· . -- · . ·' -· · ''~"''• 

Não deixa .de ser intelligente ,-a; tactica-, .. A opportan1dade ê· unl.ca,,•·Ha 
~ma. ;:o~reilte .. ffi!'lttida, ·eiD·· especulaç;Õe,j._' de bolsa irnteress,ada : ·na cbatX>~. do 
cambio ! Acontece que estamos no segwído -semestre Gl,o.- anno quando·,- como 
sem.pre . .aff).uem os . . negocies, .. bat~nqo _ii~. · p.ortas dos .. bancqs,. -ft:: c;~. ta de di- . 
nbeiro. Fol .. sempre, no seg.u;ndo semestre . que · se ·fizeram. emissões; po-:rque 

,n~lle ê . qu!l .começam as . safra.s de c.afé, ,de ;ulsucar, de . algodão, .. -~-te,.,. •E' 
exactamt:nte agora, que o Ban~o ào Brasil, .. como estabeleciJ?ento .,-.eJT!)S-
~or, .. v.ai desempenhar a.sua. ,grand'e .func:ção, ,a sua. funcção ,automat!ca, nor-
ma!, legal, a de fornecer dinheir.o para. as necessi~ades prementes da .in-
i.~stria, do _coJI_~.m.e.rcio·· _.e da . agricultura, para o .r.ecolhe.r depois, com os 
lucros d;J,s . opEtr!lÇÕ!Js rea.)izad,as, estabe}ec.ldo o e_quilibrio, . . de entradas ., e 
~hidas, neÇ~ssa,ri.o á sua vic;l~t . . E' o quEi! QCcorre.ca':m. os banco.~ emiss~res •. de . ' .. '· . . . . . -, 

_toda a parte,_ , . . 
~ ~ . ~=·:r 

· .A pedra angular das accusações l~vantadas . éo:r;~,.tra .. o Ministro da. :Ifa-
-~~nàa e ,o P.~esid~nte, do Bane~ do ~r~il f~l a_ q~e~tão: do . ch~~ado "trus~" 
do_ assucàr. . . . , ...• ' 
... Está-- provado_· que o Banco · do B;r:asil . ~ntro nisso como Pilatos n~ .credo; 
ostA ~ro-~;t~o ~à'i~ 'q~~ a via~e~ do S·l: •. S~mp~io Vidal a Ca~pos ~ão -f~i 
presidida da menor intenção de• dar mão forte aos agricu_Itores dalli. - Mais . .. ~·, 

ainda: o Senado;r $arripaio Corrêa,. explicando o ass)lmpto no Senado, ma-
~~i't~sto~-se cOntra ~ attitude doS uzinei~os . . f! 

Pois . bem, < senhores, penso de modo úi~ers~. 
:, ' O movimentO de .· ConcéntraÇão àos uzineiros d~ Campos eu o aco.mpã.-
.nho com toda ·a sympathla e se o· Ban~o do Brasil hou·v~s~ hitervi~do, ~m 
favor do~ reaccionarios1 es~a intervenção St>ria S~Udavel 'e dfgna de pal:tWis, 
porque· téria 'por ~lijéct:vo ainpara~ á. u >dustria do · àss'Ucar, industÍ-ia tra-
dicional, industria que vem dos tem-pos coloniaes, sempre esquecida pelo Go-
v~riÍÓ :Féderai ... 

o . SR . . iuVENAL LAMARTINEi: - E' . a ' mais cara de todas as industtÍ:as" 
li:gricolas. 

o SR.. SoUZA 'Fii.Hó ; __:_ . . . . aquella sObre a qual,_ domo'' apartl;)ia' mÜito. 
' r· I , • ., . 

bern V. Ex. -recáe mais pesada a cruz ctas mais altà.s ' contribuiçõi!s 'pàra os 
'ti5coi federal, estàd.oiu e iiiunicLpai. 

! o~ sa; BENTO DEl MIRANDA: ........ ·v. E:it: ~abe <iue . o á.ssucai' tem •já: :•um 
·;fuéreado gilrantltl.o, Q:ue é uma irâ.nde coUSa !.: ·· T '· • 

::· ' ()'SR.' JÜvENAL LAJ'JrARTii-IE: c· ::__ 'E' uma üidustria i:iú'e ' e:lejige '\-ÍÍ<Parelha~ 
'gein ·carissima~. 1!ojé; uma Usina moo.e...na· custa u'in milhão 'ele , doilà.rs. ' 

o ·Sii!· SouzA. FiLiio: ·...:::::: :Nun:êi fui ·á ·carili>os, ·não céi~heço rifngliem da.-
quena cidade, não tenho relàções nem intereeses nessa -questão; . mas acho 

. peii'eitissi.ffiamerite pllúisivei: d mbvim~nlo de 'defesa ilos seus usÚteiros, 
Procuraiia()·libertarêse dâ s~nh'a -d~s ·· iritênnédiarios· gananciooos . Porque isto 
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mesmo se fez n~ meu Estado, e o brado que se 'levanta da minha illlll· 

sciencia contra esta campanha ' inglocia . ,é Um brado prQ'furrdamente ILOC-

destino, profundamente pernambucano, pois .oonheço de . <f?eTto as all6"11l!W-

l'aB em que se contorce a industria assucareira:. 
O SR. SALLES FILHo: -·v. Ex. eSiquece que ha uma lei no Ccm6"1'e!8l 

prohibindo os trusts e açambàrcamen tos. 
O :SR. SouzA FILHO: - Nã-o ha trusts nem açàmharcamentos; o que I!; 

é um legitimo movimento de concentração, pa!'B. evitar, em bem, àliás, dit1 
finançaN nadonael'!. q u~ seja vendi'do n? estra'nge1ro: . por •:preço vil, o tw-
ducto do nosso trabalho rural. 

0 •SR. -8ALLFlS FILHO: - Mas é precillamente aqui que ·' se está ''etlttln-

do caro. 
O SR. SoUZA FILHO: - Fàllo com tanto maioo.· isenção q_U:anto o ril!u 

Esta:do já tem asseguradc; o exito da sua__· safra actual com- a rvenda, ~ I}! 

-fei, de 4·50 mil saccas para· • a Eur>cipa, a . preço fixo. <E Porque ,ahordei;; til 
passagem; fJ aSSUffi!ltO, quéro e (i de meU . dever repe!lir a perfi:di~ Q;Ue ho}l 
se '(ê no Correi-o dia Manhã com relação ao Sr 1_ .Vice~ Presidente da P-.J.:p'l-
bJi.ca, meu distincto amigo e figura de alto destaque na .polit-ica do mru 
Estado. (ApOiados.) Alli se dá o Vice-iPresidente como envolvido no )\ lll 

de valorizàção do ass~H~oc'lr, attribuindo-se a iss·o a sua viagem a Per-
naJ'!!.bu~o. 

E' ralso, ·é· falso que o Sr. Estacio Coimbra, com quem, aliás, não ti'l! 
tempo • de me commuiiicar. porque a noÚcia é de -hoje, tenha dado mão forte 
ou tenha tido qualquer mtocvençãq, directa ou lndirecta·, no caso '\da ~-~o 

rização do asducar de Campos. E' tã.o falsa eSSoc'l. noticia, tão destituída d! 
fundam•ento quanto a que, o outro dia, sahio na A N.oi·te - pulverizada 
por elle - de· que teria h•a v ido pO]_·· parte de · $. Ex. empenho para a rea--
lização. de um emprestimo hypot hecat·i9 pel.o Banco' do ~-asil a certa fírma 
dfl Camp.os. ·-

o que se procura aqui, por despeito poÜtico, por pa1xao política, por 
de-shonestidad~ politicà, É' ferir <r Sr. Vice-iPresidemte da Re[mblica, cuja 
linha de, conducta a Camara conhece e cuj,o m{me imponut(}. está acima 
dessas injurias mdi-gnas de nossa. çultur;a,. (Apoiados.) • 

Quantc, ã acquisição da parte da usina pertencente ao Sr. Estacio 
COimbra b ao seu sOêio, o 1Sr. Coronel José Os·orio, situada. no município de 
Barre1ros, em Pernambuco, parece-me que S, Ex.,- pelo facto de soc V'ice· 
P residente da Repub!ica, não es·tá inhibido de, dispõr, livremente, de !!llUS 

bens ou de ad,quicir os q·ue as suas possibiJidrudeB econ:omJcn-finl\o~i 

lhe p.ermittlrem, não podendo eu descobrir a menor rel<a:ção logica entre 
esse facto e a iniciativa valorizadora 1os ag-ricultores 1e Campos . (Mui· 
tó bem.) 

·Mas, senhores, jã me ia perdendo no etnmara,nhado - dessas q_neRI;)al 

incidentes. Retomo o' fio da demonstração da. these que Inú impuz. 
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Allcga-se t.ambem -- iA ê uma nova corrente .de opiniões - que a 
causa determin'.l;nte da baixa -~mbial é a retenç_ão do café. Nego afnda. 
A' pritn.a vista., esse argumento impressiJOna, porqUe parece que, retido o 
café, embargada. a. sua livre sa.'b.ida .para o exterior, se d-itficulta. ipso facto 
a .entrada ?e ou~·o ·e,. conseqruentemente, augmentando o agio ouro, pela su-
perioridade da procur:!. sobre a offerta, com a sua influencia inevitavel oo .. 
bre o cambio! .1 

Não é assim, porém . Fallo .. ainda· aqui com- isenção de· a nimo·, poroquu 
combati, com todas as for<}<!.S. o plano vÍg~nte ·da valorização do café. 

Mas, senhores, desd'e que enveredá.mos- pela senda da valorização, de;ve-
mils ir até o ·fim. Recuar, . agora, seria· um suicídio. 

o SR. BuFJNo BRANDÃo: -~ · o sacrifí-cio da· pr.oducção ·· nadonal. 

O ·SR. SouzA FILHO : ~- De-ix."tr · qu& o caf(: sáia 1ivremerüe, com · os olho!> 
fitos no POII!-O de Asphal.tita · da.· enxurrada · de ourci immediata, ' seria um 
desastre. Corr, 10 rrir; saccas, por ex.ompJ.o, ir!amos obter o ouro· que con-
seguimos agora, com cinco mil saccas apenas. 

A nossa s~ra abtual · é · Stllperior á dos quatro a nnos a1iteriores: é de 
ao !Dilhões de sacoas, segundo leio . 

Que nos cumpre ta.zer•t 
Só entregar o producto ao consumo externo, .á , pro-porção d·e suas · in-

ladiaveis necessidades, para 
da agrJCultura nacional . . 

o SR. BUFJNO - BRANDÃO : 
I !JO~ Estados Unic:los. 

eyitar preços vis, que a.ugm~ntarlam a afflicção 

- Como estão fazendo os productores de t rigo 

O SR , SouzA FILHO: - Por .conseguinte, a.inda não é possível desco-
brir alu , ha. retenção benefica do café, a~ origens de depressão cambial, 
ta que devemos :!t a.tmosphera de· mal e:rtar que todos respii'amos . 

Qua:es sào então essas causas,? 
E' o qUe 'Vamos v~r. 

Sa:l:>einos .. _ e é"· elementar - que o cambio é" o iJ;J.dice da situação eco-
nomlco-financeira do pa1z, -refl-ectirid-o dual! ordem'! de relaçõC~S, . ou dull.l! 
correnres de interesses: a e:lcterna e. a interna . A primeia."a r.eflecte o saldo 
ouro a !avor ou a desfavor nosso , decorr-ente da balança mercantil das 
nossas relações intm-naclonaes; a segunfut; traduz o estado intel·no da Na-
ção, nos seus varios aspectos~ industrial, commercial, economico, moneta-
Jio e politloo; e ahi . temos as u·es ocdens de !actores: os economicos, os 
financeiros. os monetar;os, todos sujeitos· ás influencias m a leficas ou be-
neficas do ahrbif:n~ poiitico, formando os chama do.& . fac~ores 111!0raes, em 
~orno dos quaes se anda a f;zer tanta bulha c matlnada. 

Ora., examinemos um por um todos ' BeS~ factores. 
Em 1919, o cambi·o estava na casa dos 1>8. P.or q u e? 
Porque, no decúrso desse p.·nno; a nossa exportaçã o a:ttingio a 130 m l· 
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lhõe!!! e 85 , mil · l~bra.s· esterl!nas .contra-':uma '-iniJ;,ortação' ·d'e·:·.78 m Uhõiis; b 
v.endo a!!Sini a i !TIOSSO Pl',Oli ' ·um saldo :de. 52 ,. m.iH:.õés . de ·' ésteJ;lltro·s· .• 

, , t (ti ~. SR,-··. :l;'APOLEÃ.o- GOMES: · ,...... .. -Esta··: raz1ílo : •rpôde . terd nfluido; ··mfts ··n·ão' 
•ca.pitah .. E' , que ·;oá . cam]:iios ··~strang.eiros , , 'eirrir '1.9:19{ estav-a.m .- muito·. rl-'J)reel 
dos :J •a; ,_ ,libra••.este«>lina,. a · moeda • ingleza; • focte; •por·· excellencia,'· estava f 

-depr.eeiaçãJO; .em.• -r.eÍação ao .. dollar ;·· de ' maneira• que o . nosa·o ci~mbio :llç:t. 
a taxas a que não devia alçar. ]Jsta é que é a causa muito mais impm'i.:wn 
,. p-;O c; .S~t. · SOUI';A FILHO: -;.;".,Sõ ·me. cumpre ··• fii!Sj)ê•itar ··o ·• furor·.: an ll- pa(lélil 

do meu .• caro ool!egar · St· . '· Napoleã o Gomes f, (:Risos'.) . • 
v~ ú S·R.·.NAPOLEÃ:o GoMES: ·"'-' i AlÚts,: ,preferivel ··.ao <:fut.or.- ert:tii!s ionista:. 

O SR. SouzA F:!LHO: c"'-'· Jã disse.• de entrada,.-que .- para:: ·ós 'lllnti-pupel 
t a s, a caus<~-.. prf!Cipua, q11:asi uni<:a, da, paixa do cambio; ; causa: que faz tJ 

.:~~::::;i~:i .t?:~as as leis infle:x.iveis da economi" politica, ê_ o,,, P.Wul -tn,lJ~' 

ô' SR. NAPOL.EÃ,o GoMEs : . - · :se. não' ' t-' a. u'mca, é: -pe,lÇI 
:rhórdÚii. 

o SR . . SoL"ZA FILHo: - Enu·etahto. ah1 estâ: ·o"'exe~Io da ln ~l-!t 
~m · 1809 :: . ilii - ~stão . Ferrarls ·o Lorini, e. ta:ntqs e tá.~t~s-' qU:e perlllham 
idéas que estou e:ustentando, oom o vi.Vo .. err!~enh~ ' de ~ão ; eviver \'~ 
t hemns doutr.inario~, de n enhuma . valla prati-ca .. .. ·" . '· ·· . ·--· ' 
. . ':D~h i ·pa r a ' cá .o m~vi~~nto · :1tJ nossa bala:n..:a; o?mmer-ciai é est<:. 

1 . I <:! 'i::· t ; • 'f , ·· · ! . 

Annos 
t :;-·; ::.r .... 1 I -~ 

1919 
lf2(i 't 
i~2f l 

192! 

•• :'~ ; !~: • . ' : • • . - . ~~--~ '· . • o •• o • •• • •• • • ' ;.,. '; ,~.: • • 

J• • \ '; .;; •• ~-,I • 

• • • • • • • •• • o • • • • • • • • .. • • • • • • • t • - • ~ . • • • l • • • 

• • • , • · .. . r·, ~ • • ,. ·: • • • :·-\ : • : • : ;' ~ ;,· • • . ~·-·. • •"' • • : : • • :· . 

Som ma 

Exportação 

:t 130 . 08[i':' OOO 
l. 10'7.52LOOO : 
:t i58.5&7.000 

. 'J: '68 . 157~; 000 

:r: 364',·77o :ooo ·,; 

ufu • ,Segundo ·. OS ·cal CUJOs ·aceJt;l.V'eÍ>, · que., n>Os forn~ce ·O n.Q,tavel · 
•illustre•• Sr:· ·Cincinato. Bra.ga,- no. banquet~ . que .. )he·', offerecer.a;m 
ro·:s· desta·•·praça, ,. os.' quatro ·ultimes a,nn.os ,apresentam .um , -àeficit de 12 
lhões •esterlinos, CO:m .. •o· qual ·entramos· no anno . presente . . ,Eis. a.hi J.@'ffl 

<dado- o mysterio. Deficit ·no · balanç& ,. de entrada'3 e . sahida&. de .o ].Ir o do 
n'(Js :ultimos· .. ·quatro annos, .a:.-peza.r- dos em.prestímos . externos cont1·llhid 
.!liefi<;i.ts ·orça mentanes _perma nentes, pol.itica-.. de lmmoderaçã o . nos gastos J'l 
blicos. a qual te~ sido ·o traço :caracteristi.c ; da . vifu!, republica na, ~m~9i 
sobre emissões para. ·fins ir.reproductlv~s •.. .Ultl'a, proteccipnismo· tarifari{); · · 
feituoso systema tribuw.rio, falta . de .defe.sa .. d,= nossa producçao agt1cal 
f:i.l W !' de .: crel;lito, · ' ralta • d~ capi.ta11 .m a sh:orcas . militares, agitações. Jl'i)i lti~ 
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eis ab'~ trotdc ui:n . mundo · fié coefficientes da baixa cambial que ae vem· as-
signala:ndo;_ re~tame:i~e. é~v -a columnà negra de-- um· t:hermometro. tM•i-

õem'.) 
Sr ;· Pr.esi'ctente; _fai tanào cinco minutos p~a tlndar a hora do expedien,. 

te, interromlJo· '.11-qu( :rhinhas qonsi:derações para .eeder ·a · palavra ao honrado 
.Deputado Sr. · Bueno ·:srimdão, que- m!0 pedi(}; para uma. necassidad& ín-
ãÍI'avel de trlbunll,, solic!tanao de V. -E~. se digne de me dlU' a. palavra 
par~ uma ex-plicação pessoal afim de concluir o' JlleU di~~rso. (Muito· be·m; , 

11mito b6tr:.. ó· O'l'all.or .6- _vivamtente feUcUado.) 

SESSÃO -DE 30 DE AGOSTO 

O Sr. Bueno1"Bran dão : -.Sr.; Presidente, agradeço ao illustre represen-
wntan:te de :Perpambuco a _gentileza. que me· fez. interrompendo seu brt)bante 

;;.rim de 'que eu possa. me :d.Irlgl:; â Cam.ar~, dentro ~~S fJOUC(}s. m! nU-
tos que restãin da · hora C:.o expediente, pe.ra ler uma Gazetilha do Jor'111af iJo-. 
001mnercio-: --de -hoje, sol}re "A nos;aà situação financeira e a obra do Govern~ 
Arthur Bernardes "·. 

Essa- Gazetilha,, Sr. Presidente, tl"l,!.~ o ~anço da. receita e deapasa da 
Republ!ca, .durante o 'PI'imeiro semstre deste e.nno ... 

O ·SR. lP~~Hri..o DE CARv.ALHOi - Balanço, aliás, imperfeito . • 
· O SR. BUENo BRANDÃo; - .. . encerra.do a 30 de Junho pro::x:imo findo . 
,Com'o. obser:v.~ o nobre Deputado pela Bahia,_ não é completo, P'Qrq,ue 

S. Ex. sabe e a Ca.n1am. rião ignora que a.s d:~ezas correspondentes ao .rpez 
de Junho· só poeem ser conhecidas . •no correr do mez seguin~~· quando são 
pagiw e não ,podsm ser computadas em 30 de Junho. .• 

o- SR. PA:MPHILO DE C:MtVALH{): - Ha. despezas que podem ser computa das. 
~m Junho. •corno; 'por exem:plo; os juros das apo!iees. , 

O SR. l;!UENO BRANDÃo: - Sr. !PreS!deiJ.te, não é meu, intuito, neate mo-
mento, entreter disC'UBsões . . / 

0· SR. PAMPHILO DE C'ARVA!..HO: - Aliâs, essa GazetíllhG. vem em abono do 
Governo. mostmndo a 
ieja comple t O'. 

UM SR. DÉPUTADO: 
-vt!rda~e. 

nossa. situação financeira, embora o balanço não ea-

Embora não esteja completo o baia~ e:x;prL~- a 

O SR. RAUL ALVES: -;-: O nobre Deputado pela Ba!hla não conteata isso; 
aalienta rupene.s, que o- bale.nço· eatã -inieompleto . 

O SR. BmiNo iBRANI>Ão:·· - .Emb(}ra não oompleto, nem podene. sel-o. eu 
1!Uero ape~ consj:a.tar que jã conhecemos quasi que a tota:lÚ:ade não. s6 da 
receita. como da. é!"espeza feita, propriamente orça~en.taria,_ e es.se oonhonto 
'deve satisfazer e. todos que se interessam pelas f-inanças. do paiz . 



" 0 SR, .PAMP.liiLO DK CARVAL:EJO :. =., P.el"feit.arnente, ~p.Óf~db.; lsto· ' ~~Jéla que 
o Governo .quer mostrar ao pe.iz asítue.ção do~ .. dinii,éiros·_::p).Í.):liicO.S ;!·'.1''. . 

o :SR. BUENo BRANDÃo, -·Essa púbi~<i;..ção ~ vétri d~tnónstfa~: ~ : :J~;d~!!e da~ 
atfirmações qut: ·h2c.. :Pouc~s daus. t1.ve- o-~pti;tuniaâd~ '·d~ :~~1 · .. â ·;:Ga'iti;u-a, i!e. 
Q.u., o Thesouro.'estava. na.oilha.do· a tra~r ao .cqn'heC>fulent~ do ·~~ ~ -~omputo 

. ' das -despezas e: aa r~::ceita .:no se.mestre transcorrido. 
, ·o SR . . PAMPBILO Dl!J CARVALHO: - Ni)~ia que mUito no~ 'agrada .. 

• , ., t' • 

o :SR. BUENo BRANDÃo: - E prova. ainda. l,inia 'o;utra: das .. minha.s,asseve-
re.ções: ~ de _·que ·Ó· ()overno es-te. v~ custe~d~· .a _ç,~.p~zá : , cófu.o .J;l'l"!l~ttcto 
impomos arrecaC:ad'os. · 

· No ui·timo discurso que tive opportunid~E, de ·~ronuriclk: fi.z algumll8 . ' - - '·.··. . . .· . . 
affirm~ões, que, pare. fel.icda.(l.e minha, têm !lido to.das comprov_a.das pelos 
factos .. A ~IJr:imeir&. era que ·o Gov.ern.o estava. . empenhado en;t·,retirar ;da cir-

_culação i3. ;ma:Íor somma possível de papei rp.o:edi;. f.:oi~.·· bem, no_ dia)mmecia- · 
· to, nas fornalhas do IJoyd, eram inclne.~à.d:ás ,n;9.tis' .riri: :Ja.toi\~~it~ 294 :-ô·óo •· 

tos,. fra.Cções des:premda!S .. · ' . . . . . ·,>~.~:.:·,!:t''"·;• 

Tive ens,~JO de d.izer; ta,mben<. que o Governe; estaria h6.bllítadd; dentro 
de• pouco;;; dias · a ;nostrar ao Pa.I7: a suc.. gest~ fi.na:~ceira : P.o" ·P:~lmeirú se: 

. ~estre de~te ~no; e agora poss.~ ler á Ca,me.ra. ' asW: GazetilluL do JQrnal dQ 
Com.merci(:., onC.e e.;tão especifica,~as as desP-e~ feitas e as rendas krecaC:a-
das, por Estrudvs ."' :po:r espeoie; .E .. PDI' ess·e ÇJJua.CLro· .se :serifiça; .que,~_. receita, 
ouro, a.·wng~u a 44.~,1,~:918'7$12139, a:':fe·~ei~ -pa~el · 'M?,~:ss:,srsí~io; ea - ~espeza. 
our.o, 37 .30?:753$'740, papel, a 305 .1318:3·69$401. 

Feita a conversão da II!Oeda ·ouro, para pa.pel, chega-se á' ct;)riciusã.o de 
· que·. en.rre: a. receite< e a àespeza ha' .um saldo . dé 74~:684:13•8'4$!649:, saÚJ.9 sujeito 
amd<. a pa.gamer.to.;; referentes ao semestre encerre:do. 

1 
V. ,SR. PAMPBILO DE CAR,:ALBO' ·7"": Que mo~tai~: eJp, qU:;i.n:tÔ •? 

' .. . • . . > '' • 

ú Sif. :Bya..>;-o Br<'AND.!ii ~ ~ - Üb a:{gánsmos com.plEltos s~tão ' ti~~ldo.s á ·cá-.' 
mara, desde que o semestre possà.· sei' .l(lefiniti.vament:tl e_Scriptm;-adÓ. _:.Não nos 

.antecip~mos. Por agora não ~tou habHitado a. dizer;· ·nem · o.<Proprio G_!lv~r

!J-O ·qual o monta.nte. das despezas a pagar e correspondem;es , ao .mez de . 
.Junho. 

o· SR: PAMPBILo DE CARVALHo: ,...-'- ~6 de juros são de .50 ~óiio. co.ntos,. em um. 
semestre. 

0 · SR. BUENfl .BRANDÃO: , .:._ Al.nd&. assim com · urr. saJdlJ de é.er.~; de 75 .00.0 
'Contos ficarão reservas apreciaveis. 

O SR. RAUL ALVES: - Isto é o que conV'êm ao paiz - · regilrum · de. ·p!J·. 

bnci-dade. 
O SR. BUEN·O BRANDÃo: - P'ela critica (lo·, JOr'fWl se ~ê· ql}.e a ~tuação do, _-. i.!· . . 

Thesour;o :não ê·,má;; a situação financeira· do l~r31Sil.p6C:e: níi.o ser ,.,liô~. JP,as a 
. ' . , .. -~~ . 

do :r'hesouro é regular .. 
ó SR . . MÉTELLO JUNIOR: 

ha outra. 
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BUENO BliANDÃ-<>·:· '- ·Distingo a situação financeira , em ge!'al. da si-
. orçrumentaria·. 

Gn:~ERTO AliÚ~õl.' Em contàbi!isÜéa. 

BUENo BRANDÃo: - Esta'rnos exarrún~wdo as despezas orçamenta-
e temos outTaS não menci-onadas ~Q bE!.larnço ·e que a seu tempo serão 

ao conhecimento t:a. ca.mara e do p.ubloico. 
o SR. ~E'l'ELLO .JUNIOR: - Nesse c~uto estão comprehend.idos os •p.aga-

dos juros dos elJ!'prestimos ? 
o SR. NAPOLEÃo· GoMES:·- Dos externos, forÇos~ente, porque o são ·por 

BuENo BRANDÃO: - Os juros. 'das apolices estão ·Pagos: Poderemos 
na.tura:lmerite. as 'Cles:\)ezas fe~tas com o nosso- .'\lerviço· de j-uros 

·estrangeiro. .imifol'lllla o Ulustrei rêpresentante de Goyaz. 
O SR. METEIDLo .JUNioR: . - Póde-fffi ·.reg.istrar que a · situação estã. melho-

Fdo, que o =mJ;>-io melhorou. 

O SR. BUENo BRANDÃQ': - Muito folgo com a ·inrformação do •nobre Depu-
'o. Lamento, Sr. Presidente não ,poder .tomar, neste momento. ·na· devida 
nsideração todos os wpru>tes com que me _h-onram os nobres coHega.s e ami-

os. · po;·que não ,d\sponh.o <!e te:rri.po. necessa.rio ,pa:ra re~:;onder convenientem.en-
te a cada uma das objecções que iJOssam se:r levantacas. 

O SR. RAuL ALVES: - O reglm(l,n de moralidade é tudo pam um ·p.alz que 

o SR. BUENo BRANDÃo :· - A- paiavr~ do . humilde Deputado ... 
O SR. METELLo JUNIOR. Hiumilde, não a.polàdo; muito b):'ilhante. 
O SR. BuEN9 BRAN!i.Ã!o: . . •.. que ora occu.p& ' a. aUEmçàd' ãa. camara tem 

ido confirmada. ·com factos. 
r 

Das asserções qua fiz sobn a nossa situação órça,met;tarla esão t-odas ei'l·as 
:temeadas pelo balanço apresenta~o. Disse que o G-overno não lançaria 

.ão cl0 recursos e:x:traordiria.rios parà -o serviço das suas dividas orcHnarias -
lB!o estã. mais q.ue p-rovad-o. Mfirrrtei ain-da que o G-overno, com o intu1to. 

lu:centuado de valorizar o n-osso .papel-moeda, tem se esforçado e ha de con-
a se esforçar J)'a'l'a. retirar da circulação a ma:i-or somm.a possível de 

lJRpe. . (.apoiados: muito bem.). 

Pots beJL. 
94.000 comos. 

es L!. asse?:ção 

' 

foi conffrmada. pela incineração é:aquelles 

O SR. SALLEs FILHO: ~ Mas .essa somrne.. fot retirada d!.. ci-rculação ? 
O SR. BuENo BRANDÃ.o: .- : Se incinerou. retirou. 
O SR. [E>RESIDEN~: - ~tenção '! Pr;evi•nG ao nobre Deputa.do que a hor;a 

o expedten'l:e está te:pn{nada; 
. O SR. BUENo BRAND.&o : - Vou deixaT a tr-ibuna •P'O!;"qúEi o S·r : Presidente 

sttt me obs€rvandu ·que a hora do exped·ien ~e está terrrúnada. 
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Çonc1to os nobNII :Oeputa{l~ ~ leitvra. 4~ docume~to QiQe aCI\,bÓ ~e e:x:bi-
bir, e que va.e ser publicado no Di.ariro d.o Oimores'so e sobre.' o. qual ast~~ 

J}rompto a en·tret~:r·polernica amistosa. ccuu 011. Sra. D~uU\d~ que 0.,-«t:uizerein, 
Sr. :pxesiqent.E. ha. a.hi aii~,da u:ma .a1~:f\J:m~ção ~ ·gra,n~ illWqrtancia . 
'E· demonstJ;"ar ao _pai:~ a nu~ero ~xactQ. a ·quantia precisa, ·do papel· 

moeda. em ClfCU\ação, porqut' tem s.ido augmen~l;.<!o. não com in-tuito de mais 
aggra va•r a nQSsa. situação flnanc,eu~a, .. 

O SR. METELLO JUNIOR: .:....... Sem ' se s·ll!ber como. 
O SR. BUIIINo BRANDÃo: -;- Agora, o Gcverl!l!! determinjl. exELCt(lmente " 

quantia. · 
UM SR· DEPUTADO: - Um milhão e ·· oitocentos mii contos. 
O SR. BUiilNO BRANDÃo: - O numero exa.cto está determtnadQ em d()o 

cumento publico. E' esta a sit_uação que não -p6qe ser aggravada. O Goverq, 
não pO..:.e eiru-wr. 'llem ernlttirâ mais pap~:t-moeda. O numero .ll're.ci;;o MIA. 
como disse. determ~na.Üo, não Q>Uer{) citM <)S nurner~ -ie n;:iemOl'ia. ~ara nàl 
commeiter erro. 

O SR. JQAQ.ui!14 m>l ~L~: -.E" u~o co.uBll,' ·ClU-1\ n-unca s': fez, rna.q_ que iJ 

esté. fazenoo. 
O SR. l"A:t>'IPHU.<> DE CA.RVALl!<> - Este é um dos ~lementos moraes que~~

z.,m subJT. o ~ambtG . 

' O SR. BUiilNo BRANDÃo: - Creio q.ue temos camin.hado alguma cousa, te· 
mos e&perança de cheg_ar a reslilta}'!ys. mai& aecentua.dos e malkt. positlYoo. 

A Gazetilha., a. que me referi 'é. a- seguinte· 

nA OBRA FINANCJ;liRA DO GO.VERNQ AR?,'.HiUR BElRNARDI!IS 

:A Contaáoria' CentJ;"al & Reopubliç;o. acaba de ol'gánizar .o qilr.dr~ Jt-
mons·trativo da rece~ta aneç:adada e C:a. d.espeza r~al'lza<da. no prlmeii·o smnllS· 
qe de 19,a3. 

E' a p,i'imeb:a _ve~. na, J:l,.el!.:Í1.blief1 ·q;u& se ccw.l'legue est~. resultado . 
. Elsse qua..dro. ê. o. segqtntE::: 
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';i?)ilM_o;•(STRAgÁti DÂ. :RECEITA A:R.RElCADADA E DA DEISPEZA REALIZADA ~O P.r.IMDIRO SEMESTRE "DE 1923 
... • • - L ' • • • 

' l)elegacia.s li'iscaes 

~~~z~n~ .~ . .. .. , : :~:: :·::: :_:: : :,~ :.:_:: : ::: :: ., .. . 
Maranhão . . . . • ... ·. · ............. .. ...... " 
Piauhy · . . . . ......... • ~ . ..,., ...•..... ...•. . 
Cearã . . . • ... · ...... . ·· .... , ...... ., .... '.c- ... .. 
R:o Grande do Norte . .. .... , ...... . · ....... : 
Parahyba · . .. ..... .... ...... .. .. ...•........ 
Pernàmbuco . • . . . : . ... ... . ...... ........ , .. · 
Alagoas· , ; . ... ~·· .. .. . : . ~ . ... · . . -.. -. .. ... . , . ·· 
Sergipe . . . •· .... ... , ....... ~- ......... " ···. 

~~{:1t~ San'to .. : . ·: . : .. :.: : : : : : :::; :· :·.: : : : .: : : : : : : : : :: 
S. Pa-ulo . . ........ : ..... < ..... , .. : ..... ... ' 

~~~~~~:~~~~1~;~~: ; __ · ::·:: :.::::.:; ~:~: ~ :.: :':: :·: : ·~~ 
<~~~!~· ~e~~e-~ . . : •. .' .. : : ~ : : :: :.::::::: :·:·: :_:: :·:: :·~ ::. '. 
i\fatto. GrQsso . . . . ~.: . .. , .... ;,.,, ...... •. . .. _, ... ,. ,. 
lJelegãcin. :d·o· ThesoUro de Londres . . . . . . • .. 
Admi,nisti"ação dos Correios.:. do Estado do Rio · · 
Alfandega. do· Rio. de Janeiro . . .. , .... , .... .. ,., 
Casa da 1\1oe?ai . . · .......... , . .. , . , ......... ~=; • ;' •· 
Contabilidade · da Mar :n:tia . . . .. , ......... . . . . 
.('ont,lbi~' datle. da Uyerra . . • . ... ,_o • •• , . ...... , • 
lé>'ka_tla: de Fe~r(')·,_'C,t;ntral do Brasil ".1,~. ,_, . .,.~· · 
lmpren:!!a: Ni!,C!On~-:;· . : · : ..... , . •: . ...... . .... .; . 
I nspe(;tor:a: ·F ed(\raV:de Portos Rios e- Cánaes.· .. 
llece):>E~d0ria: do ·Di,Stricto Federal . . .. . _., ·<'·· , "· . 
Dit·ectd.riâ G~ra.l dos . Correios . . ...... : . .. :. 
Rc-partiçãq· Geral dos Telegrwphos . . :-, . . . .~ 
Thesmn:aria OéraJ do Thesouro :r;!'acion-al . . 
Pt .. meira Pag;:t-doria-:: do Thesouro .Nàc!onal .-.. . ·: 
S"gundi :Pa.gadorla . . do Thesouro Nacional. . '"' 
Collectorla··Federal do .Estado -do Rio ...... . :. 
Conta.dcir:a Central ·da Republica .... .... .' .. . . . -- ~;:;- . .. , · . . 

Reoeita 

Ouro :1·· 
I 

325:394$578 ] 
699 :·55'6$.323 f 
173:36UJ579 I 

34:35'6$273 [ 
416: 950$&55[· 

80:33'6$6141 
192:528$550 [ 

1.941:012$7781 
327 :555$639'1 
16:132$291 I 

946: 760$718 j 
_75 :885$478 i 

13. 80.6:238$422! 
358:573$77·1 1 
205:171$4561-

2.537:494$383 [ 
'3:000$968 ! 

·. . I 
~2:ll,81$6·8~ 1 

1. 736 :5'95$391 1 . . I 
20. &37 :721$'<fR·:ll. . . . I 

11:008$969 1 
f f; 
-'1' :•'F 
·I· 

_J, ,.,+ 
5 :864$53.2.1" 

6$000 ' 

I . I 
I 

-1 

-Papel. 

2 . 105: 888~303 .,·. 
5.112 :087$5·93 .. 
1.880:549$009 

458:594$499 '. 
6. 038: 8·95$415 ' . 
L 060: 547$8SF •. 
1. 726 : 616$679 ~ 

12.9,63 : 1·31$688 . ;: 
2. 383.: 500,924 : 
.1. 651: 399$39], , I 
6. 832:97-5$360 
1. 704 :939$962 .) 

84 .4_29: 809$289 . i-" 
7.020:204$286 : .. 
·1. 923 :433$04& ' 

17.783:397$9.21 ; 
15.507:417$967 ' ; 

27'5: 31i!2$430 l 
806:242~352 

55 7 :·221$fr42 
20 . 746:389$914 ; .' 
. 23 : 70·9$584 ; .' 

982:5n$so3 . 
..1.265 :0Õ1$266 ~-i" 
5~. 636 :0&5$356 - •.: 
·.· 432:727$268 . 

380_: 522$743 
.69.746:099$082 
2. 917: .690$410 
7.867 : 14-6$90~ 

.:!)-. 920 :490$1•3·9 
57:3: 85·2$775 
i36:380$866 

11. 92<6: 337$910 
2. 861: 253$65·8 

'-.~- I 
··: . ~ 44.918:98732391 342;; &3~ :515,$').JO I 
·:.r: • I I 

Despeza 

OurCl 

I 
I' 
I 
I 
I 
I 

3 : 026$492 ! 

f 
I 
I 

4 . ~03: 711$559 f 
. ~ 

i' r 
I 

. . L 
"21i. ~36 : 687'$2841 . I 

43.:Jl.98$1591· ..:.:. ... , 
291:51Í9$529 t 

.::..,. - . I 
""" I 

I 
I 
I 
I 

. I 
4:412$500/ 

. ;_ ·I· 
47 ~·~ 49'7$1}87'1 

-c- . • I 
6. 740: 9.3·Q_Í:23'Q ,_ 

~- -~ .. :(t 

Papel 

3.035:942$335 
3.753:714$620 

369:220$507 
. L 076:214$096 

5 .'152:646$560 
914:980$379 

1 . 607:229$816 
4.564:910$182 
1. 7 43 :2·5 8$95 9 
1. 248:-3(}5$396 
2 .113 .: 053$15.! 
1. 551:40.3$172 

32.670: 142$213 
4 .854:109$598 
1 .. 881:262$026 

16.'991:034$!Hii 
9.812:316$712 

491:755$831 
2 . 3·3·3: 138$937 

9'40: !l9R$860 
2 '.440: 9 88$162 

21.-5·29 :665$789· 
36 .116:410$461 
29.764:950$224 

1:: 035:212$609 
1. 621 :·321$363 
6 .145: 4ü 7$095 

·n . o-s 2 : 115 $0·34 
14.5.92 : 256$041 
29 .10·3: 838$708 
14 .1'1!2: 875$082 

746:306$774 
39.911:383$795 

305 .. 3i8: 369$401 



'· 

,. 
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Vê-llli que a receita papel ftlf de •• • . •• • •• . •..••• · • . •••.• -. , 
e qull a C.\lSpeze. pa.pel foi de ... · .. . . ... : .. , ..... . . . . . .. .. ·;': . 
deilCilildo um !lup.eràvit ·pa.pel de .................... . .. . .. . ... . 

E v~·Be n!kü~ l~Ue . a receita ouro toi .. . ..• ·; . .. . . , ...... . . 
e que a despeza ou·rQ !OI. .. . .... . .. , . , .. . ........ ......... . 

Supera-a-i.t . . ... ... . ..... . .. . ... ... : . ..• . . : . .... . 

312'. 638:515$170 
ao-õ.aa.s:aG9$401 

37 . 320:145$769 

44.913:·987$ª39 
37. 302:7'53$740 

7. 611:!!34$497 

Convertendo·se para l>Q.pel el!.te Sa.luo ôut"o, â. ·taxa de 5 1/'2 -d . (média do 
i!etnestre) encontramos 37.364: 2'.'!·8$ll80, qlie sommadaa ao sUJp•radito ·saldo ·.pa-
·!Jel, pei'faJ!Ilrn> eln favor da recei-ta, o sa:l.do ·g-eraJ. papeJ, no semestre, de 
74A>S4 : 384$16419. 

Nas partidas OO(lrip t U:radà.S ,j;ljt é 30 de J\l.nho, ul-timo dia. do semestre, não 
·está naturillmente escl"ipturada umii i)a.rte {la ·despeza, que é desse semes tre. 
1!. saber : juros das a.pOlices da divitla ,publica i:nterna e vencimentos perce-
bidos pelo funcclonallsmo durante Junho~ despe2Jas essas pagas etn Julho, é 
qUO portanto ainda 1não pod.ettl. . eSta.r e.sort.pturadas em Junho. 

Assim, se não fosse a divida !f).uctuante de mais de um milhão <!.e contos 
de réis que passou para o Gi>verno' actual. a situação poderia ser c onslcerada. 
prospere.. 

Os a!.garismos do quadro que estarn.paimt)s aclrma mosm:-a. o tra.ba.l.ho i_n· 
!;'ente que . vae realizando o actuaJ. Governo e os serviços. que ao paiz veem 
prestando, na regularização da escrd;ptuta!)ão e ,eqjuil1-brlo orçamenta·rio, ·OS 

Srs. Drs. ' Arthut Bwna.rdea e !Sampaio Vida.l. ' 
A divida fluotu-ante - s6 el'la, .tetn :r<ecla.mado -um .eSforço granee. e gra. 

ca.~ â energidi. admlmiswa.çã.o actrial vae sendo dh:nJ.n~ida. Sabe-se ttue 1\_SSll. 
divida reolatna;, com os seus juros. C.e 1 % ao a.fino, cerca de 80 .MO :000$ ·por 
anno . 

~ primein proví4en;cia para ll.mortlzação deSlla divida foi feita por inter: 
m~ditl da ·Jei: q ue permittlu· a tra.nsferencla do funco de ·ga.ra.ntla para o bo.noo. 
coi'respond~~do esse encaixe om'~ a 300 mid ·contos . Essa operação ·reduziu a 
~iVida e os seus juros .e · obTig:ou o banco a s6 empregar o ouro p~ra. con.ver-
slio de notas em c i·JcuUi.ção : · · 

Vertfk5ou -<se assim trm sald-O no sem.estre de 74 mil contos, que tornou 
POssivel a r eg;ulariZaçã.o {lo ser víco de j Uros da d ivida .. fluctuante de mais de 
:l!lltecentt)s. ~H contos, é:eixa.ndt> margem aincfu pa ra acudir a outms despe:r..a.il 
iml(lia veis. 

O· Governo a c tua!. !l.:~m d!S.So, privou-se, como jã. accentul!.mos ·hohteirt; 
db dlrei·to de elnittir .pibp e<l-mbeda e honesta men te, obedecendo a o rigOr do 
Ctxllgo de C~ntabi1idatle, deixou de comptil.r 'sem ooncurrencia publica. não 
f<i?.~ndo nenhuma. excep·çã.o . . 

O Sr. Dr. Sampaio VIda!, 1Minlstro (!a Fazentla, como -em editorlaes an-
teriores temos friza.do, é um cóntabi.JI,sta -oompete nte .e . probo, e cum um. en-
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thusia,smo <!e organizador,. acompanha diariall;len.te ·o _:;;er~ii)O p.a oot~l~rl~ 
Cent~l, · visitando frequent~menotê as 'salas . o~de ~·:(JÍI).ccÚ}~~ ;;_s secções 

. c~m-bidas desse braba:lho, prestigianQ.{) a acção , effi~Í~:ri.t~·, d,!l seu 
eR;~ciaUsta, proficiente e reaàiza-dor. Pôde-se_ dizer, . ·que, g-raças a esse es-
,forço, o :Brasil .possue hoje nas repartições federaes u~ :.,P.ertei.ta éontaib!li-
t:aâe pol' ;.(XIII'tidas dobradas. 

Por outro lado, â reorga,nize.ção :financeira corresponde uma larga polí-
tica dé fomento ~onoriüca. Os Srs: Presic!ente da Republica e ~Unistro da 
F1a:tenda não se :descuidaJill dessa politioce:, ·1:1 acomp·amham os ~:Ov!mentos da 

'balança .internacional de mercadorias e de ca,mb,i.aes ., 
.' Quanto aos ·pr.o-ductos .nacionl!,es, o· Gov.erno .. continúa a d efender com 

orlterio ·vigilante e .prudente o ·café e outros auxiHos ser.ão prestil.C.{)s a outros 
artigos de producção nacional. 

O Ba,nco 'do Brasil vem prestando assi•stencia aps ,pro_ducto:res, e, dirigi: 
do por ·um distinctp bras·<leir!> que se dlls.ui.cou no estudo -das n~ce·ssidades ·da 
produ.cção ·nacionâl, vae .-da·ndo pretérencia. ao commel-cio ·legitimo ~ ãs Zona., 
agrícol-as t'.o ·pa:iz. 

Estamos ·informados que os recursos do ban·co, ap ·policados .âs opE:l'!IQÕes 
caitJbiaes visam a .melhora das taxas, tanto que ·as suas ~abé:llas a presentam 

, ·sempre as . cotações ·mais eJtas •po mercado, 
Tanto quanto. •poode~s saber, "paJta ma_nte:r taxa màis alUo., a c;tda passn 

v . banco eslâ operando sem ·nenhum lucro. 
Como 'banco de emissão· qJUe é, não j-oga, porêm, ·nü ~ambio, nem favQ· 

·ree~; com seus recursos os eapeculadores. 
!Para a refLlização âa grande política que se traÇ{)u,_ o Sr. _Pr~sideute da 

Republica •conta com o apoio esclarecido ·c!e· seus secreta-r ios de .Estado. To· 
dos os Srs. Ministros, fiem ·excepção, são homens de .grande -valor, todos .. pode-

. • iam ter· iniciativas ainda maiores, mà.i:s fortes, mais beneficas, mais brliha.n· 
tee e uteis para & desenv.plvime.nto dos serviços ·das pastas · que ,superinten; 
116'1TI, mas todos •co·mprethendern ~ necessidades -do ·.m.omep.to e. ·as serenM e 
cauteloF.as ponC.erações do Sr. Presidente da República, que dirjge o minis· 
terio no s~ntido de illiiJ)resçindiveie eC{)nomia s . 

Na·tuTalmente, a regu:l~q,ação financeira, ·a ordem na con tabilidaoe -pu· 
blica, a cessação -de fornecim entos ·se'm concorrencia ·publica, deslocam !n· 
teresses e a grlte. que se levanta .não tem o~tra e:x!plicação~ '·~ . . 

Ma~ os resultados ::voaltivos es~ ~hl nQ quadro que •publica.mos, noo pa-
ga mentos em dia. na normalimçãxJ Ide ·toda a di.vida. :financei-ra, apezar dos em· 
b~.r~~os ~ diV.idas. encontra:c.os : A contah!Údade .federal, se orge.niza. ' 

• ·., 1• ,Prosi~a o 'Sr P.resident€ 00. Rápublica ·.a grande directriz que traQOU i 

que )l. "' p r omettera na es.pl e.n-di<dl, •plataforma. eleitoral, que os votos dos bra· 
. ~~lei~·os .cansagraram; "pr~siga .por.q[Ue estÁ ~ectuando ·uma. granc!oe obra da 
·;noraiização e nornieliza~lü> ifina~cei~as e· em tão .poucos mezes de a,dministr&· 
ção 'Por todos esses serviços ~ se pôde con,stdera;r benemerito c omo dos me· 
J:h~res servidores do en~andeciménto 'd() .Brasil. 

•' ~ 



Os. resuÚ~dQs 'obtíd~ 'ri()_ quà..dro ·que publicariws <>ão . um tí.tulo :;de honre. 
I . . ' ' . . 

para uma'· Éul:IiiiiJ,Úrbi.r.ção; ~-- representa ·uma base segura para completa re8-

~ur;~l1$~~~~~~1~~-:: ::.,~*~~~~:;b~f·,~~ito b6m. -~ óraàor ' é c·~n~~rinwntaào.) 

SESSÁ.ó"'Di: In·. DE AGOS'l'O 
, ·. I • . •• • . . - . ' 

O E?r. N.~:Pole~ Gome!! : :t:;: ~f: Presidente, ~~~~~ •a tribur:ta, .<p.recisam~n! 
te quazidp. oeh~~ ci.:;e;ta Ca.sà , 8,)i"!tí.ci~ do desaJptp,ar:~cimento do' grande bahiano, 
direi niés~h: · do :'gr~ncé 'braêiieiro;', :Dr: Rodri~es Limji.. Sejam, .pois, a;s mi-
nhas prl$é~.-~Y~;: rião sô_. um prei1;o em homenagem a ·. ~sse grande 
;\'lllto, s_in'~o'· :~~p:~,P.e~ ~~-;é~i:e~s~ · ~o p~~r _senUÇ!~ por uma iparcella do terri-
torio nacloruii,}q:u e: •. ~ .. o ·E iitàdo -de 'G.oyaz; ante ,a _per:da do e~nente scÍentlstà~ 
(My.ito .h~~..)' . . - ·· ' . . . .. . . . ; . ' · . _·. '· . 

N1t grave .•criSe ·q~e atravésl!a o ·paiz é dever ini!ludiv~l tdi.zer cada cidá-
d[o, com Jma~~elm .de ' te~onsàbiú'à.a:ae ;à ~ar.cha~·-dos negocios nacioná.es , 
a'sua cón~i:t-BkiÇ~h; :-Ei~~r~ ;;~~d~t;o;_~ P:ara' ~iieiJ.taÇã.o d~ ·medidas Q!Ue a s1ttia-
cão requér ;, ·': '' ' ' • ' ,' ' ' ' ' ' 

Represe:!J:OO.nte e~ _'um ·Es~ado ce;:;ti'a.i, ·S~m ipeoo na politica na.cional, 'mas 
antes de t\Íd'o- br.iisileú!p, aJIIlÍtc;l ·.é , grail.d~ adm.irador do Sr. Presidente da 
Republidá, :~ :~ujo.:G~v·~Z:i:w ,í;~€~ta , ~ : iri'itis deé,idido aJPóio a -~o qual: ~~rtanto, 
deseja ai-íienl:e)nént~ oondum. o· paiz' lá ;prosperida.-de a que seus opulentos re-
cursos dã~ -di~~iÍ~. :;peé:i,;i~"~im.ia ao~ l~m.i.nares ·desta e da outra tC~ d~ C<>h-
gresso pàra ·e.J!;pÔr. -~~ ·p~rit'os ' 'd~ ·viSta, cori,tribuindo pilra vesolver a o:n~us-, ; . .. . · ,., .;' :. : •• S, :I , .·.!, .. -..._ ' · ' - .. -~~· .. ~ . ;..: · . · ' · • • .• 

. tiosa CO!J-jUnCtUr-;3.. ~!':rJ. •qu~ se debl;J.te ·a Naçao CO'Il)._ ,a, baixa car:tb-ia!, nunca 
-'attingida na vid~ .cozistl'(:ucional. do Br~. 

A impor:ti!.ncià,: ,do :problema - cambia.! foi 'reconhecida e proclama.da, ha 
'pouco, eJp<uina eritr~·y-isM. ·~óm' _.,ó:: rMa,éto~~~hefe .do gra.fide orgão par iSiense 
o Matin ~~ w~~b.irigtón; opei~ g~;;~de _financi~ta o tSr. M~Homo: _MÜiistro da 
Fazenda._ <!o .G'oyerno. run.ertea,no:. 

·~i~~~'f~. !i:,~ih, .. 8,:. QU!Jstão ·que dominE'. ,todos os pro_blemas . !lco-
nomiêos ·-é · :a~ -d.o'·càmbi.d, .' que interessa. i!J.OS credores aos· devedores e. a 
toda inassa. .pop;;;ar. :Imop~sivel a s o1uçfi.o ·de um ;roblema écono~ico 
sem a !'loÍl,içã.o- preli~n~r do ,uroblema do .cambio." '#' 

~- .. :~ . . ' ~ . - :- . .. .. 

AB éaúsas :,Pri~;;dia;is que actuami:tP.B.ra·as a.p:rtu;~ do mqmentó estão, 
.em seu h)lmilde>'pareder, 'Patent~ aos ol_holi! .de Jodos que qui.zer!lm ._v{!r ... 

Comecemos pór uma. das principaes, embora aind;;l. contestaC:-~ po_r_é!I.P..lct-
tos obc~ad9â , q*e: 'l:iao .se: ,ql,l e~eii). , rend_er . 1~, ,lição~ ~!oqU!)nte . . dos factçs na 
udminist~ài:ão,)}r~üeira;: ' · ,_ 

.. 



Refiro-me ao p~i-m.oeda .em cir-cula~iio . . 
A' ·enorme m:n;sa. Teeebida em .he,rm\ça <)e s-.oye,rm?l!.i~f!t~.t\o~t~~;)·:eol. o B:!~c;-i 

Emi.ssor trazer o ·seu con:t~ngent~! . , ... , ...... 
:Porque, não nos illud.amos -~ o papel moeda, a -Ii,'ota· inconyer..sciYel é .a:. 

mesm em selis effeitos econemicpg, quer saia. ·do 'Thesouro. quer :tó B~uco; 
A.índa a e~i~são do' .Thesour.o .'s.e . justnfidi .e~::grave~ crises' ·,4 .v.í-da. do 

paiz, mas a do Ba.n~o •. de inicio inconversivel, -de, •!urso forÇádo •. que ·e privi-' 
legio do ·Estado, não .tem doutrina nem exeO!'plos de ,paiz-=d.e ord'em_ !ft~wncei;·~ 
Qcue a abone. A simples ameaça, ·a possl•bili'd!i_d·e· de .:n.\}y3.s :~ffit~;~~;:;fi:g·e· s~6J! 
o ;cambio de ·modo se'lll::iivei . . ' · · · ., :.: .·. · ,,.,., 

. I . 
tPor ahi se .calculem, os· effeitos da actúaJ ·emi~são <G~ Bane~ ~b -.flrasil, de 

curso forçado de ;fàcto~ •com Úníhes tão, di~~tad'os :que ntp.gu>e'ffi.,.~-lp~de t>re'{~jil 
oilde pararão. 

As emissões bancarie.s· fora~ as causa.doras. da t,:riSe .do ini'ciio __ :da -Repu: 
blica' e nã.o as do · Thesourb. 

As crises, Sr. Presidente, 111ão sao, a.i::i_n:uaes, mrui' occorrein 'de tempos a. 
tempos, com a escassez ·de' ·riumerario ir)a .praça, eX'igindo medi9,as aalvaC:'IlrliS; 
dos interesses em jogo, evitando con:,Side·rt:weis lPl'eduizos ·. 

Não é que o numerarão seja realmente deficiéntei. -mas .que 11e desloca. 
para o inteiror do .paiz, para o riorte,. acc1,1di;do ás ~f·ras I) n:eii>c!os ness"es; 

;~ . 
pontos do <paiz. 

Com o tempo seria corrigida essa anomali&~ mas liquic:ados vultuosõ~ 

prejuizos, , . • 
Na historia 'do :.:J~rasil se deram a-lgumas dessas ·crises que convem remé· 

' ' . 'I ; ' 

morar com as providencias postas em _jogo para -jug'lllal-as,.0 

·Em ·1'8'7•5, com o VlscC'nde •do iRio Branco no .governo, teve ·'necessidade o 
Thesour~ d~ yir em auxilio .q,~ commerc~o. Foi' .~~triza.da -um't .. -e:ffii~são l im)i: 
tada, com garntia ·de .apo)ices, •pa:l'a emprestÍmos aos bancos; c~m :juros esti-
pula-dos· e -prazo ·e.~ um f'.runo com a obrigaçã:o id~ sereín recolh idos re!)ital e 
.juros e inoinera~o o seu ·):lroducto .. F'ói ci.lmprJC!a · l~alme.nte a ··lef e coriju~ 

rada a ~rise. : 
Em 1;885, com Saraiva, repetiu"se a·:hise com o mesmo cotejo de medidasf, 

tendo sido Hqui'da:das as o-perações -dà mes·ma f0rmà, de aooôrdo ·tom a lei, 
Na RepubHca, eni 1·89'2, .na ges~ão Se~ec;léÜo C~~ê~ .. - ~~if~sta-ce ·:de1 

novo a chamaJda crise de .numeraiio e ainda as ·p rovi(j.ertcias. qo. I/Ilperio foram: 
wppllcaW8.

1 

Mas p cump·ritn·ento d.as esUi.ml-a.çõb' ·rii'i:o ·s~ ·d~'lll ·,mais -e ficar~lJ); . . ' . ~· ... ' . . . 
na circulaçã,o as notas ernittidas. ,. 

Em 1900, com Murtin ho, ·nova crise; resolvida pelo jogo da lei de creaçã~· 

<Los fu_ndos -de resgate· e de garantia, ·que e.mPre~tpu. i· ·eJ:?! , \')Uro .. e .. t\ tulos os re, , 
cursos necessarios aos bancos para ,fazerem iface á · sí (Üação ·' )l'of ·então pe· 
«tida e. obtida do Congresso a aboHção das leis que .permH:tiam as emissões·de 
papel-~oeda .. 

Essa providencia ê das .mais iÍnportazites da noSSa. historia):finu ncei~ 
foi, entretanto, -revigoraC::a em 1·914 a faculdade emissorá . 

·" 
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nessa. 1Jata~ em ~iante, -e n'l}tad~ente • .. no pef.'iodo · da guerra, vieram no-
vns e, vul:tU.oá'!L?: -etn.\s!:;ões: ·~Ar-a. acC'IlW.r ás .a.perturas · âo Tb.esoU.l'G, qae se viu 
9em renda!J. ~ufricientes -para eatl~zér a marclla dos n~pcios pubHcos. 
E~ ·192~. ce,derlà,o o Governo ·á · .pres&ã.J ._de interesse em jogo, creou a c:u;" 

teira de re~sconto -do Banco do . Bi:e.sil, c-ujas em-issões se elevaram .a mais 
de ·um m1l·hã:o de·' oont:os . . &ls 'qua-es. uns . 40ll mil f.lco.ram inc·o'J:Iporados a já 

avultada ei~oulição fiduc.lai-ia. 
Passá:qw ·a fu~cçã.o re~.ul~dol:a da ci·rculação do Thes~uro pare. o ~anco 

·4evertam ·ser mantidos os .'fre\pll á. fuorta . emissora. 
o Banco, só em virtude 'de autorização t.PQ>r.á .oada. 'CB.S(), deveria po.der 

•emittlr. ~om a obrigaç~o· do. ~gate ~ incinéração •. c:ó· .prind!pi,J::Le •,.luros. Refi-
~me ~. emissões .de curso .forçado, sem canvers'i~ .ao por't'ae~r . ~- ·:n. 'Vista, POt:-

itUO.rtto, es-tas. tt!ro: o seu correcti.vo ·natural nos deve.te's : impootos ··p·eJa ·eoi:P 
:v.ersão, ctija falta imJPOrtària o fechament{) da.s por~ . do Banco . . 

Coni a torrente emissionista, apura o pa:iz os seguintes resultados, que 
traduzo em a.lga.rismos p~ra melhor camprehensào . . 

' A cir.C'Uliçã.~ ii::iduciaria d{) paiz; que 'ba.i~ em 19l0 a 600 mU contos valia . \ 

·ao_.cambto de :L:S, que -então ·vigorou·, f 416 milhõ~s .. 
Actualm~te a clrcula.ção, que estimaremos em réis 1. 800.000:000$, 

&cluida deste co~uto a somma incinerada _'em (:ias que acabam. de passar 
e lnciu.lde,· a nbva. 'emlilsào do· Banco do 'iBrasi!, V'.iJ.lll. a.o cambio de 5 apenas 
! -36 milhões. ' • . · 

Quando a drcu1a9ão tri<pli.ca. o ' seu valor dec~:esce, ·de f 10 ·milhões·. 
Os mesmos ·prejulzos. da. eC'onomio. publica resul·tam do estudo do valot· 

ouro das n~sa& exportaçõeS. 
No quatriennio Wenceeláo. quando se deram os .g.re.ndes abastecmientos â 

Europa coDtlagrada., a ex1porl:ação brasitelra para um valor papel de quatro 
mDhões de -contos de réis, t -inpa. como -co:~;respon~ente em ouro .. 244 milhões 

~ ' ' ' de · esterlln~ :e um saddo· de :E. >66 mllhôes. 
No quatriennio seguinte, que terminou em 192·2, o vllJ.or .papel de sete mi-

lhões de·· contos da. eX!portação correspondeü a f 344 omilhões, com um saldo 
apenas <!i! ,. f 46 miiHiões. 1E neste peri{)do se acha inoluido o an-rio ce 191'9. 
de cambio alto, tàxa até de 1.8 d . . 

Vejamos ma.ie ~ de Janeiro a Maio do corrente atiJiio a exportação ao 
cambio m'êdlo ·de ·5 ' 1/2 foi de. 91!3.117 ·toneladas, .pelo va!.or de ! -39 ITúlhões, 
manero redondo. No mesnio período em 1-920, -B.{) cambio de 14 1/'2 a eX!po;-
~~o de 800 .mil toneladas, menor de mais é:e 100 mil, ·Produzia. a somma .ouro . 
de ! 57 milhões, ou prcximainente o dObro. , 

O Slt. •SALLES JPNIOR: - Valor de tonelad~ r~du~do; á. met_ade. 

O SR. NAPoLEÃo GoMES: - ·No mesmo per-iodo de Janeiro a. Maio de 1913 
o volume da. exportação· de 445,437 toneladas deu -o ~alor de· f . ~·L 500.000, ao 
Dalllbio de 11:. IDm .·ro:mpu.ração com 1923 temos metad'\ t!o volume eX!po·r~do 
dal).do quasi o me·smo valor ouro da expo~açiio anterior. 
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Não '_é só. •Tomando .um ·artigo Çlê : êxportaijã~ :is()ritd.o, •,o-. Çacau;-ia,Jnda te/ 
·mos• ehm11ar-adas .o "mesn::;:o - :veri~dp o'e :Jàneir0 ,e: ::t\1:àiér .~~ · . lii2i :~é:- l92o : 

Em ún ~ expor:~_ção : 21? J:O~s- ,~~tre~~·~~ - :~ruo.r 'T ·~~t;·~o~-:·:';:' 
Em 1920 ~ exportaç~o 12.5,3!7 'toneladas - vruO.r )' J ; 6~6.QÓO ; 

T~mo& fi<J.Ui ~.!11 -~-olum~ ' el!l:porttdo dup\o, 'J?r~du'fÍnd~ :· a ·;~~tid,e do valpr: 
ouro, devido á differença ·C::a taxa ·ca'rn;bial. . . ., ,. . ' 

' Estes algari;J;ll.OS, ' na ,, eloqlieJ;LCÍa ,da ~il~ ,,Wi;Ç!:~z..; ·riiyel \1-ID, >b~~ '-a :'1rnn.r.rto''·'" 
cia. ·d~ 'taxa cambial d:I:a eco~~mia ,t:'o p~i~ .i :·_ Çdm ' ~era\íij,o .,fip 'TJ:i,eso.uro, !Hlla<s 
da,claroçÕes ~o ·nobre ieadb; :def:lt[L, <;:~m~~a, _ ~Ó : o' ~~;vi6o ··da divida_:,~~~~~~a im-
pÕe hoje -ao pa.ir; 0 col_\)ssal onps , àrlnli~f' d~. iiô.o>inii c0n;t9S ·paPel·i:t:i.Y· 

P~~emo~ a ou tras oa~sits . ''· . .- · '· ' · . . ' ·· 
A :v<tlorizaçã.'o . do -ca:ré; ·~ei~ cÓU;). rec-ursos do The.souro ót:l':ª' _ifu!i: respoti;.-

~abilidade di~ecta.; e oque rião, d,e,ix~. de ser ,uma:, f6rma de j u-go. :f~.(e~~c) a 
ooc:úià. 'que mais ' contrn:~ue :paora ' o fornecim~n to ' de •càmb a.es pa:ro. .o:!. I iaf~u 
do~ ~Ómp~OrniSsOS n~ e:icteri'(i~t_~·. t~b~ fact_or -de~tsiir.o ti pr~po11de~ante na 
baixa: cam;birul em que se deib~~~ -~· Govern~ o:'' E .~~e facto e!!tlâ dp alc~n~e :d~·: 
quem quer q,~e"co~idere que ; ~ ~x~~~-t.a~.~~ -. i,t~re> ~~p'• pelas , do e:lié , a u::ateu-
tando .. o vplume e<Cp.orta.do,' úa~ia - ~i.rgmeiÚ~ : d~ Í~t~a.s de cob~J'ÇU J'& pm;,;, M 
~~ci!S,:;idad~s cambiaes.. Ora, ã :ta~i de p~~?·: .s~~-do! f:~-~~ão ;das 'l!ltres de 
cobert,ura, estão sujeitas 'estas-'!á ' . .Jei :gera l aa·.- pflfet:ta · .-e C.!!,' procura - abUIÍ' 

' a;i~'cia de ca;;;i:Jiaes; .fu.xa' alta; oooor~~z :~!'lssa.s .~iribi~~~.~ tiÍxa l:;i4i:Xa 
Si o ~ro~esso valoriza.dor, pelo systemà ,que esti_.sEl;lld() ' u~ado Iio Br~rl, 

se tis tender ao assucar, á .borracha ' ao aa:cau, ao~ ':Bro\l_~g~?~:,, ~~uMc'uaria, 11 

que ~ivel ' tet<â. de de~c~r a fu.xa: •c;"*b~ai ? , • 
1 ' . . : ·.~ 

O SR. ,BENTO DE MiRANDA : -Nesses iLrtLgos o paiz. :nã0 :,tem contrôle . 
. . , ;o.SR· 1\AP?r,EÃf Go~Es: '.c.,- .Tá- ·que_ v. ~~-· .~~ ~6~?~ '?om ~sse ~p~·te, i_np 

_i nterc,a1a,r:ei -Dfi . miJ?:ha ,oraç?-o; uns. . '!'lad~s: _ciu\\ s intl:i,:.:!l\í-cr :~~t;: ~ mão, par;:c !~r:$ 
càmara, lit-erai~eri.te, e qu'e fOi publfca,d(), l),a ,p6ucÓ,s .diás,'' em:.:t. ,l\FCJ,ÇâO, C?~i~~ 
re.sultado de dados ·constante5 do livro ultimamen1;!'- . publi:c~d& · pe1(;. 'eminenf~ 
parl~r,nentar, o :qreu.·illus.tre ,memer isr,' Antoni~ . c'arios,' ~n), q~~ :s /E1.~ .. m~$~., 
'&:a; .p~la ~nàtistlca de do~s , ~mi~s ruwtes da valorizagãa do ,p.i:aiÍii:~t'ó de ctl!~ 

· r :, ·. . 1:: . · ·. · · '·< -:··. .. ·- ·• -·,. , · · • .. • · ,. -} ~ , .',/in~'·;·; •• · ·.' :· "\; 
temos o contrôle, e i!ous a.Imos depa:is. da .. yaioriza{Íão, . q1ue ,c;6s\'~~plreços desSe.~ 

, pro~u;cto; do ~a.fé:. i~ e. e;~m, em Lopqres; :~~ seis ,.lj'l)r~ ~~>;~~~~p~:'),a sac~~:~ 
El' nos dÓus anno's .(;.epals de , apjJdieada ÚLI. v:alorizadio .bai:in~ii :,~:/t];í~s )ibras, e, 

, p:lümame~;l'te, ~ du~ p~as e pequena tricçã,ó : • ' ·. ' ~'''· · ' , 
. 1 . . . . . • : . . "'·· ~ . ' ' . . ' 

O SR. SALLES JUNIOR: - .iNão ha prop:t:iamell't e ··retenção ; o q Qe ;~;a , é, m!l't.-
re~~l~izttção d~ ;a:hÍda d~ ~~odu~t(), . . : · · . ,. · · .,:: >:;:,;:~/,: .. "' 

o .SR. JoÃo oo ;FARIA: ~ Onde ,os stocks est~o i rMid'oi!i ?. 
o SR. N:,li>oLEÃO <GoMES: __: l-ias tfazéndàs, na:~ ·:e~tâções . .-lu ,,~~~;adas d'e 

ferro,' mos -por,tos :e :nos !J-rmazens, 
/-0. 'SRi. .. JoÃo DE FARIA: ~ ~ão ha tal,, 

· .. . b·1SR, · SALLEs .T:umim:::.,._._ . Sí1não ·houvesse: .essa: ; _r~tsnçã,,,i~~~eri~.a~oP;~eP·~.~ .• :~, 
que o cambio se le;.n:mta'sse <em' ppe~uiz~ qa - ~c'o i:Íomi~' l~~i!It?;~~;v;: do . 



cambio. poriql1e -~eriamos ·a vasa:nte ·de -c[!.lnhie.es, quando cessasse ·e. expQr tação 
do café • 
. . o s~ .. NAÍ>oLEÃo GoMES; -'Vou mostrar , à V . Ex .... que esse phenomeno 
não se veri(fi-cada~ 

d SR. SALLES JUNioR: -~. ·E, quaneo tivessemos exportado toda a safra. 
onde irie.mos b-uscar cambfaes .?. 

O SR. NAPoLEÃo· GoMDs: :...:: Naturalmente em outros productos. 
o SR. SALLES JuNIOR: - Não bastaria. A regularização da sahida do café 

·é feita em beneficio do proprlo cambio, -para mantel-o em nivel normaL 
o ·SR. NAPoLEÃo ,Gi:lMES: - Esposamos as mesmas doutrinas ; mas, ·nesse 

pnnto, es1;a.Inos ·em .. divergencia. · ·: " 
0 $·R. ,SALLES JUNIOR,: - Quanto á q,ueatão do camé, V~· Ex. não tem·:ta-

.zão, por'que ·- não ·11a· propr!amentt~ retenção .nem stoékB. 
ó SR. NAPoL)ilÃo -GÓMES: -os· facú>s ·são.eloquentes. 
O SR. SALLES juNioR: - Em -,San\ OÍi, tQdoS o~ ·a1ás, ha embarques de cá;fé. 

Ainda ha pouco ,foram eX!portade.s ,•i"o mil ~ccas : 
' ) ' •-

0 'SR. NAPoLEÃo GoMES: - ·Sô a diiJiferença do preço-ouro do café dá um 
prejuízo <!e perto de um miJhão de contos. 

O :SR. SALLES JuNio&: -E' outra ·quest_ão. E' a 'depreciaÇão da moE;~d.a in-
''tluindo sobre o ·valor cias e:x!portações brasileiras em geral. 

0 ISR. NAPOLEIÃO GoMES: ---< Saliento sô Ó·ca.f~ •. 
Mas; si_ a regul?-ri~ção eorrespon.d~ a uma causa, c~m<> mostra es.sa de-

preciação cambial, ··;forçosamente estamos em um circulo vicioso. 
O SR. SALLES Ju~IÓR: ~ Não é -exacto isso: a reglUlari.zação _proP\)r ciona 

'letras ~urante ·o !1-nn<> -inteir<>'; é _para evitar e. escassez de cambiaes '~- q.m · 
longo .período ~o anno. 

O SR. NAPoLEÃo •GoMES: - E' -feita para à manu.tenç~o de um preço_.;:;m 
· IJ!I!pel-moeda ~-ue·· não es~ corresp-ondendo ao preço ouro, razão _por que a 

combato . 
0 ,SR. SALLEB .TUlí!I<>a: - V. Ex., neste ponto, não tem razão. 

O •S&. NAPoLEÃo_ .GoMES: :~ O uso inv;noderado 1d<o -credito Pl1b'Ii:éo,, com -os 
. emprestimos externos e mternos, compromettendo as Fendas da. Nação,- ~a
valas por hy>potheca, e elevando •O serviço de juros a cifra nunca atti-ngida, 

-que não estai'á .Jonge -de '500 mil -contos amnuaes. não p6'de 'deixar de ·ser 
computado co~ ;fe.ctor -da.!present~ crise eambi:a.l. 

Os grandes defWits aooumul-ados e sem,pre em prog-resso crescente esse 
·desequilibr!Ó .orçam.entar!<> ohr~nico ·em _q,ue vi~e o paiz, concorrem 'em -'-I~rga 
escala para e. critica situação ca.mlbial, -~n.dice do ·eredito publico naciona.l no 
estrangeiro: · , · · 1 • ..•. 

O SR. BENTo DE 'MIRANDA: - No orçamento da União .não ·pôde- ser,.·-por-
.. que cobramos- em ouro. i 

O SR. NÂPoLEÃo GoM"IDS: - V . Ex. não pôde dizer is s'o,:·'porque ·os ·.vales-
ouro emit~idos·. pelo Banco do Brá-sii são escrilpturados -e;m papel e. cre!lito do 



q.uando, pela lei. <leveria ser ·aontra o Ba~-eo. _ .::;_-~_--• _ 
ú SR. Bl!lNTO .Diil MiRAN-bll.: ·-'- Então. a pdlitiéa ... v :Çi:o:Vernu , és~ errada. 

O Bfi.nco ~ q-ue deve tom~~· .a respónsabilida.de do eambio e hã.'O o ~overrro. 
:o SR. NAPOiilliÃO GoMES: -·o PreS:idente de 8. P4i;Ul.'Ó~ Q .. -iltu.stt~ St.'Was: 

-hirigtón Luis, reconhece na ·~ua: u!Úma .mensa gem ·<tue : '3._ :-~a,~ do· u ;ef ic it. or-. - . . . ' 

çam~ntario do grande Estado é C:ev-i-da á de.preB<'ã:o dé.s ta:xf!.1; can1.bM.eR qqe 
vigoraram -no exerctcio ·. 

. ·-.f -; _ 
cl\. mesma. óbservaçãp _está am.pla·mtüt.te" demonstra:da · na :rneJJ,sagem cto 

I . ' . ' . ·. . . . 

emlnen:te Prtl:sidente Raul Soarés, qae assi-gnala ··o .- ph:er;torileno, nã.o ·só com 
relação á econorrüa gerai como, espe'Cialmc·nte, eom· réação :~n : prodúctor, cuja 
:POsição .em face do comprador extrange'!r<J-se enfraqu~·ce cotri--a baix~;t .éambial. 

A impontualidade dQ po<j.er publico no pa.g'a(nlen_tO" de !!!U.ae· éontas a 
! . . . . 

rprnecedores e a diversos, trazendo cômo consequencia ·.grave~;:. ~mbáraços 

ao com·m:·~rcio , á ind'ustl,"ia, aos p i:l,rtic.u lares em. geral, não conc·orre pouco 1 
~ara a depressão do credito phb)i~~ -- . , 

Somine-se a todas estas causas a i!l 'tra.nquíliÍd~de· dos ~spiritos em con-
:Sequericia dos aconteciment os da po"!iti~a intetria ·do 'paiz e :1Pode{<se .. h~ t~r . ' ' . . 
um conjlincto a preciavel de causas conjugadas. 

'De:rno-nos ?-gora ao trabalho.- da ·co-mparaçã o dos resultados -.da applica'-
çã'o da littera.tura financeira emissiohiSta. com a -Q.outririatá; n.celta fl. de·' 
nomln·ação crítica de grande mestre, a outra das~· do Congresso. 

Tomemos as cendições financeira s de 1898: cambio ·li. ta xa . de 6 e 9 
' ' ·funding" , obra eviü.ente d a. l'ittertitura eciiss!ortis ta, de pretenso i'ircentivo· 
li. pródu'cçlio com o sactlficio ·do 'i:'liesour~ ~irag~m tã.o desmorã.liz~da peloe-
factos qtÍe custa acreditar h aver ainda quem n~Lla . pbssa depooit:.tr té . 

Aintla vemos, depois de i!ll10, qu~'ndo preponderou de• novo a iittemttira 
t!irus!lio·nista, o : cambio des penhar "Sé de_ 1!l até •li. taxa de 5 . -Consequenc1a 

.....,..; o :creBito publico sêria m énte, abalado, mn 'seús fundamento$. 
0 SR. BElNTO DE MIRANDA: .;._,. C~nV'ém ruqui l"e\nbr ar a -y-. ~~X. que, d!iÃa 

a ·corrida da "·Cai'x:a dce Conversão em 191'3, ret-irou-'se ila cfr.; liia:ção mais 1 

de que.trocejltos mil contos, o· qli,e a té c·ertp .ponto exigia· a necessidade de 
ee fazer ·,uma emissão de ;pelo menos quinhentos mil co-nt.os, para substituir . 

, esse .pape;. 
~ . 

0 S&. NAPOLEÃO ,GOMEIS: No · correr do meu discurso trata~e( 

desse ponto . 
Isto na ReJ>ubHca, ·não indo a analy~e ao Imperio, em que as im· 

.cia tivas emissionista.s e de· incentiv.os de ,s ·ou:.ia Fril:nco .e crise ;9oru!equente. 
Jevem setyfr ·de dura lição ·a o poder publico. , 

Toda essa obra é fructo da à pplica çfi:o dà. doutrina .~a-') i·ttira:tura emis·· 
E~iOliÍISta. 

Jl1m contraposição, a.na lysemos os rasulta dos pródu;z;idos_ ,-pelo ~redominio 
da litteratura qou trlnaria. 

V~mos com ,Ca)Dpos Salles :_e. Murtinho b. , _cambio elevado de 



e mantido neat·á ultima ~. augmentando o valor ouro ·dá. exportaQão e da 
circulação. monetaria do !)aiZ, estabelecidos. os .fundos de garan~:a.. e resgate 
db pa.peÍ moeda·; o cumprimento religioso do "fÚ.nding.u. o credito do· paiz res-
tabeleci.dó e co'n.splidado. 

Com Rodri!;"~es A:lves a taxa cambbl elevou-se a 18. Sem sacrifício do 
orçamento, sempre com saldos, f-oi realizada a grandiosa obra que·· justifica. 
a gratidão do palz ao seu grande bemfeltor. 

0 SR.: BENTO DE MIRANDA; - O· grande mal .foi a.ba.ndonar 1;; politica da 
estabilização . 

O SI_t. . NAPOI.EÃ.o GoMES; O · saneamento e remodelação da Ca{lital d.a 
Repllblicl,l.; o apparelhamento dos portos; o desenvolVim~n.to da. viação fer-
rea; a delimitação das fr9nteiros do palz e a ácquis-ição de parte do terri-
torio do Acr~; a f.und<!ção do · actual Banco do Brasil, uma política eco-
nomica larga ao lado da mais seTera ·politica financeira. Deixou Rodrigues 
Alves o , Çl-ov.erno, tráns:znittindo recurSos que montaram em 249.000 contoli.. 
papel, ·inclusive 10 milhões · de Ubras nos banqueiros de Londr~s, 

No Sen~do, ha p-oucos dias, · fez-se referencia pejorativa á boa doutri-
na economica que defendemos, considera.da ,pelo meu illustre mestre e dia-

situação igual â. que já tivemos, em que a !itteratuz:à, doutrina r ia, fi· 
.nancelra;: responsavel pelos prejuízos dados ao Thésouro em 1910, com a 
solução da crise cambial d'e então; 

Foram palav:l-aa· textuaes do Sr . Fror:tin : 

"Estas condições devem ser devidamel).~ estudadas par::t evlti!-r 
situaçã:p igual á que jâ. tivemos; em que a l!tteratura d!iutrianria fi-
nanceira s obre a elevação do cambio á ta;xa de 18, em 19l0, deu 
um prejuízo elevadíssimo ao Thesouro Federal, e para que não te-
nhamos agora com a mesma llttÉratura doutrina ria financeira con-
sequencias ainda màis grav.'e do que as qlte a .dvieram naqu~:lla. 9«:;-
oasião ~ " 

A situação :politica; economica e financeira de 1910, era bem diversa da 
actu~l e nã,o nos póde guiar na. solução ~a crise que nos afltlige. 

Em 1910 encerrava-'se um periodo de governo, no quaJ . se executou 
um Pl"ogremma financeiro bem definido e a nova s ituação, se não rev-elava 
nenhum esp~l·ito de continuidade dessa politica, não a . combatia. A indeci-
são, a dttv-lda sobre a orientação do tutnro governo enfraqueci.1. ,,a a11ml·n1s·-
tração que f indava, qua.ndo pendia do Congresso ·a reforma da Caua de. 
Conversjio. 

Tres cc;>rrentes de opinião se formaram sobre a solução do magnO" pro-
blema: a primefra ,pretendia a •manutenção da taJ<a de 15 para a~· emissões, . 
alargando-~:~e a somma dos. depositas de 20 para 60 mith~ de libras es-
terlinas; a seg1,1nda, a fi:x;açã? da fa:xa àe 16 para as emissões, C.Ql!S~l'Vad!l' 
0 limfte dos depositas em 20.000 .000 <li! Ub~aa. de acc&do c&m a lei de 



.500 

191JG, preadora da·Caixa·;. a ter.ceira, . propul?iriavá a taxa ,: .âe:·Í'~ pa:iia ··ai!·-'emt~-
aões sem alte~acão da leit :.de> 19"~6. ~'- · 

. A -. situação era ·evide~temente de prosperida.de, ."como· o: .'p~ii.v'Íiiu' , ·~~· dadas 
estatísticos seguintes: 

Exportaç&o .de 1909 
lpxportação de 1910 

-~;e;,~~!--, ••.•• •• .•. .. ,·.:· .. ,.•; • • • • : • • • ··''····.< .... :l. e1G :;59o::270J.ooo. 

--- ' .- -.n '·~:~< ;:·- •·· . .-. .. . , • · . ... . . . c.,... ~.39A).•3 .449$00'0 

·~·! ;;.~,.. .' 
Impprtaç.!í-0. . em 190.9 
Imp?r:taçã~ em 1910 

.• . ·.-.• .. ....... ' . ... :, . . : .. .... ·'i:'• ' . 5'9.~-- 875 :927$000 
:· .... .. ....... . .. .. . .. ,..,, ·.- .,, .... . '··' : ..... '· .,, 71·3 ... ~61!. : •143$000 

Saldo a favor . ;• : o._ o o o o o O ~ .. I t 
0 

t o o o o o 0 o ' o ,' , o •o o O.' 0 •.: • :~:· ·:. 

1. 306. 739:070$001i, 
/~:~t~.: i~.:"~ ::: .. ~~i~i' 

'649 ~ 264 : 649$000 
',.: ._..; . . -- - - .. 

• r ·; \ , 

O ~R. :úioNJrSio BENTE.s: - E :Y- Ex.-. pôde. in!Qrniar:' Q.ual ó ,preço da .. 
borracha? 

O SH. NAPOLEÃo Go.MES : .;.!.... Opporturiamente, respondere.i .âo aparte l(;om que 
V. Ex. acab-a de honrar-me. 

A importação dp .. capitaes, no mesm\) perio.do, '!o!: 

.Em 1909, 
EIIJ.. 1910 

' 
o o t. ·. o ·.··' •.•• :· ., •• ~-o-. ···.-': " o ~ • • _,;,;:~: •• ,_ • • ,...~:-.--.- . " ·;~: ·:~( 

• • • • • • o • • , • • .• • ' • I'•· ~ • ' • · •. • • • .!. , ~ • • ~ • .. • ··~·. · :' • ~ , 

·.Á·expor tação· tambem ·a:e capiúies tô\: 

Em 1909 e 1910 de ......... , · .. . , .... ; .. , .... · .. .. --• ;·· ...... •·. "' 
· neJ.xa~do - um saldo·.de ··'·'-- ···"···"<··'·>· ·······.--.: .... : .... "···' 
$8 saldo da exper.tação. d.e · mercadorias SCIDm!!,dOs ·aos da 

especie . metallica deram-nos . um saldo· total de -: . , ...... 
ou . mais- ou . mt:mos ·.:E· 61:J .. 000.000 

' 14~ .. :8•05'; 216$000 
~45 ·:6ú':2 03$00Ó 

2ss :8i9 :519 :$ooo 

33.000 : ooosooo 
252:658 :000$000 

·.-. .Attingindo o limite. d·e :E 2-0 ... 00.0 :-000· =a .emiss"ão da caiXGL p.a tól:-m.a da lei 
de. 1_906, ·foi suspensa e. o cambio-:foi subindo gradatlv.atnerite: 'de Maio a Se-
tembro, chegando -neste mez ã. taxa de 13 . 

. ,.O .. SR. CARDoso n~ - A:i.MEliDA: ·~ JJJ.· quanto cust'?u- isso .á Niçã ? ' Quanto 
cU.stou.' .. iSSo .ao fundo de garantias ? .f , " 1 \ 

Q SR· · NAPoLEÃo :GoMES; . ..;.-. Preste V ,. ·E:Xo., ao humilde orador a sua no·. 
l:J.re attenção· por ·um ··1nomento; que encontrar~ irnmediatameilte . a r:esposta, 
no desenvolvimento das • Considerações, ,qu~ · venho fazendO !'-

. ·1 



aparte: do·· nQbre DeptJ.tado pelo .Pará, Sr .. ·Dio-.· 

· TodÓ"s i·<~ll : l:i~nco.<( a#.i:Xáta:r;n ·a ta~a: c1e· 18 e, cVI;3aJ)co .do· Bra>'il os •a com-
. e'· ;nlio · J?~dia \· d'eix~r:: ;de ;a,compari-hàl-os. As. cobertur[I.S al)undaya;m; . . -, .. - .. 

safra de Cll,.f:ê .extraordinaria em 1909, ·foi ·pequena em 19.10, a bor~ 

pFoduziu. ·em 1909~ ÍI04 .. 000:000$ . e. em 19110; ' 371.000:000$ . .Ayultados 
(la BrasiJia.n:-'Ráll\Vay ·entraram· .no,· paiz. 

' ' • • - !' • ,· . 

'·ô SR. CARi>ôso DE ALMEIDA: ;:....... Mesmo a!!Sim poder-se-liia manter a ütx!l 
ou não ?~·- ·. ·. .. . ' 

; o sa. ·";#~oLEK~ G~..,.r~: ·.:..;.;: defto '"'Ue rião; éonsoante a ue'monstraçã\) 

"~' Go've;no de· enl:ão s·e· sentiu animado em vista dá c·alma, ·da ordem 
··reinav~- n:~ ~ai~ .e da ' í:nijançà que ãs s~as forÇas econoÍnica..~ revelavam 

d!spen;al' . ánnÓ. · ·~ meió' de .·fuoratôria ·· concedida pelos . m;edores lilXtrán" 
• - • ,; ~ ,I '.- '. : ' • • ~( ,• : • ' ~' ,. '· • ' ' ' • • ~-

Inicia~' a convers.ão. da .divida externa de .5 •1• para 4 +. 
Resgá;t!6." o emprestimo;. Õtiro, de '1879. -. 
Cre:ir :~rivútiisterfo ·a.a ~·.A:gi.Ú:ultu;,a e·:n' ensino profissional', impulsionar a 

de .Úilha~ fe~reas .de pe.netf'áÇão:· e .firialme.nte propor .1ao . Con-. " 
a consolidàçãb :da taxa· de 18; adoptando·-~L para base da nova emissão 

- Foi . i':tma·. alta puramente' arÜflicial feÚa 

SR. N:.q>IJ~O .GoMES :. Per(lão; penso estar demonstrando justa-
o co:p.tr~.rió; '(. que a• ·alfa: f.oi iieviJa .a'o desenvolvimento' naitural do• 

os .. 
O SR. CAiiD,oso DE AL.l.Ún:D'A: ~ b fundo de ga rantias de~·vpareceu em be-

da alt~ -d.o .cambio. 
O S!t.'.:::NÂP0LF~éi: O:o:tS!:Es·: +"V. Ex·. 'não. tem. razãO; .foi praçizamente o 

·,verno d·e então que restabeJeceu esse fundo de .ga,rantias . . 
O Congresso aguardava a p'alavra do ·novo· governo para · resolver o. pro-

. e a deritora; d~· .~olÚção .d~u. l~gar a que; em meia;dos de Sete~bro, cor-
o bbattl_ de :que a. mqção votàdà peio.··Senado qe S. Paulo .e .remettid;i ,. 

Ser..,. jo Feperàl, aconselhando a m a nutenção da taxa de 5 para a nov~ · 
tlriha sido aceita · .pela Comni.' ssão de Finl!.nças. 

Dasenfref!idá cOrrida · ç.idu·, sol:)re .a ca:rteira ' de cambio do Banco do B11a. 
que, isolado dá praÇa . .' pois os outros bancos tinha m retirado ·&,s suas 

I . • • . • • • • • I 

Jiibellas de' caml;li9, soube cumprir o sei1 ·dever, ·mantendo-se no seu posto, -
amparando:- 'o commei:-cio " o credito publi~o imp~ssibilitando a jogatina de 
ha muito· por '~ll~ : . cohtida " . . ·, 

0' SR. CARDOso· DE ALMEIDA: - E' t-ão·-~tifioial a situação que dent;o em 
dias o cambio de 18· caiu .. a 16·. ··~~ . 

' O, SR: NÁPoLEÃ:Gl ., GÓMES·:' --"'' A Íuta continuou re.nhida;. até .. 17' ·de . Novem •. , 
bro -da ti!- :~iJ1.' ,~u~"~ novo .gO.vei'no pronuncÚ:.u~se . pela . taxa de ·16 para ai! 



emiflsões· da Caixa de Conversãn e ante" que o Congresso. a ._tl"-.!'Bse adapta-
do (o Q.lÍe só se i'ez em fin11 de Dez!lmbro), ordenou ao Banco que a ·fi:za1188 
nae suas tabeUas, assumindo .a Th.esa~ro· a ·reáp&,nsaMHdl1de: ç1e; qm!c!IIJUfll' 

/· . - ! '' )• • 
prejuizos qup o Banco viesse a soffrer pela :ba~a. ·d:e ·.1&;; á . 1§ e,ntão. orde:, 
nada e _tão prPclpita{}amente resolVida. 

Ora. senhores. à afunmistraçãn qUt> fi:~da, que não tem 'mais o con. 
trôle, é responsavel ode que um admin.istrad.or, cpm. -tão .'Curta visão !los In-
teresses 'do palz, · argando .a taxa cambial, · man·d;:l.fisi:t em ~ .8 'holras. baixar 
dous pontos '? 

O SR. CARDOso · DE. ALMEIDA: -'- O <:ambio cahiu; porque o Ç:l-Çiver ·~o .. não 
quiz· mal~ despende: dinheiro para a sua sustentação . 

0 ,- SR, C;UfLos MAXIMILIANo: - Houve um erro em elev<tr o éag:tblo, como 
tambem foi erro:·largal-o c.oma hoje tambem não se dev.é'rlebr~ ·· !ià:hir o c.1~é. 
a.peza.r .do. erro. da sua val.orizaxão ,. O argumento· é a mésmo .' Foi urn gra-
vissimo erro . 

O SR. CARDoso Ptl ALM)!lmA : - 14as a taxa foi !lleva.da'._ à..rÜfici:.drnenle. 

O .SR .. CARLos MAXIMniiANo: - Tam.bem o · café subiu, a.rtifi .elalmep. te. 
Em fins de Dezembro o Congresso. vuta.v.a a re.foFrna da Caiu. não . •â~ 

estabelecendo a taxa ·de 16, con:o alargando a somma .dos d'epositos para 
60.000.000 ·de libras e ainda mais - en<'ampando a d'l.ffâroo<:a !!esultante- dA. 
el~vação de 1-5 para 16 da emissão realizada, ficando ;_ assim a desc.obeito cer~: 
de· 19 mH contos· das · notas conversíveis. 

O !:>R. CARDoso DE ALMEIDA: - E fui eu quem a-presentou ·11a. Commissã4' 
de F inanças como uma transa.eção a taxa 16, média entre. 15 e 18. 

O SR . CAid..os MAXIMILIANo :. - Foi um dupl~ erro. 
O SR. SALLF.S JuNioR: - O cambio já Estavà na praça a 16. 
O SR. CARLOs MA-'CIM~ANQ: - Jâ esi:ava na ' p~ç~ a 16, ípÇ>rque s~ es~a::·, 

lhou nas ruas que o governo ia largar. 
ü-,SR. SALLlilS JuNioR: -O Congresso Pada mais fez do que ·fíxat·. 
O SR. NAPoT..EÃQ GoMm:· - O Govt'lrno· que finduu em 191(} não piide s'er 

responsavel por esses 19 mil contos de preju~z.e. 

O SR. CARLos MAXIMILIANo: - O Governo largou o cainbio. e a r<~spaiiSá< 

bilidade ê do Ministro anterior e do que se ·lhe seguiu ·. ]!.'oi UII14 .dupla lou· 
cura. 

O SR. NAPoLEÃo GoMES: ~ O mi-nistr.:J do anterior não pe.di<t t'er essa res' 
ponsabilidãde, porque não podia ter mai~ acçã.o. 

Em 1910, pois, ri: pa;l2l experimentou. as consequencias de duas Iittera· 
turas doutrinarias financeiras-.' ' 

· A primeira orientou a administração até 15 de Novembro; .q&,ndo exe-
cução integral á lei de 1906, creadora da Caixa de ; con~ers.ã,o .. prQpug-an;~ndo, 

nos termos da mesmá: lei, a val-orização da moeda, deltendemdo o teiTeho 
co~quistado, evitando a jogatina bolsista, dan{}o estabilidade li. .taxa cambial. 
permittindo a -restauração- doa- fundos: de garantia e de resgate da papel· 
moeda, elevando as cotac;:ões dos. nossos. títulos inter·~os .,e- e~t~rnós, iniciall:' 



do· a conversão dos jl!-J:'OS ·desteS; ultimas titulas de 5 pam ~ 6:.\ 0
• com gr:• nrlé 

e~~onomil!.- para os sofres pubHcos . 
.. ,&.. seg)lri,da,_ litteratura ,flnance,ira, que chamaremos fetichis ta, p'3.ra não 

qualifiEaJ~?> ,. cçmo' ,o, ''J'mma~ do Go~m?rcio"; de phantasista e m'stifica-
~ora, imperou, de: 15 de Novembro ·de i91.0 em diante, e por · ella tião res-
ponde o quatriennio que findava. 

• 

Força é recóriP,ecer que a a!iopçã.o da. taxa de 16 importou 'para a eco-
nomia public!l van:t~g~m. tal, ·.que em u;n ;J,nno cobriu os préjuizo& ca~sa
dos ao Thesouro por ess'a litteratura financeira de emissões, obrigada a 
transigir com .a. ·primeira, abandonando a '. taxa de 15 pela de 16, como 
o~tr'ora, em 1906{ desistira . da de 12 'pari aceitar a de 15.. · .. · 

Deixo ·ã consciencia do ·l'ovo br3!1ileiro e dos seus dirigentes · estimar em 
cifras esses grandes beneficios advindos á. Nação ··pela observanc'a do's sadios 
prineipios da liÜeratlira doutrinari'a financeir·a, princípios aceitos pelo mun-
do !nteiro, COJilO aquelles por que se devem reger os bons governos. (Mu-8to 
bmn.: m.uito be'Tn 't O orador é vivamlente cumprim-entado. ) 

• 

SESSÃÜ ])E .f DE: SETEMBRO 

O Sr. Carlos Maximiiiano: - Sr. Presidente, Napoleão ·Bona parte,. :-1 

figura de despota mais suggestiva e empolga n te que a Histor.ia pro!luziu. 
levou para os conselhos de gov:er.rw as suas maxima.s ele campanha: "Não 
se deve ficar na defensiva . é, muito menos, em expectativa. Quando foriÍlos 
'ÓbNgados, pelas circumst.ancias, á essa pOsição deplorava! , facheuse, - oi! 
a SutL expressão - rieÜa nos mantenhamos apenas o tempo estrictam'ante 
necessario para retoniar a offensiva estriüegi,ca. 

O famoso ca~ de gue.rra,. admimi:lor apaixonado de Frederico, o Grande 
da Prussia; não ;fez mais d<;1 qu 1 a paraphraS€ da ~lebre paremia do te.uto 
genial: ··- :fazer a;, guerra ê ·atacar. Esta maxima corrE'S'!>Onderia em. ad-
ministraçãQ a· uma outra- governar ê agir .. Assim pen.o;;ou ·'() Çorso famoso, 
e· entre os resultâd~s de tal orientação bast~ recordar uma obra imperecl-
vel, -o Codigo Civil Francez . 

E' de record~r a:quelle exemplo h istorico ~::mquanto contemplamos o mão 
- . ' . 

eslfl.do das finanÇas publicas. IDn.tre.tanto, não se espante a Gamará; nào 
vae ouvir d~tratar :nem defender .o Governo . .A:f'fii'IÍl.a-se que os· discursos 
iustificadores· da conducta dos Ministros da Fazenda teem, em regr~, um só 
effeito - fazer baixar o ca~bio. Ha no asserto mais verd(!.de. do ·que m3.liCia . 

. Começam taes orações por declinar alguns dos factores de descredito. 
Conhecem-nos de sobra os ·banqueiros, · sabem de tudo melhor do que <) 

Sr. Presiden te d~ Repu):Jlica, a elles . os .informa ntes dizem a verdade em 
~oda a plenitude. A .,oratoria, por ~sse lado, não tr!].Z novidade que impressio-
ne a rua da Alfandega , a nossa .'&ombard' Street. 



.. 

E' ci~·' .1Jraxe, entretanto, "oepois ·ciê'·. :'Iô:uv~a' · o Mlirtfstw; . dizer:~e quê ·a' ' 
m,esma .p:oÚtieal, ori~ntad~. salvadora; ·. ;b;e'Í)~in'edi:à:, :: : scl·eritifiéà:;' sevfil cónlil'' 
~·u~oa séb a,lte~açac:i . 'comeÇa ahi o itiaL,ii~ ii~scurso : P·~b~ette ' ·i·nsfsttr exa-
ctà.merite . nàqui.Üo que é .a : 'caus'a d3: bi0,;,a,.;· .. ~: .. !~ .a ~ dü~ectrjz impres~ii a~s n~" 
goc{os publicos. Depois o oi·a·dor I>I"irclaa:n~ que iia exágg-~r;..,.; vaX 'tiúio muita' 
melhor do qu~ se P,ensa; :Uoo é · n~oessarlo ;- h:ú.iia:Í' de ~uui-ô;' ;:li: salv\ação 
Virtâ. breve. M~r'de. o l~bto ·o · ba.nqueir~ : · ·v,Í!lluni:b.fa .' . opt,im~sfu~ ·. : -signal de 
que os ' responsa~<iis ~ela sit~ação s~-' ~iio· :.~o'Ín'p\mêtrlliritn ~ ~uá gi'avidai!ii .' 
Lpg0· ~ ·não -ih~ \nada iLe ·b-Om ~ · e·sM~r : · -·. . -.. ~ ;, . . 

. ·• • • • . ' -.,. 1 'I) ' ~I . o cainbio é ' o . ; e~eri.te ilit :confia.riii~ · ~Óif iÜri~ntes : "-~··s{,~ta .sii:; não . re.'l'• 
tab91ece, aquelle -oon'tt·ti:ua a Cah~r ~· ,J, '·:: .. ,. ..• 

. :-~ : ::.- !:~o~:::~o: . Att~~4:~:e~!::~l:~is6s e.stÃQ ·. ~~râ , o cam, 
bió :como. as , benzedurM para; a:s· doeri~as . ·mves·; · :Ôã.o .. : \lji~:;t~ ;·. A~·• contrari~: 
a Q'e.crusdescencia do mal surprehende ,-.em oogui:Õa ·:·os. ;_,redo\l.l~ : . , .· . . ~ 

. . . . . . . 
Os ··nossos methodos financeir.os · sã:o. ' eis .de ·estÚ'dánte :.' .. :ga.~tàr s em me, 

di~a le na hora do :a3uste deconta.s.: ~~pél~ par~ ,o '/v~h.o. · Í>~ 'e~ngress0 
c velho, o papae, o coronel, é o crm.trjblli~te, :cujo bolsó .tr.~~~fo~amos ~ 
cartola de magico para · .dalli tirar tudo <P que . . nos raita,r., Muita~ ·vezes o 
resultado lfoi negativo; a cà rtola deu .. rnt~nbs ~stosoé. ~' · ~a.?i't ,dé efficiente, 
aprov·eitavel ; por .. exemplo. a.s .rê.nda:s aduan·éira s: 'não'.' ·cres:ceri m ·· cómo pla-
i'lejara.rn: ·os elevadores de ·ini,pos tos.: 10 trlout0 s~b;~:.a .~nd~ : . .y.~ta'dliJ' ~.pressas 
e de modo iníquo, , ficou miihà.res de :iJ~ntos ab-a:ixo ' da ::~tun"a:tiva: . E~tre-{ 
tail.to, insis~O~ n~ prOC(\J;>SO ; em V~Z (!e rnmúi~jnUO~ ·~ : ça'r~il< 4o . 'Dheso~rç: 
.pred:e;iDllOS )r:t.rga-a pas, co~ ~·o.s :q;,;~ !Ji,ába,h~ : · '. E~c~.i'e6émos a · pro· 
ducç'ão, ·prejudi~~os o. surt~ de · tcidô o ~r~gr~so J~co'n:ofrÍlc;~; . ':irr:ebentamos 
a cartola ·de que pretendemos tlldo .~i~rahl:JC .'-.. · .. ·· · · · .. '· ' ·• 

H:a tres r a ctores psyc'hologi0os da. baixa· ~e).i:q'qti ' o. mundo. ~nhecidos & 

/a: á.ssig.naJoa d·os por dóils brilhantes ~mlgos dó~· ;GÔ~~r'no; .· ~~ ora ç;Õ!3s Tl·rote•, 
ridas · no ' Senado. E' certo qüe ; um gesto . (I. o }lJ:~e~Ü.uyci, &e~u'~·~~dÓ pelo C!!Dci 
gresso, os eiilninarã. de chofre. Tardou esse m:O.Vtm!lrl t<i, :,e··:a , 1tnp)iSsibilidaile-. 
budhicn. abalou a cci'nfiançâ dq mundo f<inanéeiro~ Pa;~ce ~~~ a..· ~olu'~ ·triplice 
virá em setemb-ro. Já surgiu ' a:té uni' sy,r::nptoma a p·ihia.(>ar.· .. á nota rel:).tiyà, 
ã :censura . 

,:si ', persis-tir o Gr. :PrÍisid~nte nesse turno; c.onseg.ilitâ: ffiâ!ir do· ·que lo-' 
g~aria com fazer. derra~nar t01';·entes . de oratorta. ~àr.i.. . 'os ." q.ue descr~enl 
d;_ irirtu.e~~i~ ded.isiv; dos fa:ct~res inoraea. ê ,de '1énibrâ.r u~' :f~to·· .Jiistoricó :,, 
({ ·not~vei 'l'vl<inist~~ ii;e;zedello Corrêà . lutava e~ vã0 • 'p;aiié).: ~leva~ :o. cambiO: 
s:~b ,.;' g~vernü FJ,Ôi:-iano.Fez ver . iLo Ma.rechal . :q·u~ tÔdJ~& o~ · seU& esforços 
erarri. in.titni~ciO;;; ~or um factot .psy.chÓloglco, hoje repróc'iuzido . ·o ·PresiileriJ 
ile ju~~ó{i e~ger:;i'do · o as~erlo : :resithr: e ..;; .ecrnetari,0 de Est3..clô d,emtittiu-se: 
Nf•o ta;d:ou o sólda áo· illúst;·e ~ comprehe.nder que Serzf1a;eli0 . ti~~ra razãcr:i 
cogitou de remover 0 obstaculo; sabe~~,{ hojê qu'e a: rey~Ú~ · .1~. Ariliadà, com 



. . . . . - . ... ... ;~_{;:;~! . 
;rió!riper · -po.ilp~ d_epo:i;s, ,' 'j,_Inpédiu:.:o -~ iié: •em dai: do· : p;r-oolema ·finarict>iro ·e- -eW-
·tiifnar ~ -.fat:itor:'p,st!Íhoroiico ;cia. .iÍeP:Fe,ssão·:eámbiâl. · .• 1 :;:, •• · f) :•t 

Olhé~o~· r..a~,:~ · )Dtiio·~~ - ·.:&;· líJ!iiate!C'm ~ a HaHa · ape~r de' -embarnça.das . ' .. . . . ' . .. . '· ,. . 

·polo reglmeh: p!td~m·e~i:a.;, '·cort.arS:nf ,_fund:ó :·.nos _gi.l.stos ;_ - de~pediram ' ftqlccio--
n'ãrio'i{.àõs;· :tnil~aries • . ·A::~:..<\;~sttia ·sêgu~ ,-~ -~bom exemplO'; A França. ·preferiu 
o·· i;y~te~ ·ti·á'iliciifnaL'brâ:~úei~'Q · .+ . o do~ ::expedientes· occamo"na~s. man~a 
para -~,: RÍl.hr . il'~<l:e: ;iPatt~i'i~li: ~~I?P.j( ~-~: :'taz·': os allemães pa-g>arem . . <lnsp~ra. 
.menolõ ··~.niilbnÇa, · ·nmi · dóus ,'p·rehiizc>s:: · .'ó·, seu, : eambl.o vae cahin<LQ . e foge-lhe. 
gran<lll· ~'f.k!J . d~ :_sy~pathi~- ~n·i ~~rsa{ . -~~ ~ou~~ qol!-quU;ta,r. co~ · .e.~~e~t~ 
hab!ll(),ad~. · :. , · ;; -~'' . • ' · .. ,, ;.i; 

NacÍã. .. de e:;i~dieP:te'~ .. urg~ :extirpa~. as -proprias causas do mal~: :rc:· d\las 
-podem - s~r ·çà~"i>á~~-~~i jâ:;·:.9!l' .. f-àc!ores .p,<>ycholo~pOs , E' 0 , ~~ces~.· d.~; ~:e~~ 
lJi!Z8.· ~!!~~~~~~ d.~poiJ?~ o ··p}obl~ma J}Or outras f~c~s; , <).iminua-~e. ~· ~ol~,
-me do 'J)ap&l r sein. ÍQ,sti-i> ·~r e In, :._ ciroulaçã.Q . ·cpmo , si ,. fOr~ moeda '. protp.o~~~!' 
a. sahida c'! o ~. guoe · tios: t~ .. il.uro ... -~ã.o. -bÀst~ .. 1Dxi~tem ma'le~- q~e S6 um -~~ 
t"oque. n.!l lei: stipr;e~l! :r,~PIY;!Ji:a.~: .. · ·. ' ., .. ~ . . - . . .· . . · ~ ; . ..~ -, 

o. ·re;p~0t.iV9. ~;X;~Tr;e c;ofÍst_tiu~ - o .ID:otivo ·-Iirint;ipal desta minha : d~cR~ín'Úl1i 
e desv.a~Õ~ . 9~~~:; {~ ~: ~iados 1 . - • . • • ' • .. 

,,., I :!,1: 

- Nj.o .êr'·PÓ~~iel~·: t~r'· - ;o.I(C{L'iuentó· .~uillbrado emquanto elÍe fôr or;ga,f):iza-
jjo comqr a tê h~je, :~{ q_:~~ :;;, ' ~n~iiá.. pa Ír.iotÍca e e~Cl~cída de V. Ei.:: s;: 
'Preslderit~·,, é e~g~d_a- -~ in.util~~da. p,eia generosidade dos illustre~ . :me~-
. bro~ da outra :cà:rf~a.ra: ;-dq ·'Pâi'latp:ent_!>:;. ' '.-. . .. 

O ~~~~- ;A~STID~. ~~~~-: . ~ .~? . ~iia.nti:> . o Sen~do ~os a?cusa. 
-O ~!i~: GÃ~S '·'·:M;A,3a:MitrANQ; -:-o .. _]).]'_ão· ó·· estou ~ccúsando •POr- min))a vez .• . ·' : .. , ,, . •. - ·.· ... . ' 

Exactad:n~nte .pelo >fulcto fle . .'·haver ~ 1.'j_ogo -de empurra:'" é que · se .. t.otma Ij.e_-
cessaria-··Jl~ pi:~..;idél:i.~!3;~ ~~eq!ata; :ei;.~ ~nico me i~ f> ·o vét; pa.r,ciaÍ .;;á~ _lei~ 
annuas;· .,po~ü-e ···~'ú~~e~ .. pr~põe i!lixertos· :na cauàa de lei orçame~tarla 
sinão para fugÍt _.'_ ~~- -~ét6 .4o P~-esidente da ;Republiea: Niio ha - ~utro m~i'o', 
·Abs.olutamentE; :h.ã.d. ha::. Todos qmin~s se entregara= a.o •estil-do desse ' pr~ble:
ma ~sba~mram.-deant~ da mesrba - dJ.:fficul~<fe . . O ~elo. é fiorçár ~s. d·uas.Oa~ . 
mal'IJ.S ~ :á.g~~, ~bin unid~d:e de vist~ . . . . ., > . . .. .. . . . ,. . - . 

O IS,n. EPH'Y'G)i:NIQ ·l)lll-SALI..E;S;·· . .:...., -Set'ia. a a:nnul~ação.-. do Le~isla,-tivo. •. 
O r·~·:: .CARLos ~x'ÍMILIANO~ ;-r;; :Nãó- _pensava que . . o·: Poder ~egisla,tl,vo 

~vess~ por; !,?ncçii;b<:.vtil<IuZiÍ- -cousa:s mal feitas;· _e, realmente, pOr .no ~rça
mento.-emenÇia •q-tie-, nã0 .é : 0r.çament8iria, é um serviço errado. (Apoiados-.) •. ,. 

o Sa. AmsrinE8. Rbb~A~ '-.:.'". Àuâ.S. o v é to ~cia.l é ~on~t-i tuqona.l·. · 

· ·o ·:si!; ,:((A~s-~:-~A~r.iiLÍA.No: _ _:_ -Há qur,m affirme que ~1\e ·~x!sta. na 
~Cónstittrlç~d: . Eu -~-ã~ espod~ esSe ' parecer. . . 

O SR: · Liiw&tk:S:~ · 'PF::iSoA-: ~ E' - controvert-Ido . · 
O ~sR:-· ::ç,ARI.os :··~liUI.;IANó; ~ Si é controvertido; tanto -.IJêor, pol'que 

neste dJ.'§l~; dá~ lo'S-hr· ·a. acção judiciar,Í~. • • • .. . , 
Ha. ·~ut~a, : -p·róvidencia; . me~tis sympatbi'ca, -e viavel porque •v.ae fe:r!r 

llielindre$ -m~it~ · s-rav:e~: lri•/ J..eiulai· o· uso, para· d.if.ficultar 0 abus.o, dG cre·· 
ilito extéri)Jiós 'EÚadós é aos -;MllnÍclpios.'.· ·'Não há tambem outro me~.o-. Jâ. . .se . . ·.. ., . ' 
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,,t4nt~úr tip;tà -\iez, urn_a; guer.ra: !1~': :quê <:t'iz par le, ,"ch ~ga_,:;ose a: -qmht , s~lução .. 
··E o Sr. Antonilio Carlos, -: Ministró _:d,a. 'Fazendi:L: . pÚd,eu ~o ,estudo )~m temp~ 
en,ormé' ~ ~ão ' tl.ciiou· ne~h~rrt ·. : ~ã;~ :-~~;:h;e~~;,,!::: : >, · , ' ·, . ;í':'{ 

·Bealme-nte, ·.(! um tanto · dolo:f.osri·· ?~!·:ig~<: - al~. úi\1 p0uc0 ,- oo .. tut!llfl.; os ~
t ã;dt.s, COliJ.O ê tfl,!1'ibem dolot•oso :tiÍ;a:r ~a-·Jl~Çd~~~· a ,<~.Wilil não t~m Juízo , IJa 

. uma n1eoossi·çliaJ~e . n>te:Lon,àl. pá~pitalrt.e;: ~ \ ãsa . ~h~c~~Í~a~ · ·,t)~iÓn~l W~e~ 
,l!"edUnde em ~ehcMrade para _aàg.uns: d~sses. me~>'TIJ.Os. ;Estaà<)s ,: 

· :ilixijã•sé ~ perrhissãiY do ~o~ ~~nb ~é~·eral, ' ;k.r~ ;,~e - fa~~tê~ ·iio exterior 
·, em1~esti$os estadiia'~s o~; m u~icÍ~<>:es. , Acc.~i-~í~~:~~ ::. ~ ;·w,,f.t~ha : ~a ·j~~ti~: ôb-
de esta• riã~ exir;;ü;i, ; rápida e .ségur:a,, n íiol)ha; .é.~.rif.i!'l::~W.~; t~_gem .. do · :paiz OB 
capita~. ·· ..... " ::· .; --~,"-\•& :. , ' 

. p.a:reee P,i~eferivet' :e ri-).·~i ~ 1:\arato .f(#~\lesorgwriizÍl.r o ·sy-;t.e_fu'a:;;~~;,crsterite j' 
:n:a:B ~;ltei'Ítr' a ~i~tribui~ito diáis cómvetencias; díyil1i,l:; . :Wit1Í> ~i: Fra•n!:~: 
cort'~ . ~\ipreina em tres çam'á~.; Pqder-se-hia -ceo~f'r'àt· ·â prÚ>rt~\~~, compo~t~ 
de a.-Juiz~s, ' 'aiirém do p;.e.iiden.t~;.; a ' d~CiliaO ._ de ag1lTa;o~, é~tM:)e'stemunha~ 
veis e rec'tlrl!iis exti·aordinalio~- : ' tt :s.egundà, coin • ·s.eis mel-pbi·os·, .C'uidaria -de 

-,~biM.s~cborpiu.s :oe todos os i·€cursç}s .. crii11Úràé~ .; a t~rc-~ira. . . oóÍri" ' ç/~tro~ sei~. 
Irünis.tros, oCCJ,LP~'r-'se-hia• -com atmellaçÕ:es ~k~· e'!h~g-os ' civ~is< , AV~~-· dos ~5: 
jülgadóres, ha~êriá. um i:n:esldente ~ :Ü:r\:.1 _'V.ice-cire~iciénte ; _ -Q..ué 'se .·reVezE iam 
nas tr~s presidehcüi.s, é ·serübh nomeadõs··!:Pii'r··<'s ii'is 'à:im6~· pelé i~í-'es:dente: 
•di Republlca, e· •ntto re-conduzidps :ÍJari· ~ .:~~~~~iúiib : !. Ín<rri.edÍat~ , :,gõ~;i;i;iam ~; 1 

vit:ll:jcieda:·de Íio ~a:rg.o. d'e ' ministros 4~·>rr,~J5Jd;J<' . . . . ,,., '; .·' 
Com '};lrohibfr a;- re}mnduççã o, su~p.~·lme-se : um in,}tiv0 'q~<~;·'irl'ci.ill:u· eni . f • ~ • • . . .. ' . ( .. ... •.. 

(\erhazia o ;iu,iz .. ánt~ _b;s- poderÓsos. :.P'or .:Qutrõ : i j:l.do · ó Qhefé -de ·.Esta-do teria: 
e~n~ti:a~&-il'nentC?' . eci' n~o . com;ér~âr: . ~n\ ·: ~eUl'~.· ~e~Jd~~té ;, ~-P·?~\ ~ellcadeza o~ 
maP,teli~, .. A escoiha pefo's : seus , J?·ares; e}á: :U#i' , re~ul~!i.do pess·i~o i ,O criterió~ 
peor, o da velhice •. d"• :Ptes!dent~ d.evEi ': ser . fói··te, . act!vo: -:·''diecip-l!nar o pes-, 
s~al auxiliá r . di~U.:ni~ir o~ rei-tos( co~-~ ;~~~--,_ c'~'rrÚssõ~~ ~:Ua:S.·. Ca:mam s; con~; 
fói:i'rJ.e: as .I}r~ferericias ~nteÜeéfha~s.: . ;i: cçhlb~t:e;tcla . ·tech-nic'a .. e;: a ~~~á;pacida<Íi 

·.<fe ~ral:iiüh& · ci~ cààa 'um. Nos· bsos' ·iíi:h que a '· deéisã:0 ' ae. qJlalquer · das ca'· 
. irmras ' ilnportasse ,. em torriár ;Se~ i~itó - t:un /!LCtÕ . ·:i o corigreésQi Presi<lente 
da ·ReP.'tibÍiea oj.{ Ministro de Eiltadó; ~h~~eri:á; (~êfu:~~~é~ ~ecuÍ)Í<l,.:4~ -~~ba:ri~', 
pai-a as cam;was '1-eumiiiUis e .a :a.nriuÚ~ç~o dii:~Çta:-<0\i~·-ln~i;rec'ta .' só .~~'iewlece_:: 
ria, como nos EsW:dos Un.iMs, •quáiido; ··~~~fi~·~·a;Çll~;·: ~lo :V:oto, í.k-,. maioriã:.í'~ 
. . . . . .. : I . , . . . . . . . . . . . ' . : \ . . . .. '·· ~.. . ' 
ab;:;oh.itá dos · ·membros . do tri•bunal, O .• Proeür.ador -da. ·· R~publj!iJa ·e -o Sub· 
pt~~~rador G~ral r~ve~r-s~ -;~ia:m nos tré.~aíBõi§ ;~ . se~~!~m: :lct.~\~ :iW.eterenciâ 
pesoas .extranhas . ao Tribún~ ; de confianÇa · a_~ · Pres~der:,l:e:·,da R epuJJliea, 
(!cimo be~ leiD!b~·oU Pedr0 · Lessa, é um erro arvq;FiJ:_r:· ~m, adyqga~~ ',i cons!l)~, 

. t9r do GovE)rrj.o 'quem foi e voltará a S:ér 'j'(iii; .._· Nos .'Es~dos , .U .nidos o Prài 
curador <1eral -não é membro do Tribunal; netii . :V.iÚuiÇio .- Apq.s,enü1Cloría 
força'da aos 6·5 annos, com ven~iméntos ,iD.tégrae~·;:a~s . i:iü.~ · cónta~~m 20 ai),·:· 
.nos de servi~o f~deral o~ ~stÚoaL . . _.- _.·.,·: ;;: _; · . . . ,,1_.,_ i-; . :, 

A revisão ·cbn:stitueional só é viayer 'qliitr,.q0 ,:~q;;'Frfqtljt.; a, · ?,9:-u:qp~ - a.ssum:: 
ptos : .e!\frE)nte~t~_sé . agora só os que ti'it~r~~'~a#:(J;~ :if{éilÇ~~;i,~~ ;:~~!?, Ql!~>il~~ 
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to a esta.s.;. urge dar a ·ímvressão de g,ué se não· tem horror á responsábitj<j.a - -
11e, de que ha 'homens -a~ '1eme. :M?iâ: duzia de actos de granqe ener!?a .con-
.quiRtarãO a. confiança. gérà.! i ·o e:;;.<>e!J.cia-1 é :não adÍa!- os problemas ; ·é ·epfren-
tal-o~ ·todos· ·e -resolyel-.t:>s. · 

o h[!llo' de ie~pei.to. quê · lt~j-~:-,.~nda envolve os nomes de Feijó e Florj~po . 
e a J'a~!Íidade -com qu~ d~rriba'r'afu. Pedro II. mais phÜo!'op'ho e artista do 
que homen;t de gov:é.rl;O,. provam bem ter presttgio entre os latinos só a auto~ 
ridatle q~e enf~nta !I'~solütamente os J)tmbl-ema:s , que apaixona;z:n a opinião: 
ante facto.!! de summa gravidade, não .vacllla, nem tergiversa; ausclJlt ,_ o 
sentir dá ~~rdadeira maioria: ~):a d:o. seu -ca:I_Dinho os empeq_'l~os sem cl-
l'ismo. afr<>:nta· a_··-Ial:iutà.. ·,e () ·_soi;fririiento. e aguarda, exhalJsta, porélJl._ aca-
tada .. pr~tigjdsà .. coberta d-e glo~ia o julgamento da postei-ida de . . 

Grethe. ' lio~~ de arte; mas tam~--homem de sc:iencia. pensador geni~. 
crendor;. de~ ~bolos -·e'lic:ant8.dt:~r-es". e perfeitos, d!lBcceve o velho Fausto a 
Iament'ar-...~r dà inüt.ili$tde d~ e>ipeculações abstr~ct~s. Quando se lhe avir(;i-
nha o ~pirito per~~nemente 0 peroso da vidit, treli:ie o p hilosopho contempla-
tivo. receia: tocar· a -realidade e grita; atrlicto: Ich ertraue clich nicht ~ "não 
te su~rtb~-:· .\.biLndona ó --a~bient~. 4,eixa .a cldade, aspira 0 ar forte das 
montanhàs; ~"~o c<\nt~ct9·· -com a- naturezá elle sente cobrar energias o espi-
l'lto. novo vigor o . corpÕ; :Regr~ssa 'Í: -c~a. -Ao reabrir a Biblia.. se lhe- depara 
o versétó;\:~· r1!i j;Jrinci'Jlio er;,.t -. ~er'bwm - "no Prii~cipio era a pala-vra, o 
pensame-1Jit9:~ . "lll elle grita. resoluto. varonil; In ·Antanu 1.ocw ài-e Thàt - "n0 
priP-cjpiC' era oJ4éto''. 

Entâo,~Ue, c;;!hPr.éhendendó P. realidade, já. t r a nsf-ig'ura d(), grita, ener-
gieo vü·il~ . . · 

( . 

Nt) princ::ipio:' ;era o tactot _ 
Pois _bem, must:es .concliÚi:d~os, n:obr~s espirito~, respónsaveis pelos des-

tinos desta· te'rr.a: de um extremo' ,a outro de. pa12; torturado pela crise fi-
nanceir.<L, cti~pungide- P~Io :defla~ar <las ' lutas dos' odio.;; fra-tricidas, 0 povo 
ex{Jlama, em ãttlieçãó, COlllO a :figura :;;ymboUca~ plasmada pelo· gen}o: "Em 
primeiro .Jogar, senhores, bs ·factos, factos :e não palavras,- justiflcauvas:. 
!Promessas: governar' · é agir!,. (Muitt> .lJem; ·muitt> . bem. O _orailw. é 11i'!H,t-
mcnte cum.p1'imentat!O.) 

S~ÃO .PE_ 18 DE SETEMBRO 

q Sr. ~~pto :_4~ ~firandi,t '(.•): -fk. P,il'OOiQ.ep.t~. vou agora en<·etar ~s c.~n
Riderac~- Hgeirás ·(.não ftfi: assuste a Óalqbara), sobre o problema. que' re:pre-
·!!l'nia uh!. v~da:di!if.o·. esp~ct~o, uni d:uende, que tira o 99mno a todos -~!:1 M~ 

_<*) o; :Ta.ét~I: ~_.começo do cidscurso pedi<> um voto -de Jl)ezar:· pela morle 
do Jomah~~ ·'Ya;1en>t;e .de Andrade. 



·-tadfsci(s e .:a-·:quasi· .tôaos .. os chd !'I de :_ fi;Ji>Ílnça., ·pubÜC;a:s; -p·ot· .tàdà: ._,es:ta: nossa 
·.'o-r"'e· .tet;.Pa.guea;.: · · 
•' I ".N"ão ê a ''priJ:n'eit.a Vil~ ·· q~e;- desfa •,c t r ÍÍJUlla- , t;iúÚm -•a;, 'ÓÚSa(!Üt. de'' abOl'()tl[' 

esse i>r~hlema inte~e5s~n:Ússirno: ·c~pplexo :·e ,dhtic~i ; .. <i~:e ··;é •:o.AÓ . c~mbio . E, . 
:< 'eóhf'e~so· á i;>uridade,. quanto· mais: ' j;Ú:.etando:·.;né a:Pr:ofündai-' ':nehe -'mas en-
'''e~nbo : diffi.c).l!d.i.cies ,em·'. Y:ms. •ta_·eis_:,·l._ 0_-~é-co_._~.·h·.· Ei~b- ~_üe :- àii-1~~-·' h'~i:i . cons~g)-IÍ> ~~prehender · 
' bs-' ' i:Íeus ··veréladei:ros _ " '·' ·:.=, .. :.. •·· 

,. S;:~ . Presi:dentc, pàl.;a·- Írão - -'i-t~~r dtva:'g~q_õ_, :es; ·: ié-_n.· -Ú~~~gs'~: là~o ·. ~!li ~a' 
1 ~ t • • • .~. ·<···:·:y "' teria; _ _ . . .. 

:A'nte'i;i. jda-· guerra:, ·q_uaíi]do '' .!~a-<: ~1!-_a '-{\'~tr~~a.Íi:~ade/:v'red·d~il}!'-;iim as. cir-· 
•cula<i;ões ·o=:o, , Pód~-se ~é~i.n_i.i-0::'~ ~a-rí1bÜ<Í, -': ciu;-:, Por ·oilt-r.:a>a'· taxa':<;tJ:ól-pial cômo . 
• &: -p~ço ao>our{)· :ein· --terrfios _da;\cMmlà~ão : :dó:vpaiz •:a ~·.q~e - e5sa' :t~a -caJnb\al 

·I ~~ referi~.: .De módo •qu~ - entre ·o; .palz~s,:• elli'~Jren'te · uin , dÓ> ~ti't~d, : .. dé ·um ladó. 
'·''!pqr- •·exemplb'· o Bi-a~il- de. : papel : tlroeda, .a& vaÚJr: ~~cni~nte ~: e;: -i:l.e<i-~utr-o Jad; 

.:o-~·- pa.izes ;,c~a~~ico~ d~' cir6plapio·,metruii e~, . 4a;~ia' s6 ~m. J;ctq~, CJ-i,le ;~!l-riàv~:~ 
:-Qua-ndo se •dizia; -:iror ·e:X'ell}.plo; ·que o ·éam_bio : ~tav.i1.,: ·a/ 15 q_, ,;s-9hr.e .ÍJonpres, . 

•-_lã "selt~oia q~e esses ·:i5.· .-a:.-- represeni;il;a~ -o.Ür:O e 'o , ~~,~:e -_.v~:t'ia~a erá';:li~. 
' 'riÇ)SSO 1$000 . .. Dava"sé -·:t ' ~eiima.; 'CO~sã. . em - r~i~cão-•. i: ::jri~n:ça: / (os."•'Estados' 
:Únddos; AÚemai;JJia, ête. · · · '.· .-. · - ; , ' : · · , ,_' .. ~:.: . .: · 

,;· - '. Depois -da gra-nde guerra as- cousas-~ 1nu:dâ;:tarn; :· i!ãci>Se · pôde :. in:ais .definit'o . 

-t~i ;:b~o~fi;;:~a:::;:frea:~!I:;~:P:~;:~a:~c:!!rat:r:;•;~~=!ç~~:;o;~:ft;:e:o0~~ :·· 
. drcula6ão de. um paiz . em · ternw_s . 9a .ri~ctiia6ão -de_ óuJr6:· P'a1z, ':p~r~úe quan~ 

.dó ·; R-êJj~- diZemo~ que à ta.:xa: cri.)l;b,iil'.]:: é -de . 4; . 5 "® r6 :d.. \. ~-~b~os : dlzend~ 
- que ;o'~ nos.so. mii rêi~ papei ~s-~:~cu~l:fln?o : 6 ÍL,~ pa.~e!_ .tacit)em .. -; ~>.iand~- lli-
zemos quê .á taxa ca,mblal SÇlbfe, J>~FÍS ê -500· ).''ê~~. ,o :q,uereni!JS : dizer que ~; 

· -'?'an~o pap~I custa 500 · p~p~r;_ ;~$d .~tr~:~:, co~~-" ;don'seg:tienc~ · u-rl1a compll: 
i,cagã,p. ·-mtií.to ,grznd.é :-pal:a -~·u ·:I)rob'I.éni:a: ;cá;i:nbial'· :.da ·.àct,ualíd~de·;:" ·.que dãúm'li 

, ·r~uÍt~do atê pàra éspi~ít~l?:. inuÚo,· !l-ff€zi:~s , -.a. , 'es~~s. assump~~$ :.c~rt!s dlf~ 
<nficulaaaes;- •c~rta·· >fà\Ía• · d~ . ·'atn;eei~~ií,q.; 'l'L~·-< n:lom:entJ9 .. dá:d~,'>:u:o~ , • wt:-~~'dadeír~; : 

··::Ci:.:!Õ-:;:::~~::\ l:;::;~a;~n:,_;~L::,~~:!·,, ~~a:o:~:j~:~<i~~::~~:~:i:~:;~;:··_ 
c~Ú adsl~ ~orno ~a.S duas ~ensagens d~s . lllustr~s -·:- -~i-~s~tl~lltes ·de' São 
:Pau{6 e Minas .Gei:-àes, qua-rid~ tratav~m aci ni(lsnio i~~u~pto-. . ,, 

b Senador. ·.i:ri11.éu · Machado~ . criÜc~rido . a .yá·Jot!Z;iç'ão.- . ·.pqr 'exemplo; Cf' 
. tou trabalhos' 1d~ U~ eng~~h-~iro ' ·cujo P.Gine .nâ:O· de~litiou. é . que'-:ftitam p)i:, 

•• . .- -'- • : , • / • ' • r . --.. . ·• r • ~f . . ', .,.· . ·' . .. , • ·~ ' . . . : ~ . \,.: .' . : ·, 

blicados no '' Córr~io.' ·ali M;:t'nliã'-'-;;·.em · ,que elic --i:ct"firma.yçi: ·. qu·~ ·: a, ova!or}:;a; 
ção era uni verdadeiro _mai.og'ro; pÚque ~m- :!lleno·· _ n'terc~do :li:v~.e a sacca 

._.:~;: .. ~~~:i·;.u:!~li~~~o':~:~i:,~~~ae;:~:;::~~~:r:;·-~~c:;~:~!~~;~~!~''. f~~;~:.i~:~.' 
,.t:ava 'miirs tta tia-tli.i:l!l '''ae'::·noá'sd·: éo.riipeteO:te '· ·fi·rranc~ta;"'~l.' :_-: >_1AliYtoni'o carlils,;; 
que ::se baseava ~as mesm~ cO;lsideraç~es~ ;p~~~:·- ~h~ga.r - :á -- copclusão. de, 

":que, a. i··~~Ipr:iz~c;ã,Q, ~f~· un}- t~:;.cÇ~,_s~()i _ ,_apres~~t~~,d.-~ -: \1~~- -~!tfel\ç_~ça enorm~ 
f!m esterlma; sem se lembrar,. porém, ·: $ r ._ ... J?r/:ll_~J'tieAt!!'i - d~ _.,q1,1e, erp_l!l,\-l?nto. ea· 

. . ·' ·• .. ··,,. ·,i; 



taV!L.m .. cond!lrunando ·. o; .. papel _ : .nipe!l~ l.~nl!avam_ ~OI!lQ, ji'leme~,i.o p_f!.ra dis-
r.ussãD tarhb'em .. ,p."; Pi!-P~i~IA~e!Ía.,.- .: . . '•' . . ·, ~ . . ' . . . . . ... 

r- Não "é difficil mostrar ; a vetacidart a dessa .asserção, ... como terei -oc.ca,-
:-sião :de fazer . sentir á Camara. 

, . Diz'ii.-se:. q~e'•em' 1920; a sa:ccl). do· café. tinha custado quatro li]:Jz'as e, .. 58, 
:einq'uanb) em: 22 a sacca .do -caf-ê, em ·plena vaiorização,-. só• Unha. dado tres 
rl)bt·us-:e· 49 ·c~ntesfrn~s -da · Hbrà:~ ..... _ 

PassoU despercebido ao illustre · par~aJnentar de que em 19-20,' o camb-io 
-de· Londres sobre Nova Yol'k,' era· de .. tres -dollars · e 6 (! 1- =· $ -3,6J.) ~
q,uanto ·em .l -9 22.,' :Ü ' cambio _d·e _Londres ·s,<ibe' Nova •:Yor~,. era de quatro· dol-
lars -e 425 _o: ·~ .. = -$ 4,4'25). Põr esq·uecer essa: circumR-tancia --das · duas· cjr-
•éulações; cbegava S·. Ex. a conclusões •nuito desairosas, ·para a v.alotização 
:'(l; qu'tl, nb. etritarito, P:í!.o ex'àlti a_ expre;;;sij.o total da v-erdade' 
· · Em ·19,ZO; uma · sa~ca · custava i; (,58 ·; ü' que, ao ·camb!o médip desse a.nno 
correspondia â. $17,53; em 1922 a sacc!j- ' ·custava 3 libras. e 49 'centesitnbs 
1l valia' ui doila:rs :e. 49 eentavós•.r Quer ·,\izer, a differeno;;a . por ·sac·ca ê•. arie-
nas de 12· dolfars ($ 2,09) -e.não de 1 libra a nove centesimos (! 1,09)'. 

Isto ·serve para ·mostrar co'mci·"a complicação surge nos .problemas .caro·-. . ~ . ' 

viaes da actualidad.e.- Mas - -~· 'iss.o .. -propriainen_te que. .. . me . traz -á tri-
buna . 

. D~poís. da ·gra;nde . guerra e\)mó )~i~;a, !1 taxa cambial. . yetx~ J ser o _preço 
. I 

·da circulaÇão de .um p!J.iz em ter~ os.' da ·.c irculaç~o . de outro pai"!, e ElSSa .t~a 

cambill:l d~pende .da of~erta. e . da procur.'l. de creditas que. um ;•aiz .ab.re.- ~ 
O!ltro,, 0 'VOlUrP~·i.~essa offerta e de5,19á, procura ,depep.de do ·VQ11:III).e d8.,S 
tran_sacções re~lizadas ' _tintre Ós dous pl!.izes, incluindo nellas não só o v.o-

-1ume das mercadorias _ negociadas, como todos os ser:viços susceptíveis . d.e 
serem. ava!iàdoE!·· em. dinheil'o, _ ., 

Dahi· resu'ita que;: .par:a. se poder ·apreciar a verdadeira . 13ituação .,C/l.J;D.-

·b.ial entre d,c;>us· paizes, temos qu~ lev;ar em consideração: p;ri!]J.eiro; -~s mer-
.. caclorias ·.q·ue um :vende iao outro; ·. se,gtmdo; o frete que· u111 paga 1!- o,u_trp,; 
'terueiru;_ os ·:prtunios· de---segUro •que, um ' paga .ao .outz,:o,· ·quarü; -as di~éja,s 
que um _Paga ao outro - estaduaes ou- Pl!.l,"ticulares; quinto, serviços . de 
.exp~dlçã€1 dii. ju_rqs dos ài,nhelros . de- um . paiz, . está.' invertido em ' •qutro; 
.lJe.Xt\1-, .-premias ·de -financiar et;rtpreZ<J,S _.de ,um paiz .,em. relação. a ou,~ro; ._.seti-
.-~o,.finalm~J!~e. : !J.S \faeilidade!! ' . ban~rias O,Jle um paiz forl\ece ao outro. 

Tod:j,~ . estaS, _ .con9-içÕe~ q_qe . est~u. eitat:JdO, .majs .ou. ~enos jã .. aÚectaram 
.. 0- ·<:-Jlm)?iq,- a.ntes ; ila. gUerr(l i- Mas deP()ls ~ ~erra sur~m ~:utrlls.. - " 
·" o _. .SR; 'NELSoN .oo SEN;NA:- :--:"'' v, .. Ex .. , p6d6 ... ll;ccresc~ntir, T:: o, · grande ,- ~!:!~ 
-canallltmto::; c:land~s_tino --d~ ya10r.e_s n(f! , tz,:an.~ito:.de--um -paiz .par~. ol,ltrQ .. ·.: 
--~ ,o ,-fM .. , J}Ell)i'T.~\.DE, ~rRA·N,DA: ,-.--,-:- .M!l~ QS V!lJO~es, :eS;tií.o },nclu,idos. nas m~r,-
:ea.dori!l!l·· •r-· .... , 1", 

V. Ex. se refere· naturalmente aos 'contrabandos. . . :;:, 

~:··· o SR. J:-<~&oN . DJ!1 ;~1!!N~A:· ; -:-: · .Palze:;~ ~'~~ ,grandf:. tr;ll-I)..!I'ito, _ drcul.!l.Çãü. "'evia-
i~n~ll!l, .perrp.uta de, me,·caedól'ias- •de', luxo, .etc.. .,_ 



o SR. Br:lNTO DE MIRANDA: - X co):Íttrrà' de .rti.erc!J,dcirias de 't~x_o ~ntre em ' 
muito na balança- mercantil e as · fà.cili~!L<ies Jt,ihd~flas _._ qué um paíz offé-
rec•J a o\.ttro; não · SÓ pata of-ferecet creditd , em 0.P,~rações J)Uramente ·com-
merclaes · ·como para fornecer . dinhei-ro: ·'aos ·viajani:es_, aos abst>..nteist.a s,.·aos 
. I . . " . ,. ,_ · · , . , . ' • 

que residem em um ·pàiz ··e recebéin os· seàs ... creditos de ·outr;os· â.s remes-
sas dos residentes em um ~aiz áS f!Í.milifts ·~ue resl-dem :po outnn; Mas ·todas 
essas condições que acapo de catalogar jâ/ affectam o cambio antes da 
guerrá; depois desta ainda llurgé ~.uini c~utra importariÍ:issi~!L -e é; •. para este . . . '( ., ' . . • - : .. _.. ··' .. 

,.po:ht.ó que pretendo chainir a: atterição' d-a Calli!tril.-. Véill ella a 8~1· o· 'f.p lvel dos 
prec:Os" -. Como se 13abe ·o . "rüvel dos preço~" varla de uni 'paiz para.· outro. 
Se jâ tivessem os um serviço bem orgarüiado no ~ptsi( -_co'ii;lo ·. existem nos 
grandes paizes, como os -• Estados UnidoS',-: Inglatei:_ra· e Fr~nça, do calculq 
dos numeros índices havíamos jlerf~it_amente de çonhec!lr ·· qtlBJ foi o au: 
g·mento de ·preço- que· o Brasil teve, a .pattiz' de um certo · tempp_ ·em deante. 
Este serviço está sendo com·eçádq ,agor.a, entre nós, já -re·cebl .d.o chefe do 
Fomento Agrícola, um -opúsculo, no qmtl esse trabalho já ef?tlL·, i(endo esbo-
çado. Mas ·essa g_uesÜio do nivel dos preços· influE>: Q.e ·um·,. mo.do :. s~nsivel nas 
táxas ca!Jlbiaes, como poder~mos v;er no seguinte ex~mpl~. . · 

Vamos suppôr -o casô que vi'- cilado. em · u~a )TIOnógraphii ·J:lo. ,Sr . Bé-
nes; que é urri finiÍ.ncista· moderno, autor de um dos voluJTies ' d~ :uma en-
c.;írclÓpeuia, que sendo publicadà na lhgluterrá, sob a: .direcçãó do ' Sr. Key-
nes·. Ahi. Burnes emita que uÍn fabdc~'~te _ de Manc.hester co,s tumava fazer 
.todos. os annos, .para o Estados Uindoi!, uma rimjé~a de ' J eddos d_e algd-
tlão, no valor de: rüil libras este1;Íi~a~; _ inclui~do ·o: cu$to .da : i>~pdueçã,o ~ um 
·certo razoavel lucro. Pois bem; em _. l;·91l!; nos' Estados Uhldos, ·E>ss;as mil li-
bras, ao carribio de quatro doilal:s e s.f'_;; libra, re~diam 4.·8'70: 'd.oilars . Em 
1.92( os preços· tendo subido na ~nglaterra ·i 50 . .; 1"; · . - e~~~ ';pa•ctJ d.a de algodão 
custou ao fabricante, não màis miJ Hlir f.i.s; ,niàs,· 2.50.0 iib,li~ . 'Nessa mesma 
occaslão, o ni~el elos preços 'dos Estados;' Unidos sul;>ia àp~_na:s cento por 
cento! de fórri~a que essa partida de à,lgódfrô g_ue custou na ing1a~eri'a f 2.500, · 
Só produzira nos Estados Unidos o dobro :da im'por-tanCia. '·de- '191'3, ou 9. 740 
dollars. 

Esse fabl'icante, por consequ!lncia, possuidor de uma ·ca rnbial sobre 
Nova· York d_e $ 9.740, se se mántivesse ·o tii.esriio. cainblo de t923, em que 

. f. 1 ;:::, $ 4. 87 só poderia obter por ellá em Lonfu~es f 2. 000-. Recusa, nesse 
caso vender a,_ sua cambial_ e só·. o fará ·a um cá.Ínbi'o que lhe- '~orneça ail 
f. 2 . 500 que ~:t\e perrni~te co:tJrir o custo de producção e obter Uin r azoavel 
lucro. Mas ' como os Estados Unidos, -essa· fazenda s6 ·-pr{)duz 'nove mil 
setecent'ôs. e quar!)nta. dollars, é neces~a.r.io, por consegui.:p.té, que ·o. ·Ca.mbio se 
adapte e então em vez de $. ·4,87 venha a tres dollars, ·e · oitenta e nqve. re-
sultando da.hi que o nivel dos preços influiu de- modo sénsiYel nas taxas 
ca mbiaes. 

Po'dei1~mf tomàr urh exemplo nosso. Supporihamo·s ·que um fazendeir~· 

ae café · mandasse todos os a.nnos! uJTia partida d~ mil saccas qesse produ-



cto ;para. L
1
ondres._ Em 1913, com o cambio a 16 e o. café ''a. ·lo$ 'a irrbba, 

essa · partida de mil sa.ccas, cu~va quarenta contos de · re1iL · ''' 

, ,(\o camQio de 1-G, _.Q.uez: ~ dizez: a 15$, u gbra, esses 40:00~$ . lhe produziafll. 
em Lo.ndres !! . 6_66 libras .. Vejamos· a gore. nossa situação .em 1920 .. . O café 
subiu 200 •I?', passou ·a custar· 30,$ a ·arroba, mas .1á, na Inglate~·r::t s,6 s.u't>lu .. · 
50 •1• .. De modo que, essas mil saccas,, que cus~ram . no: Br;;:sil 120:000$, . 
produziam sómente na Inglaterra 4.0QO ·lÍbras. Se se _rriantivesse o crunbio · 
de 16, a .15$ a libra, essas 4.000 libras só ih e forneci,am 60:000$, ·emquànto ellas 
lhe haviam' custadq .120:000$000. Elle r1ão vendem 'portanto, o. café : em- ' 
quanto ~s 4, 000 libras' não lhe derem O>l 120,:000$; dahi resuTta o cambio 
de 8 d. que representà a adaptaÇão da taxa cambial ao desenvolvimento . ' 
ào~ preÇOS· sobre Ingla~erra e Brasil. 

A Cama.ro. sabe que esse phenomeno da va.rlaçã,o dos preços é attribüi.-
do por alguns espíritos muito ex~iusivis·te.S que me ·iJ.E!tm-ittll'ei dizé,!i' 
uaggerados, . uniéamente â. i11f18..Çiio, qu~r dizer a gl'!!-nde quar.tldadof> de pa- . 
pel-moed!L qU<>" .existe. 

Isto, porém, não é a: e;x:pressã0 da realidl!;de. 
Trata-se de urna observação superficial; é tão .,xaggerado dizermos que 

tod.os os males q·J.l~ · acontecem, são devidos á i.nflacção; como é exaggerado 
e.ffirmar que a 'dnf.lação não produz. ma~ algum, não affecta as taxas cambiaes. 
não augmenta os· preços. Augmenta 0 s .. Jlreços, affecta a taxa cambia-l, _mas 
a differença de riivel. dos preços não obedece flimp!esmente á inflação . E 
po~ que o affirmo? ~elos estudos a q·ue s~ . tem -~rocedidos, e vou citar . 

A Liga das NaÇões, na sua S~çã~ Economica e Fil:ancelra, publico)l 
a"'gora um ecpusculo, que, pelo seu preço de 10 shilHngs, deve ser bas~nte 
volumoso, em it~e vem estudadis as clrculaçõ~s existentes, com os seus 
grãos de. i'llflacção, defla.çbo. etc. Fazendo este . ~tudo, ,.,na justamente a~rd, 
a questão dos preços e chega á seg-u!_nte .conclusão: · que não. existe essa coz:-
relação immediata, bntre o JÚvel dos preç·?s e, a inflação. 

~ssill), por exemplo, · vou apontar diversos paizes. 
Noruega.: a ·percentagem das notas emittidas, tomando p~r ponto de paç-

tida o algarismo de :L919, cahiu, de 92,3 •!ó no fim de 1921 'a ' 87 ~1· no. finl!-1 
de .19'.!2,1. emquantp . os preços cah!rani'•- de 83,5, Plj,ra. 68,3 •J• . 

. Quer di~r, com esta relativ_am~rt_tr· pequena d~flação, a No1·uega, con;oe-
gui-u uma grande bai~a no nivel dos preços. 

A Dinamarca, ·ao contrario: as notas vieram de 96.3 .para !13,9, quer dizer, • 
houve uma regular diminuição e. os preços ap~;:mentar.~m IXÍs.sando de · 52.4 
para i\3,2 "I•. -~ 

,Em França, então, a discrepancla é extraor~inaria. Ahi, de ha dous · an.-
nos, a bem dizer. 'está. mantido .mais .ou menos o mesmo -~olume da circulaç/i.o·; 
no eintanto, os preços augmerita!:a m de modo accentuado. Assim, temos que 
a circula,ção trance= passou de 97,9 . •1• · para 97,5, •de 1lli\1 , Í;í~w~ J922·, e · O>< 
preços sub·ram de 77,~ pt~ra 85.6. _b!•. 



--7:""' {)72 -

.E, si ·tivessemos a;qui - estuélos: ·éol.lgi~riéL:es, ha,vi.a:r,.1n';l A e-- ~eqon:h,ec.Elr q.ue 

1 a nos~a circulação . tarpbE}mi lJ.a.. G~j:p~ d~ -. :Y'~<~-~nÓ,. e11tá. , no· I!l\!Sl'l;lp ., ni;.JJ~; 
~nt:.~tanto sentimos . to~ o~ . nó~! - ql,lé' tTmos,.·c,as!l- ,. e.~~~ )~:.gamos .. , q~-~ - ~ensal

.:men t~ eis. preços·'·dos gel)ei·os .bidispensà.ve~s :~ -'yída sobem:· incés~;anteni.in1te 
o s~ : NEJÚoN- SElNNÁ: - o pr~~b ·cÍa.s. útlÍÍditii~s ~;·eiceo ~u·it'cr; · iri~s ' hh 

P.;''~,~ ·._.se,de de . if~ctoves: ouh:os . .... ':··,···.:·:·:" ;··· '· <'' . . .... •· .,· ., 
O ·sR. BmNTo · QE -~rRANDA ·= ~~-~E' ·: .~i~b~arit,Jh-~!~~- o-~-; ~-h~:-; e-~f;oti.; 1nos'frá~d~ 

' ,, .. ·· • z;._ ~ ·-~ :·:· '" :::~f\·t: .. ~~--i:: .. ~.,.'---~-.~·-:.~-~,!.~' · :· ... -~~-~.-.... >'-... -._ , ~:-·-r.·, _. ,_··i·:-.~/ .. • 
~r. P.r~siQ.e~te , justa~er:te neste axtig-? ,d_o r: JRc~r~O'I»:i~.t, , c'l~~r~!f!~çlO: a •. ques· 

tã,o, :~ãg postas. em . conf.~;onto as du\J,.s: po,Jtt,1Ç1oj-~ ,_a.ritli~o;n.ic~~·· !?·~la, f!;~Ia,yr,a 

,df-,;:dous, pfesidentes _de g,rfl'ndes l;iaJ:l{lflS de ~pnc;lr~;;;; ·. o . .S~ . •'M,~~-· Ifel!Pa,,~,.,o 

~D;- . . Lear,. o-segundo pre,gari(lo )à' ,d~fll~,çã,~~ ~-- óuti';{> flta;l!l!.l.l~,O-~ • .' d~, JÍIC?de: q~f, 
aqui se patenteia perfeitamente ·a . lu:c~a:· ... gu.~ • . Jles.te,,a.Sl',l'mi;>Jo .. ,~st.ii< ~t~av;;tga. 

na ;Inglaterra. O br. Leaf -diz , gue . n$t;; ~~me~~ tÓdÓ . Ó ·errip~~ho' . da Grã' 
. :;-:,. '· .- Y-. ' ' .-.·~ ,. · ~ - . -· > .· ,·--·:- • -· '- , •- · t'· ~ .... - t: f.·· · _.:.,..-,.•·) ." · 

Bretanha dever se1· .preci'saniente. faJZer a · J)oHt!ca -ij.e -e~tab.rli'~açab; ·. Ja l;iroce-
<i~iido a .. uma ~~~ta ·;; rh~óavéi. ·d~fiaçã~: .jã. ,, e-4uiübt'a.nd,.; .. às êir~irneí1tiis;' il 
'q_{ie . os '•'resultadb~ eriim ''palpaveÍs : ~Órn "a. ~~t~bi!i~Çã~ ·aa'' li<b~à }"'Ô'· Si·.· Ma'\> 
Kenna ~iz qUe esta esta:hili?l(>ção jã rf.oi c~nseguioa, não ·:~:··q·riafitd aris .pre 

• • -· ' • ' • : • • • :~ _,- • . ,: J'• • • • • • • ~ :_ ""; -•{ • ;. r'. ~~ ...... '. '} .,. ·-

ços.. como. _quanto â libra, e , Jiallanda· ::Lo~: ac6iinüstas ' âb ' s;e;u/ Bânco; di" que ·; · poÚÚc~ s~gülà!J. p~IÓ go~érrio é · éoríúnúiavel poi'.~u't;; , : ·;i ·. téál~ente 
; -.•. , .. -., :,_' -.. . ' ··:- · . . . .' ~.: ~- .... · '•_· :-.. • . -•• '! ' :. ~ ;,.; .•' .. ~ .·. ~ ' ., ' · . .. 
-est!á. conseguindo uma ra.zoav,el estabi1izáÇão . cla'.''Hhfa.' ,, .'defl'a'çã:ó' em ··cé!'til, 
e~~;~id, : dahl d~c~rr~ ter a )~gll\.ter.r~ , 2; o o o'. o o o d.~.:: d~sé'r1rn:~i~do8, :' ~Órqu~ ·~s! 

,sa. poÚtica . d., dertaÇã~ ')·~~ c~hw Óc:>ru§équ~nciã ou;ua reti·a~uo ' do ' ci·éilii:'o, frii~ 
· ·~00

1 

c~~oüa~'li.o i ohn:in~içã,6 .do~ ·~ghclos par3.ly$açãJ~·l dis'':!ia,bi·ícài:: com'ó 
cons"'q~Ím~i<;t e, afin~i; ;.·NaÇão . é~ta~ ~ertdQ: o'i.",~igada ~ ~\r ~i~~tà.;, f .ijoo :o&ô' d~ 
hom~~~ ~m. bi-ab~Í10:: ·· ' ·'· ·'' · : · ,.. - ' ·: ·": · · ·,- ;r:.·:;:) : 
· .. · ,·:.- )·. · ··;·i''!l'' r•- f_ ,!.-_ .. _- •• ~.-..... ~,9,,-_., .: -~·l·"·· --•· ......... 

VerifiCá-se, poi'tap.to, õ segwn~e :· '·iJ.P.~· 'nes'te mómerito· ··tã.cf' g1'ilve }iíità 
. • . . ~- H' '·· . ' _.'; . : -:·' ". ~. • :'. I ' . '.. .. .' : ,• --~ ' .. - ' . ..,~: 

f.!. :v;,da ~manceira e eco'(l_bmi-ca de· ·t_ooo () II\Un\lo, .o' .P3JPel . dos. ·es tadistas 11 
'ap·u~·ar 'qú~l . dos . v~rio~ . ·~~~:· qué . Se ap-res'ejJ.ta~ .. é O. rnen~;,--\)iqrque ~q~:tJ'
(iÜér ' .dos ··p-~ni~Uv.qs d~~ -Q.ue - ~e i~n~ :- triãó, ; tr.~~ ~~mPi--e _.· ~~ri~eqixeriCia:S ·i~ai~ 
• . • '. -~- :· : ) .' .• •. ' . · ~ .. ·. ~ _,_·. . '~--;.:,' ~::::; .. · : ·-· .ll 
ou menos noCJvas e pengosas . ' , . _.,· , . .· · 
.. A :&ança, ao envez, nKo -tem de '·e~i~~:iÚat' ' .. e~se ~~~esín~ pr'oblema d\1 
~ust~rita:9ã? :dos des.emptegado's, não :~~- .~'orei~~ ;;.: sú.~: po\)y.laçã.0 . s~rf~~u des-.. ·-- -~ c. . . ,'· '. . . ,' ·~. l-.·.- .,C,{_ .. •' "11~ .. ~ ... , '· -~ .• · ... _ .. ···:··· ~- ' --~ 
falque mmto g<I"ande;, .como porque. te!ll as . regiões .. ·devasWas , para .rec_on~-
truir, e, ao d~mais, não e~b!J. -fazend~ ~' defi~dto: . se~do 

1

qÚ.~ ·'<f~h'a:Klmo 'qb~ 
tém conseguido e ~ão .. i u!Menta.'r a di'-Ç'úi~!:ã.o; 'Ws -~és'tâ -~a.n,.ç.a~cio'~ :m!fo do 
credito, em la~rga esoala, e J.eva·ntit:rud.o -érip~êsrimó~ '~l:J-tê. eih~wno$ j:iaít& 
loeVi r i)or 1ieante··a ·t1ecc'mstrucção d•OS -s~us'.'~€1Pà~tamerit~ c~vastau\)S : , 

-- · ;, "Na -pl:Üpi-ii{ Aneinanh~L, hoje, de · Úcto; · h ···situ•a (;ãó- · j~ :' é· <de '·' a e.Sesper'o; 
ma.s • at~ · ha pouoo tempo, ha sei$ mezes, quarid!o o . mru·~ nãb-tirili~::tid.o #ia 

• • : • • ' ·••. .-1•' 

depreciação· tão ,.ruinosa -o: j:Jaiz . se a:cha.V~a:, 'sab'.-'é:Sse .· <!SP~ é't:o, ;em · 'exp~Uentes 

cotrdfÇões.; côm milito • poucos desempregados ;· agora •:ril.es_nio, ... o(seu ;numer~ 
'· iiã:o ,··é ·.extl'aiorõi.nar!Íl·.· ,,. • 1" 

' o :.:facto·-é ' este'; ~ sf. o,.'problema i'là in:rlaç_ã~ ·:~ : ataciiio:·c.oné ' !llierg'ia; ha .« 
-retráção do cre.dito; e surgem outroil p'robrem~~ : .~ão: ~~ave? quanto;• n.quelle : · 



.;51 nã,o , ~e "!a2! a. _d,efl~tçij.p, :qª }!;;;! .males .. ~ellll d~clffrentes, ; c;u~w;e ,iJ.dopt~~ um 
, __ pruàtjn.~e. ·.:r;néJ? -.t~~~ ~ - p ,, , :.J , ' ·· ,,,, r: >•. :-~ 

·Contiri.ú,ando, ·'por·êrri; ·~ as c.onsid.erações· ·que ·v-inha ex>).endendo.-'devo· •. pon-
de~r - que,: . ciuanQ.~ uma: Nação est~ '' nas.·· condições q.o': Brasil, •·lst.ó '. é ; é uma 

, ,N;J.C~o: e.ssencial~en.te .d,~edor;a, ,a ;que!>'tão c~Wal ,1~ r~d,U2l\da., ':lll.ll;si .!l: estes 
, _dQU!f factQr~: a · bal<~.pçá .,cqmmercial e· o, n!'vel ; ,dos, prilÇ()S ,n,a . ~?~uaJid,~,d~ .. }li 
. a . bal~-rtça dos 'pagamiln~os ,mundiaes fOr. eont.rari.a .ao pa'-?!, .. como e·st,a, .. . ~~I,\.d'· 
. o cas~ ·4o Brasil, appa.rilee e~tã,l> · oq_tra q,].lestÍio: o. ~aiz, ,y~e fi.ca;r ,:vty~nfi'? ,,na· 
depende]lcia _'d~ :b~ : ;Vontade _dos e.s?-bi;J.eçilnel'tQS ~nci;rigs· q_u.e f:orn.~~!U 

:·credito IJ.arà. - ~li{l pode~ _acudir ap pagamento de t9;dos qs, s~us . s~.ryj,ÇQs .. ,,,, 

Isto ··es'tã c1aro; , é '_noção co!'rente; discutida ·e estudada: sob · seus· .ya;p~ 
_ aspectoe, todos ·os :dias·. · ,. f!l;-

Ternos os ·t~balhos do í>r : Augusto Ramos; _' 'fiv'emc·~ ' tlecentetne!it;e, o 
discu~o do _)ll)istire .Sr. Cincinato :Braga; .Jio . banqJ;tete ,que ·lhe "·.t'oi .. •()fferecid'o 

. Jlelo~ banql.!l3-iros ne!;!ta . Ql..pital; e. ainda,. . hont;em, ,n~;~. MsociaÇã0 Coll.lPl.t:r· 
.•cial, se disçut~u esse .ass.umPto, ~ ,tod?S. Ç,hefll.ra.m 1~1ajs .!'lU menos :. ã.. <Il)e!!ma 
conclusãq, isto é; ·que 0 Bras!-!, ha -dous a·n.nos, desdEl· 1920, .apres!lntou. um 
grande déseoberto erri sua bálanca:''de . ~i!.gárpentos, descoperto ·q·ue. :vae sendo 
mu1to ~~~tamente pr~e.n.::hldo; ~: durailte· .t~do ··~~s~ Ia.Ps~ de \eritpo; -·~·tamós 
a· vi~ d.~. credã.tos :s'o~r~ â:s ~oâtriz~s. fo~ndãos · p~Ioo gra:n.cie~ · ~tib'Jr~r;k;._ 
tos b~nci.riqs: fu~~çiciÍ)aJp·do ~ ;;;, '~iz. ~oi: co;,_~g~!nte : . . ~a'· ~bi~' te~ 

. f ".- .·.· :~{ ~:· :_·' ·:.· :l _ ···- ~ :t!t:, . ~ 1,. •)', -·- - ·----~ ··-·! 
.d!! obedeoér a ·diversos :tlacti>:res: desdé que são est.'ra:nhos _que .nos foqiecein 
'~reditlo para pOilermo~ .;i~J ~e fo~6i~er{u; ·d_eJende,' :primeiro .di ' ti'xa 

. - ~ ' . 
de juros'' .. que relna no :Sr'asll; segundo; da 'boa vontade ' dos 'biuicos 'em fa-

' cuit.az:::~s~e:•. credito; essa · b~a vo'n,tá(i'e ' 'que, por seu· turno, :deiJeÍ1de . da. p_roba-
'' t.iudátl:e' Illo3Âs ·,pro:x±aia _ou-. mà.i .sréinota. qtie teiri <i -· paiz, de ·poder se cobrar. 
"~Dêsde qúe ''nos -to;ne~~~ · creditós é desOóbe·rto, ·é ,tpr~iso que ,0· banqueiro 
; =tenha.:uma >idéa do' prazo em ·que se poder-â '.eobrir, o· que é outro t![ctol' :tm-. 

','I 

- . . - . ,.. -. ~ ·- . . 
Essa boá v'óntade depende tambêm ·das condições · moraes e polftlCás do 

t"mefo, das· íi'erturbaçõe~ ~)oUticns ·:e licone'inica.s que' póssti:m tei' lotai·~; ein, 
"filJI, 1 de· • t<'ÍdoiJ . EISSeS. factores '·êctinomic<is, ' pO!iticos· e ·D:ioraes 'q~e . teem ; s1'dO 
., apontados; sóbre-·es •quaes todoà;··~s··.ou: . menos, -estão ;d~ a:ocOr.do y;•;v.: r. 

Não'"é preCiso 'pÓis Jnsisprr··nessa ·quês1ãd: Tdd~''·() ln.unt16';C'ompr€!liertde 
- -q'ue, ·desde ci.ue:,.utri: b~~·-êsta.· na ·situaçã.o . àd :a"fam.f, qu{'',' <pàra''8e· ,P&der' ab'àli[&-
·cer de Ietfas ·:Pai-a fazer $eus pag'ameiítos .M ·· jl:xiteii1>r; • ·ln'emáa '·recm'r'ér ·:.·ao 
et'€àito cios ~ueiros ·esrriii:ig.eiit!):s,- "~sse·. ,paãz tem de 'pa:gâr 'juros : elévad.lssi-

,,~~IIl. lluvic:ta, · pa;ra. a)oo.nÇa• ._: ess~,- resulta~o , p .r~tle~o >~ef!S.e!! jUJ'.Os:. y~~;n ·a ser 
a .. deprimi~~ma, t~ · .-m11mii•~te taxa.·. -c~b~a;I , qu~ teml).s:. llg~T.<t;. "~' ,.} , 

·~ · Quem . ·Se· .. I;n.~erssa . .por: ·e.stes -:issumptos, ;-deye' tet· ; Qb!l~rv~Y,io ,-que1.:~ ))~1: 
~ ., l!la,J!~ -expo~üçã,o, feita :P'elc. ·sr._, ÇinclnatQ·· ~r.a,glil,,_ S ... }lnr ,.: l;r.w~t:J::~,u.,.qu!l, c.p:&-
::l&"~9.i.,,ll9 Pm: de _J9.2~~ ,CJ'Oll.l ·. :um ,desc_o.bl\l:rto ,~~ ,.12 _mi!J:,lõ~ . (J,e I}J! ':'~.~·-·, aplJ.fP~I-



ma.dámeill~. e que, de' ~cc~rdo cªm' .o:s : •â(tdós ;,q'Ú:e :nas :~~l:~i se:l!do;· ~Ol'neeld~s 
' ' ... . ' /, . . . .• ·" ~ ,. : , ', .. I -'. • -· ·'' . .._, ,' ' ' ~ 

pela .estatística cO~TI.mercial para>· :J-9,23 , :tudo lêy~tâ' .c:r:li\' que; '''t),i:J"·. ~i.m · dést(i' 
anno, teremos uma situAção nt v.:éa&.. >01\, : r>rpylj.ve)I:rientEr;';;~!~: ;~~~~~~~ .. tlo de 
6 a 9 milhjJes 'de libras. . 

Os dados apre~enta.dos pelo brilhante espir.it<? ·do~ .::~f, ·crh~.f~.â.to · Braga 
são· conhecidos, extrahidos· na. nossa -Estati$t<iCà Cermmer'Cia1 istô 'é;., ;la nossa 

. • ' I ·, . ' , ,. -~ ' ~· ' : ;. , '. ) 

importacão ·E' extJortaçã;o .. e. portanto d !gno,.·~ dfi· !é(. Elsttio ca(aldgados com 
tanta 'l~~ídez que .quem os ,lê c~J;D~!:~l;len:d é 'l~gp. :q;u~ \ 8~1' ::~ El~~ress~o da ver. 
dade, si. bem .que haja um ta~t'Qt· · !l,in.à~ . d:éscontreq!á~. 6· :4vai ~~presentii 

: Jii~~~nte iL · n:ossa importaçã(, • iÍivisi<t'el , . ~g,amentos ~i.té~ temo·s a fazer 
débitos :~'àrticul~res, emfim, toÚs :18. 'T.ezties!iall·· pdvada.s, cb~p as dos colono!: 
os juros das dinheiros aqui .inv;e,ti'dos, qu~ .nãÓ -sã-c ~edeáarti~nt~ ~~óiJ.hecidos · . . . . · .. ·. .. . .. -: . .. , f:' ' 

0 SF. ·· DioNYSIC BENTES: ·.-'- Dividas j)ri1T~qas. 

0 ·si. .. BENTO DE -MIRANDA: ,...- P~rfeltatriente. 'IDs!lá -~ifri não está. bem 
a,purada e didlficilmente po·d~â, · :sel-o . . Uns . ca'J.cU.ü1m enL . ,3i .milhões outró~ 
em· 30. O Sr. Cin{)ma.to Braga, âvali.oú e1.,.;_ 29 mÚhõe~; \na~> ~riã:o · :fia ·duvida, 

~· \. ' . ,' 

que deve estar p.roximo da reà.lldàae .. 
' ' i'\'' . 

Ora, si o que S. Ex. expôz' ê;'. comO" disile, a exp:·essã<l dl,l ;\'f!rél::!=.d( Q, Paiz, 

não,deria· estar com as taxas c~rnbiaes ~ue •bem actuà.lm~n·te, n.a c~~~ do~ d:~. 
~ . , ' 

0~ • • • I /. I • ,. ' •' ; \ • • :. t . ' , ' ,' 

co· sem haver a possibilidade :de ·sahlr dos>s ·1 .. 14 .. 'tendci a tê 'enti-:i'ld'o:' 'nà dos 4.· 
p.orque; os ·b~n~ueir'qs, •que são ~~rn~CI,~!i.re~ ' d.~ G~e~tlo, ~;f; t~~~ ~; ~ert~zoi 

. ' • ,.... . . ' . . . ' ·. . . ~-.; !!.t,· •. : ·~ . . . 
d~. que dentro de , seis mezes terao cobeDtura Pfi.t'~ ~8s seus f!.g;~~'!ltf~entos . 

Jlt se vê que a!)i tm~Qs mais uma nsypa.. !3ÍÍ~r~., ~s§[!. {l~es~ã?, Ç'~bial . 
... Sempre me. preocdupei com essas ~ :c.olis .1i.s, e; . :b'~rn ·, ou; ;mai,'.;V:oü mai:l ou 

menos pr:ocurando acoi:ru~anhllor a. s,ulj.. ri,~~~~a:;· E~ ·· O~tubr6 •i;• ~9.20, tive •· 
' . . .. ' :, ~ ' · : •·. - . . .. . 

emmjo, a:qui .na Camar<!-, de. po·oferfr um disçur·~o .fi!Obre .•o ultimo ,'i*ojecto 1ie 
emissões, em. que ~bord~i rapidamente o ~SsJ.lmp~~· .dós· 'bancos e~;ssores. E 
para l:>~~er add,u:!ilr argumentos· a respeito .d~ ·~Í~:~iJ.Ja.Ç·[o, ; que pre~n;zo para 
Ó Brasil .CO!Jló) sendo a Unica po'ssive) neste t~)110illento.": que é' a ';bi~culaçã.o 
do pad~ão ca,mbil!-1 our~, , f.iz 'qm ~u.do Gi· es.t~tl:;;Úcà.' ~:~ ClJ;Ilib'iàes .. lnandadá. 
organizar pelo Governo ·brasil~iro, :pÍ)pÜc~ndo~sé ;a. p(,iin~ira <!é :.1.918, no re' 
latorio do Sr ... Ministro Joio Rlb~i~o. ' ':['lve:. w.'mb~m ~casiã:o ~e mostrar 
como o .GoverlJ.o Brasileiro, •organizanà..o um : .. g.r:~ri.~e fund~ :ouro no ,.e;xterior: 
que justamente s~ria o fui)~ cambilj.]. out.o, e: .com· ' ine' .Jogando, poderjri: 
corrigir as ~eficiencias do . n:osso :1nere!l4o • c;:tm~!aJ · .~ dar .a 1.1itica elast.ioi· 
da'de ·POf!Sive;J. á no.ssa circulação inco-J}versi'v-eL · 

Disc.utírei mais àmplamente esta :m~teria, 'po1:ilue vou 'eXplicar o meu 
voto, com restricções á autorização para. o · .b~nco. 'emissor;· mosharei que, .. 
na situaçao dÇl ' Brasil, o unico rne~o de: ·da~ essa ·~i~~tiddac.ie :L jQgat· com 
os e.lementos extocn-os. Intern:wment~.' nada ,podemos fazei·~ A (lmlssiio i-ii~ 
teorna, ''mesmo lastreada ein aura, como está Úz~ndo (o,··:Ilai~·rio '<.iô Bt:~sll, não 



póde ter o· ço_httõhi; nem a elàstiç.Uiad~ :-que se e:x;ige, desde que falte o cor-
rectivo ess_encial.:;4-?s ~andes · bancos, 9-P.e vem a ser. o troco da nota. 

Explicarei .ainda que ·níi.o soü absolutamenta favoravel ao b·oeio .inter-
no, miW'rliue_: não posso d,eixar d.e admittir o troco externo, isto é, o Çlover-
.no, ou:':o:; í;íaii:C·o:,. tomando o; comproi:nisso dE) trocar as suas notas por _caí:n-
·biaes sobre .·ás ·.praça,~J extr~ng!)iras, éxc~llsivamente P.ara .o commercio 
lPf,'itimo. 

iPafa.' .anaiysar as · posl>ihfiida;õ.es ·'da. operação; fiz um exame .das· estatis-
ticis de d.mÍíiaes; publicadas· ;Pela '.:InSpectoiia d.e Bancos, ~oi 19<ÜÍ; e; que 
terubo aqui com o meu ·discurso. Para se poder estabelecer a· compa,ração, 
é. precili!O teduzjr todas as c;a.Iilbiaes, que estão em d!fferefttes moedas, de 
pa.izes diversos, a libras esterlinas. E' ;neeessariu procurar o i!ainbio médi-o 

·. do anno; quanto á prlm~lra· estaUstica, foi :Çacil porque era a occasião do 
ai"mistiei.O, o eambio· està.va mlllis ou menos está?ili:za.do. Chegá.mos á con-
clusão de que as ~mbiaes de· ·e:x;portação que íoram. compra;das pelos . ban-
cos em todo o terrftorio ,do BcasiJ importaram , em . ! 63.99.2. 000, despreza-
das as fracções, emquanto -·a: nossa Estatística co:r'nrnercial· dizia que a 
nossa exportação, nesse mesmo peviodo, fôra de ! 61.H>8.000, com a dif.fe-
rEmça, por.taiito,_ em .nuu;~eros redondos, de i 3.000 .. 000 , . Tínhamos saccado 
mais ! .~.000.000 do que accusava .a nossa estatística comineccial de ex-
portação •. 

Es.Sa dillecença pôde ter diversas . ex.plicações: contraba ndos na expor-
tação, .sonegada aos ·~tados; saque·s· que se fazerrf, creditas abertos, :porque 
nem sempre baseadOs em mercadorias, etc. ; mas, como a Camara poderá 
verificar, as il_Ílpor~ancias estão II).Utto ~ro.:x.imá.s uma da outra. 

O SR. SIMÕES LoPES :• :- Se compararmos as exportações do· nosso pa.iz, 
registradas ·pelos nossqs apvar:el~·Ps officiaes, com as importaÇões dQs .pai-
zes qye recebem as nossas II).ercadorias, tambem registra:das Dfficialmente, 
not~tremos selll[lre essa iliffecença, que. vem demonstrar a éxistencia de cer-
tos con~rabandoo; como Y. Ex. · acaba de dizer. 

O :SR. BEJXro DE ID';ANDA: - Perfeitamente. 
Em re!açã? ás 'camb~aes vendid~s da importação, tambe~ fiz as mesmas 

·,reducçõe~; achando .86 ·milhões. de !Lbras,. numeras redondos, emqua nto que 
a importação era, segundo a estatística commercial, 52 millhões de libras; 
dando tam1bem un1a ·margem de tr~s milh·õ~~- de 1ibras p~ra . contrabandos, 
cheg[Lremos. Ji: 5.6 inÚhões, numero redondo. Podemos dividir ef)s~s 86 m!-
)hões ein tres partes: im,p:ortaÇã:Q; 56 milhões; suppr!mentos extecno's, · 20 

. - 1· . . . \ 

milhões; ,para o ser~iço · de juros, que estava muito· reduzido devido ao 
tundino: :~1:0 milhões; p~rc~il~agem admittida, s~g.und,o Goschin, para espe-
culações. 



. . Mas ~-- E'li:. verific'ii, ~i· : :pr~'Síqe'!ite; ;: qÜ·~ ·.' esses ' .'1)u~e~i;6s ·:; ~êt~' ' rntiitb 
pt·oximós. uns. 'dos . oütrós'; . 'isto · 'é( 'eil'tiis'. ·-á.as .. expod::ições '. e . 0lÍJJ,poortaÇõ~~· 
ciiras das c~biaes ·. compradas,.: e: 'v;endi:diÚl > . . . . . . . 

::::l~t::~:::::::E~r:~~a:::t6s~;i~!~::: 
Sr. ~Homero Baptista, publ'icwdo ~m· i~29:: Pri)éé(Ú· com.: ~úis do m-esmo niodo, 

• .o r~, • [9).9 ~- j~starr1-e101te ,oo:. ~t~~·o , d~ :~ !)9l3s'P , ,qOOJ.~~- ·d.~\ ~~p~rtaç~;;< . if,~(quan~ 
.do .. essa a,tt irigiQ a . PO mi1')1.õ,es : ~e . )tqr;is •. ;ª!:.nd0;·:1im, ... ~;a-ldo>ée 52,{1Í!ilhõ.e~ 

A, ·~n;orm~ão q ~-~ .. bbt;~e . ·A~ · - ·~el~g:~ia. )~;~·.:~~'ri6~·s: }~: ·' ~~~ ·-e~~;#,;:~st~t;s~ 
ticas :são. organtzadas de a·ccôrdo: coin:. à;s.?)iÇtás :tornecida!J·,; pe~o~ -: ~~-'li~s; tan~ 

siJbF.e .as. e~mbjaes .v:endidil;s, ~amo so~',e af;l <;a:f!'Í'Qia~$;_,'flfin.P~~~~s.~: . 

·'F]sttÍj'!amdo éssa esta:ills1Jica> te,údo:' 'P: tra,lÍ~lO:J.~ de· ;r~dü~ti:~;· t:ID'iÍa1~/as 1110~~. 
das; porque -:nella :te;n-1os ·~~brais; · :f~n.cos, ·• dop,ax~,:._ ,pes'ílt'as-;.•··p·esq .; Jillip\ü,:: pes·o·;:. 
our~, ''?eses "lituguayos, ~~oB •ód~-.-~rgenti·na; · y~n~;: et~ . /W'l'&ç?~~n~:;() callt; 
.bió-- méd:ib <pat·a· ·J:9-l-9; e: fazendo·-:a i.r•ooucç,ão:, . ch,egti'ef.,â'• .cHdí 'jd().,'.9jf :}'nilhões .· d~' 

'l'ibM.S<. Quet isso :di:?Jer que . ás·: 'é~mt:i~es •c\U:é á'io·~r~];aiii : M~· biit~bi; qJle: !\1 
-compraram; .'sõ -atting.ivam a ;go: nüi\J.ões ·· d.fi : hi>tâ.~. qJia nq:O ~}~i.iJó.Gt~{;ij.l} toi 
de: r ao milhões. Isso sigmf.ica · _'~~e. 40. ·1liti.lh~es ·1;;. •IW~~ ; de ~ i.et~~~ 1'1~ cob~r; 

7~fl-•:'·~~,a -não. appareeiam no . me:;.ca~b,,.lirvrt;>,._ . 
Qual a ~xplicação desse IP'h~rtorrierio? Em 19'1s: <;?Iilo, · act~.b:e,i Çle demon-

~tl'!~r:;; .a!l : letr<l:~? ~c~on-erarn toda_s "-a9 .. ~~rca~do, .·Y.~nd1~n~o~~~. _ 1e~~~~ ;~~ )lla~or 
v:a;l,or ... 'd'o··:!J.ue o corre~pondente · :ã;. ,e.li1port_açao, . qu.e c<~Onst::t • 'd<t: no~sfi •-estatls-. 
Ú~a iorr.n~,é!'cial , e~q-~anto ~u~;-: .~1U ~- i9i9,' ;~_chafti~ .. ~~!w's . :·40 . ~~-~hões de 
Üb~eas oo que. a. expm-taçã-Q; ·que con,S't.~ .:q:a;: J7}esma estatisti.ca .. 

·Se isso n.,ão J;lrovém ~~ uma,~ de~ic;el)-~i~· . : da ~-ep~F·ti~frci' r~~pectJiva, o que 
' . I . '·· .. . . . . ' . •F. ' • • . ' :~··· I .• ' •· . . - . 

:t;JãQ iJóde ser, _porque a .. repa-r:tiçã0 só m~gàrlizil_ . ·essa estatística com os ·dado& 
q~'e 0~·: .bancÓ.s 1hé ' fornecem, ~ ~X·pliC~Ç~ci. :.ita: · segúi~te : grap.de ' pàt•te ·daS 
l~,tr~~' de' e·Óbe~t~;_ \ nãJÓ ~ sã.o ievad~ àOS' ba~pos , porque QS . e~Ottadores n• 
c~~ser.\;a-~ ., pai-~ '·'n.egocios · ~ar.i:íéui#~s. :·. . . . · . · .. 

:· ~- ~i 
Todo o mundo c1nn.prehe;~de' · q~~ ·~~si; '.i.nipO!'tancja;, aJquilll> ' qu,e '•f-oi q:eal-

·mÉmte expdrtado do Brasil, é! qlie ·~e.presenfa ~il~Ú ;hós '=. ç;:~ '~titi)'-:, tinlco que' 
possÍlimos, que são a~ min·~á.dót,ias' 'qu~ ' ex'vórt~m:ps;,. q~e' ··e~~~ :i.mlí~rtan~lllo 
peí?. faétó de não ' apparecer ·no _me'l·cado, nem pó r iss~: póâ~· ;~~i:::~bÂé~ada dÔ 
actívo do Bra.sil. Absolutamente. 

Mas todo o ,mundo compr_éh~~-de. que; por esse: -pr(}cesi;;'o·; .I; ,ãq':se ·fazen~\ij 
norm.almemt~ o jogo coiluneréial de trilzer '.as l~~t~~ :de ~·~o;·~áçã'b ' ao mero 

. . . .. 1 · . ' . ·• · '· · . ' · ~ · · . · ~· .l •\. · , . . .~ :·, ~' , .• ,,) . • • .. \r'. 
eadQ, ·se.· pó'de- dar o facto de' se'!.- -drenado ,' I~nta'l';lieAte :. ·rrtÜito :càiiiJ.'!iàl !extrân• 
geir~. aq~i ~mpregado, por :r};·o6essos' ~xcuso's, cb~;?t~ni:berrl .i . ai!~~bcia ' de 
tãó avÜ.ltàdo algarismo do mé,caáo.dó j:ogo d~ > o·f.i~rta ,é ' d::~. ··~~.cura , ~ãó :: 
factores que 1-ião de ·conconer palt'a deptirríúi· ainda, :mai~ a, taxa,;· d~~biat'i 



. E; iSr;' Presiihm:fe, ·segundo·;a irifocmaçãá · ifu iÍispeébor de b~cos; 'esse 
faclo ... está- .se· ff11,nd6, :~': <;otmôrterido', a.ssim, ·)Íara depl"imir cada ve.,; mais• o; 
nrissó : ·ca!fu·~io. . ~;·[ ~- ·.; ...... , ·, ·1 

,. J:.e;gunt~: ~:u:'''liílé" mei<is, qúe elemei)t'o~ ·tem o. a;6vocno 'ílará. ;.iinp'éhtr' 
.· . . ~' . •' I • 

que esse _facto se: reproduza? 

Disse~:JÍle o· ip:spect~r' 'de b~ncõs qué, antes da; guecra, para os negócios 
corrimté~; ~~4,iiiió?se ú•at;à.và do 'cá:fê,··,dk_ ·1:\otra:~l:íá:'·~ ··outros ptoductos,' pdn~· 
cipalmeD..tÚe~s~s~ :'a·bíis; eht.!Lo o co~metcib se"faiDa rlorriiai.mente, e t~das 'iür 
letras acórtla~ _;o· imocc~~~. bépoi_s da · g'ue:rt·ij.; eh:treüi.ni:o, ,. em v·irtude do~· 
novos proq.uetós 'de •exportação que surg!ra;ní, como carne congelada, milho, 
farinha . de · mandioca e outros, as letras ;de'· cambio a. -ilÜes re_focent~ · de,ixa-
.ram ·de aCÕ(!rer.,, ·. ~a! qüasi totali:dade, .áci ,mer.Cll,i!O.c; _E'·- '_o, .Que l!inda se .. ~stá. 
i•erificÍmdo, 

' E' sobre ·~ss'e .:fabto que·'~qúerO: chamar ·a atten:ção da .. Ca.mara e le:~<al-~, 
ao coriileeime'nto';dó··Govocno. '" · , ' 

' Sei que ~s Sr~' .' s~IIIiPaio Vi dai e . cindi~at'ó Braga já c~nbecem esi>a '. si~ 
!~ação ; ma;· talvilz não t~nham tido 'etn mão :'urrra. estatística, com a reduc'-' 
çil~ das ~oedas .. !1;. unia moElda' \mica, a:J:im de facilitar a cdi:nparaÇãlQ: 

, Sei tam'bem que o ins'pector '.de ·be:ncos já' ·téve -occasião de propõr 'qual-·: 
q~er providen~i~ ào ' Go'verno . . Nã~ m~ ~nlmo, éntretantq, a affirti.ar; Se.i < 
nboc Presidente, ·que qualquer medida ooercitiva possa til r effieacia para 

·cbega('-Se a um resultado nesse sentido. Mas.- simplesn;tente, com esse facto, 
quero chamar a attenção para !) ·seguint~:· 'és ,. gr'lndes .paizes credores, como, 
voi: exempl'o;, a Ing.laterra,' Ü!m :recursos extraordinarios .. . para· se oo·brirem á 
CUSta dós paizes -mais fracos, .II\!ÍJÍS l){lbrés ;· . t 

T~rei oecasião de mostrar, ao diseuÜr, aqui, ó .plano do Banco Eml$ór; 
oomo é que 'furicclqha, no ·seu aspecto · qÚasi maravilhoso; o Banco de In:' 
gla'terra, pllar central:· que é da i:ri-gariizaçã:o finarieeira ingleza, e · mostrar 
como eÜe tE!-in .. ,recut<sos .para ertfrentar as· grandes crises, ' -como succedeu' 
com a crise americana, em 1901, em que eire, •para se cobrir;· para ·torne~ 
cer recuroos aos banco.ê a:m.erica·nos,.'_ quasi todos' em· fallencia e moratoria, 
drenou ouro de· :17 nações. Só a .França, concorreu com um billião de fran• 
cos, ou sejam 40; milhões de libras, que atravess:;~..ra:m o estr.eito e furam .au~ 
xiliar o Banco de fng·laterra, :• e as~i~ os .ou~oros _ paiz~s. 
"' lxlmpreheride:·se ·muÚ:Ó bem ·éomó· elle ' pôde orenai·~ ·u~- grande em pre-

za, poc -exenlplo, :'possuidora de grande ' quantidade de papel moeda, entl·a 
em accO:rdo 1}()m o •exportador; compra as suas cambiaes e •remette de uma, 
vez uns' 10 - millhôes de ii.bi:a.S, " éinlquanto o' mercado· legitimo €Stá á precura 
de letras · ~ · -~ã.o .as· enc.Õntra, · infiuindib 11!so· sÓbre· o' <iambio; -porque os ban'-
-éos não têm-: oob'erttit·a suf.ficient'e .. -Em : 1919, por e:x;SII,lplo, faltara~ -40 mi-
lhões de !Lbras ao mercado livre. 



A~é!t\ de ,'q1,1e, : S:r. Presidente, essa,s esta;tist_iqas .·.,ªIri,d <Í.·:··,hiÚi · podem ser 
~: . -; . ' . . :',.. .· ' '\· . 

.a expr.es~_ão , d<t verdael,e c_oinpleta. Para que ella~ ~epv:esep.tas.s~m .a e:x;pres-
são da verdade, oc~ preciso - qu~, ao lado 'das est~Ú.kü~s ~.das ·.c~r,nbia~s, st 
oollocassem os conhecimentos d? · eni.ba:rqu~ das m erca dQt'i:):s. Aliá!?, no P ará, 
j{( se está. as'sim •pr~Ücando . 

Recebo mensalmente ·do chefe ·desse serviço, Q:;ue lf rno~o. ·muito esfor-
çtLd~: o quadro da's· cambiaes, e já houv-e ocqasiã,0 de me ·imviái elle esse 
~~~<l.ro ~ a .lista. das di!f.erentes mercador:i~ :.,::;,\b~~rà.c~, ; c~~ãJO '' - cor-
o:esp;nd~ntes ~ diverssas· tr-a,nsacções cambiaes 1·eili zad;;s ::· . .·' 

.·os meus companheiros de. bancad~ tamqem recebem esse . q-gjtd:o. 
0 'SR,, DYoNISIO iBElNTES : _,_;.;: :E' ex·llicto. 
-Q ISR. iBElN'!'O DEl MIRANllA·: ' - A cefici~nCi.a ·•da· estatistic(\, .póde ma nites; 

-ta,r-se por <l.uplicatas; ~m banco,'' ·.~ot ex~mplo , •comi>ca ca~biaes de um 
grande ~xportadl(}r, suppo'nhamo:;; de '.2~ · mil libras € depois 'Vend~ dez mll 

. . . . . ' 
libras a ooutro banco e cinco mi!l a outros/ etc. De. mo\lo que na e·stati~tica 

. póde registrar di.tplicatas nes~'a. 7cobertura . J..<o~ ),': e~s:.. esta.ti!!'tica não está 
perfeita, .mas não ·ha dUVida {}Ue della · Se po'dem :Ur a r cerios eh~inàmentos, . . . . .. . . .(.·.· .. 
e se fõ:r prXJseguida - e isso deve ser o papel ·:principa l da il'ise::\-lizaÇão dos 
bancos - com tenacidade, aJ:guns d~s ·~aqto:res ir>..;is!vei~ poderão talvez se~: 
!le~trinchados , .como, por 'e'xemplo; as remessaR 'das ·_ grandes ·eolonias ex· 
tFa ngeJras. 

Quaes são as .grandes colonias -extraingeira.s, entr~ )lqs ~ 

A pórtug'ueza, ·a italiana ~: a .!:~espanhola. 

Em 19i8, exportámos para Portugal 5·54 mil .ltbras e im p ortâ mos dou; 
milhões de libras . Fora.rm vendidas cambia es,_ quer di2;er que os ,bánoos c01n· 
praram . sobre. Poctuga!, cambiaes no v:alor <l.e 735 mil libras e venderum'· 
~ambiaes ri~ valor de tr~s milhões 336 mil ·.Úbras. Desses tres rriÍüiÕes 336 
mH libras de cambi·aes vend~das, tirando o valor: da inllpüctação, a difieren-
~a deve corresr>onder, pcuoo mais ou menos, á remessa que a .colonia por-
tugueza f~z para Poctu&:ái . Co_mo se vê, Portuga:l tem grande saldo . 

Vamos á Italia. Para' esse '.paiz, ·POr. exemplo, cexportámos, nó mes-:n" 
anno, seis milhões e quatrocentàs rriü libras e~ .importá mos um mijhão. Fo-
ram ·vendidas carnbia~s ·na jmportancia de kes mllhões seiscentas - e trinta, 
e seis mil. Como se vm·ifica, tirando, do 'Valor desses tres milhões e tanto 
u::n.,milhãQ dó lír,ras cüm que se pagou a importação, d·everiamos ter, mais 
-ou meno!-1., a.quil!o ,que a cofonia italiana rerp.ette .. ·.0 mesmo acontece com 
a.~ ·HeHpan)l.a. 

São esses tres paizes, portanto, que absorve~ ·a nnualmente . uma remessa 
invis ível de gra nde importa ncia pa•·a os paize~· , d ·a Arnerjca do ' Sul. 

·Por ·essa es tatist,Lca,. t a mbem, se veúr'ica ·o poqel' _for midayél da In-
•glaterra . 
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Para esse .:pâiz, em ·.:1,9.1$;: .expOt·táJmos, apenas, oLto milhões de libras ~. 
oentret~·ri'ró. ~ :v.el;l,fiéamos <C[~e o~ baJ:l:cos comp~arwm sdbre Londres cambiaes· 
:n" val'or de ;:·-3§ •. ~ÚhÕes .. Quer diz'er : ·30 milhões a Iligla:te!Ta foi buscai-os, 
na Italiã., rios} gétidÓs Unid~s, na :fle~panha, etc. 

o ;R:. :.: .#&f.:;c~~VE~: _ Junta~ente com os juros dos dinheiros aqui 
.e mpt'P,g~Çlgs ':: 

. ,·.·lt'.' 

0. ·sn .-·is~k<r~:' DE M~R,\NDÁ :· ,-'-.- r~.so ue que ·estou tratando é cambial com-
;prada, ~[p:{~~ ~~~n;dida, - ~- letra de expocta\:.ão . 

.. . 0 . 
donfb'~:se'·V'ê, um estudo minucioso "dessa:· estatisti.ca. !POderá trazer alguma 

Juz, rei~q~i~~:nie a al>grtns desses it~;t~ ipvisiveis. :Mas, •Sr. Pi'esidente, 
não r.uéio ~r ·~ais tempo abusar da benevo!Emcia dos meus illustres col-
!egns ~ que me :deca,m oa ,_. honra de ·O)l'Vir. A min;h'a intenção, sómente: era (!.. 

de chaJii.ar: ,a, ·attençãÓ do Governo para essa anoma'lia que encontrei estu-
<iando a e~t~ti~tiqa c~mbial .de ,19'~.9; na: quaL se ·verJfica que, quand~ tiver-
mos uma i.mriortação de 130 m ilhõees ·de libras, só accor~em n>o mercado Je-
rtras no· vaic;r.: de 90 nü\hões, havendo qljàr'enta . milhões, negociadas parti-
.cularmel'\te:::.: Is'to,~ f i!-t çúm.ente; deve determinar uma influencia, bastante sen-
·sivel sdb·i;~ ·à. nossa .tãci humilhante, tão deprimida taxa cambiaL 

F aço juntar. · ao meu discurso a ·e~ t~tist~ca das aambiae.s de 1919, assim 
como o qtiadi:-o corrt•J.:ia1~ativo das cambiaes eomp1~adas e 'Vendidas com a ex-
podação e imp0rtação. 

Sr . Pr~sidente,_, :S.e bem ·•que! {J,is~orcie, .em alguns ,p-ontos, da orientação 
.~inanceií::a ,que está sendo seguiç'l.a p~la actual administração, só tenho razão 
,para ri~~~· reg6s,ijar , ·por ye·r á .testa das ·fina nças publicas dous grandes es-· 
pit•ioo.s/ ·.corno os de -Sampai-o V.idi:!-1 e Cincinato Braga . (Apoia-dos) . Confi0 
-que, c'om a sua -arguc~a: e con1 a .grande . responsa:bilidade ctue pesa · sobre 
oQS S~US' hombros, n~o hão de passa'r deS1pei·'cebidOs esses l.)henomenos SE>-
-cunclariOS ·que podem ter , uma,. .influ,encia muito grand~ no mercado cam-
bial. .E oomo e on:si:dél:O· a situação cambial a chave, o ·índice das nossas· fi-
1mnças,, porque seri:Efo nós ;um p'aiz devedoc, . co:n. grandes comp-romissos no 
oextrangeire.; t 'ei:ll-o.s ·ne~essidade de uma taxa camoial ra:-JOavel. 

•Espero, p<)ri:a.nto, q.ue SiS. lEEx., tomand0 na devida consideração as 
ligeiras: 0bs,erv~õe"s,;qüe. e~to~ íazen,do, assim como a outros .problemas mais 
impo~·tit~t~:~; •que se estã~ apresent~ndo, consigarr. pa>:a a nossa: patria ·um:o.. 
melhoria pro.nuncii!!dâ. ei? suas :conchlções _fina nceiras, ICJUe permitta ao Brasil 
tmbalhàr· desa~s!Jmbradamente, no - caminho da sua prosperidade, coroan-
jlo, · ass':fn, o· esfo<:'~O · :t;e~e~·dn · ào P·Wó •b~·asileiro , .no sentido de ' levar este 
paiz ao,. . ~ieu~ altos J]e~Ün~s : ·.Ó'l1~,oito bÚn.; mmta . bem. . O orallo!· é C1tm .. pri-
oncntado .') 
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Documentos a que se refere o Sr. Deputado Bento de Miranda, em seu discurso 

_OAMBI•AE'S VENDIDAS (,IMiPORTAO.A<p 

.. j, 

-v~Jor -por' 
I 

'. Ccúnbio ~édio X- i 
éstêti1/ttâ·'s 

"f. Moedas sobre " · 
~f-: .s•errlfsl!te em I Total 

Londr~ ·I: ' :E I f 
~- ,. f 

,. I 
----~- - -Jr - .. --'i ·< I .. li 1919_: I 

(Londres) 
I. I 

'1'' seme-stre ·-~ ••• • •• o • •'• .• '!..! '~' ... ~ l 19:856.754 I 
2" sem'es_tre · (Londres) ... ~ ••• o .; ~ •• o o o-: ..•.. ~ .4~ .-739. 038 I 69.595.'792 

-::.,. ,- I 
1'' seniestre (Bi!-5f~Y Francos I l o oÓo o o o o.oo•o 0 146.074.283.60 f i 3Ó,3~18 1" 4.815.879 I zo semestre ·_(Pa.riz) · Fr·ancos o o ~ 'o I o o o o o ::! ,:,.•, 336.29-2.155,73 f 1 == 3Ó_,3318 11 . 0~87 .115 I 15.902.994 

DoiÚtrs· 
~~ 

R. 3o9. 646 
I 

1' seniestr~ '(Nova Y:orkr .... ;,. 37. 78'2. 300.82 f J ·$:'4,5368 j I 
2' semestre ··(Nova York) Dollars -· . . . . . . . --~· 80 ,,470. 391,13 f 1 $f_ 4,5 368 ., 17 . 7QO .447 I 26. 010 093 ,,,_ I ' 
1' semestx:e (Roma) Vras , ._ . ··-:_, -· ...... .. ... ,. 48. 604.9-95,61 :E 1 35,4469 11 1.37-1.488 I 
2' semestre (Roma) . J;iraS. . 112.7,86.987,79 f 1 ·- 35,4469 ~~: 3.ÍIÚ . 547 I 4.553.03õ . - : --·~ ... :: ... -~- .. ; . 

1-•' 
.- I 

1' seme-stí·e (Maclt~ i _d) - Pesetas 
=~: ::: : : :.: ~ .:;; : 5.224.265,97 f. 1 == 22.,906 I • 2~28.074 I . . , 

zo semestre (Madt·id) Pesetas 
'-~ 

12.247. 867,.71 f .. 1 22l906 I f34.701 ! 762 . 7?5->, 

'' I 
1' RE'mmitre (Buenos Aires) Pesos, pa;peL ... . . . 6 ._285. 362.71 • .t 1 ro f4ir ( 

. 603.20·2 I 
2~ semestr:e _(Buenos Aires) Pesos, pa.pel. .•. . 16.050.000,14 f. -1 10 )42 1 . 540. 3,0.7 I 2 .. 143. 509 

·j 'i 
.CUruguay) - ~ 

. -
1' semestre Pesó.-ouró •• >.· ~ ~ • . ~ • 726.052,35 f. 1 .4,09. -77 : 519 I 
2' seinestre (Uruguay)" Peso:oÚto ... ·· ... ·· .. 1:747.646,21 f 1 ~ 4,:()9 ) '1-27 . 297 604.816 ·i 
1' "emestre · (P9rtugal)' Escudos ........ .. 30. 604 ._275,23 f , l , = 16 1.912 . 773 
2' semP.~tre (PórtugaJ). Escudos· . .. ; .~ . ... . .. 72.012.928 ,56 f 1 == 16 4.500. 808' I 6 .413 . 58'1 

I 
1' ~emestre (Suissa) Francos suissos.- ; •• o, o·~ . 3 ._492. 332,10 f. 1 -, 23Mi l4R .348 I 
2' ;:;emestl"e (Suissa) Francos stiissos 6. 929 .009,6~ f 1 - 23 ,541 204.342 I 442.690 ...... .- .I 

1: J , I 
1' ~emestr~ (Austria) Corôas •• ~ o·: o •• ;-.' .. :' • 1. 336.614,37 f 1 - 15,00. J, 891 I 
2' "emestr~ ·- (Aüstria) Corôas . ••••• oo. •• f . •'o • 2. 076.401,11 f. 1 = :j.5;oo · i 1.387 I 2.278 

.t . . ·I 
1' semestre CHollanda) Florins. •• •••• ••• • • o • 1.199,182,93 f 1 11,39· -1 -} 105:.284-:::'·i 
2' ,-emestre (Hollanda) Fiorins •• o ••• ~ • •• • 3 ' 058. 894,37 f 1 -- 11,39 _2s:8 ·; ~6 o I 373.844 

."i I 
1' semestre · (iPerú) - S:;Ies 3. 323;07 f 1 = 10 

·;. 
I 332 ....... 00 oo ' o>o . o •• 

1' semestre (Japão) ·Yen 55 .170,88 " f. 1 5,6{; 9.747 I • •• o o •••• 00 ••••• • : 
2' semestre (Japão) Yen' • • • • • o • • õ o • • • • ~ • • 533 .197,31 f. 1 5,66 94 . 204 ' I JO:Í .951 

Eséudos .. ... i I 
1' semestre (Il-has portuguezas) 108 .436,57 f 1 16 6 .·777 I 2] semestre (Ilhas portuguezas) . Eseudos . ... 226.034,26 f 1 16 r 14.127 I 20 . ~04 

2' 
I 

semestre (Allemahha) Marcos . . ......... 345.211 . 974,1\2 f 1 100 -i I :3 :-452 .120 
1' semestre (Argerttin;:t) Peso~ouro 574.230,66 f 1 - 4,58 125.378 I ., ' 2" "emestre (Argentina) Peso-ouro •• ' •·· ... 458.046,33 f 1 = 4,5S. .-1 100.010 I 225.388 

.i------ ---1 
I 130.608 .102 

l I ----
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C.;\2•rBIAES CO.MJPRADAS .(EX:POR'Í'AÇ.'\.0) 

191,9-: 

1" semestre (Londres) f 
2c sei:n~stte ÇLondres) f. 

1" semestre. (Parlz) Francos 
2• semestr·e (Pariz) Francos 

1• .semestre (Nova York) $ 
2• semestre (Nova York) $ 

'" 

'>. • • " •• ; . . • • . 

t•· semes.tre (Italia) Liras · . ·:: .......... .. ' • . ... . 
2• semc.sft·e- (Italia) Liras • . ............. . .... . 

1• semestre CHespanha) Pesetas . . ........ . 
2° semestre (HeS"J)anha) ·Pesetas . . . ... ·~ ..• 

1• semesotre (Argentina) 'Peso-papel· 
2•. semestre (Argentlh'a) Peso-papel 

1° ·semestre (Uruguay) Peso-ouro , ....•.... 
~· semestre (Uruguay), Peso-ouro . . .. : · .. ... 

1• semestre (Portugal) Escudo 
2' ,.,mestre (Portug~l) Escudo • o • ~ o • I ' ' o o '> 

1• semestre (Sul~sa) F\•a.nco~Sulsso . . . .... . . 
2° semesotre (Sulssa) Fr.anco-Suisso . · ...... . 

1• semestre Austrla) Corllas . . ............. . 
~o semestre (AustrfaJ CorOas . . .. ~ ........ . 
1• semestre (Hollanda) Florins . . .. . • .. .. . .. . 
oo semestre (HO!lflnda) Florins . . ......... . 
!0 semestre (Perti) . Soles . . . . . . . . . . , ..... , . 
1• semestre (Japão) Yen . . ...... . .... ..... . 
2• semestre (Japão) ·Yen . • ................ . 
2• semestre (Allemanha) Marcos . . .... .... . 
t• sem~stre (Argentina) Peso-ouro . . .. • ... 
zo· semestre (Argentina) !Peso--ouro . . ..... . 
Elsc. mo. • ..... .... .............. ··..!. · ..• .. ••• 

1918: 

In'gla terra ...... , ......... , ... ...... ... . .•. 
F'rança · ... · . ........ . .. ............ . ·> .....•• 
I~~t~dos Unidos .. ..... .. .. :: ........... ~ . .' . 

~~~;an.ha· .' . .' ·;:·: :::::::::::::::::::::::::: .. ': 
Argentina . . . .•...... · · ........... · ..... . 

fg~~~ - ,.,, __ · .... : ~; j'~ ~ ~ ~ ~: ~ ·~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~~: ~;; :. ; : ~; 
Hollanaa . . .... ..... . •. .. . ...... .. . . ... .. .. . 

J;t?,ãc J • • .• , , ... _. ... ; . ... ,_ .'.· ..... .. .- •• : ••• • 

Diverso" 

191~: 

Inglal~erra . . .. , . .. ......... .. .. ..... . . 
França . . . ........... . ................. . . . 
Estados Unidos . . ....................... · . 
Italla. . . . ? • ••••.•• •. • •• · .• · · · ·• · • · • • · · · · · · .. 
H~;sp~nha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·. ·, · · 
Argent!na . . ........ , · , , ............ · ..... . 
Uruguay . . ...... ...... , .............. , . .... . 
Portugal . . ... .. , ............. · .. • . · . . . . . . 
su~ssa . . . ~ ::. .. " ·.o ••• o • •••••••••• o. • • • • • • • • • 

Austria . . . · . ........... ..... . ... . . . 
Hollanda . . .... .. .. , .................... , ... 
Férü . • .. .... .. .. · · ... : · .. .. · · · · · · · · · · · · 
JaJ'>l'i·~ . .. .... ............................ . 
Dh,erso!' ......... · .. . ......... . •. 

MoeàLLB 

135.650.484,11 
200.251.895,63 

. 27 :430 .187,32 
58.738.483,75 

13.968 . .fí9.2,19 
13.448.598.27 

1.151. 046,77 
2.864.471,74 

2 .113. 229.5-2 
5.167.167,06 

1. 032. 244.9'i 
1.059 . 407,63 

2. 672.863,12 
27.265.664.67 

416 . 680,29 
1.404.420.78 

4.030,93 
26.990,00 . 

157.522.74 
2. 059 .1&2,22-

11>3,29 
16.163,73 

3.947.90 
141.876.343,35 

. 860 .909,28 
2 . 059.177,81 

397,00 

Oambiaes corn-

f"'"a.das 

:E 

88.208.084 
6.440.428 

14.224.878 
3.410.278 

86.180 
784.297 

21.907 
735,425 

64.271 
1.15l ' 

15 .~61 
1.685 

......... .. , . .... . 
63.992.937 

53.943.484 
11.074.264 
18 :949.299 

773.472 
175.741 

1 . 336 . ~11 
511.411 

1. 871.243 
77 . 358 

20 
194.617 

16 
774 

1.418. 763 

90.339 . 313 

Oa.m.bio 
mécUo c/ Londres 

e-ri~ ·1919 

f. 1 30,3~18 
f 1 = 30,3318 

f 1 = $ 14.5468 
f 1 $ 14,5468 

f 1 35,4469 
f " 1 35,446-9 

f 1 22,906 
f 1 22,906 

52d 35 ou 2a.d,03 
f 1 =10,42 pes. pel, 

1 p. ouro=58d.56 
f 1 = 4,09 

1 esc . = 15 Jtl. 
16 · e~c ,, = f 1 

! 1 
f 1 

23.541 
23.541 

í 1 = 1500 

í 1 11.39 
f 1 11,39 
f 1 10 
í 1 5,66 
í 1 6.66 
f 1 - 100 
! 1 = >4,58 
í 1 = 4,58 

8.177.344 
. 5. 667.895 
21.287.0.16 

6.421.278 
1. 332.927 
9.296.626 ' 
6. 362 ."338 

554.625 
4.417 

135 .418 ... ;-: ........ . 
14.!17'7 

"k498.98; 
27.986.990 
," 4. 079.947 
3. 821.439 
,2.028 . 899 
5 .·836. 881 

- ·\5.708.210 
695.754 

.. . ,. ...... •·· 
. 444.963 

J 4.090 . 386 

I 6.039 
. 20.181 

1
. 70\497 

I 
\ 

,i 

I 
I 
I 

19 .021.3·52 I 
34 . 932.132 I 

I 
4 .. 472.220 I 
6:.602.044 I 
6.030.656 

I 
I 

~,918.643 I 
I 

394.071 I 
379.401 I 

I 
50.261 I 

125.490 I 
I 

202.805 I 
495.888 I 

I 
252.387 I 
259.Ó24 I 

I 
167.054 I 

1. 704.104 I 
I 

17.700 I 
59.658 I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
J 
I 
I 

187.972 1 
440.646 I 

I 
i 
I 
I 
I 

Cambia.es--r:._e11-- I 
I 

cUdas I 
I 

:E 

. 45. 324.554 
6. 921.050 

2'3.955.631 
3,063.102 

376.721 
1.8í.'i. 704 

680.665 
3.336.854 

118.589 
564 

9.383 
12.538 

69.59-5.792 
15.902.994 ' 
26.010.093 

4..553.035 
762.775 

2.368.897 
604.816 

6.434.485 
442.690 

2.278 
373'. 844 

832 ., 
10ih951 · .j-

3.4.52.120 I 
I 

130: 6tl8 .102 I ,. 

Total 
f 

53.953.484 

11.074 . 264 

. 18.049.299 

773.472 

175.741 

698.603 

.511.411 

1.871.158 

77.359 

20 
L3 . 8.10 
80.787 

16 
2.677 

697 
• 1.418.763 

637.61R 
25 

90.339.313 

1-Jn.pm·tação 

{ 

10.786.240 
2.519.650 

18. 984.413 
1.126.521 

937.184 
- 10.010.245 

2.208.341 
2 , 027:917 

407.850 

33.093 
326.226 

13.154.580 
2.974.093 

37 .422.752 
1.067.011 

872.483 
12 . 032.250 
1.741.M5 
2.380.850 

. 4.646 
314.1~0 

952 
. 500. 6·24 

201.033 

J 
'1 



l; 
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SESSÃO D:Éf 6.''ÍXE ·OUTUIÉiR.O 

o S_r. ac(a.l'i</ R9.fha: :;-'-':';B::'~ :Presi<ÇL~:nte, como o expediente não est~ .... ~. . ' '4 . . . . . ·: .. , . . '· ' -f, . 
muito pr.dcu~·ac..o. ~ ·ou· :eontimia, · as ' minhas ·considerações de ordem: 

' econoíi\i~; - 'qu'~ ·- ,~inha .f~~nd~ ~~:/cÜ~; cqmpletà ndo os disçuross sobr~ ff-
nança:,s, que prcimpwiei ante·rio·ljpent'e. 

· •Si:_. , ,_P1;~siq ;;ú'i;t~ 1 ':h ·e~:~do ·e·c·o~:ll,mico, dó _qual . ê ·índice a importação ~-': a. 
exportaó~o : o-u·,_ ~or outrâ; o ,eo:rrlhi'ê~cio internaJCional, ê, em relação- a:o ~r~S:ii 
act~!·~- d~ franc;:t J?OSperi.C:a'de. , 

Si 'V; .. Ex., 'Sr. P·resid~úte, examLnar, pare. avaliar esse estado ecctnonuco, 
os ·que.~~=os _ relati:voll á il_;.r: lírt~ção ,'i:l'í- exi>Oft~6ao, encontra~~. semlp•re, a. im-
portaÇão e ·a · .e~portaçiio reunidas, ·crescendo de anno (IJa~a "anrio e 'demo·nS>-
t-ranpo gti~- o- 110·8~0 COln:'ffi'ercio ~~te-~iOJ; vae se desertvOl'VenC'ro cada' ·veZ;~ maiS;. 
pelo tra]Jalho f.ecil"ndo' de. tod~ os brasileiros . 

Lev·e( log>q de- inicio a estatística da i;,iport-e.ç:io e expoi-ütção; durante 
os annos-· tJ€ 18J89 'até :·"i9i2:: em conju:nto· .. e, .SJ,epbi·s, a importil-ção e à expor ta:-
.ção sep~;:adarilen:te _ . . . . . . 

A estatística ê a se!'f'uirite : 
Para l;I.Pl'eci a rmos q; màrcha evglutiva do prOgr(lSSO çio Brasil, d!') 1889' 

para ci\-, 'vej~mo~ -·o v9Iume· $as ,~ft$ lmpo-i'tações e exportações, erigloba.da e-
separadamente :; 

18·89 
1890 
1891 
~892 

1893 -
1~94 

1815 
1896 
'-
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1903 
1903 
1904 
1905 
1906 

. ' •· 

. ... .... . !' •• ~ • • . • .•, • •· •••••• ·; , • -~ • -'· • • •.' • 

••.•• ·:• • ••••• ,.j ' ''' ' '· •• • :? - · • ... -.!.''• 
: .. . : - · --;~ ·· .•. ·. . . ...... . '·• .. .. ·, ·~· ~ ... . -. ·,. 

'-r · (' · ; . . -.· •.•• _ •. . . • • • ·.- .. , • . :, . •.• _. •.• · 

:- ... . -·· ...... , ..... <~ o • ~ •• • • • • - : · .• •• 

-~- •• • · - · • o _. • ·~ •• • • •• ,. ... --.• • •••• • ·• . • • •• ••• 

:- .······.············-·· ··-······· 

. • :··, . ... . ~'-· . -.. ~::.- . ~~- .. ·. -·.o .. ~.~ . 

.. ; • ••• '• •••• o - ·- •• • • - • ~ • ,• • _.o o •••• ·~· 

• ••••• - • - - -~ • • • • - ' ~ -.· - • - • o o : • • • ... 

.• •• •;• • . ••• . - "t - ~ ~ -·:; :,•.'- .••• • o ••• • • : o 

••• : • • ~ : -:. : • •• ':-" ,!;_,; •• - . ~··· • • ·- • ~- •• • 

• •• • · ··;, • : ~:· : : • .~ t e • • • • • ~-~· ,; ~ ·' 

·' • ..: •· ' • o \ o o ~- o o •', o I ~ ',- o o '!• ;;, o • o o : : • o ._ o o 

• • ;l"!h.:- . ... ;o •• 'r .~ •• - ' •..• • . • :. - .• • • 

'.; o• • • o • • • • • -~ ~~ ... ~~ • • • :,.':~T:- • •" • ~- • • • • • • ' • j" • 

: .. f - ,. !• ( . • ••. • ! "-~ ~ ~ '~;. " ~· ~-~ . • •• •• ~- •• • •• • • • 4 

M;il réis papel 

47'3 .•5:?:7: 3.6()$0001 
621. 3"23 :128"5 $000 

'1' 08'6 .131&6 :•491$000 
'1 . 3714. Oi38 :•21)2S OOO 
1 ,;3•318 '{)0'7: 146$000 
1 .•54!9. 2S4':f5:•3&$ooo 
L 7·2•6 . ji·3•8 :~·5,5$000 

1 .'70:8 .. 319 :957$000 
1.•85·6 . '5122 : 40,3$000 
1. 944 .16"2\1 : :1,1.!8$000 
1 i 81!9. 0•77 :·9·82$000 
1.495 .:27'7: 390$000 
1' 30·9 .•118·0: 047$000 
1 :20'7. Oi54 :·245$000 

'1·. 229 :i2i: 222$000 
·1 '22·8 .·0155 1\3.0-7$00() 
1.140.45~:180$000 
1 ;,298 '957 :1~7-4$0 00 ' 

g 2,.:044 .O O <f 
'ts ;'250. oo.o· 
67 .19o .oôô-~ ., - ~-

&8 '42·3 '000 
6:5 . 248. oo<1 
64 '704. 000· 
7.1. 044. ?OO 
64.062.0.00 
59. 22•5 '000 
57.7131: OÓO· 
56 ' 89•8 .'7·5 2' 
.58' 311.9-24-
61.999 '2;&3" 
5_9. 'n~ . 874 
·61. 0.90 .·_9:SQ: . 
65 "34,5 ; ~~1: 
74: 4:3'\{.1 iF! . 

• ~- .I . .. • 



1907 
1!018 
1909 .• 
1910 
119~1 . 

1912 
1913 
1914 
191:5 
1916 
19i'i' 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
18.89 
1&90 
i891 
1·892 
1893. 
Ü94 
]89•5 
189·6 
1897 
1·89·8 
1•899 
11!00 
1901 
190~ 

190'3· 
1!ro4 
. I 
1905 
1906 ' . 
1907 
1908 
1909 
1910 
19~1 

1912 
1913 

594 - · 
• I 

..... . .. , .. , ...... ·. : .. ~ .... " .. ' .. ··' 

. •.•.. . \ .·: . .. , . ~- ~ .... .... ·i · .• ; ••• . • • 

• • ~ • • • • . • • • • • • •••• ;· ~· • -~1.• • • •• •• ~ 

:.. ........ · ... . ; ... . ~ · ~ . . ... ... .. ·" 
• .~.--.. • •. • • •••••• • •• • . •• ;. • ': •• · ··! o,:, . 
.• .•.. • • , ••.• .. • • '' 11 .• •• : . _ .. : •. ··•·• 

' • •• o ••••• :- • ~ ~ • • • -~ •• •l • t . 't . • •• • . ·; -

..• • • • •••••• • • . :'. •. ~ • 'l • ' ' ~ '.' • ' • ' .. ~~ 

'• 
o• , , • o , ,~·;--• , o , , , • ,• o , i.' o o o ;(1 , , o ·!~ ·~· ;: 

•••••••• o •• • - 'I' •• .:- p .-! •••. · \" 

. •. ..... - .. ..• -.. ... l . . . .;~ - .. ~ ! . . -

· ~···· ·· ·' · · . .. ... .. . . ... . . ... · ... . 
. ~ • .. ·. , .... ·.• ... . .. .. .. •• :· • . .•. , •• !I,: •. 

• • • , · • • • • • • ' • • • • :.~ • o ,.. ·• '1-.' • r ;, • • ' ' • • • 

0 0 ' o' ! ·~ ' ' ' • ~ I ' • o • ' • :• • f o ',; ' o' • o o I o I io 

d~ . ... ' f-' • ' ••••••••• •• ~-\-• • ~ •• --·· •• . . 
• ..... .... . .. . .. ; .. ...... . : . ~ ... ·. ' . ' 

... : .. • . . . _. . . ~ ... )~ .. . . ~ . ~ . . . : ... , ... 
... I . . . . . . ....... .. .. _, . . 

"' o ,~: o o ,- o o • o o o, o o ,• o o ç o •{o, ,' I I • o 'o o o o O • 

... . : . . . . . . ... . . ; . -~ . ·; ·.~. · .. . .. . 
••••• •• •••• • •••• • • ••• ••• • • ·1 '! •. •. 

,• • ', ' • '. • • • • ' '!o.~ • • • • • • ' ' t o o- o a ' " I ,. 

·;·l···· · .. "· · · .. . , . ... · . .. .... ...... . , .• ,:. 

: .. ..... ··' ... ~ ... .. ....... ~ .... •, .. 
•••• • • • ····-···· ·····-··-· • • • ••• • ''! 

. . . . .- - .. . .. , . . . ·-~- . ~,-, ' . . , .... '. . . . . . ; 

. .. . . '· ... . -~ . .... ·.-. " ....... . · ·: ; ·;· . 

o o o o Õ •' o ' o o o o o o o •t, o • o o o ,; ' ',' I o o o ' 

' ..... ...... ... ....... . . . -.: .. !;' ... .. . 

. . .. . . . . ; •·. . . . - . - . . . . . . .- . . . . -· . ~' ·---~ ' ~ 

• . . :.• .•• :, I;' ,, •.. _. :,_; •• • , .. ··:; •• 

~ ........... ·- . : ; .. ... · .......•• .! ..... ..... . 
. . . . . . :. ~ . ~- . :. . . . . . . . . . . .. . .. . ..... . 
. . •' . . . . ~ . . '• . •, ... ·. . . ~ :. . . . .. . . . . ~ 
•••• • , ••• •••. 1 ••• , . •• ••• •· ••• .••• •• • ·., 

' I ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' " ~ ' ' ' 0 :h' ' 0 
' ' ' : ' ·' 

........ ·· :· ... . ..... . ..... ,_ ... .. . 

.· ·,··· · ·. ··!• ' .. ·········· ... ... .. . 

1. 5{)15. 828: 6}l6$opô· 
1. 2·7.3 .. o:62: 247$ôoó 
í. 6o:9 . 466 .:Ú7$ooo' 

1.>&513 " •Z7t6 :15912$000 
'1 . 799,. 4a.8 : ,1186~ooo 
:z ;.07'1.10:6 :7-S.s'$000 
i. 9&~.2>63 -: oooso.oo 
1'.t~·l·2 ~· 83:3 :.OOQ$0~0: 
1.$2-5 :.'2ii4': 000$00{) 
~±. !MJ . 6~7: OÓ0$.000 
!Z .029 .9i~:ooo$oóo 
Q ' 1'2'6 .. 1504: 0Í}0$00b 
13 .•51'2. 97·8: 000.$000 
3 .,843. 044 :OÓO$OOQ· 
,3 , !3:~'9 . 5;6 í : <i o o·~o o o 
;3 :·90;5 .9.9.3 :000~000 

.2:1 'vni8: 7·814·$000 
~29:4 ::.!~7· ~-= 973,60() 
5Ü.999 :503$0PO 
lii!l.S .-157~: a ·4a~ooo 
6152'..4'25 : 13•612~000 

78~ .459 :•820$00.0 
844:5181 :2'50$000:, 
·.864. 2J,:i: 3ll$O(l0' 
:&4:5 . 8()3: ()1&1$ 000 
9:~3 :..~z:2 ; o,ú$ooó 
&64 .. 610: Ílll$000 
•6.4_4 .. 93? :·555 $000 
448 .t3'53 :t3•53$DOO 
:4<711 :.114:120$000 
486 .~&8: : 944$006 
su .·5187 :'&89$000 
4:84. 9~4 :15 74$000 
49iL.286: 97-6$000 
,64~: 93? : 7Ü$O·OO 
_i5·67A·n ~~·3 6$000 
.592 - ~87'.5 :.92 7$000 
7).3' :·863: 143$000 
79~. Jl6.: 4:16·$~00 
:~~ 1.·~69. 588$000 

1 ~0~7:49~:000$000 

·t·•·,•. 
9~, 704.501 
79' 646 .690 

1,0Ó, 863.704 

'-:~~:?>96:i.Mo 
~},9 }83. 701 
13;.8: 0,73 . 780 
'132 .617 .000 

8J,".'!f45. 000 
•84,{039. 000 
9·6-.t831. 000 

i1Q-7:~·41 .00.0 
ii:Ú85.000 

'(2Ó8 .. 2,62 .po~ 
232 .•526. 000 
p:~·,03 5 .000 
l'ü. 770 .ooó 
:23 . 935.000 

o'2'(:.'6:4s.ooo 
31.-661). 000 
29:402.000. 
31. 347. 000 
32. 704.000 
.3.4 /751.000 
•32 ,40 8.000 
26 .. 9S2.00Q.' . . . I 

27.708. 000 
26·.:5&8.75·2 
25 .. 150$924 
•21. 377 .• 270 
2.3 .~79. 418 

24.'207. 8\1 
25.915. 423-
29. 830. 056 
33. 204.044 
40 .627. 603 
·35 .491.410 
'37 . 139'. ~54 

47 .871.974 
52' 821.701 
·63 .42q8il 
6:r.n6 .ooo 



--:' 595 

Mil réis pi!Jpel IEqu!valiem f. 

1914 • ~- •• •• ~ • • •••• ' ;; o •• • • . •• o •• . • • • , • 56L853:000$00ú 35 , 47.3. Oú& 
ms ... · ·· · · .· · "' ·.- ........ ·· ··::···.k- ·1 5.82. 996:000$000 30.088 . 000 
1916 . .. ~-- . . .. - .. ·~ ... .: . 810.759:000$000 ~o .. a6·9. o o(} 

1917 o• • • o o •0
00 

o o o o o o o ' o I ""· ~ O I o .. • • •, " to O o 837 .738:000$00'0 44 :'510. O O (r 
191,8 0 : ... Õ • 0 0 ' 0; ~-·;• o o .~·~, o l, Õ, o o o :o' .. o : o I o o , o o o 989.4.04:000$00,0 ,52 .1817 .'001> 

1919 '! 

1~20 

1:921 
1922 
1~89 

'· ' ~ ' ' 0 ' ' ' ' ' 
0 1 0 ' 

0 0 • f •· • , o • • ' • • , • o jo 

. ·. . . .• .. .. ' . . '(},~ . :· .... -. : . . .. · .... .': .... 
I o o'' '-~ '.' ~ o, ': ' ~. 00 • • • ..,; 0·'~ ' ''\'•·':' 0 • · •I 

• • • • • • • • · :...• •v·,:·l!' • · ·• • •. • • • • • • • •·•:":' 

I ~ o I o : o• o o o • o o I o o t ; o ~ ::. o \, •:.. o ; f O o o 

1 : 134.i5~:ooosobo 7.2.117'1.000 . 
2 .09(J ; 633: OOO~OO(J 1'~5.005 . 0úli 

~.'6,89 . 839 : 'ooo~;ooo 80.468.000 
'1:. 6.73. 909 ·' 000$000 49.192,000 

2•55 .178 :'·576'$000 '28 .1l09, . 00\f 

1890 ••••• • ~ • , . 1 •• ~ • : , •• ••• •• : • •.• ·: • • ~ •• 3216 :·453 :.31.3$0(10 3ú. 60•5. 000 

1891 
1892 

........ ,1' •. • _ •. .•. ,. • . • .• • • · {:...!····· ·. · .!" • • ' . 

• • - - • ·, : • ' .. • ~ • ~-. '·' . .- • • ' • • • • • • • o • • - • 

iiH .3&6 :988$000· 35.524 . 000 
7~4 .. 4&2 .: 8·59ÍOOO 39'.1'21 . QÓO 

1893 
1894 
1893 

; I , o o • ';õ o J ,,- ~ • ' • • • • • o • o o : • • • • • o o o ••_; 

·~~ •,. ~ . • , , r,·.;,~, .,. 1 • ~ , , 1 , ••• ~ .. 
1 

.. ,• 

, , , : , •• • , • o .o ! o o .o o ~ ·, • ~ o • r 1 ; o o o .• · 

705 .15·81: 784$000 :i3. 901.000 
7·66 .18 0•3: n~ssooo 32.050 . 000 
,8812. 0'5.7 :705$000 3·6 .·293. OÓO 

1896 .. , , , lf, o , • , , "! 4 r. • ~ :. ';, ~· 4 1 • •• • • • • ~ ... ,844 .J06 :·646$000 3 ~ : 6'54 . 000 

1897 i. ~10 .- H9: 322$000· 32.243.000 

1898 . .. _ .. :· .. ; . . · · ·.·:. · ' .. ..... .. .. ·· · ·;··'i• ~J . ou ,,301:·037$000 3(}. 023'. 000 

1899 ••• \ •· ····1·· . . ..... . -:- .... ... . · -•'•":•• ., ~-

·9<5'4 .<467 :'771$000 29.330.000 

1900 . - . -. - ... ....... ~ . ·:- . .. . .. . - .··~ . .. _ . 856 :1313·8:.835$00(1 33.t61 . 00!. 
1901 • o o o ':I •'1 ',,: ~·-o o I o 0 O o 0 t o I o o ,- .. ,'I 18:60 .1812>6 :.694$000 40 . &21. 993 
1902 0 I o o o o • o • f:'• o i' o "' O o O o:, I o o o o • • o • o 7'35. 940: 12'5$000 3·6 . 43 7 . 4'5•6 
1903 
1904 

I ,.:,. ~ • I -··o( • • o • • : 'õ • • • • O .'~,i •";: • o 0 ' '•,,o I I 

. . • ~f '· • • . . .. ,· . . : . . . . . . ; . o • • ~- • ; • • 

742 ... 63·2 : ·2718~0 00 36.883.17'4 
776 . '3·67 :418$000 :S9'. 430 .1•36 

1905 , , ', ,• , , • , ,. , 1 • • • .• •. ~- • • 1: • • • 'c • • '• • • • • •, • 685 Aí\6: \106$0·00 44.643 . 1l:3 
1906 • •, • ••••••.• • : .. . . . •· •• •• • • • '' ,!, ". 79"9' .. 167.0: 2915$00p 53.059 .480 
1907 • • • • • • •', • • • • • :. - • • • • 1 :~ ' • • • • • ~ -.•.. , • ,8,60 ,,890: &82$000 54 ,'17•6 .$98 
1908 705 ."790 :1611.$000 - 44.155.2SO 
1900 0 0 0 0 0 0 lo o , '• o 0 1 0 o •; o , , o O ., o o o ~ ,o o o o 1 . 01,6. 5'90: 270$000 63.724.440 
191{} o • • :· • • • • • • • • 1 - ; • • - • ,. • o ... • • • • ~ • •. 9139.413:449$000 63.091.547 '. 1911 ·' •• o • ~ . • •• • ~. • • • • · -. -~. • •• o • ...... _ •• • • • • • o 1 . 003 .• 9<24: 7316$000 66 .:838. 89e 
1912 • • ,. ,n: ,.. • ,. ' • • • • ,.' o • -~ • • ' • ;' • • ~ •'•; • • • 1.119. 7-37:180$000 74 . 649 . 143 
1913 ... ····-· . .. ·r'./· · ··· . . ;· ··· ... 981.768:000$000 65.45'1..000 
1914 .. ••• o ... ~ .. . . ' • • • • • • o •• • • •• •••• , ....... . 7-50.980:000$000 46 .:52·2. oqo 
1915 • • .. • ' •• • • • • • • • • • ~ • " • -~ ... , o • • • .,. · , • • o .1. 042 , 298 :000$0"()0 53 .. 9·51. 000 
1916 .. . .. ... . _ .. .... ... ' ) ' ' ' . ·· : ······· 1.136.888:000$000 56.4612.000 
1917 . ~ • . ,•, . . . . . i o • • • • . .. • • :: • ••• - • 4 • ~- • ' • • • • ·1 .1!912 . 1715:000$000 63.031.000 
1918 I ~ o -!1 ; o o • • o o O o• o o -~ o I o o o' ·' o o o "' o , o o o 1~137 .lOO:OOD$000 61.1!6 8_. 000 
1919 o ~ ••••• •• • •• • . ~ ••.•••• , • ••••••• • • 2.178.719:000$000 130.08,5. 000 
1920 • :-; 1• .•• ~ • • • • ••• • • • • • o • ~ -;.-·. • • • • • • ' •• •• 1.'75;2 ,1411 :p00$000 107.521. 00() 



1921 
1922 

. . . 
~ • . ; • • ' f '' -• • lr'' • • •·.• • • • • • • "'

1 
• • · • • • ,- • • 

• • • • • •• "·· •. • • • • • • ••.• • • • ; \ r- • ~ • ~ ~ ~ 

1."709 :'72•2 ':000$000 
2·:,3312. às4: oM$o-oo: 

5·8 ·.,5 87. 000 
6•8 :·578. 000 

•Si V. Ex.; :sr. rPresidente, -ye:dtfkar.'··~s:S:~s ,quadrós, cver.:;t;·'·qti,e 'a. ;maior im-
par,taçã.o · ·<JJUB tivemos foi <i. do .llip_·n.o ··de ·i9.2·o; q;;-e· foi :IJa.ra ci. <Brasi'Í o de mais 
franca prospe1'idf3.de, e que a mq,i~r 1~:x!p6r't~çã.o lf4i; as .d-os anp:os 'ae .1919 e 
1920,' •COriJ: ,[JOUCa idffferença : Quer isto ·.:Oiier ,q.ue, . ness·e:s. _ldOUS anno.S tivemos 
justamente a major ]Jros'peridrud:e . rno. jii~itl:. El~l~13à;s~ · isto pelá -,.~hase da 
g-uerra, onde -a :prop.aganda :aa lntensid'iooçi;ho .da ,Producção, feita rio governo 

, . Wence~l;ã:o iBra~, veio se ~·B'f•lect>Íl~ ,'a;q~·íi J:.Y.S1i.es: dados r·C.a;: (lxportaçã:~ :de 1919 .a 
19'20, •tarna!ll.dO estes OUS amnos mais l'ÍSO'B:hQS· para a ecÍ:ll:XOmià. brnõ>f.Íeim. 

~;li •V. :Elx.. 81·. rP:resi'den t_e, tomar: :;>. • méC:ia \:ir;> .: P.'itin;,.~; d~éenri.io;: ve.rã que 
' l ' ', . ·_.. ' . ' . ' . '. .. . . . . . - '. 

a importação foi C.e 60 milhões,' COI).'se:t'V<!Jhc]o:se ,em 19,21, .. e_ 901J.jputapido-se em 
4•9 mi'l·hõ-es de libras no anno •de 1922 longe '!é'.a imédia .. , ,Si tomarmos a média 
em .relaÇão 'aos 10 armós, •qÚ.ant'o: á ex~o;tiÇã~, v·ererri~s qU:e elÍa..,foi de 70 mi-
1-hõ~s .ci~ Übr:is e ém 1922 tivemos ."umi' impÔrtaçãó ·de 6á m~lhõ~s de libras. 
Quer dizer' que na exportação, es~~~ ·ci.ent~o· ida .m:.iiá:a gerál; r>:ortanto, quer 
isto singificar ~ue .o trrubalh; 'brasHeix-o .. miht!riú.!L- na mesma ]Jropo-rção, sem" 
pre, se avolum'àndo de ann(l'.para. ainno. 

Nos ,seis ]J)imeiros meze•s 'de 19,2~' r~h~·z;;IHi>~;tJá~bs . i:n:ell'Cafiíirias no valor 
'-'!e 25.239.000 de libras e ex,poyiitt,;hps ·~·no''.v;ai[<J.t: 'd,~ - 3'r3_.•57•J<·oOo •de libras. 

Salvo melitioria .cambi'al o:u alg'um, imp'r~vís't,ô; em \1'923 vçrii\j)~ ter em al-
ge..ris·mos _~pr.ova V eis: ' . _ . · .. ' .. . . · · · · · ·';' · t. ~r '-'r · -. · ' 

Importação, 50 ,o o o. ooo •t'e libras, 'ii:u~l ·iá ,de· .1!i212 o.u .pouco maior. 
:Elx]Jortação, 67. :i. 68. ooo. ooo ele Ub•·as •. Ígua1; ou ·p6ucqmeJi.ór que a de 1923. 
Vamos examinar agora ~s dados eéorio.rri,i.e'os ~por quatrien'n'i:os, a Pi!r-

tfr do de Campos Salles,. que é' o íriido. d::r nossa·. viQ.a. nor~~)': · 

Ein ]Japel: 

]}xportaç:ão em papel 
Importação em papel 

'Saldo na balançf)-

. "' <: ,-, ....... ,I 

DADOS ECON0M1COS 

Go-v'brna ·aa.mpos Saltes 

..... ~ .....•...........•.. . ·· ···?· 
+ • • •• ~- • • • • •• !, ·' • ~ •• • .••••• ',.,. ~ ••• • 

•• ~ .• • •. • • • • • • • • • • ·~ •• . ~."" -.; o ••.•••••• 

3 .40L574: C00$000 
2. 429 .''o16 :ooo$ooo 
-... -·- ·-"'.:.;,.· ..,...----

7.72. '558 :000$000 



"Exportação; libras 
Importaç~,ó, libras 

. ': 

597 

··············lo.-::············· 

·saldo na: ba~a,nc;:.a_, libra::; . ·' ...• : .......... , ........... . 

Elevou o cambio de 7 3/8 a 11 63/64. 

Em papel: 

Exportação em ,:pa:pel 
Importação em pa!Jel 

:Saldo na balan~a 

Em ouro:· 

Expodaç,;ãc;>, libras 
Importa!l~?,: libras 

:Saldo ouro libras . . 

Gove'l'7110 Roàrfgues Alves 

••• "I • ; o .......... ~ ••• ••• o •• o •• 

.. · ............................ . 

•. • • ~ ~ • ·;. ••• • I: o o .· •• ~ •• o ·.o • o ••••• 

Elevo.u o cambio de 11 63/~4 a l:G 1/32. 

139.550.000 
96.376.'000 

43.174.000 

3.004.136~000$000 

1.953.359:000$000 

1.050.767:000$000 

174.015.000 
11'3.157.00() 

~0.858.000 

Vejo o prazer com que V. Ex. ouve estas cifras, porque podemos dizer 
·que foram as (!.uas .P:t;esidenci!l-s paulistas que sanearam o meio circulante 
·conseguinÇlo econOmil!- re~ para a Nação. 

Em ·:rapei: 

Exporta9~o 
Importação . . 

.Saldo na. balá.nça 

Ern ·.ouro:·. 

~xportaçã:o, :E 
• im]lOrtaç~ÇJ,; :E 

Saldo OU!"O, ;€ 

Gover'Tl,os Affon-so Penma-Ni~o Peçan"f!,a 

...... • ••••••• o ....... o •••• o • o •• ~· ••• 

... ,\• ······························ 

:be 16 1/32 o ·cai"n.bio baixou a 15. 

3.522.685:000$000 
2.518.949:000$000 

1.003.736:000$000 

225.148.000 
161.080. OOQ 

64.118.000 



Em papel: 

Exportação 
Irnportação 

Saldo na balan~a 

Em ouro: 

Exportação, i. 
ImpÓrtaç.ão, f.: 

Saldo O)lrO, f. . 

Governo ào Marecllal Hermes 

...... .. ..... . .. .. ... ... -.-: . ···.··· ··· 
000000 0 "' 0 ••• 0 &0

' ••• ,,,:,•, •o, \"õ oooo ooo oo 

•••••••• : • •••••••••••• • •••••• o o 

....... : ..... .. · .. .... · .............. .. . 
• ........................ ············ 

O cambio veiu de 15 a 14 21/32. 

Em papel: 

~xportação 

Importação 

Saldo na balança 

Em ouro: 

Exportação, f.. 
Importação, :E. 

Salda· ouro, f.. 

Govenw Wimcesldp Bmz 

.... ·.·. o ........ ; ... ....... ·- o. o. 

• ••••••• o •••••• • •••••• •• ~. , .... ... 

••••••• ,o •• o • o • ~ •• o • o •••••• o o .·. 

..•••..•.•...•• · .. · •. .•.• • . l,, ..... 

Cambio veiu de 14 21/32 ll- 12 57/64. 

Em papel: 

Exportação 
Importação 

Saldo .... 

a:overno Delfim-Epitacio 

.......... ······················· 
.................. ............. ;-..... 

3. 861:'1.7~ :000$00()-
3.314.434:000$000 

516.042:000$000 

253.742.000. 
218.886.00(). 
:-;-!--t----·-

34.856.000 
·-. ---.-.--

4.5Q8 .461:009$000 
3 . 3i20. 898 : 000$000: 

l.Z.S7 .5-63:.000$000 

234 .612.000 
167, .. ;\84.00() 

'66.828.000 

7. 972.936 :000$000· 
6. 738. 640 :0,00$000: 

~--·----

1.1S~,295:000SOOt 



Em. ~tn·o, : 

Exportação, .f.' 
Importação.. f. .. 

Saldo, .. :E . 

• • :. ... . . ~ ··· .• . :."t.: • .. ....• ..• . • • •• o 

• • I o • ~ • ~\ o • 4' t • o ', l-, .O o ·,~ • • o ' • o ' • • o > o o o 

• ,, • ·;, • !: .".. • ·~ ... \ • ' , ,!. ·~':r' .• . . • • ,. • • • ' • • • .• • • 

f 

364 . 771. O O <F 
312. 842 . 000· 
~--·-.-. -·· 

51. 929. 01}0· 

Se V: . Ex . g1'upar . es.se;;/c1~~o~: ~c~no~n.1cos·, encontrin'â. o s!Lldo extraor-
dinario do nosso· trabalho, como. ~ethonstra .o .seguinte; quaqro: 



''· 



J . . 
MOVIMENtrO DO CO"r.l'MERCIO INTERu"ACIONAL· 

.~, 

Eng!<lbadas 
QU A.TlUEINNIOS 

ouro ; 'f~' -~~:P:•~"',~oão O:o ! t . ·• .. •: .. •, P~:::::~T10u:~7 Eo:::~' I 
'--•":'".., :..:.,.:· :~ ··~·.I•.:~J.':;'·,•·''~···:,_ ,·,-!..;.r/ I 

. . I . I I 
a .. 401.374: ooo$ooo 1 139 :550$ooo 2. 429.0.16 :ooosooo1 96: 376$ooo 5. s3o. 390 :ooo$ooo: 235. 9~(; .o o o 
3.oo4.126:ooosoool 174:015$ooo 1.953.-3<i9:ooo$oool i.13:157$ooo 4.0~7 .485:ooo$ooo l 2so.l12.ooo 
3. 522. 68·5 :000$000 22·5: 148$000 2' 518.949:000$000 I 161:030$000 6 .O•U. 6'34: 000$000 I 386 .. 67'8. 000 
a. 861.17·6 :ooo$ooo 2•53: 74'2$ooo 3. 314. 4l34: ooo$ooo ps: 88·6$00o 7 .17'5. o.1o: ooo$ooo l 472. &28. ooo 
4, 5os. 461 :ooo$ooo '\ 2~: 6.12$000 3. 32~ .•898 :ooo$oooj 167:784$000 1. 829.359 :ooosooo 1 402 • .a96. ooo 

7 . 912 . 93 6 : o o o$ o o o;;;l ;;;;,;;;;;3;;;64;;;:;;;7;;;7 ;;;1$;;;0;;o;;;o ~t;;;';;;6;;;. ;;;7 ~;;;· s;;;.;;;·64;;;0;;;:;;;o;;;oo;;;s;;;o;;;o;;;o 1;;;;1 ;;;.B;;;,l;;;2;;;:.;;;84;;;2;;;$;;;o o;;;o;;;;;.;;;1;;;4;;;. 7;;;,1;;;1;;;. 5;;;7;;;6;;;: ;;;o o;;;o;;;$;;;0 o;;;o;;j ;;;;.;;;;;;6;;;7 1;;;.;;;2;;;5 a;;;.;;;o;;;;;;oo 

C(tmpos Salles ,. ,, .......... . , , ... , 
Rodrigues· Alves· ... . ..... · ..... . 
Affonso Pei:uu.~ Nilo , ..• ,., ~ · ...... _ .. . 
::1-farechal Het-znes ..... , ..... ~ .. . 
Wencesláu Braz •.. , . . :: . .... _, . : 

1 
De.ltim-Epitado .-.,~~-· -1··/ .. ·:.r'· .··. _ 

E' •boiJCI· ·r:eco~da~ · a· -~hrase -da Joaquim Mu~tinho: 
"0 ideal ·ecoz:qmico de :Wri·,-ii:iá:iz- é imimrtat' muito e exportar muito." 
Está. dem,ons'trado que. -o :,,i)~tieljiO ·saldo verificado na balança c~mm ercial não f~~ abso:utamE'nte faee aos compromissos em 

ou•·o que temos . e o duro- de q:U~-~~,íir_e~er;rios é em D;la•ior valor. Tivemos !'aldo na ~MJi~ça • cómn,erclal, mas deficlt na permuta 
do ouro. 

' ; 

•· I' .-



L 

"} : 

. ".![., 

i."~:.( 
;~··~ 

-- t • .. •. - .. ........ ,.- ..... ~ 

L;-

.. ·· ~ .:. 

.. 



.-,---. 605 --:--::-· 

Basta attentar que li. offerta d\>. ouro é reprasentmla ap~ilas pelos nossos 
Jl!'Oductos ~export.ados, .. e : ~rrfi,.Pr~sÜnioo.s ;pubHcos ·e Particul~·es de toda a es-
'jlecie e a pr.oc~t;a · }~rri.. -:~~af?. :font~s nos ·juros da div.ida publica em geral, 
despez.as; ··;aur:o' ·da ·~ii~ã.o· e .dos' Estad.os, faeturas de· 'CO)ltr~l:iando,' serv1çú 
~os éapit~és .. ·exti·a.n;&-eú·o.s aqüi . em e:x,p'lo1·ação, passagens, ·fretes, remessas 
·de partjculàre.;; .. 

Ora. ;~ ' s(:Úào'Vu~?o. do ·ultim~ 'lquafrlem1io foi c1e 51.929. 000 t. 
Se' ca-lcul~c~o~ .em ;'3;a·~ \lü<r·.ooo ·i .·por ànn:o o necessario !Para os fins que 

. cJassif) 'cà:iP;o~ ~ciin:~ : ·da ''·'prê'Jcu~éi;:ifu .ouro, :temos cie concluir que o ãf!Í-ibit no 
. ; '· s. • ,.,~··:. + • • • .~ • • 

·balanç.o· do ·. a1bi·o 9-'lf~: ·entr·o1i. ·no .;pàlz e .do· ouro qua sa.hfo fo'i, .no quatrrennio: 

:Sald~ eritire' a ·. iil}p'or):a6ã:o· e, ;expoi,ta'çãó .·: . . ... ...... .. ..... . 
. Procú·~a; ·i~e ouro ... . '· . ~ .. ~ ...... .. .. . . . ·: .. · ..... ·;· .. , .. , ... ,, ... . 

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

f 51.929.000 
f 120.000.000 

78.071.000 

ExpÚc~~~;:~ :~~íiifm. ' l)W •que' ·o'· •cambio baix•ou tanto no Cil,latr}en:rrio; con-
·corre n' db~;·::~ci ~a·do; .ii.e~'i:a.. • r1z~~,. 'ti\1-ú·as. de 01'dem morá.!, como a . perturbaÇão 
·da ord~~\ pübiiÇa: : . M~s.1~~ . ~~.· qa1l:cularm,o.s em. ?.0 o 000.000 · f a <impo.rtanci~ 
!l~ ou:r'o·· ertt>i<tcit/ ·efu:i .vh:'tú~é: ·.d6s empi·e~timos ela União e ·elos Esta elos, ainda 
.1Bsim a •P·i.66u~~ á~ :.ç_>,\\~o>f.;i maiçn~ dà 5.0 .o o o o 000 :f do que a . offer'ta.: . . ... ~ . ' 

No 'CJ.lj_ah-iemli.o ''Wencesl'á<r ·Br'âz <?.·::cambio, a~pezar da emissão de pa~)el-
:moedà,' _:rec.iirso. unic'o ·,q:ê , qu8 · ·iPàude o ben:emet·ito Presidente lança-1: mão, 
mantave:~se ;em mel·hor ·:_;:tt.u açãJq, pohíu·~. o salde. ifoi maior . ...,.-. 66 .·828. ooo f. 

·- e .a> mérli3. :~8: o.ji;oc\lra. muito. menor, visto ter estado o Mundo em gtrerra, 
P. restrfctas ; os applica'ções e~ .ouro nt. ·exi><:Ívngelro. llfm todo ;o caso es~"· 

. ·I ., ·' .• •' . , 

·def icit ·dev:é .toc :Sid:o> li!-9 ~úatdem!li.o; dê 40 o 000 .. o o o f o 
As caus~s . m:~f~~~ !~os: ;fiz.eral~ resiStir até :J.S emissões; com cambio mi-

·~·El'aVel , p>orque a. ,situação '.~p rPiLi~ era de :paz e confia1iça,. 
Ma.s, exM!:).inemos ·,·o.s ·quaé).ros ·de· val';Qs .vroductos exportados e imp~r

:tados; ·caqa um . ele p·e~ ~i, para a<!;ompa.nhar a, evolução de ·nossa economia: 
A.: 
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Antes da gue1't'll, era princLpal mercado de café (19·13) os Estados ·um--
oos: seguindo~_s_-~ ~ AllemanilÚl, a . Frahc;;,a, <a .Holland:a e AustrJa, todos com-, 
mais de 1. POO. 09·0 {!.e saccas·.· 

A Fra;hça· importou, ·em 191.9, o maxhn.o . (mRis ·de 3.000.000 de sacc;~.s). 

os Estados l,Tnidos in'iportaram, em 191'5, mais de . 7.000 .OOÓ de saccas. 
A -e~·port(lc;;ão !para· Allemanha, ~ue havia , si<lo antes da .guerra de 

;:.ooo.ooo de saccas, já está se. restabelecendo, .tendo sido, em 1921, de 900 .0(10 -

saccas. 
A Italia, erá 1!),~0, impod-Qu d.o B1·asil 1. 000. GOO de saccas, diminuindo a _ 

754.000, em i92,1. -. . . 
A importação da Inglat~rra ·tem d.ilninuido sensivelmente. 

ASSUCAR 

Valor en~ V a!o1· ?l.t~àio Val<»- · 
-'hinOS T cny~_zo.q,as contos ele 1 éis 2)(»' kW> em :te 

1902 .......... 113-6. 75;5 19.003 $139 
1903 ..... ;· ..... 21.8&8 4.032 $184 
1904 ......... .. i,S61 1.769 $225 
1905 .......... 37 .·74>6 6.:375 $168 
1906 .......... 84 .. 9418 9.1·62 $107 
1no7 .. ·· ······ 12-.857 2.:1:19 $167 
!90S • ~·\;. ;• .• .- i.-• • ~;1'. '577' 4. 8,8·1 $Hí\ 
1909 

• • . • · ~· • o • ' • • ~8.4S3 10 .70 7 $1'5.6 
1910 ....... ...... ,58 ~;323 . 10.605 $181 
1911 ········· 36.2~8 6 .11'3~ $169 
1912 ......... 4. 771 840 $1716 
1913 • .: ';o ' ~ •• o ·:. 5 .·3.67 97i $1-81 -65.000 . 
1914 -· ·· ····!(".. ". 31.8·60 6. 7&5 $212 -
1915 .- ......... 5·9 .1'S~ 14.485 $245 758 .00(1 
1916 ......... 54.'flt7 25.966 $477 1. 305. 87l<: 
1117 ········· 13·8.159 7.2. 922 $527 3.859.943 
1918 

o ~ • . o •.t •• •• ~ 115 .. 633 100.611 $870 5.459.029 
i919 .· ........ ~9:.;~;2~ 57 .·630 ,$830 3 . 714. 00() ·" 
1920 o ••• . •• -~ . ; o'. 109 .·141 105 .·826 $!}69 6 . 147 .000 
1921 • ... : ~ o:; •• 17'2 .094 94 .168.· 3. 292. 00& 
1922 ········· 252.111 11'5.243 3.323.000 

Na monarchia a , expo~:tação f·:>i sempre 1 grande. Até agora não chegá-
mos â expor.taçã.Ó de 1884, que f<P de 329.374. Parece-me que na monarchi" 
isso acontecia. porque ·o _'braço era mais barato e dev.idQ á guerra não foi·. 

\ 
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possível aproveitar ·o desenv·ólvimento économico .P'OO c<Yusa qo C.ommissar1o· 
·cta Alimentação e res.tricçôes consequentes. 

Agora é •que estamos melhor:1ndo' a nos~a' e:x:p~Jrtação· : 'Na guerra não 
foi possível aproveitar o. desenvolvimento economic&, ,poi causa .Clo Commi~' 

sariado. da .Alimentação e Testricções con·sequentelõ. 

Annos 

1902 
~90'3 

1&04 
:).905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

· 1:91~ 

Í913 
1nH 
JH5 
1916 
1917 
1918 
1919. 
192v 

'. 19'21 
.1922 

Annos 

1902 
1903 .· 
1904 
tn05 
1!)06 

.. ··. ·~ ... 

ALGODÃQ (o'tJRo B!<A:NG01 

:Vàlor éri?.-
Tonewdn .. ~ conf?;ti ele ?'éi' 

32 ;13il 24~. ,&S6 
211.2-36 •. 26.655 
tS.269 H. 35.7 
24.081 ''17.11'1: 
3'1..668 2~·. (}13 

2S. 036 2'7 .49[1. 
3 .·5·64 .. 3 .!2.0\) 
9 .•1}68 9 .43~ 

ll.MO i:f.155 
14'. 646 .l~ .~Q4 , 

16 . 73~ : ·Hj.560 
3:7 .~24 34. ,61.'5 
30 .. 434 2t8 .'2:47 

5.227 6 .496 
1.070 2 .. 33» 
'5. 941 15.0!)0 
2 .·59.4 9.699 

12.153 I :816. :ro~s 
24.69~ ;~o,: 6·~7 

19.607 45 . .9;IA· 
33.947 203 ··~4'i 

COUROS 

VltlDr em, 
Tonelada.s contos .ae ?'éia 

26.856 22:550 
30 . 676 J 36 .. 4.9S 
.35. 956 47.29;; 

/' 29.040 28 .'637 
31 . 053 37.09.4 

·Valo'i' in.écUo 'Valo! 
·. :P~r~11!{ ' em t 

$:Úi; 

~~~~'l 

1$z·aS 
~no : 

$7:~o· 

$fi'St 
$924 
$940 ~" 

, ,1~070 

1~000 
$9:!7' 
~925' 2.353.000 

1$928 
1$051 321.623 
2$240 H1.66l 

2S5.fO 851.2D2 

3$7·?9 662 .134 
3SIJ26 2.437 .000 

3$,~ _67 5. 502 .000 
~$1:13 1.556.000' 

\ 1'"";':"':, ~ .. 05UO~ 

Vt!-tO:r 1iÚ3día Valor 
2Jor)dliJ e1nf. 

$840 
1$1'88 
1~3.?-5 1.645. S7.7 

$984- 1.38U58 

~~104 ' UJ5Ufi~ 
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Valo1·em Valor mécUo Valor 
A nnos Tcmeladas contos· de >réis pcn• kito em f, 

1907 .......... 34.405 ,37 . 816 1$009 1. 721.948. 
10DS .......... 30.411 21.040 . $691 1.31•6 .403 
1009 ....... 35.783 29.05~ $812 1.819.5H 
1910 ........... "34.058 2·6 .142 $767 1. 736.288 
1011 31.832 27.0.14 $849 1. 798.781 
1912 ..... .. .. 36.25!; -30.177 ~832 2. 011. 8·20· 
1H3 •• •••••• o 41.392 38.18() $922 2 . 546 .000' 
1914 ......... 31.442 28.45;) $905 
1915 ········· 28. 32·3 57 .. 296 1$080 3.495 .128. 
19lt ........ . , 46.·:Í9C; 74.283 1$640 4.354.142. 
1917 ... ... ... 32.497 60 .• 72j 1$974 4.225.609 
1918 ......... 45.:584 7·5. 01~ 1$646 3 .991.109· 
1H9 . . ··, . .. 26.'790 100.997 1$778 6.027.000 
1920 .. .. ..... 37 .fl65 64.792 1$739 4 .021.000. 
1921 ~ 

... ....... 42.443 ;>2.415 1$237 1. '(67. 000: 
1n22 ········· 47.0913 71.72~ 2 . 140 .000. 

o CACAU 

Valor em Valor médio Valor 
Annos Tonelculas contos de 1 éis pm· kilo em:ll. 

1901 ......... Hí.682 18.42<! 1$111 
1no2 ...... ... 20.642 20.691 1$002 )· 

1003 ......... 20.S9J• 20.415 $977 
1904 ·· ······· 23.160 21.716 " $937 
1!105 .. .. ... .. . 21.090 15.759 $747 ... 
1006 .. ········· 25.135 20.728 $825 
1907 •••• \ • •• . 24.397 32.043 1$317 
190S ... . : · .. . 32.955 31.60~ $959 
1909 ·········· 33.8.:.7 25 ."518 $763 
1910 .. ······· 29.157 20.679 $709 

. 191,1 .. .. ,, ... 34.944 24.66~ $705 
H li" ... . . ~ . 3G.tn 22. 96r. $.753 
1912 ...... . 2!? 7·5!1 23.904 $803 1.594.00~ 

1914 .. 40.776 ~0.64! $751 
1915 44.979 56.13fl $248 2.893.000 
1916 , ........ 4~:720 50 . 37! 1$1·52 2 .5oo .o no-



Anno.s 

1917 
1918 
191E 
1920 
1921 
.J~22 

. .- ~ ...... . 
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Val01· em, 
T011elc•das ccm;tos de réis · 

55 .62l 4~.~~~~-~ 

41.865 39.75:! 
.62 .•58~ 92.26~ 

M.419 64 •. 650 
42 .sss 47.543 
45.279 68.281 

Ya.zor médio Valo-r 
em, f 

$M4 _2. 535.000 
$950 2.1'518.008 
1$4~9 5 '602.000 
1$188 · 3 . 82J. .ooo 

1. 682 .000 
1. 979 .000 

A Balhia e c. principa! centro exportador de cacau, n::t razão de mais de 
'90 % aa e:x~portaçãt' to~i. 

Os -prlneipae~ paize!! · i!rlportaélores sã.o os Esta6os Unidos. -a França e a. 
Allemanha. 

FRUCTA$ Dl!: MESA 

Valor em Valor médio 17aiof 

-'1'11.71-08 Tonelâda~ contos ae ?'éis por kilo e?ll f 

1917 ..... ..... .. 22 .•59~ 2 .. 29·3 $101 122 .·500 
1918 ......... 23.988 2.828 $11>8 152.080 
lf19 ... ..... , 22.384 2. 733 . $12~ l73.00G 
1920 • •••••••.a 40 .19 27 4.459 $1~4 250.000 
1921 ········· 40.342 5.136 $127 172.000 
::1922 ......... 55.215 -9. •570 268.000 

FRUCTOS PARA OLEOS 

Valor em 'ValO!' médio Valor 

Annos Toneladas contos de réi.s p07' kilO em f 

1917 .......... 48 .·356 14.147 $293 752.271 

1'918 ......... 49.310 11.902 $616 632 .750 

1919 : ... ..... 84:295 44.324 $526 2 .~26 .000 

1920 ......... 62 .o690 31.573 $504 2.080 .000 

1~·21 ......... 70.332 ·39 .·202 $557 1. 345.000 
l 

1 . 834.000 ' 1922 ··,·.······ 92.039 60 .428 
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HERVA MATE 

~ Valor e11~ ' ValO!' médio Valor 
Amios.. Toneladas contas de l'éi8 po1· kilo e7!l-il 

i902 .......... 41.n2.8 _21. 98·) $52:8 
1003 ·········.· 36.129 13 .:595 $370 
1904 ..... •: ....... 44.162 - ·19:.2,5-! $4·36 
1905 •••• ~ •• o • 41.119 18.737 $4'55'--
H06 ......... 57,7no 27.931 •$483 
1907 .. ........ 52.052 25. 6•1J $492 
!90S o • o • o ••• ~ . õ-5 .314 26.377 $477 
19iY.I .... ..... . nS.017 26.4>60 $450 
mo ········· 59 .13;60 29.01\1 $489 
1911 . . . , ······· 61,. 834 2n. 785 . $482 

'1012 ·, • o ; ~- ·~ •• • 62.880 .31. 53S $502 
1913 ......... 65.1843 35.576 $540 2.372.ooo· 
19H .. ...... . 59.354 27 .25'7 $459 
1El5 ...... ... 76.351 3'5.967 '$471 
1916 ········· 76.776 38.075 $495 
1917 ........... 65.430 ·33 .971 $519 . 
191~ .......... ..: 72.780 39.750 $546 
1919 ... , ... .. 90.200 62.512 $582 3 .201. 000 
1920 ........ .. 90.6813 '50 .55!1 $557 2.973.000 
1921 ......... 7i. 89 9 .43.436 $543 1.492.030 
1922 •••• ~ •• o .• 82.346 '53. 579 1.564.000 

FEIJÃo 

Valor em V~lo1· mécliá Valor 
"LI~ nos Tonelarhts contos dle ni-is 1J01' kiÍo em~ 

1916 ..... o • ~ •• 45 .. 816 1'3 .812 $302 688.329 
1917 ......... !}3.536 40.ji2f, 2.152.368 ' 
19!8 . ...... .. 70.913 31.29S $441 1. 689 '2!!1 
19H ········· '58. 697 20 .·845 $355 1.303.000 
mo ········· 23 .. 101 8.357 $362 5sn.oon 
1921 ' · ········:.• 390 185 7.000 
1!122 . ........ - 162 ·nz 3.0.00 

Anteriormente a exportação era insig·nificante. 



- 614 
.~ j 

BORRACHA " 

. ..,..,. ... 

I 
VaLOT eÍJt VaLor méài o. Valo,.. 

_-lim o-s· 7'onclaàd.s. cont~s d,e.1·éiii' ·:p01' k i !O l emt 

1902 ····· ... 28.631 147.718 5$1,50 
1903 ..... .. .. -31 . 716 196.21tl 6~i8t6 

1904, .. ' ' i '''" t31. &65. 22>1.i\H '· 6$93\i, . 11 .21un 
1(105 .... ··· ··· 35.139'2 226 .174 ' .. 6$390 14. 415 .m 
1906 . ...... . . 34. 9·60 ,. 210. ~84 ·6$013 14 .055 .911 
1907 •' .. ... ..... 36 . 48Q.. 217 . 50 ·~ 5$9.,.1 13 . 690. 2Ü 
1908 ·· ' ·· ·· · . 38.209 ·1<88.3j7 4$930 11._7'84.638 
1909 . ... .. . . . . 3D . 02iY .soL 939 * •36 18. 926. 061 
1910 . .. ~ . . ... 38 :'54'6 37() .'97.1 9$i 80 24. 645 . m. 
Hll . . . ... ... 36.547 226. 3 9:~ 6$145 15 .05 7.015 
1912 ········· 42 . 286 241.425 ~$,100, ·1-6 . 095. 024 
1!'ll•3 .. .... . · . . 36.231 155 .•631 4$9~5 10 . an. ooo.. 

33. 'õ31 113 . 598 4$38 8 ' 1914 .. , .. ...... . 
1915 1: ··· .!····. 35.165 135.785 3$8·61 7' 039 .697, 
1n6 .. ~ . ._ .. .. 31.494 15 2. 23~ 4$834 7 .4H6. 386· 
1917 . . . . . . . .. 33 .99 8 144. Ot80 4$238 7 .4SU70 

' 
1918 . .. . ·· ·· · 22.661 73.7 27 3$253 3.9n. m · 

1919 ... . . . . . . 33 :2 1i2 \1(}5. 53 7 3i171 6 . 2-IO. OQO 
.I. 

1920 . . ... . ... 23 . ·531 58 .·35J ~$474 3. 716 .00~ 

19~1 ·· ·· ··· ·· 17 .. 439 3'5 . 90>1 2$059 -1. 231.000 

1922 . ..... . . . 19 .855 48. 7·60 1. 40S. o,oo;. 

FUMO 

Va!o1· ent Va!01· méd.i o ·valor 
A.n?tos T.o·neLaà'as contos .ae \'é-is ,1101' .k i !O em t 

1902 . ...... .. .. 45. 200 24 . 35 ~ $539 
1903 · · ········ 23 . ·3 ~ 7 18 . 983. $811 
1904 .... . . . .. 23 . 9•64 J.6 . 753 $699 

I 
1905 ... . . .. . . . 20 . 390 1•2 .9 n $636 
1906 . . . ...... . 23 .11329 43 .94(} $590 
1907 ......... . 2.9 . 691 2Q.4~6 ·$6 88 
1908 .. .. . > . .... 15 . 263 13.44~ S8Sl 
1909 .......... ..... 29 .781 2l. !Hii .$713 
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VaJo1'em,. Va,lor ntéfuo VaJor 
_-l.nnos T<me.Zadas oc;ntlo-s <'Leréi.s pork·ii/o e>ll~ r, 

1910 ......... 34.1418 24 .. 39\l $714 
1911 ......... 18.489 14.535 $786 
!912 . ..... ... 24.705 21.51~ $871 
!913 ..... ~ .. . º9.387 '24. 77~ $836 1. 663.000 
!OH •••• ..... o 26.980 23.58•! $874 
1015 ......... 27.095 22.625 $835 1.186. 000 
1nl6 ' . . ........ 21.293 . 3Ó.3Z~ 1$424 l.{i57. 000 
1017 ········· 2{j. 759- 23.438 1$910 1.316.000 
1918 ............ o 29.010 40.160 1$380 2.309.000 
i01P . ... .... .. . 43.281) 72 .. 14.1 1$'667 4.357.000 
1920 ......... 31.469 42.0(}5 1$282 2.406 . 000 
1921 ......... 32.920 55 .llõ 1. 933.000 
1022 ......... 44.708 48 .. 115 1. 391.000 

ARROZ 

I 
'Valo1·em. Valor m.édio Valor 

Annos Tonelacla.s contos rJ)e ?'éis 1J01' lcilo em f. 

1002 .......... 2 972S $364 
rno3 . . ....... 95 28:717$ $299 
190~ '· 62 17 :9n6S $287 .. ... , . .. 
1905 ........... 1 572$ $381 
1906 ......... 1 714$ $415 
1007 ......... 1 475$ . $429 
l~II>S . .. ...... 20 9:004$ $431 
190~ ···.•.• · ... 
l910 .. ....... 51 . 19:726S $382 
'1011 .. .. ... .. ·51 24:497$ $471 
101~ ••••• • • • o 37 19:755$ $530 
1913 ..... .... 49 23:594$ $480 1.624 
1f'14 .... ... .. 2 1:223$ $421 
1915 ··\·'• ... 2 1:268$ $494 397 
1916 ..... ... . . 1.311í >565;.479$ $430 28.000 
1017 42.-58!1 22.924:882$ $538 1. 327.000 
'19!S ·· ····· 27.915 18 .702:276$ $670 9!!5 .000 
lUlD ......... 28.423 '19. 592:409$ $'683 1. 227. 000 
1020 .. ... .... 134.·5'54 94 ,1158:000$ $700 5.803 .000 
H21 .. .... ... '56. 605 32 .. 617: 032$ 1.079 .OOIJ 
1922 ... : .. . , : a7.8l15 22.506:000$ 680.000 



A.nnos 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
J.9].0 
1911 
1912 
1913 
H14 
19l.õ 
'1916 

' 1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

1902 
1903 
1!104 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 

.A.nnos 

616 

MATIEI!lAS 

• o •• ~ ...... . o •• o o • • o •• o •• . . ... .... ............ .. .. 
•••• ,; ~ • • • o ••• o ••• • o • , ... 

···.··· .. ··.·· ..... . ·'· .. . 

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

14 ,.641 
20.3'1(1 
12 .·528 
33. 77S. 
75 .. 192. • 
4& •• 568 

179.798 
1(}3.824 
125.391 
100 .49~ 
130.!).56 

MANGANEZ 

Valor em 
ToneZacZas contos d.e ?"éis 

......... :i.õ'/.295 4. 465:328$000. 

· ·-······· 161.926 4. 9·59 :•562$tl00 
.... . .. .. 208.260 6.057:434$000 

·· ·· ···'·· 224.377 ·5'. 087:341$000 
.... ... .. 12.1. 331 2. 676: 3•5'7$000 
., .. .... .. 236 ._77& 8.009 : 785$1!(10 

··-······ 166 . 122 3.! ·3~ : 585SOOú 

........... 240.774- ·5. 704: 949$()01) 

......... 253.953 ' 5. 720:445$000 

········· 173.941 3 .·87·5 :.312$000 
......... 154 .•870 3.445:857$001) 
.... ........ 122.30() 2. 721: 176$00(! 

VaZO!'.em. Valor 

$705 
1$528 
1$46~ . 

$685 
$542 
~826 

. 1$238 ' 
$742 ' 

1$223 
f$275 
1$611 
2$0Z1 135 .00~ 
1$305 
2$Ú•5 134.1U 
6$·330 ;332 . 3~~ 
4$655 327.379 

21S09o 1.138.530• 
1.3~3:L7 806. 000 
20$483 1.198. 000' 
17$977 619.000 
22$117 .. 659.0001 

VaZO!' ?1].éclio :Valor 
pO!' kiZO mni 

28~382 

30$.629 
29$084 
22$673 
22$0S3 ;._ 

33$828 
' 23$708 
~3$6!14 

22$526 
22$279 
22$250 
22$2·50 1S1. 000• 
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Valormm ValOr médio Equ,ivalente 
.....a.l1nos To nezaclas. contos ãe réis por kilO em libras 

1914 .......... 133.630 4.679:842$000 25$483 
1915 ......... 288 .. 6H 10.529:710$.000 3•6$480 536.42() 
1916 ......... ·503 .130 2~.503:97·3$000 58$640 1.478.115 
1917 ............ ·532. 855 57 . .284 :01!'>$000 107$710. 3. 061. 51() 
191B ......... 3913.388 4·8. 843:040$000 116$·534 . 2.456.62·3 
191~ .· ........ 205. 721> 16.913:3408000 82$213 9•87 .000 

I 
192~ ......... ~ 453.737 ·39. 829:450$000 87$782 2.237.000 
1921 .......... 275.694 ·22. !H 7: 00~$000 83$140 828.000 
im ......... ·340 . 706 22.269 : 000$000 673.00() I 

CARNES CO X GELADAS E RESFRIADAS 

Valor em, ValO!' 1iiédío ValO!' 
_,lnnos Toneladas contos de Téís p01· kilo erni 

1915 ......... 8.513 6.121 ~7H 309.706" 
19'16 ......... 33.660 28.'192 $83'8 1.414.460 
1917 ......... 6'6 .451 60.232 $906 3.184.461 
1918 ......... 6fL508 60.755 1$004 3.246.395 
1919 ········· 'fi4 .,094 60.1•83 1$112 3.59·2.000 
1920 ......... 6.3. 600 67.213 . 1$057 4.299.000 
1921 ......... 61.934 ?5 .. 305 1$0M 2.376.000 
1922 ......... 32. 30.R 33.300 f83 : ooo 

CARNES CONSERVADAS 

Vazoreu~ Val01'1nédio Valor 
A nnos To?iel.adall contos ff,e l"éis por kil.o emt 

1915 ... . ..... 123 162. ·1$313 8.201 
1916 .... ...... 856 1.584 1$850 78.571 
1917 ... ... ... 6.551 9.206 1$405 514.695 
1918 ......... 17.233 26.301 1$527 1.402.892 
1919 ......... 25.323 42.243 1$663 . 2.470.000· 
1920 ......... 1.·649 3.179 1$928 212.000 
1921 . ......... 1.283 2.353 1$834 78.00tt 
1922 . .. ... . .. 745 1.636 49,Q!if} 



1S17 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

6lS 
I 

BANHA 

Valm· e-n~ 

Annos ~ronela!las contos dé 1"éis 

10 .'234 17.744 
13.269 26.1'6ri 
20.028 39.883 
11.1•66 22.463 

··,·· ..... ·5 . 198 9.731 
1. f166 3.800 

Nos annos anter-iores não chegou a t.-es toneladas. 

MILHO 

Valo1· méd·i(} Talo,. 
por kilO ,e.m.tJ 

1$734. 968.5õ8 
1$971 - 1. 410 o 043 
1$492 2.375.000 
2$0.11 ~ .100.000 
1$872 348 o 000 

102.000 

Valor em- ~ ·valor rnéd-io Valor 

1ns 
1917 
1918 
1919 
J920 
1921 
H22 

.rlnnos 

Nos annos anteriorea 
à e 6.451 toneladas. bahi 

_4.nnos 

1915 . . . . . . . . . 
1916 ..... ... . 
'1817 . . ....... 
1918 ........ ·. 
1nn .... .. ... 
1920 ......... 
1.S21 ........ . 
1.922 ..... .. . . 

4.9.32 812 
24.047 3.92j 
l4. 275 3 .53;) . 

3.475 87tl 
4.426 937 

35 .ú<67 7.18lS 
12.934 2.6% 

não c·hegou a 500 tona \1~das. 
v.em ··em declinio até 1916. 

XARQUE 

Valor. mn 
Tonelada.s contos de 1'éis 

2.265 2.164 
7.121 7. 55•5 
8 .728 9.830 
4.S09 7.296 
5.556 7.700 
7.889 10.213 
4 .·333 6.284 
3.730 754 

•pÓ!r kilo 

$164 40 o 353 
$16·3 209 o 849 
~241 195.04~ 

~253 50 o 000 
$223 53 o 000 
$200 24'7 o 00~ 

76. OOD 

No anno de 1902 !Ol 

ValO·r médlio Valor 
por kilO mnt 

$911 10S.il3" 
1$060 373.694 
1$126 5•!2 o 944 
1$5117 3S2. 438 

1$3?1 470 o 000 
1$294 606 o 000 
1$440 211 .000 

199 o 000 
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Xos annos anteriore·s fot ' semp're inter!Qr à 700 toneladas. 

PELLES 

~\nnos Toneladas 

1U02 ' 1.:578 . . . ... ..... . 
1,03 . .... .. · .. 2.328 
ltl04 ......... 3.256 
1[105 .... .... . z.os;, 
1906 . ... . .... 2.·279 
JUOí • • • •• • •• o )!.•891 
!90S ..... . ... 3 .o562 · 
1!109 . .... . .. . 3 . 8'.' 7 
!UlO •••••• • • o 2.695 . 
1911 ..... . .. . 2.797 
1n~ .. .. .. ... 3.189 
lli13 ....... .. 3.584· 
1914 • • ••• l • •• 2.486 
Jn5 · ········ 4.573 
tnlG 3. 757 . 
1911 2.'M7 
191S . .. .... . ~ 2.212 
1919 ..... . ... 5.166 
i920 3.966 
1921 .. . .. . ... 2 .9p 
1!122 .. ....... 3.303 

\ 

Valor em. 
contos cl.e ?'éis 

3.297 
10.606 
14 .704 
7 . 12~ 

7.821 
10.441 
11.254 

'• 15 .527 
10 . 49~ 

9. 729 
11.•372 
12.512 

1:! .14~ 

14 . 39(1 
16 . 463 
20 . 308 
12.367 
51.077 
45 . 306 
22.536 
33.310 

Vltlor -méflio Valor 
1JOT 1.-ilo em-f. 

2$09~ 

·4$554 
4$515 
3$466 
3$430 

'3~611 

:.3$159 
3$984 
3$893 
3$477 
3$566 
3$578 
3$277 
3~146 

4$381 
7$008 
5$597 
9$887 

11$424 
7$740 

834 . 000 

757.238 
·s25. 606 

.. 11• 091 .. 526 
669 . .131 

3 . 072.000. 
2 .990 . 000 

749 .000 
. 988.000 

Resumindo a nossa exportaçã o superior a 1. 000.000 ·de !, em rel~tção 

aos dous ultimos exercícios ~ aos sete 'mezes ele , 1923 já apurados p ela Dire-
1:\oria de Estatistica, nós te1·emos o seguinte quadro: 

Prolhuctos 

·Cat~ . 
Assucar 
Algodão . . . . . .... ...... . 
Couros . . . . . . . ·: · · · · · · · · · · · · 
'Cacau . . . 
Fructos ·para Óleos 
Herva matte . .. 
Borracha . 
Fúmo 
Arroz .• . ·· ···· .. . . ··: .. 

I 111 po•·tanci.a. em. 
1921 1922 

34 . 694 . 000 44.242.0(\0 
3.292.000 ··~ . 323 .opo 
1.'556.000 3 . Oõ!l :ooo 
1. 767 . 000 2 .140 . 000 
1. 682.000 1. 97D . 000 
V345 . 000 1.834.000 
i .449:000 1. 564 :ooo 
1. 231.000 1.1r.s. ood 
f . n3s.ooo 1. 291.000 
1. 079.000 68l·. 000 

l ·ibras 
1923 

(sete mezes) 

213!. 56~ . ooo 
1 . .594 . 000 
L 236.000 

. 1.628.000 
893 . 00(} 

Í . 2~5 . 000 

749.000 
661.000 
624.000 
449 .000 
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Ainda e sempre é o café a base de nossa economia. Como de.lle, .porém·. 
não devemos esiJerar -tudo, é preciso desenvolver, pela procm·a de mercados, 
pela mel-horia de p.roducção, o assucaT, o algodão, os couros.' !ructos para eleo-_ 
cacau, .prod-uctos que desde já podem e devem ser attendidos. 

Vejamos a importação, quanto aos a,nnos de 1920 e 1921, visto aind~ct 

não ter sido publicado até agora o volume da Directoria d., Estatística de 1922. 
O SR. ELoY CHAYES: - E estan:ws ·-em outubro de 1922. 
O .SR. ÜCTAVIo· RoCHA: - Eis 0 s quadros: 

IMPORTAÇ.lo DO TRIGO FJM GRÃO 

VaÚ:wem Valo1· 'rnédio 
Annos Toneladas co'n·tos ele 1·éis 1l01" kilo 

191ú 316.312 35.949 $114 
1911 333.145 36.05>3 $Ú8 
1912 381.286 43.346 $114 
1913 436.425 49 .. 364 $113 
1914 . ' 3S2.294 48.681 $127 
1915 370.74S .82. 949 S221 
1916 423.872 36.053 $2li. 
1917. 191.935 43.346 $31!> 
1918 . .. ... 297.605 49.364 $325 
1919 311.734 100 .'519 ~322 

1920 ···,· ·· 281.478 141.067 $5M 
1921 378.552 1'89.026 S499 

Eq·r~ivalente-

, e11~ libra.s· 

3-.290.9~/t 

4 . 230 .312. 
4 . 44'5 . 688 
3.14S.í90. 
5 :173 .8H 
5 .903.263" 
8. 929.9&3 
6 . 63'1. 810' 

.E' uma importaçã o injustificada, porque podemos pro~uzh· trigo abun. 
dantemente . 

IMPORTAÇÃO DE BACALHA1>. 

' ' Valm· em V alm· m édio Equivalente· 
Annos Toneltulas contos àe. n·é'i-3 JJO'r kilo en~ libras· 

1!)1~ 4~.569 25.210 $50!1 ) • 680.707 
1914 36.051 21.303 ~591 

1915 3,3 .03·1 24 ._496 $743 1 . 26H .23ll' 
i916 23.830 21.18-6 '$889 1. 045.121 
1917 ·20 . 569 21 .442 1$041 1.117 . -18~ 
1918 21.46~ 28.087 n~n 1. 521.33:1 
191!i . ..... 17.076 30.195 1$689 1. 737 .753 

1[120 29.538 44.226 l$497 2 .880.Wl' 

1921 17.821 .35.062 . 1$56'1· r. zs-4;. 7.0 ~ 
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Nada justifica que estejamo's a importar bacalhau. 
O SR. ELoY ·CHAVES: - Quando temos o .pil·arucu' por exemplo . 
O SR. NAPOLl!lÃ.o GoMES: -Que é umrL riqueza no Ara gua•ry, e Ama zontl,.., , 

.dnnos 

1910 
1911 
1912 
1913 
1P14 
1915 
191G 
1917 
1018 
1919 
1920 
1921 

Anno" 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
mo 
1921 
1922 

; 1910 
1911 
1912 

•• 1 •. 

Annos 

IMPORTAÇÃO DE 'CARVÃO DE PEDRA 

1 .000 Valot• em. Yalot·médlio Equivalente-
Toneladas contos <le réis pot-1.:-ilo e??L libras· 

1.584 35 .568 225187 
1 . 736 41.464 23$882 
.2 . 098 57.114 . 2ifi2] 2 
2.262 60.278 2l:$614 4 .018.555-
1:540 41 .388 26~873 

1.163 52.054 41$730 2 .·689 .97t 
1.024 77.7],'6 75$859 3. 870 .s9o· 

818 ' 93 .872 114$101 4.'D65.48~ 

637 72 . 884 114$00'o 3.918.&66' 
927 87 . 823 9-1$735 5. 084.014 

1..120 134.402 119$940 7 .862 .502' 

······ S43 79.632 n4$44S 2' 813. 1.1!5 -

IMPÓR'rÂÇÃO DE FARINHA DE TRIGo 

Valor e11~ · Valor m.éd'Ú> Equ.i:;;dzent e 
Tonelad!UI contos de réitr pot· 1d!o em. !i bn:z.s· 

128. 812 . 38 . 5'59 '$299 1. 990 .1:5G 

.... '. 118.121 36.657 $3110 l.ll14 .44&-· 
10n . l!50 5:J.1 85 $538 3 . 187 .450 
149.439 85 .528 $572 4 .534 . 535 
2<16. 333 I 107.599 $497 6 . 347.259 

1 •• • • •• 10U-~7n 80.723 $738 4.927 . 254 
65.600 4·7_.752 . $727 1. 659 .182,-

IMPORTAÇÃO DE TRILHOS E A,CCESSORIOS 

vaT01·em Valor méclio E q1âv a!ent o 
Tone!aà!UI contos' de 1·tí.s po·,· kilo em Titwc~ 

172.039 19.913 ~llG 

~61.039 18 .703 $12S 
234.718 28 .000 $124 
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Va~oremi 

~in nos TonelCLd.a :J conto·s (!e réÍs 

"1913 261.547 3-1.705 
1914 52.(;7e 7.172 

' 1915 5.312 1.263 
'1916 8.887 2. :535 
'1917· 5. 527' 3.021 
1.918 1. 754 1.405 

' 1919 15.Q8B 7.278 
1920 71.093 29.48b 

"1921 100 , 276 66 . 747 

Não esÚi. puhlicaclo àindri. o ~olE~t!m de 1922. 

~1nnos 

1Sl0 
'1911 
'1912 
1913 

:rQ14' 
1QH) 
1fJ16 
1917 

11918 
1919 

'1820 
' 1~21 

19~0 

'1911 
1912 
'1013 
1914 
7J.915 

Annos 

• o • ~ 

IMPORTAÇÃO 

Tonelacla.s 

99 . G3f• 
~L [l 6S 

110.365 
106.668 

87 ... 552 
100.340 
102.523 

83.420 
37.593 

.1]4. !110· 
58 . 4fJ!l 
79.529 

IMPO~TAÇÃD 

Toneladas 

3. 3-6:, 
6 ,729 

15 .9 04 
28 . 971 
8.804 

18 . 048 ., 

DE KEhO~E:NID 

Valor em. 
çontos·i:le 1·éis 

12 : .,;~i 
o',744 

13. ·sn 
14'. 546 
12 .4.07 
1.7' 301 
24.073 
~6.789 

16.233 
48' 7 87 
27.514 
52. 494 

DEl GAZOLÚ<A 

valor em 
contós' ele 1·éis 

92~ 

1 . 827.' 
~ . es2 

7.721 
2•. 35!! 
·5,.'958 

Valorntéãio Eq,wivalente 
P,0T ki!ZO em libms 

$133 2.31 3.730 
$136 
$23-.S 65.W 
$285 12.4. 6·1{1 
$547 161. 35~ 
$805 75 .090 
$45:5 434.261 
$414 1.724' . 55J. 
~666 2. 36ü.õ5i 

Valor mécUo .Elq1iiv~lcnte 

pi;:1· ldlo e?n!i.brM 

$12~ 

$J.l9 
$124 
S136 9G~l. 771' 
$142 
$172 891. 897 
$235 1. 199 '731 
$303 1 .430' 714 
$431 862 .267 
$~24 2 . 876. ~46 
$470 1. Sf!l. 064 
$660 1. 801.42ll 

' .Valo?· inéci·io ]JJq~dv<<lc11Ít 

po': kilo . e?nliln·a.~· 

$274 
$27·2 
$230 
$267 ' &14. ~63 
$2·67 
$330 30S.5Sl 



1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

Annoa 
( 

lDHl 
1,11 
11112 
U12 . . 
1914 
1n5 
1916 
1n7 
1918 

' 1919 
1920 
1H21 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

Annos 

623 ·-

va~01' e>ml Valo-r mét:Ua Equivalente 
Tov.eladas contos ãe réis po1· ki!O em. Zib1·as 

22.415 10.897 $486 543.83U 
17.716 10.067 $56S 544.875 
20.475 15.532 $~58 e1o.13o 
25.855 15.806 S611 943.02h . 
36.383 25.904 $711 1.507 .1a . 
47.210 49.705 1~052 i.729.20<> . 

Ili>IPOR'IAÇÃO DE X ARQUE 

Valor em, Valo?' médio Equivalente.-
Tpnel ad.a.s contos ae.,·éis 11or· kilo em Ubma . 

33.710 15.15(; $449 
26.6~1 14.400 $54.0 
23.061 ·I 13.~0~ $603 
14.37] 10 .9 77 $7·64 731.810 

3.93iG 3, 87·6 $985 
2.053 2.587 1$259 136.136 . 

'i'S2 1. 083 ' 1~381> 52.214 
1.570 1.980 1$265 -106.526 . 
1.33!! 1.87t 1~401 103.57:. 

95'- 1.698 }$783 102.630 
4.455 6.844 1$536 444.309 
4.34:0 8'.178 ]~883 274.118 

I 
IMPORTAÇÃO DE BATATAS 

Valo?· em 1Talo1· m-éd·io Eqlavalente • 
ToneladtLs con.tos à.e ?'éis 1.JO?~ ki.lo em libras 

' •s. 7o57 2.206 $2·5-2 114. 24&4 

4.1541 1.3.14 $283 ~5.4•5.4 

1.164 •639' $'5-5:4 33 . 367 
·442 252 $570 14.068 

1.157 ' 480 $414 ;z9 .5.46 
7.606 1. 781 $237 108. 6'40. • 
2.'180 1.093 $501 3·8. 860' • 
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Anna~. 

'1915 
1916 
'1917 
J.918 
19'19 
1920 
'1921 

A.nnos 

'1915 
1916 
i917 
1918 
1.9.19 
19.20 
1!J.21 

191'5 
1916 
1917 
1918 
1920 
1920 

' 1921 

Anna~ 

624 

IMPORTAÇÃO DO SAL 

Valot· e111 Valor ?J14dlio Equivalente 
Toneladas aon,tos cJe réis ·por. k.ilo ' em li.IJra.s 

........... 63.'21~ 2. 71"2 $051 140 .1!12 

.......... 44 .•877 3.1-34 $070' 1•55. 003 

·········· ·60 .180 '5.1&94 $09!5 ·3_02.378 
.......... 70. 7&6 7 .•658 $108 406 .12ú 

·········· 7·8. 625 4.!2·25 $(}53 249.0.46 
......... , .. .72 .0~<4 ~.711 $065 295.1332 

·········· .38.&&1 4.20'1 $108 150.~87 

FERRO E AÇO PARA EDIFICIOS 

Valor em. Valot· ?néclio Equiva.lente 
Toneladas conltos de t·éis p-or.kilo ent- Ubras 

•5 .040 ' 1.048 $208 54 .ii4:0 
2'.993 997 . $333 49.609 
4 .211 2.310 $549 123 .. 629 
1.87.1 1.385 $740: 74. 751 
7.0715 4-~93 ' $6(}6· 257 .'137 

12 . 910 i.·886 $610 45'2 .330 

12 . 7&5 11.555 $907 41o. 5r,s 

TUBOS· CANOS E ACCESSORIOS DE FERRO E AÇO 

Valor en~ Valor m-éf1-io Equivalen!e 

Tonelaclas contos ele t•éis p<Jtl ~oilo e1n libra.s 

··········:. 19.687 ·5.65-0 $28í 29Ul6~ 

.. ....... 10 .098 5.1.1~9 $514 259.3ú2 

........... .6.'2&6 4.691 $746 25o.as2 

... "../ ., .... 8.0,64 6.905 $~46 368.006 

.......... 14.813 12 .·861 S8i>s '153.408 

... ... , ... 17. 641} \14.904 $848 S'84.)641 

. ········· 16.123 17.271 1$099 659.596 
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IMPORTAÇÃO DE OLEOS PARA LUBRIFICANTES 

Valo,· em Valor méd·lo Equivalente 

"11m os Tone,ladas. contos (le ?'éis 1J07'1 kilo em libras 

mo .......... ,_ 10.168 2.570 $253 
1911 .......... 13.951 3 .25·8 $i23i.~. 

1912 .......... 14.836 13 .~01 $2100 
1913 ........ .. . 17.104 4.905 $287 327.026 
1914 .......... 11.186 3.•533 $315 . 
1915 ' \I ' ......... 13 .4~8 4~122 $35•2 2<3'9.1'53 
1916 ' ];5 .4'22 7 .·6-44> $496 38Qi.'5i10 .......... 
1917 .......... 14.13·7-2 8.7&6 $609 469.250 
1918 .. .. ..... , .. 12.111 9 , 114 $748 483 .. 119 
1919 .......... 25.279 17:517 $692 1.000.314 
mo .......... 15.1()92 13.816 $9~ 819.470, 
1921 ........... 12.3.'28 a4 .924 1$210 626.576 

Ha p•roducÍtos cuj·a importação· não S!il justif!.ca, como <trigo, bacaU1au e 
farinha· de trigo, de que em r,igor, rião nec.essltamos. 

Podíamos .bem nos Ubertar de tal importaçfuo, ecónomizando ouro em 
.quantidade bastante .para ragar juros e a:mortlzaçã.o de nossa divida publica. 

Em 1~21. só a. 4mportação de prodirctos de alimentação,. Cispensavels, se· 
ele\•a a mais c!e lO. 000.000 i. 

Resumindo, teremos que os princlpaes productos assim estão represen-
~dos na importação: 

Impor tação de productos supe'rior a 1. 0'00. 00(), :E. 

Total em .libras 
Produ.ctos 19.20 1921 

'Trigo em gt·ão ....... ... ........ . ........ · .. · · · · . 8.929: !).88 6 .·631. 810 
<:arvão ele pe~ra ,. .. · .................... • ........ .. 7 .·&2·6. 502 2.8Hf.115 
'I'rilhos e accessorios ..... • ......•.................•. 1. 7·24.'551 2.369.551 
Kerozene . . . . .. .. .. ..... .. .. .. . . ...... .' .. .... . 1.691.{)64 1.801.42!\ 
'Gesolina: . ·· . . .. . · ... : . : ·'· ....................... . 1.607.176 1. 729.208 
Farinha de trigo ........ ' ..... ................... . 4.927.254 1. 659.182 
llo.calhau . 2.880.052 1. 264.791 

. V. Ex .. agora, enco·ntrará um qua,C!ro relativo ao valor médio por tone-
lada por onde · verlf1ca;á q.ue e·stamos vené!.endo mais bal·ato . e comprando 
lUis raro. I 



Annos 
1[113, 
1919 
1920 
1021 
1022 •.. 

..... ·,. 
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Valo,· médio po,· toneZat](.f, 
•:t 

Importaçãq 
M<l réis Em f 

papel. 

170$000 
472$000 
625$000 
675$000 
513$000 

11, 3 
27,2 
38, 3 
24, 3 
15, 1 

. ~ 

Exportf!-ção 
Mil réis Em r 

7.21$000 48 ,1 
1:157$000 67 , 9 

8•l2$000 53, 7 
879$000 30,4 

1:099$000 32,l 

Nos sete mezes de 1923 - o valÓr J":\1.édio 1por tonelada .de Importação foi <le 
14,5 e' da .exportação cie 30,3 ... 

Do exame que aca'Pa de ·ser ~e\to, .. á luz elos dados que'·me foi possfver 
susceptíveis de serem completados, nós concluímos que é preciso at tender 
nossa proclucç:ão, com s~hia.S medidas, 110 senti'a.p' ele fuzei· saldos na b:llnnç~ 
commercial que bastem ás nossas. 11ecessidades de ouro. 

O: ca:fé é ain.da e sempre o esteio da .nossa economia. E' ·:(l.reciso ·que em~ 
tinue a ser -o valioso producto que reah;nenté é, mas é necessario ·fazer 
com a noss·a· flora' e a nossa fauna, exuberantes e invejaveis, attendendo 
procluctos que mel11oe possam drenar ouro para o riosso· pa.l_z. 

Vamos. em Unhas ge,raes, passar em . revista, to'do -o no'sso .. solo, de · 
a sul, para dar' ligeira icléa da nossa invejável ,potenci-a economiCfL . 

I . . 

Vejamos os. nossos -recursos . 

As nos~as possibilidades são muitas. ·Eu rec,ommendo ·,aos Srs. 
e á Nação oa leitura de um trabalho do Dr. Artnur Torres, no.tavel por 
títulos, e que demonstra que o funocionalismo t~.m reaes cà.pa;ci(iades, 
esse livro a contribuição do serviço ·de inspecção e fOIJ?-ento agrícolas do ~fi · 

nisterio doa Ag.rj,cultura -para a. commemoração do Gentenano da In 
c ia elo Brasil e intitula-se "Aspectos da economia l'Ural bras-ileira" , 

Quem consulta as obras ·e monographias exist entes, já qu~ não teve 
eu a ventura de viajm· pelo .nosso tenitorio, fica só dessas .reituras 
ciao ·de que o Brasil é -urna grande · officina·, con). toda a ma chinaria, 
pta a p·roduziT facilmente , mas cdm poucos openariÓs e .sem ~estres. 

No Amazonas, ha 100 annos, já o cacau constitula . o sim principal 
go de exportação. Sob~eveiu abolição e a. falta de braços 
industria· quasi .para)ysasse·. 

Hoje a exportaÇão pouco excede· de õOO tonehdas. 
Ali ha •a bala ta succedaneo de gutta percha; a ' casta nheira, 

e produz no meio da matta; o guaraná, com .to1dá.s as .suas ,qualidades 



cas e 1·econstitüintes ;· ~:.· borraeha, que ;é o noss 0 ouro negro; as madeiras 
ma's vaiia'das· e· mais _gig;;mtescas, etc., emfim uma flora exuberante e ma-
gestos-a_. 

O. pira,nicu', que deve. expellir o bacalhau de nossa importação, já é ate 
fxportado para o e~trangejro ·. 

No Parii. nãoj ..São menores as -no!?sas poss ib-ilidades. Já em '1677 , era ex-
pedida' à J?•rhn.éir'a; p.róvisão re~ommendando ao!> habitantes da Amazonia a 
cultura do cacau, rÚtLJ,eza:i:J.ue :;tinâ:a. 'não eX·ploralnOS dev·du.mente. Hoje já Se 
faz reg).llar .exp.qrt-açãó, mais de 3. OQO toneladas, mas seri::t possível incremen-
tar a úr~ducçã~· ct'e rr{odo a exportar 20 vet~es mais. o fu~o methodicam~nte 
eultivadÓ; desde ;84:0, 'já é ,p.rodÚzido na elevada qua.ntidade de 3. 000 'ooó' cre 
Jdlos, eru 'oitó Yl;U"iedades, oondo preferida a [fi.gante de folhas largas, donde 
yelirou o .Jj_ome. 

A seri~gue l ra -veg~ta espori~a.neamente 1no P an(' em vinte · variedades. E ' 
uma gra.hde rjq.ueza a :arvore dá borracha.. , 

Um golpe de maeh;Ldinha e uma vahilha pa<ra recebe·r o latex são os ins-
trumentos necéssarios. p.ar~ colher o·· fri.tq~o dessa enorme .riqueza. 

Foi já a .maior rh~ueza do_ Brasil e a.ind~ .hoje, uma vez attendida nas 
Juas !1ecessidades, é .capaz -de: torna.r o Pará. um E-stado de ;rara opulencia . 

A ·exportação'. do Estado .. tem suas fo-ntes principa•es na .borracha, nos 
couros, ·cacáo, ca,starihas e· madeJrás, sus'ceptivel, porém, ile grànde ampliação. 

No Maranhão? ' verificamos ainda g;ramdks pos·sibilidadE>s,. 
As fibras do coco ba,baHsu'., a ;que ainda .não ha muito se r-eferiu em do-

cumento · o~iclal o illustre Sr. Godofredo Vi-anna, constituem grande ri•queza 
a explorar _e a desenyo!ver . 

A ' mandioca é culpvada em {odo;.o' Estado, permlttinuo g.rande próducçã o 
de ifarinha . 

CultivoU-!lt! po M.aranhâo eru grand.e escala o arroz. Ainda hoj e e:xtiste 
grande. área cult'VIil&; COJTI ~aried!i des diversas, exportando-se cerca de 5. IJOO 
toneladas. E' um riqueza a 'desenvoJve.r, inten.sif,ica;ndo a. p•roducção. A canna 
<le aBsucar. dâ. em · exce1~entes condições no Maranhão, que já foi ex;p.ortador 
11esse producto. Produz, por.éin, 45 . 000 ~~ecos em média a.nnual para seu 
~omumõ. interno . 

O aJgod_ão . em pl~m.a é. um dus pt·in c'·paes productos de ·.sua actual expoT-
taQãü. 

·No Pl.auhy epccm-tramüs tambem notaveis fon te:; de ri-queza v;egetal. A 
·mandiüca -é.:. encontnda e~ estado nativo; e .n esse futuro~o Estado a ma.n' -
·cohe'ra depois de ti'éS annos. d'e nascida .. já ·póde ser subme'.tida á eXtracçã·o 
'lu late]Ç; ~ser{do ~e 11 graÍnmas de bor;acha secca, ·o rendimento em méd·ia 
\le uma a;rvore. :ra !'e fe~ gr~<.nde cvltura. e ainda hoje I" p~oducto de expo-r-
tação. A cànna · dá a.l1i excellente. mas não ha p-rocessos -de -<;Ultura, f 'c\!-ndo o 
consumo de seus produotos drcums-cri.pto ao proprio Estado~ No Piauhy a 
-r.anna. CreSCb d;3SPO!limuna.Jmente, dando 'mu'tos Córtes no mesmo tei'renO, 
<'ern novo: replant'ü. 
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O algodoeiro é agora a .maior riqueza do 'E;stado e delle cuidam eom des-
ve!!o os poderes pubi:cos. E' culti~do em todos os pontos do Estado. 

E' rudimentar ainda o processo de cultura. Ha J!()]l<!OS agriC'llltore8 que 
possuem machinas para o preparo do slilo. 

O caroço nã0 é aproveitado no fabrico do óleo, que seJ;ia notavel.'riqueza~. 
A produéção é calculada em cinco milhões de kilos. 

Possue ainda o Plauhy o coco !'!e macaco, uma. das mais bellas ~ graciosas 
palmeir.as, de grande valor; riqueza fabulosa que agor!L. começa a ser explo-
rada. Tem. 15 a 20 metros de altura; .formando irinümé:Í-as florestas de Ie-.. . ,, 
guas de extensão. · 

Naàa se perdJe dia palmeira: dá pelo espique o coco JKU"a o .g.ad<J, e quan-
do pôdre ')lm excellente adubo; as folhas servem para os tectos da casa do 
nos:So ,patrkio do sertão; e ·quando 'seccas dellas se ·fazem .cha,péo;>s, esteiras, 
ahanos, ·bolsas; d0s talos 'são feitas .pene.Lrlls, ç.erci:s;· d3:s táiâ.~· •d'az~se tecidos 
J)3.Xa g-aj'Olas CLe passaras. Serve aindla: de ~iménto para o homem e u gado. 

O fructo é uma noz, que quando seéco serve, pe.Jo pericarpo, para fa-
bricar cordJas, escovas. capachos etc . O endocarpo serve para fabrico d& 
botõ~s. A amendoa. dá excellenté aze:te pára extr•acç'ão : do qual - já existe 
uma fabrica no Estado. 

O Piauhy tem exportado esse oleo para a !nglaterr;;_ e para a A.Jlemanht.~ 
onde tem grande acceitação. 

Imagine-se a riqueza do PHmhy poderi 'dar ao Brasil, na hoya em que 
tudo issofor explorado inaustrial e racionalmente! 

Além disso, aquelle pequeno Estado produz a'rrvz. exportB:ndo· cerca de 
2. 000. 000 de liti:Ç)S. , 

Cultiva ainda a carnaúba, eleganioe palme'ra, enca.i1tra!!a .em todo ü EstdQ . 
. Até agora não houve propriamen~e cultura; na~cerido e'x:~ontaneamente 

e multiplicando-se, apezar da destruição. 
Além da cera, a madeira de contsrucção e magn!fiea. e lisa, dispensando 

mão de obra, iresist~ncia 587, conservando-se dentro da agua salgada. 
A mandioca é ·cultivada em ·tod~ Estado, mas sem carader industrial: 

' O Ceiará nada fica a dever ao Piauhy em: .possibilidades; Da terra dÕS 
ve11des maies bravios, o Brasil pGde tambem -esperaT ·g.rande progresso . 

O algodoeiro é alli cultivado desde os primeiros ·tempos do .regimen colo-
nial. O cearense é o typo do, brasileiro abnega,do e de resistencia:, Lutand() 
com (IS ventos f-ortes do littoral, e com ~ secca ··do sertã:o, o .~earense tra-
balha sempre como o mesmo a.rdor. Perde-se uma colheita, pela falta das 
chuvas, como em 191:5 e 1919, mas não desanima por if?:JO o cahoclo. Con-
tinua a lutar e na safra seguinte produz, exporta e resarc,e 'o .. prejuiza. . 

Tem fabri·cas que prepa•ram tecidos grossos, .redes ·e f1o;>s. 
Cutiva a mandioca e prepara a farinha. 
:Pr<JdUZ canna de assucar, cafeeeiros, .mas a _sua resis tenc:a está no al-

godão, <J nosso our0 'branco, de que exporta mais .de 10.000 tóneladas . 
O sa~ e a cera de carnaúba: são ta.ínbem iríquezas do F:stado .. 
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·Do pequeno Ri~· Grande do Norte a principal riqueza é tambem o algo.di~ 
~end0 o ·ooà-Dtat· do algodoeiro MoçO/ a-mais impõrta.nte ,,ariedade que se ~ui
Uva ·no Brasil. 

Luta tainbem com a secca.: mas a :nda ass:m .peqm·]Jin o e valeilte no 
tral.,;ilho, elle produz cerca de 60.000 toneladaB por anno. 

A canna de assuca.r dâ exceDentemente e em 1921 a producçij.o de !lSSU;.-. 

é'ar foi. de cerca de lj.OOO toneladas, das quaes )\435 pit:a exportação . ... · ·' 
No sólo ,dei Rio ·Gran,de do No•rte' nillsce ·espont<Lneamente: e é cultivavel 

em qualquer sOlo, a carnaúba, que f'Ôrnece cera .pára exportação. 
( . . . 

O coqueiro existe em 27 municípios e o numero de pés é calculado em 
131.41>0, com uma producção média. annual de 7.257.000 de côcos. Não ha 
expiora:Ção ·industt:l~. 

Dá mn 'excéllentes condtções milho e mandioca. 
A Parahyba é o.utro EStado', pequeno de granües possibilidades. A cann.a 

áe assucar dá ahi magnificamente, e (')Uando cahiu sob o domínio hollandez 
em 1634 •. existia.m ;i'a. 1'8 bons engenhos. A. lavoura de canna adoptou alli • 
systema moderno e o pla,n;uo é :bem f<>ito. Póssue varias usinas bem appa"! 
relhadas . 

A explosão é de cerca de 4. 000 toneladas. 
O algodoeiro ê cultivado em todO!' os municípios d~ Estado. séndo de 

franco progresso e beneficiamento do producto e. o prepa ro do oleQ a-chan-
do-~e em organização varias emprezas , .Em 1921 produziu 33.711 :tonelaüas. 

A ex;portação foi àe . cer.ca de 12.000 toneladas, 
O ·coq·ueiro é cultivad.o em todo o Estado, mas abunda no · httoral. A 

proliucção é estimada em 6 .. 500. OOo · nozes. 
o· tniihor e a mandioca prodUl?le>m ·bem .na ParahYba e .~ fa~rinha é prol'fu-

cto de exportação. 
Culuva-se o café. Fo: intrÔductor dessa cultura o d o-gq-andense do sul 

Thomé B~ rbosa da Silva . Calcula -se em 20.000.000 de pés a existencia run 
todo o E stado. e a producçãõ em 6.000 tonelaíi!M. 

O _notavel Estado de Perna1nli-uco tell).' duas grandes r!quezas, que lhe · 
teern asse~ura,do franca prospet•idade -:- o assucar e .o algodão. Desde 1526 
j1i. ·Per.nambuC:o exportava para ~.m:tugal assucar. Em 1590 já . existiam 66 
engenhos e em 1640 havia 24.6. Em 18'44 contavam-se 712; em 1875;' 1.270; 
em 1919, 32.5 movidOs a agua. 7 ~5 a v apor, dos quaes 54 11sinas; ,., .. 18~ a 
cracção animal e 490 fornecedores de ca.nnas. 

A canna é culth,a.da .e;m todo o territorio do· Estado. 
Possue importantes us·.n~s·, g ;rando com avU.ltad os capii:aJes. 

O a lgodoeiro é euitivado el!l Perna mbuco desde os tc:m]?O~ colonià. eo;. 
A ~ultu.ra hoj€ é !ruliis intensa na regiã-o -central do Esta,do, !l mais apropria~ 
pelo clima. 

Ha ~sinas .. excellentes para bene:fiióamento. do algodã<:l. 
O SR. AusTRÉc:ESILO :· - Infel 'zmente, no nordeste e, sobretudo, em :Per-
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nambuco, o at}godão. ainda não tem o plant!o que devia te~, Ha t'J.lita. cousa 11. 

explorar qUe geralmente, a sua cultUJ'St é feit;l. pelo pequeno lavrador. 
Não ·ha, no meu Estado, nem empre=.:J, ne!Il grand.es f;lzendeir;os de 

·algodão. 
O .SR. OCTAvrci, RocHA: - V .. Ex. -v&e ·ver .qu"' ,estou ju stamente ~f~n

do um estudo com . o fim de, depo!s, concitar &. propag-"nda pa.ru a divisão 
do Brasil em regiões . economicas, como ;,. Fran~" acab~o. .d,:, fazeL afim de. se 
reconstituir das perdas .da guerra, 

0 SR. AUSTREGESILo: - ;p~r.feitBJmente. Dei a ·i:ne.u awte porque v:enli-
quei, ultimamentb, esse facto no interior de Pernam!Juco. 

O SR. OCTAvro RocHA: - O. coqueiro encontrou, no littora:l de Pernam-
buco, do ponto de vista· climatHico. con•diçõbe. vant&jos:L~ a ... de.senv0,lvimento. 

A exploração industrial é a·.na;._ precar1a. 
1 

Produz crufé,· fa.r:.nha dê mandioc~. milh~, f'u~r.o, l}li.o;, figuram na sua ex-
portação. 

EY u.m dos Estados, o de Pern&...~l:mco, 'lUc pôde :;ey considerado rico e 
capaz .de gmnde dE!senvoiv:ment&, quando est1ve1· n·rganiz!ldc, Ci credito. 

O pequeno Esta:do ·de Alagoas, um verdade:ro oas-is a1o ~ardeste, tem 
grandes possib:lida.des e aindu n:s~de n" algodão l:. ;;ult ptincipa;t riqueza, ex-
portando tecidos dr, sua-s fabrica;:._ 

Em 1817 Alagoas já -axportava ~.IJ:tll ~aneladas. 

Cultiva-se em qua.si todo o Esta.tlo o a:Igod~iro, porqut: Alagoas só tem 
tluas estações bem nitldas - a das chuvas t; a das secca.'! . 

Prod'tlz cerca de 8. 000 toneladas, da& quaes 1. 000 de exportação, porque 
benefi•ci-a ~c; proprio. Estado, nlts. sua.!!> bem montadas fabricas (}e 'tecidos e 
d~ oleos. E' Útmbem Estado ind.~str!al. 

Cultiva-se tambem a mandi.oca., m!Jho, {:anna de AS!!!uca,r que exvorta.. 
Cultiva o coqueiro, ex.po1·ta.ndo cerca !\e · 2. OOtJ. 000 de cocos. 
Sergipe tem !:'Oin1> prlnc!pal "'"onomla u ássucar e os t;ecid,os de algodão. 
A çanna. _é cultlv.a.da ~m toda- f. · E'l~adn . send11. en·. :l4 municípios expio· 

ratla regula~mente . 

Po!'sue va.~as ,tsinM ~ :;. ln1\l~trta ~ susceJ?tivel de maior deseilv.olvi rrumto. 
O a!godã~ é pl.ant!lido de preferench!. ao Norte e no · EE'te do Estado, en-

!'Onttardlo all. ~-antaje!!&..!c ecnd'çõe~ dt> desenvolvimento! 
A exporta~ão é pequena, •porque é aprovei·tado o produoto; n'as f·rubricas de 

proprio Estado. 
Produz tambem. arroz, feijão, m!J.ho e· fumo. 
A Bahia, o maior Estado do Norte, a terra dos grandes estadisia8 0.0 Im-

peno, é ~m dos Estauos do Bras.iJI. de maiores ·posstbHidades. 
O assucar, o caoáo e o fumo· são os oe&teios 'de sua economia actna!. 
A cultura do tabaco está hoje generalizada a quasi toqo o Estado ~ 

em alguns m'lln1cipios é a oprincipal fonte ·da ·riqueza agrícola. 
o ·olima da Bahia ·é especial para a cultura do fumo. 
A eX'!lQrt.a~íi.o é de 30 a 40. ooo tonelwdas .. 
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•Ha grandes· fabrid,s.s de, charutos; -com avultad·os éilipHaes, manufacturan-
4o o fumo nó· .prq.prio Esta'lio. 

<A canna de ali.sucar é cultivada· em quasi todo o Estado. 
Nos ·uÚHn,ós annos ·da mon:archia . tinha 4. 000 engehhi>s e en,gerihOcà!J, 

moviâas. a va,p'ór; lP!ll· agua, ou por bois. Era tudo ~ant1do pelo braço escravo. 

A Bahia: devia se,• o Esta,do mai-or ·productor de assucar, da:da a ul>er-
dade de süa terra, ma.;, a sua oeconGmia des·organ'izou~se com à p~vda do ·braço 
escra;vo e a rfalt;a de systemátização , de ct-edito, que não permitte a organi~-

~ão racio'naa agricoJa, . 
. E' ai I). da, poré~. E>X!Portador de a.ssucar em 'regular qUamüdade. 
{) caooo é ou:t-ra · riquoeza da Bahl.a. ÍP'M.e ·se •dizer que é o estado " leader" 

desse importante pro,ducto, fornectm:d-o o'ptim•o meio, pelo cli:ma a;dequado .para 
a ~ultura ,do ·eacau~fn. 

A ex.p~tação .teni Tegula'Õo de 50 a 60 . 000 toneladas: IPóde eX]}oortar 400 a 
500 ;000, desde · q.ue se crganize o creélito e faça regulari.zla.da pro'drucção. 

' I 

A laranjeira~ be.üissimos fructos, Do s~u va1or comm€mcia;l é sufficlente · 
dizer que uma Jar:aniei.rá, en:zertàda, oom mais de oito anJ?.-ó.S, ·produz de 300 a 
600 laranjas. 

o coqueiro· en'cont.ra~se . ·eni. todo o Estado, .sendo como a .Jaranja, rufani.ado 
o côco .dà, Bahia. · 

As 170 [eguas _da 'costa. offerecem as melhores condições clima;terlcas á. cu~
tu~a do ?oquei.ro . 

A eXJportação .do éôc·o. ·é··a·i•nda pequena e por suas possibilidades ê uma 
grande rt~ueza a e:x;plorar. 

O ca:flê ·dá em to!lo . o !Esta.a·o e tem sido
1 
eXJPortado, mas em ;pequena quan-

tidade, sendo as safras irreg~Iares, ro~ue não ha cultura racioná!. . . 
O milho é cultivado .em 100· mum<::IJ)ios· do ·Estado, só pá.ra consumo m-

. terno. 
E:rn!fim,• a Bahia, pela. uberda;de do seu s6lo, pela belleza do seu clima 

por seu vasto território, pela operos·idade de seus fiJ.hos, terá de ser o· ·mál'> 
opulento .. dos EstaJdos :ôo Norte e um ·dos gra mies· esteios da economia •brasi-
leira . Suas .possibíiidades são gigantescas. 

O ·Espírito Sa'!lto tem como prindopal rLqueza. actuálmente .. o caf€ ' e as 
madeiras . 

O café ê cultivado Óesde 1815, ·podendo ser 
em 1.3-6. 000 hectares. 

calculad.a a sup·erfic:e aecunn th 

A p rod\J.cçíio regula ·50. 000 toneladas, das quaes 42.000 para ex!}ortac:.~o · 

E' u-ma grande rir:tuez.i {' ... desenvolver e eXJ:Plôrar, so·bret udo se fôr .possi-
'vél i'r, gradualmente, supprimindo as taxas de exportação. que são- ainda 

elevadas. 
A caoa•ueiro é culti·vado . em pequena escála no •ES·pirito Santo, mas pt)de 

ser desenvolvi·d>i a sna producçãô. 

... 
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. •. Quasi todos os municil) ios cultivam a m and:ioca, sendo a · sua,· ! a l'inha pro-
dueto -de eX!portação. 

A canna de assuoo.r é tambem éultivada em todo o -Estado, h:a\<enrlo tres 
usi~nas, sendo a ·principa1 p.e propriedade do Governo. ; E' ta,m]}e~ pr.oducto 
Q,e. ·.·e:x:portaglio susc~ptivel de desenvolvimento. _g1randoe,. pelo .cpe1Üto, ainda não 
org~niza.do em todo o Bra'sll. 

•( O .Espirito Santo é um Estado ri'qulssimo, . çom maJdeiras de graude valor, 
!" .podendo obter com o cacáo, o café e o assucar grandes· 
eéonomia . brasHeir~. 

Tecurso.~ para a 

o .Estado_ -~o Rio de Janeiro é tambem nota'Vel :P<J:r' S]làS possi-bililludes .. 0 
ca1lé, a canna de assue;ar e os leg:umes ~ão os . seus pdncipaes e!_e inentos de 
exportação a ctualmente. 

Cultiva-se o tabe.do para .consumo local, e não :f·oi ainda ·de!lénvolvid:,, por-
flUe exige mais cuidado •que os que são eX}plGrados e diio ·l>ons resultados 
'tambem ; 

'Mas o fumo póde <ler grand~ .fo,ii.te ·d~ riq'ueza, compensa~ora, se sua cul-
tura fosse racionalmente intensi.fjCa,da. 

A mandioca é ~ma •das ·culturas maisz antigas e mais ge.nera lizadRs em 
todo o Es·tado, sobretvdo nos muni-c;ipios da zona da Baixa-da. ~xpo~·tação 

de 2 a 3. 000 toneladas por anno. 

·o- .Café · é ·p~oduzi·do em 22 mut1:ió pjos, em 11ma área· .·de 1'87..441} hectares, 
produzindo 4.-500.000 arrobas . · 

A canna de -ass-ucar ·dlá excelolentemente naJ ·zona ·a.sSIUcareira, .que é a d& 
Campos, mas é cultivada no -Estado desd'e o s~cu:io XVIII. Pela. épon'l d~ 
1ndependenda jã, existiMn Tia re-g lã,o de 1Ca.mpos perto de 400 engei}~tos. Não 
tem sido !).esenvolv1da domo fôrá. licit o espera,, dadas as · tr:amsfqrmações eco-
noml.oco-fi·nanceiÍ:ras ']JOr que tem ,.passa clo o ·paii; A .aboÚgã 0 '-d~ ·~scravatur~ 
modif1cando o Tegimen da e:x:ploragão, desorganizou a inâustria;. •que teve de 
contar para sua remuneração; com o bTaço pago, -quando -erll. gra.tuito . 

·- As fá.briocas têm hoje· um CaJPita i .caJl-culadó ·em 6•5. ooo con:t'Os . 
.. • A áTea cuHiva-ãa ê es~i.m~d~ em 50. 000 . hectares, 40.000 ÇleÚ·es na zona de 
~~. I 

Alg-umr. cousa ha sido 'ieita: no a perfeiÇoamento •doo proc:ess-ds industríaes 
de fa.b.-icagão do 'assuca.r, mas •quanto á cultora e melhoramento da mat~ril\ 
i)rima qua.si nada . 

A eXiportação tein s -ido maior de um mi'lhão de sruccos d~ 60. k<ilos · 

E' ·uma grande riqueza a des-envolver ·e explorar intensame-nte, .organi· 
mdo o credito e regulariZ'a!do o -br(t!)O. 

A laranjeira dd tambem exoel-lentément e, e o imposto •d_e ~:x;por.f.ação, que 
fOra melhor não existir ,' onera de muito pouco o :P~oducto, pois é ·'a:penas de 
·::l() réis p3r cesto de 50 laran•ja~. 

Emfim, o Estado i':·o Rio 1ê uma das grandeil unidades da FederaÇão e de 
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€norm~s· pÇÍ$s1biÚdacdes,- _pela s~a s ituação· geogmphica e sua proxi-~·rüdade do 
porto do :aiti; de :;tá,neh·,o.; · · 

De S. Pa:UJ:ó! iJ.u~: ir2~_f eu dizer que a NaÇão toda -e o extrang~ro nio sai-
ba.m;_ ta'l a suá-. optÜ~n~fa e a sua potencia eccmdmica·. B~sta dizer que o 
café ·,é o ':P.d'I{ciiià J faétoc da econ-oinf~ ·brasileira e. -que ~ pQrto de Santoo é o 
de maior zho<Vimen,f~ ti~ ·Brasil. · · 

()- algodã:o ·:·.ê:: -Á!If c:ljlti_v~ú+b com intelligendia e d·ando grande resultado. 
Cultiva ~rroz em grii.ndé escala, fetjão, fumo, !3Jllfafa, mandioca,_ fructas de 
mesa, -canna -de assuca~. 1egumes, mi:iho, etc_ . 

PaJSso ·,~,; Jiit, s 'r . Pl,~sidimte; o discurso que, por oocásiã0 do anniversario 
da. Conv:e~·Çio de rt11,·. P.r~n~Jiclou o D9SSo d·istin<:to collega, Hlustr~ ."leader" ' 
{la ban.cad;:t de . <S·. a:>a:üi,o, ·9· ;st. Ca.!-los de Campos, f-azem'Lo uma resenha do 
progresso d~ se-u :·::Hi'~t'~. do; dfi_s suas. pos~ihilidades. Nesse brilha ntES e substan-
cioso dls~rtr~:r:/e's~· ~eita ·a d~scriPÇão -<;~~npleta da edonQmia e da ~-VQlução da-
c,uella un1àa·de 1'da F~il eraç,ã~ (lê): . 

"O E~ . 'Çqii:Eos : de Gàmipos \_;_ Sr. iP:resj.dente do Estado , · 
Srs. ·m,.;~~ió·s-::do Governo e ':da: al-ta .. direcção repu~i±cana de .S. fPaulQ. 
s .. s. co~'~n6i~'u'çl~s de outr~ora. 
MiriJ1a'~· ie;:hÓ~~s u, :rr;~us senhores . 
Ne11tà. terr~ e-~- - qUe. o :rd~rente amor ao -passado tanto ensi•na como en-

Úandebe'_os· e'~i:>1ritoà; ~ão :poderia, de modo algum, jazer em vossa lembrança 
evocatl~á -~ ~i~m~r~!if Convenção de Itú ; Facto é :de franca n&toriedade em 
• • •• J ·' :. -... • •• ' • • 

nos;;as ch:ron':c<;Ls; ·que. no regimen de centralizaçã-o poli:tica, -como foi, pela 
sua essÊm~!~· · ~ - d~ahido Imperio :do Brasil já a antiga Província de S. Paul(} 
a cust9. ·.~~- :co;n-tiri:ha· .dentro das rpeiasJ que essas •circumstancias creavam e 
mant~nh_am, _em face , de iniciativas frementes e lrrefreaveis de sobra , justifi-
t'ada.s pelo ·animo vigoroso ·e emprehendooor dos ·pa ulistas: 

Reitera das eram, .. i1esse sentido; suas solkitações •reduzidas, adi.adas ou 
não acc.eitas umas', -quando assim 'determi-naV:a ' o -ce;ntro, -e raramente atten.-
didas outras_- .para vindouras e· consequentes praticas, imdividuaes e cpl[ecti-
vas, que os , serviços ·e os ideaes do 'temp·ó e, dos. homens jam para logo am-
pliandc! ,em .rniis recla.rnos dé. justas e louvaveis aspirações. 

!Notarl;:J.s se i:o-rnard.m até por ·vezes, como ousadiaS i-mprev-istas, em u:m 
ambiente err\! que à ::1 -:"a~hada - vida -c. olonial não desappa,recem. de tod-o, taes 
e:x~pa.nsões · . t~azidas .p-ara sua viaJblliidaãe, ao 'scima:rio da imprensa, do Parla-
mento o.u do Gb;emo . . 

•Foram -os primeiros attritos entt-e a estagnação monarchi-ca ·- de um 
laJd~ - .. qy.e )â.mà.is c.onsegti.irla, sem riscos para a constancia dos seoo ele-
mentos institucionaes. ~onf(}];-rne -demQnstraram •Po5teriar.es a:contecimentos, 
provêr ·'a todas essas 'inevitaveis . imp·osições dos destin-os -patrios; e - de 
outro lado-- as · in:iuncções do liberalism-o e do .pragressQ ·de· alheie;s plagas 
que, dia a ·d1~, se infiltravam na i~dole ' .prapi-~ia -do nossQ rpovo. 

Mui.tos outros nucieos brasileiros, tambem e:X!peritnéntaram: com maior ou 
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.menor acdentuação, eSEes mesmos ámpu'lsos, segundo consta dos §!:lus ~stori
cos annaes. Da:hi, por um phenomen{) ode expolioaveis convulsões o(J.'lle ~ da pe-
ripherioa graVitam par.:J. o ámago , dos organismos ·'Virfaes, '~- ~tr'~~eçí,mento 
geral desse conJjunto de alevanrtaldos .proposij:os, na ' brHhante ·aippull'!ção em 
plena capital imperialista, do notave! manifesto r~P.J,Iblicanó de ·3 de Dezem-
bro ·de 11!10. 

Patrocinava o formidavei Ubelao reacci-onario austero r'eÍwm~ de grandes 
vuHos que, conhece·dores mas desespe·r a nça:dos do regtÍnen v·igente, ao i.nfluxo 
de J;>eneficas' conoopções co.ruéretlZadas em salutares ·r.éfm::m'as S<lCiae~ e poli-
Uca.s de outras civiHzações contemporanéaS . e . ced-enà_o, a n<Jbre ,JJa1r iotiillUO, 
não duvi·dara.m quebrar e combate!!" a unanimidade reina nte em t~ln() 'd:t 
monarchda co-nsiderada. .~Janta e:x;otica do •ldcvre contim!ente amerocano,. 

Tão ·Pr·eciosa semente, que encontrou;. para prompt:<j, ·ge:r:~;~üiJ,aÇão ; em toda 
parte, os écos insopitaveis dos nossos ·surtos de liberdade; n.ão tarQ.~u em 
:transformar-se na frondosa e a:gasa1.h a dora ·arvore dem<lcrâtica,:•.'Ç},rjas. raizes 
e ra.ma·gens, de•ntro em pOUCO, ligavam ·e ab.ri'gavam -effi Um mesrrto ·«rEi!dO CÍ· 

vlco todo& os recantos do paiz pensante e r eformista . , 
'E isto porque o 'suggesti v<l document o - inctmrundiviei Ib<4"~~ i.n\oia:l das 

victorias republicanas -- na ·sua elegante mas prof u n da· çorttéxturá, pela ver-
dade e pela justiça, ferio, forte e fundo, o ~ppire!.hc;>· ··governatlYo da época e 
•ao qual, com sabido consenso de tantos dos .s'Elus fam-os-os ·.palla:dinos, se attrl· 
bulam grandes erros e incuravels males, que viciava m e tolhiam a . e~stendia 

na~cionaJ!. 

A<ppellando para. :~. soberania popuJa,r, como u.nica f·onte [eg·iÜma 'd e dele· 
ga\:ão nas supremas funcçõ-es publicas, em f.Jag.ra,nte Cf?ii.traste com ,o podet 
do monarcha, merame-nte pe,;soaA, here:ditario,: 'P~rpetuo, omnimodo, inviolavel, 
irresponsa-vel, e , purtauto, su:peri·or á Íei' e ã opiniã(),. com todos os seus odio-
sos rpriviJ:egios complementares de raça e de ·posições, dei~a,va bem ao facil 
a lcance dos juizes cc;>ll -~cientes a communidativ·a .per.sua:são que dirigia e e.ni· 
mava ~ precipite ,e a V'a.ssalar,te p'l"opaganda . 

Culminante, entr-eta mto, ·O .majestoso edifi·c1-o dessa, v-erda,deira . re·nascença 
do Bra:si[, vultoso 'e bem f'a!dRn·o, não só n'o t~rdrtorio de remotas, ·bem que 
intangíveis fronteiras,- como no!! magnos escopos .de 'finalidad€, lá estava, 
em sua imperecível fórmula -- a Republloa federativa . 

Viria €'!la - constatava ainda, com fl,Certo, o celebr-e mam!festo - swtis· 
fazer a,s e:xigencias da natul'eza, que divi'di.ra o [Brasil, por doOOilheiras, agua.s 
e mais aocidentes topograpMcos, em ., differerutes l<egiões, -clilnas e oap·acidades, 
productivas, .cada qual reclamando, '{lor melhor, ' o querenciaA e lns-ubstituivel 
a,pêgo da propria act uação, em nada destoante do patrimonio coi:nmum de 
uma lingua rica e bellissima e de tradiÇõ·es Immorredouras; ao mesnw tempo 
que correspondia ao aspecto ·comprova Q.amente dem.ocratico do ·~aiz. 

iSob ta,es al.lS.picios, tambem aqui . surgio como radiante prd.niicia de uma 
nova êra :para os paulistas,! o Íiil!O'lvidavel comidlo que, .neste rriesmo r<Hlinto, 
hai 'Ctncoertta anuoe, um pugi!Q de varões ·desassombrados, a;ppro~imando es-
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parsos, comqui3;rito d~cididos. elementos de a.cção, enümdeu organiza·, ,, part~. 

~ bem ·da pro{riri:cia e· pa pil;tria. 
Tal a origem do Partldo ':Repuiplicano de iS. Paulo: 
Não lê, senhores, sem •.funda emoção e invencrvel sentimento venerador 

q~c S'> voltam, pàJra ~;~'udo r~trospectivo, tão. cheio de saibios ensinain~tos, as 
paginas SaJgra.das dess.e ·~vangelho (ia Republica. · 
· Que pureza ' dB cronvicgõe;;;, ' quE, a:dmlr!'L:vel dBscortino, que segurança de 

·observação, que en.ei:gia tl'anquilla .e. va:torosa, q'Ue. impressionante consorcio 
de desprendimentos e sacri!l'ici.os, :patentearam os apostolos dess<l; missão su-
bllme de ordem e de trru]:>alho em Úiotterna dem.ocracia! 

Que SOm~ ·,extJr<tO,"dinaria .de .saber; 'de reflexão, de ClV;smo e de activic 
dade, por a'bn~g>l.d~ esi'orgó, resignada, mtlma é porfiante .pertinacia, despen-
deram es·ses. inara;v:i'l•ho::..os con'sti:uctores de um porvir republicano, uto!}ia de 
hontem aindà - para tantos e solida .. ealidade ·de hoje - para' todos! 

Motejos, á~eaças, constrangiri:teÍJ.t~s i•nlti~os, domest icas B externos; con-. ' . . 
trariedades, tropeços e fr~c~sos . 'll'a luta pela vida; mordentes duvi·das, cru-
c!iantes incertezas e rP.nebrosos prognootico~S; sobretudo, de aàversari:os im-. '· ~ 

penitentel'l; amargas c1esiNusões; renu'ncias continuas de gestos, habitas, di-
reitos, interesses B aspir.àções ~:·: f3 tudo m!!ls que pontilha e ma.tiza de dor ou 
de vezar as abençoad.aS predicações evange1i2ladoras, tiveram, saf.freram e 
calaram os 'b.enemeritçs crvzàdos d\'L nÓssa ·regeneradora campanha republi-
cana. 

·Mas venceram; venceram e o seu. triumvho' patente e glorif·icadpr. se im-
poz ê. bemquerençw ·do,~ P?steros. 

Elra, por conseguinte, trrdis:pensavel que ·a instructiva memorla de um 
tal feito de altr\J.ismo c'oHectivliSta, com tão car1~nhoso e significativo res•peito 
acdlhida ;peJas c!amara·~ legislativas e pela aotua.J. administração do Estado, 
aqui obtivesse, para sempre, o templo condig'no

1 
da sua fé ' patrioUca e onde, 

á sombra: destes murr\~, primitivos ,-- que a 1dade, por certo, envelhece·râ,, 
mas que• os· ideaes dentro delles vividos rej·uvenescerão --' os bons dema,c!"aJtas 
possam di~r suas fervorosas prepes .vela ventura de S. Paulo e do Brasn. 

O maxi.ino ·objectiyo· da :Oonyenção de Itú., consubstanciado no luminoso 
manifesto' de l870, teve, para su~ -consecução, desde logo tentada, em· uma 
operosidade tenaz ~ rqbusta, os mais àevota.~os• e ed'ficientes factores. 

Foram elles: nã,o s6 oa ·memb·l'Os do egregio conolave, representando 
todas as • dlas:Ses COIDll·o'nentes da população provinciana de en'tão .....:. profis.-
sÕes li!beraes, agrtéuJt)lra, commercio,. industria -··de cons-ideràvBl numero de 
munic~ios, cada qual =vorad'o pelo seu Ol'llb ReiJubUcano de agremiação 
partklaria e di:Ef.usão de noções Ilberaes, em u~ 3!(ltiva sêde ·pr'Op~gajdora ; 
corno tamb~ nÓ -crescente numero de prpselytos .que, pouco a ppuco se di-

I·'Plomando para o direito .de voto, chegaraJm a ter, ·permanentemente, de certo 
tempo em deante, •varios delegados na assemb~'.êa provinmai e a enviai-os de 
uma fe·ita, com evidente assombro monarohico, até ã Assemblêa naJcional. 

Prégavam todos esses ingentes continurudores da m~ritor1a obra da Con-
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venção - o regi;nen f,ederativo das proyi·riciBJ,jl; s.ób ''_a f§rniit :rê'pub!icana, 
Unica que garamtiria R inteirceZa do systema; e, QOIDO seus' 'imrriedia,tos .f!l Ur• 
gentes coroJlarios - '' liberdade -de con'~oiencia, ·â sep-a_raçlio da:· :fgreja. e do 
Estado, o casamento dvH e a sedJi.larização -dos·' ·cS:J"niteriós, que a monat"chla 
nunca. J•og.~ara à.ecret~~., nas dobras Çapciosas .d<J ~.eu . ~v~a:rente ,. i·ibera:li.sm6~ 

:Vencedora a 1•5 de NovBmbro d~ :L8•S9, essa p;r~piuganiki,'. a.i&i,~çOu a rara 
fortuna de, em curtó prazo; ver ·e:fféctivados em .. leis, <iv.e~ ~~da .. pi:!rduram, 
cada vez mais Hlustrando o' ·nosso senso _,J'uTi:à.ioo, 'be~ ~o,rn·o - ~pa.ramdo im." 
J:Jrescr1ptiveis necessidades, todos esses p'ost).ilad.os, em volta_ dos quaes; na 
BJdiuaÜdade se harmon'fza,ram ,e Se eo'riveÍl;cerrup preopiriaÇões o'p'J)ostas OU h&-
'sitantes. ' ' · 

, A liberdade de C0;1scüincia, .para .à,mp1o, i,spogtáJneo e· dlgniifi(;inté culto 
da :llé religiosa, o·nde a;Jer que· eh~'viSl'urribrass.~ abdg-6 e confort~ ;g:;,sim como 
a consectaria separação .da igreja' .do JJ~staàlo longe de eÍlfraquece'r, qual ~ 

. . I· . . . . .. . 
muitos parecia, a reli,l;!.ão dos nóssps antepa;ssadps, antes lhe deram mais e!· 
pJ.endor ·e autori{jade, . melli01· orieritaçã:~ e. malo;r' amplitude, 'Hbertand~-a 'da' 
temporal con'tacto e de ,prejudiciài influencia dÓ's· 'governos : 

o ~sam·ento civil •completou a car~.cteri'stic~ d~sse a<lto. solerpnisoilno, 
como sacramento, •que era, no ·fõro. d8, aima, _.e'. oônio 'oéint'racto; ·que a mais ie 
tornou, no fõro da socierlruie, assegurando ;Çlupt~rrieÍ1-(e -~ fa~ia, pela ·crença 
e pela lei. 

A secularização dos cemiterios, :sem na;da. diminuir na de:v:oçã,q 'k1os mor-. 
tos .- ·qué cada vez mais .governam os \r.fyo~. segundo a.iotá mesm6 ·-demonstra. 
está grandiosa lfes•tividade __: estabeleceu a ordenação social 'hygi_eri'ioca e res: 

. I ·' · . ' . . 
pectiv·as san~ções da todante e reconf.OJ;ta:dora homenagem aos que, em v:da; 
se nos fizerám caros, r,or qualquer tituJ·o. 

A Federação - eupola -r~fu1-gente· da Rep~blioa - seria, como ·já ~.de 
fa-cto, o sol vivificante e promi~sor de mai.s· dilatados horizontes; ·na p;l~ dÚ· 
radoura do, esforço autonomo e -proveitoso de . todos ·e ãe· ·cia:di um, nQ niu-. ' . ' . 
nici:p~ó, no Estad? e na União, por .conscien'te contrHmto de .vontade que, 
com ·honra e boa fé, s·e unerr. peJo e<mpolgante .pr~noi·p-io da n~iona.1irtade. 

Eis os lineamentos dapitaes da refol"ma : ·:o esteio 'pri~ordial 61ifereciclo ál 
lnstit~ições que deveria-m rfger e que, feliz~ente, já í~~êm a _Nação . 

O natural ·e o logõco desdo):>ra.mentos· se ·apre~entariam,. como effecttva' 
men'te se apresentaram, pe.la diúturnidade {lo. se'? exeroinio,' nos vario~ ~ con· 
jl,lgados departamentos executivos, legislativos ' e' judiciados· â.a~ unhlad~s· 
. . . -

fe:lera,das. 
Jil que psse exerc.icio· tem sido de .proficua utHidade, att.es-tàm l'dJitajosa·, 

rnen~e as inilJudiveis realizações hoiliern'as, p-Bia .:pro$Peridá.de I nterior do . 
pais, ~m todas ·a:s sua-s faces moraes . e ) nateriaes,. p-eio prestigio ·q.ue desfructa'~ 
-perante os demais pdyos e pelo obriga;torio ·' h·on'fótto' entte . ~l ê·V:il~néia de 
~~s~ltados é a yaciÚa u'te- evolução na<.'! o na!, sob '· a . sua pÓStergida. cstru~tu)':l 
administrativa. 

Vejamos, . emta.nto, embora a largos traços( quaes foram, .pl:'1~s silo ·e 0 
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que, ná~.-sua vindóui)L ex.pectativa, nos promettem essas visiveis e p'a~pave's 

realizaÇões <la Repuhli~ federativá, esp·ecialmente em n'ossa terra, para sll 
!a.Uarmos do que no!i '·está mais próximo. 

Gom' o movimento expanslonista qÚe a preconi!liad~ instituição · de seit 
gove1'wnten.t nos :ttquxe · a:Hado li.. abolição do braço escrayo - perscuta.da na 
Visão paulista •que, d~ antes augurava t'egal e pacifi~ substituição ao ano-
maio regi-rri.en - depressa ·cresceu a acção, IJ'llblica e • pri-vada, pelas corrent~ 
immigratorias extrán'gei.ras que, melhor se a daptando ao nosso meio, atten-
dessem a.o c_a.pital obde'cti:vo de forneder braços livres á lavoura. 

iJe!ff];e a .' 0/nti[J'(L S.OciertadJB promotora de itrrunuigrraçáo que, fundindo a{!Uel-
lil.!l .duas iniciativas,' f~rin~a effirezes resultados praUcos com 0 processo 
inicial do immiograrite õir:ec.ta ou indirec~Ínen:te subvenci·ona<lo,. no ESU tra.ns-
porte e na sua primeira insta•Hação, manifesta J)lreferéncia se fama sentir, 
reciprocamente, entre a n'ossa gente e as levas latinas que nos :procuravam. 

Eram, por sem duvida, as· aJt'finida<l~s de raça e de ~ima qu~ agia m, 
:1pproximaml:o ~ypos, tel):l-pera;mentos e silnHitudes <le idiomas e costume~ . 

.Disso pr~·fEJratl). fi:' freqt!ente éntra.ga e a .decidida perirul.nencia de .ita-
líanos, hes panhóes· e pOirtuguezes nos nossos'· centros ·de t:rabalJho e que at1': 
agora re•prese!)tam .:i!. mór paT.te da imrrÚgração a.qui estabiHzada. 

Não. tardou, Çgmtudo, que de outras pro:cedend•as e com igual espit•lto 
de est!l>billda;de - ainda _qu.e'· em menor J;lDrção - contingerttes diversos tc.,m-
bem aportassem á terra p3:uÚ~ta. " - · · 

J>or outro lado, consequente' ye!·ificação da fac ili-dade com ·qUe não SÓ 
esse-s riovos tlra,balhadr,res se a:ffei,çoavam •á renascente ambiencia estatuaJ, 
como às ·nossas ,popul~tções para com enes, de prorbpto determinou metlí.das 
~ue, melhor .consultando o fito CO:\Onizador em vista, tambem se amol<lass·em 
âs justas esper":nças ,r.los imrritgrantes. 

E com "is~o, grad~tiyamen'te, na. pt·opi>rção das ·conveniencias de uns e 
outros, se'foram estabelecendo: a principio, os . nu clElos colonia·es de accliina-
Ção e a pr:en:dizado, em 'bas,es ma.is eolliforrnes a:o momento ; depois, os de f a(!i! 
e commod·o re.S~ate, a. preç;:> · m odico. da respect:va propriedade territorial, 
pelos cqlonós ne!Jes insta.llados; ·e ' por ultimo a livre e gratuita cessão de 
terras devoluta;s ·àas· seus oc~uparites ·de an'imo ha:bita:tivo e e ultivador . Em 
uma outra· ordem ile itléas; , de .começo, tivemos o contracto de "parceria" no 
trabalho agricola' inteTe.ssando trabwlhadoces e proprietarios · dos immoveis 
lXplom<los; .a s-eguir, .:u; leiS 'do "salario privi~egia.do" .!...... estas vis-ando preç.:-

. ·puarnente o operaria extran'geiro; e, afi·nad , a perma nente a5sistencia do " iPa:-
tronato Agrícola;' ___: ~·.1·stea;do pe~o Estado - para todas · as rela()ões de inté.' 
rQSse en!fe dolo nos e patrões. 

Fo_i - pdr assim c~izer - a constitui()ão do celleir0 dos braços acclimados 
c protegidos, para a uo·ssa agricultura, com todas as nótOriás vantagens· que 
assim e lealmente -os·attrahiam e conservavam em S .. Paul'o. 

Avolm'nà dá: i ·con·e.nbe desses forasteiros, _que comnosco vinham parti· 
lhar' riquezas da terra ' do clima · e do esforço -remunerativo ' em uma novel re-
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g1ao, dlvre e prospera. em breve a immigr::ação espontan'ea, por VEozeB com 
capltaes, acompanhou a. subvenciona<ia-. E as cidades, suas l!ercanias e zo-
nas cultivadas se ~e:<uiaram de operarios d~ todo o genero, contadcs Já por 
mUhões; dedicando-se incessantemente á lavoura a maior Pa--rte e cs outros 
ãs demais fôrmas <ia nossa a1:t!vidalk - construcções, estradas, . pequeno 
commercio, officios manua:es, etc.; <!onseguindo todos c?m'Pen5adores 1-ucrÍI!I 
e preparando a,J.guns fortunas que depois se tornaram avul-tadas; liga"ndo-se 
outros a na•cionaes, po;· ·laços esponsaliclos e derivados panintescos, -em mais 
cerrado estreitamento por.te.nto, de intimidad~ e de ·sympathia, além dos élos 
vulgares de intocesses e aspirações; -conquistand(} outros a.i.:rtda, pela sua 
naturalização, fJ.lha de enthusiastico e reconhecido apreço p·eJa noSSã terra; 
permlttidos postos de carader pol.itico, nos 'muni-cí-pios e no Estado. Tudo 
:sso em um doncurso efficaz e .dlino para o· nosso éngrandooiment6 que a 
todos ~mcantave. e estimulava, em bem dessa existen'cia de progressivos suc-
cessos, na geral manu:enção das pessoas· e dos haveres, em confort~ creJ;-· 
cente de corpÓ e .de espírito, com posit-iva 1:er.teza do futuro !ndhridual e fun-
dadas esperanças de ainda melhores dias. no sorrl'de.nte porvir de .São Paulo. 

Em consequencia: novas relações e .mais largo conceito n'o exterior, entre 
o nosso e os palzes qu~. de ta•! maneira, dolla,boravam para a c!vÜizaçâo pau-

. Hsta; ·em que pese a temerarios juizos que s~ influiram pao_.a temporariamen-
te deter a intelligente colonização, _melhor consolidaram seus beneficios, tanto 
para nós como para os povos de · que -provinham os immigrantes, quando 
porterior e mais ju<ltciosa averiguação da verdade dis9i'POU jnsuster.tavei~ 

e adversas prevenções . 
Em consequencia tambem: o surpreQ.endente augmento de pOop-u.Iação 

q)Je, ·por essa im-portante circum_stancia e pela razão da natalidaJde, eJ!evou de 
1.384.735, em 1889, a mais de 4.200.000, em 1-9·22, segundo recenseamentOs 
feitos, o numero dos ha-bitantes deste Estado. 

Ao mesmo tempo revela~ do Indiscutível competencia · creâdoO""a, aquelles 
ln ca n$1\Veis •propaganrlis-tas àa ves·pera. e est&dis-tas do momento, ,pasi!aram 
3. Ol"ganizar a antiga Provincià em bases soUdas, expressas na lei. suprema e 
n!IS que lhe deram detalhes constructivos, consoante o Hberrimo pacto fun-
1amental da Republica. 

Tudo foi previsto e executado, para o ali-cerçamento· da vida geral, na 
sua encetada phase autonomica. 

Assegu-rou-se a "saude pubU<!a", por &})parelhos regulares d~ lnspecção. 
e de combate contra as molestias e ile ass!stencia ·immediata e preventiva, 
em um servi(;o sanitat·io quo nos honra e pelo qual tantos outros j-ã se tê-m 
satis-fatoriamente mod:Jlado. 

Bem assim foi acautelada a orcrem co~xectwa, :Por institutos de defesa 
e repressão, com uma politica cívi.~ e outra arm,aã.a, nas mais a.ptas condi-
ções para o exito dos se!--ls fins. 

Do mesmo passo se. contempla,ram, nessa obra de tanta r!*lponsabilida de. 
os seus multiplos ·funccionar!os, em justa e· garantidóra regulamen't:lu;m. tlll 
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comO a - especial! ma,gi&tratura. d.e 'aarr'eira, que hoje constitue a policia DiVil 
e a mA!ia !brte, disci.phhada e briosa, .que ,é a policia armada, ambas por !gua~ 
depositarrs das garantias geraes - do indiv-iduo ao :ms:tado, da tra·nquillida-
de d~ fami.l~a ao socego publico e as mínimas contravenções aos delictos de 
lesa-pntria, e;m um mesmo sentir de valor :pl'oprio e de valor . civlco. 

No de-partamen.to da 'Justiqa, a composição ' por merito s·eleccionado dos 
~gentes e_ antigui.dade funcciona1 ~orno requisitos verdadeiros e irtsop·his·ma-
vei.'l de vitallicieldade _e inamovihHidade, a.!Jém de outros fndispensavt;is a tão 
conspícuo sacerdocio vai grangeando e firn:J,arido; para jui:zJes e tr~buríaes, a 
fama de integrtdade dot s·em; arestos, que mereci-damente os ena,Jtece d-entro 
e fóra do tenitorio nacional. 

· Nas vias de. -co~J'i:IUn'icaçâ~, destinadrus, como se sabe, a ligar todos os 
gremios pqvoad.os ent:.-e ·si, com a capital e. -c~om os portos de mar, ~ kilome-
tragem de transito por linhas ferreas, rnaritlmas, .f luviaes e de rod.agem, 
assumio proporções taes que fazem de S. Paulo um dos.' mais movimentad~s 
centros de •producção e consumo, não só no Hras·il, como em relativo parai-
leio com outros de eqpivaolcnle operosidade . 

.Só I na;s vias. fe:rre'D.\s, essa. -proporçã<;>. chegou aos s_egui:ntes termos: em 
1389 - u~timo anno · da .Provincda ~ e;tistiam 1.176 k ilotile'tros que, ·em 19·22, 
se ·Gievara.m a 6.7-5:6, cortando ·o territoi"io paulista em todas . as direcções 
e !lgandoco com tooa:..'l as· su:as fronteiras - Paraná., Ma.tto Grosso, Goyaz, ' 
Rio e MLn'as. - o que .antes não .passa.va •de- remp.to anh~o. E quanto ás es-
trada3 de rod:;agem cuja. multi~licaçãQ, como v:as intermediarias de primeira 
~rdem, ê devida á s·egm:'a viJ?_ão e á inda,nsav-el ten17cidade do actua;I G;overno, 
o tranW-to paulista dispõe. jâ, de 841 ·kiJoj:netro.ii\ estcuJ,oaes, qe ·5 .. 119 miUIWÍciqJae-• 
e cerea de. 4Q·.Q(}() pa1cf:içuJ!OIT'es, secundap.do, al}proximando, desenvolvendo e 
completando os Qutros meios d:e comrriunicação em tQdo o Est.a.do . 

.Essa era e é, em tão vasta e entrelaçada rêde viatQria, a solução c on-
junta e adequada, por isso mesmo facilmente amp!iav-e!, do transporte rapido . 
. certo e ao alcance -reai de todos os po:p.tos. obkctivados e de todos os p_ro-
~uctos impcrtaveis e exporta.veis .. 

A par de tão de!ini'c1a e :febricitante ah.rc!ia de progredir materialmente 
paro. mais amplos e sn,dios ,J:"austos de uma viri.l cooperação au.tonomica, não 
ticou de parte, nem Pstaci-onari-o, o premente problema de> i.nstrucção. qu<'. 
sempra se desdobrando em &perfeiçoados mol-des, já chegou a fixar a êpo~a 
proxima da \nt'eira a.Jp.Jl~·betização d-os PaU'li-stas. Simultanea;mente se ·ef-fe 
ctuamm ~ovas creações e accentuada·s melhorias nos cursos secundarios e 
superiores das escolas. gymnasi-os e academias de lettras; artes e sc:!iencias, 
tanto de caraoter publi<>o como p·rivado damdo que S. Paulo guarde, tal! vez e 
sem favor, na hora presente, a posição primacial nos commettimentos do 
es11irlto em _nosso . ·paiz. 

·E' s-egura~ente o que rios mostra esse notorio e r •·quissimo - v~in produ · 
ctor de livros, jornae'.s. revistas, bronzes,' t~las e vlrtu,osidades musicaes de 
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concepÇão-. e de execlir.ão que om no)JÜitam .a. nossa desenvo·lvJda cultura 
gera~. 

Tambem não poderiÍI'm furtar-se ao· incisivo i~flux.o federa~v(), que, 
patriarchaes familü;ts· - ri'jo tronco inconspurca:dÓ e mc·onspur.cavel · -das gera-
ções actuaes - é <? sy'rnbolo exado e in'ob.scurecivel da· p·r'o)Jid.Ósa, fec·unda e 
inteinerata feição do nosso trabalho. 

Adiantad~, nunca se excusou aos ertsa.i6s ou ma·nifestações . clef·initivas 
dt. nosso constante evoluir .agricC\Ía ·na implàntação de.<t;LO'V'as c'Ultura~ -além 
do c~é - e que:., hoje; •por muito ~ ·em toda .parte avolufuam .a, 1proilucção pau. 
lista - cereaes, canina de assucar, frutas, alg1odão, a!J.fa:IJa, etc.,. aihém de consi-
dsravel .iJn·c;:re.mento pecuario - com ·exuberan:te;s iprovei.t-os ·para a 'baJança in-
te•rnacional dos nossos intercab' o.s, no quaiiJ,Útrtti~o . . e no ,qualiu;,tLYo coeML .. . , r • • ... ., 

ciente ·de sua exp-oração. ' . . Releva acc•rescentar. que :estatística ·existente nos· mostra possuir já São 
PauJo, só de ·faZ'endas ~a.fÍéeira:s. distribuídas .. entr:e própr'ietarlos ·.de dh·p~ 
nacionrulidades- 56.931, somm~nJdo, no seu va!ior mii'iliínà, l.0·51.83i:l81$40ü. 

O com.merc·i'o, que ca•da vez ffi.ais se · a:ir)..p!Út, se apura e .:·q.e·. ·süllid!fic~, é 
equiparavel aos ·de. maior vült.o· mundial. 

Prova-o: a :rriu~tip'lieidade dos selis ar:tigofl· e acce~or1os em que se des-
cobre tud:o quanto de mais simples ou éompo.s:to, de mais p.raUco ou suhtiíl; 
de mais fino OU ViStOSO, (}e ·m·ais raro OÚ VU>lgar, .para a i•Il'tel.l•igen.cia., para O 

coração, ou para o 'CODpo, se tenhá p·roduz.ido, -se possa usar ou {JJesejar. 
Prova-o, ainda: o enorme valor das suas traiJsaCç·ões, 'que .. ·son:úmam mi-

lhares de mHhares, em qmul,que·r espede de mm~da, em touo o Estado, em todo 
o paiz ·e com todos os mercados co·nhecidos ·de ·_qual'quer sitio geogrrup:hico, no 
movih1Je•nto, custo e preço de eo:m1pra e ven•da. das. ·suas mercaàorias . 

Prova-o fi·nalmeonte: a 'elevad~ quantid!ade de estàlheiecimento.s banca.rios 
que o servem, nac.ionaes e ·extrangeirós, ·eslles .stm eX'cepçãQ; ,taJlV'ez, dos de 
maior re}eya·neia , nos seus paizes de origem, com ·a força iin,mensa dos cavi· ' . ' 

taes empenhados e o f·abuloso alga.rismq das suas Ó·p·eraÇões .. 
,. E' muito; é r'ea-ln1•ente muito; 'mas não ê. tu,do para quera ass,im com€(:01! 

e assim prosegue, em uma continuiàáde interm1na de ·.;,.c;-n.tà:d&., acçâJo e resul· 
tados. 

Nem d!evemos ·esquecer, co.mo lguarr faoe de brilho e :subs4mcia para o 
nci.sso. ·commerdo, sob a RepubUca .. o aspecto moral e intellectual melhor re-
velado na regularic'lade, honradez" c~ari_videnc1á e: mestria dle .. iliethodos, Jll'-1-

xes, conducta e representação, que lhe t~m erguido e prestiglad? o credito nos 
centros elas ·suas trocas e negocias mercãntis.. · 

Ainda bem qúe - elo essencial entre a producção e o ço.nsumo -a sua 
mediação. permanentemente reclamada, na cadeia da . o.fli'erta e' da procura, 
v.\o: aprendeu e .>frUJctificou, •SOb todas 'as .fôrmas, nci nOVO ;regimen. 

A industria, que de ine\piente, escassa. ~al . rupPa.reOhada, que era, .se 
a!lcandorou a altdssimo grão de ·adiantamento, ·está ã.gora, {Üs.tr:Jbu indo. firm~ 
e avantajada pela capital e pelo interior,. ool osJ;~aes usinas, onde se manu!(~-
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ctum á p:érf'e.içãà para o .ctin.h \xtió ip.tenw, ·em· que, de ·certos artigos, n>=m 
mais se !m;~it~~ .sirriJJares e: de outros. até já se faz a:p1·ecia veJ. ex;p_ortação. , 

Só, ·no· rÇI.l'no dos· tNJidos -';7.-: o: primeí.ro que aqui se tentou · com algum exi-
lo e que ~iíída · ·h({j.e·. é, o. U'la:is eJ<ploraclo ~ de 13 fab~'icas, e~· 1888, ·com o 
capitaJ sommad? de_ 1-:2.2.5;:.()oot ~.Óm a prociucÇão de 12.2·30 metros annuaes 
e n.o ·vaJor, 'de 4 .. 600 ;000$; jà altlngiin.os; em 19'22, a 54 flabl·icas, com o ea-

pital total. ~e. 106 .. 1S8 ,:000~, co:tTt :'::a,": prod~cção de 197.784.6.98 metros e no va-
Jpr de 820.361:000~0.00 .. ' . 

Os productos des'sa vasf;L.·,e :P;olYfoi·me in.ani.pulação industrial vã,o dos de 
ma;is singf>la :c'oiife_cçao·. e uti!li'O.q.de aos m0i:s. comp<lexos e volumosos do p.e-
q1,1eno botão nos luxuos~s teoidó.S .e ·pertiniées·· dos vestuar1os: do trivialissimo 
batbantto ·aos massiços ' e · res1sten.tes . ca,bos . nauti:c~~; do · modesto prego .. aos 
possantes maehinisrn•<1B; do . ~im'aso earriÚho 'infantil a.os grandes VehkuJ.os ~ 
do rustic'O' a•prÓveita~lento do coúro ao ·mais artistko arteiacto de borracha; 
do desp·r~~oiq,So p~pel' , de ~.mb~ulho ·· ao de mai~ fino gosto e us~ aristo- · 
cratico; da: prhnitiva _forja ao ·delicáido 8.J)lminio ·é ao aço incompafavel. 

Isto, sem·. o~vid::i:r a: .eiecitr'.iclodade .cuja ·prodi.icção H'limitada é garantida 
pela inesiout'"e} hui.ha. 'IJr~nca; da~ n~ssas :filorestas ·e montanhas e cujas a.d-· 
miraveis . e '. v~riiadas appllca~õ-eé de oforcã e i~z já movem e illuminam o 
.prggressq· :das . nossas . populações .. até . . lios mais a{astados oonif~ns dó Estad:Ó . . 

As no~?sas rf?ndas de . an:n~.' q~~···~e~'OI;ientam sizuiLas estatiisti'~s. crescem e 
recrescem em: uVJ.:a. nrogT-.,;ssão a,esoombrosa; ·d'e 5.000.:0.00$, que eram na 
Proyincia,, .sob~ni hoje a; qliasi 200.00Ó:OOO$, igualando e e~eceden(j.o orçamen-
tos de na.çõ.es; .. 'e nós. balanÇos ,p:;Lrticulares ·accusam ·cifras ·se1;1sacionaes, 
que se incol'pomtn a outros "tànt~s· . . empreh~i,oJm;entos re.proãuotivos. 

' • , • I 

Era de· esperar, portanto, ·-em. fac.e de um ta-l app-a.r'e•l•hamento da expan'-
são paulista, pelo. iil!~entivo e. g~ida. d·e que -carecia e que ·encontrou, ··essa 
.abundante e cre..sc:e_nté ' vitá~·id~d..,:, , tã~. ~l.ócp:tente'ír.t•ente a.ffir'J.J:iada nos nume-
ros da sua importação ·e .exporta.ção. 

"_;> • ' 
Aqtí~ll.:i ~·· a .ímpar~a.ç;ão que, ··tio 'tE>rp;po da antiga Fr;ovincia e no auge 

da~ sua,s .neéessi.d.ades . ~ tudo • êfu algarismos redo.ndàs :__ só atting}o á som-
ma de 32 mJrr oohtqs de réi:S, já se· ·elevou, no nno ·prussrudv, áoerca de 500 
mil con1;_os.: de .~ie<e està ~. a ex:por:taçã:o, de 143 mil contos de I'éis,, na 
maxima quotà. 'provinciana· ascendeu . no anno passa.do tari:t:bem a um mi-
lhão e quasi d)lzentos ~H ~é~:nt'o's de :réis - tendo já al-cançado,' em recente 
época ap.ter'ior, um milb,ão.• ·é · qli~1íhe•ntos mil éonto8 de réis - sem inc1uir 
nesse estupendo ·ca:J.:cülo, -como oé clarp, a não menos respeitavel oi·fra .dos .pro-
duetos que aqui ' sã6 éqp}i~Íni~Ôs. · E, do cont~ato dessas imp,ortanüssima:s · 
v~rbas, desde Logo, ~e ai!.ura a sobrepiljança da eXJpork'l-ção. 

S. Paulo se;ndo, cbmo é o Estado que mais 'compra e que :rp.ais vende 
aos Estados <:~o.:irmãos do norte,' do sul e do centro do pa·iz, -éom um con-
tinuo e valio~~ cornmei'~ló int~l!éstadual,~ tamb·em se tnrnou o que ma's · co-
nh•?N· todm: f:Siih~: regiõc.,.; ·e com .ell'cfl mai~ tem E•strcHado re1açqes de fra-
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ternida;de, pa·ra mel•hor comiprehensão ·e maior ['!.'etua,çãO,. el;Il hem d.o Brasil 
eoheso e indivisível, na sua unidade nacionai. 

De resto, porujere-se que este mesmo sopro de vida e gr~Íi'dezà nEt .med: -
da das fo:~:ças de cada uma das sUa.s circumscrilpçõe:;; " penp;LS>ia ' por todo 0 
terrltovi-o brasileiru; ém . cada 'Estado ·e. E>m ca,da ·municiP:o num côro unisono 
de bençam.s e de <hosannas ·á Federação, qu'e :d!l&vem<liou, fe1empél!ou man-
tém, dHata, 'aperfeiçoa e recomp.ensa as energias dos Ór-gãos. cmnp.one~teR da 
c;ominunhão naçionllll, ·e ·teremos d.escri.pto, ainda, qu~ por ·mEmos, mas em 
rea.es cores, o qu8 foi, o que. está sendo e o que ainda ''l'la de ser. -incommen 
suravel obra· das im<tituiçÕ_es federaE's. 

Ce.rt ci , erros se tedí.o eornm!)ttÍdo· .nesse· se)l primeiro- est,ad:o . 
Não · menos certo·. porém - dev·emos rêpetir: sê.mpre a.os zoiros'. contuma-

zes e aos despeitado~ de ~oosião ~ é que . tae's er.ros provêhí dê' · executure:< 
G de inelucta veis condic;õ•es da radical: tra:nsrormàçiio p.olitica ·por que pat-
sámos e a que nenhum COn~"Í<Vio huma no, e~ C~ntii:lgeÍi~ia Í~at:Úca, ,}ámail> 
se exímio . . J- r. 

Ds onde não podent -E> não Õevani. sahir, pro:· isso, atllectad,as oo. estra-
nhos reparos ou de .pejorativas censuras, as v~riftcad.as exoollen~ia<o de op-
portunidade e de applicação do systema. 

Debaixo des~ meS1no poi.to de vdsta, todav·ia --:-. 'd.hl"o 'e:x;p~vamente a 
· grata uncção coiTIJillemora.tiva que nos congrega·. - ba de ·o e~emp.!o dos por-
tentosos obreiros d·e antanho .perdurar ,como lidimo· pad<rão .das c(lnsci~ncias 

virtuosas ~orno cadinh~ ~·l<t'i~or ·d:e intuitos e paixões e ·corno ·perenne li-
ção de d~veres, na honrosa cidadania paulista, 

Seja-me agora permittido, orando ern:tora. em no.me dD Pa.rti>do Repul!li-
cano Paulista, em uma <incumbencia qÜe tà nto Il)é h onra; a.uanto me rtes-
vanece, accentuar qut" nã,,o .s.er<ia justo nem :cm:ial · : deix!tr ·de· e~pressa
m~nte inC'l]Jir ·esse mesmo· p·artido entre a.s forc;as '<'J.u ,e· mais im'P.ufs.'ona.t'aJl< 
o .!';randi!oqpo p•rogresso d'e S. ·Paulo na ;Federação .. 

P~los seus deleg.ad~s ,. no Parla1nento ·e no Governo ~ uns fazendo as 
[.eis e outros executando-as - essa aggremiaç~ Imj!inté, ·auscultando a alma 
!!o povo e a imJ:nane.-.te capacidad·e ·dO Estad·ó, poderosatn.en~ .contti-buio panl 
u<n tal eX: to nas' nos~as cousaso 1JUhlic<LS . Por igua,l não f:e .pó,àe e.'lquecer 
tambem o cav3.olheiresco povo pauli!sta . que .. por; EUá indo!~·. ii(;:\~hta da, por 
seu esp.irlto de ordem e ·pdr seu amor ao tra balho, oonstitUio • d ~~rreno uber· 
toso EIDl que. nasceram. e fructificaram tão va.liosos· erriprehenc·im·erttos . 

De pé, senhores, de pé r- neste eJtcelso Insta.nte de ·r:evffi'<;mcia .ao noss~ 

glorioso berço partildai'Iio! 
De pé, senhores, de :pé - no afortunado mom€m.to em. que se inaugur,,, o 

tabernaculo das n0ssas edueativas reminiscenolas der{iocratica:s! 
De :pé ;senhores, de pé - na hor;t !ne.sque(}ivel d·e co:meçÇtrmos a sll!lda·r 

sa':!roSa.rtta !Uvida de graditão parru com os .precursores d'o regim\m que: ~oo 
f'3'licita! 
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, De pé; senhores, a~ pl' ~· no ·m.<i. is puro r ecoJ.h :m ento ante as hiera tl ·~ás 

figuras .que -- vão h?-bitar este ·ir:nmortal Pantheón! 
De ~. senhores , de. pé '--;-.nesta venera nda con.sa·grEu;:ão da promessa - no. 

passado, da realidade - no presente e da conf.ianÇa - no futuro da R epubH.-
ca Federativa do Br~il!" 

Não vale in~stir na riq~eza .de S. Pa~lo. 

EHe tem dado á Naçã.o o maior do seu. esforço e tem sido o aJicerce de 
nossa economia. 

o Paranâ· tem tido suas fonte_s de res~tencia, na herva.:matte e na ma-
deira . 

Cultiva a mandioca em vm'rlos municípios, produzindo . cerca de 70 . 000 
ioneladas; para c~nsumo interno. 

A h erva-matte na sce · ex:ppni.ánea'qlente· na matta v·i:rgem. ou fôrma ver·· 
da.deiros bosques, send'O o }Estado o m 1Ús rico do Brasil., nessa planta em ex-
[lloração intensa . , 

E' sylvestre e o clima torna o Para nã. o terreno apropriado para 
SU!I cultilra em grande escaJa, grande r i{Iuem, porque ha hoje 18.000.000 de 
consumidores lati;no-amenic1!-J10s que não dispensa.m este producto na sua 
mesa . 

. A exportaçã tem sido maior de 60.000 tónelladas, quaSi toda para a. 
Ame!'ica do Sul. 

O catê ê· c-qMivflc(lo el'!l pequena (Lrea de 18. 637 hectares. A p·rol$ucçãq re-
gula 291 toneladas. 

Não ê próducto proprio do cli':tp.a. 

O mHho é · cultivado em quasi todos os municlpios, a proveitado para . 
transformàr em banha o toucinho, c--Orno alimentação dos porcos. A banha e 
o toucinho têm maior valor e ·resistem mel:hOf' !LO trarnsporte e ã. · demora 
em chegar a os mercados con.sumidores . 

As madeiras sã:o uma gram'J.e riqueza a eX'p,1orar. Faltam, crectito e trans-
porte. 

O Sr.. MARTINR FRANco: - Pleço ].icença .para ponderar que não é exa-
cto qu.e· .P Para:ii~ não seja aprupriado á c.ultura do café, ào contrario: fa-
ze~deiros paulistas, em grande :tnl!mero, r e'plltam as terras do Paranã. melho-
res que as de São Paulo, meSIIllo do que a s de .Ribeil'ão Preto . Hoje, a cua--
tura do caté, no Esta,(lo, vai sendo cc;msider avclm.ente des!)nvolvida. prin cipa! -
mente ao Norte do Paraná; a e~portação se f~z pe1o po~ de Salntos. 

O SR. OCTAVIO RocHA: ~ Fica registPa do, co~ mu:irt:o prazer, o aoparta 
de V. Ex. 

Devo. ruliiâs, dizer que, no fim _das minhas conside-rações, que r epresenta..>n 
a,penas uma provocação, ·pedoir-ei'.aos collegas que corrij!llm o que eu não tiver 
dito certo,' quanto aos r-espectivos Estados. 

'Sarita castli.m1~a, o pequeno Estado do suq, tem v~Íad~;~, pi'oducçã.o, corno 
o asau~r •. maior producto de exportação ·ag-rtcola, excedddo rup.enas pe'la ba-
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~ha entre os productos ani1Il1.a.et~, arroz, bananas, ·c~-é;· f.ei~ão, 

matte, m!Who e manddoca. 
Produz arroz pare. o seu consumo e aind.a -exporta de qu.átr9 · a 

tonelad.as. 

A mand·ioca tem relativa . importancia economic;t_ ·na vtd:a, do Elstado. 
ti:vando-se em .qU:as-i tod-os os municípios, dando a. p;roducção .mal~ ·de '1'00. 
saccos de 80 liitros. O polvilho P'\'Oduz de 30 a 40 .. 000 !*Lécos .. 

A banana, que fôra mon:opolio d·o Estado, . está-hoje . e~· 'deci!rle ncia 
to á ·exportação, ).)Ois S. PBJu!.o e ]'>laraná· produzem tarn:bem,' é .Sm 
condições de tran.s'vorte e _de quaJ·Ídade.. - . . 

O feijão dá ,bem em todo o -Estado; sen.CLO_ ·a - v'r0Íl:UJCção de' 200 . . a 
. saccos de 80 litros. 

O milho é tam.bem cultivado para ser Qa:uo aos .•porcbs: e· 
bal').ha, que é importante .producto ·.d~ .economià; do. Estado. 

o -fum-o é ~ult-ivado .em vari~ ,pontos e pr~u:z de 4 : 5oO a :6 .000 
. .lada\S . das quaes mais à.& 2. 000 são · exportadas. 
, . . ~· - rico em madeiras e fr:utas .. . 

O R :o Grande é\Ó' Su-l, . Est~do ele industrJa _:pa~·torm, tem. 
possibilidades na pro<1ucção .agricola. , 

I 
O. fumo, cultivado a .principio na Serra; é' hoje produ.cção <W 

pios e producto de exportação (}e real 'viilor. 

O arroz é explorado ha ma1s de meto. ·secuJo; mas ' até ].914 
importa va para ccnsurrno interno .. 

Hoje a exportação é notaveH, e a ,prodUJC.ção de . mais de 
A cuHu-ra - é feita por irrigação, não 'con.t.a.ndo câm;. aa 

os cultivador-es de moderna machina-.ria . 
Ó. rei dG arroz ~- o C'oronel Pecfro . Osori~, que tem suas plantações á 

gero do rio Pelota~. O arroz ahi prod_uzido é" afamado na :R ·.E!Pub;Uca 
tina, principal consumidor . 

O engenho _produz 800 sac-cos em 24 horas. 
A prodw::ção do Estado· é de mais de. 130.000 toneladas; s~ndo 

tação de. 30 a 40 .000. 
A cebola é tambem cultivad& :em grande escala, poroi:l.llZi-ndo 

20 . 000 toneladas, sendo a metade pa.ra exp'ort.il.gãi> . . 

O feijão e o mtl-ho são cutivados em todo ci ·Estado, ·produzindo 
122.00(1 tonelada~. exportand{' " .' oco. 

A alfalfa ê cuilt1vaàa lia meio seculo. e sua p·roqJcção .a ctu8Jl é de 
toneladas. 

Cultiva-se - ~ vinha 'com successo, o~cup>ando hoje tJ,ina área. de 11 
hectares produzindo cerca de 55 _mHhõe.;; .d& litros. 

O vinho é c'onsumido quasi todC' dentro do ·.Estaãc., sendo e:x!portada.s 
o Rio e S. Paulo cerca de 3.000 'toneladas, portaritc, pequen-;, qua.nt!ãade. 

A ma.ndioca dá 'excel.Jentemente ·"e tem sido eJCplorad.a. 
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g(,ndo o Estado do Brasil em que essa exploração tem maois vulto e processos 
mais !!Ystem;;tiza.dos. · 

A exportação é semprt> cresc-ente e já attingio a 45.000 toneladas. 
O milho é 'de .cúlpura espalhada por todo o Estado, havendo .varios moi-

nhos 'l)3.I'Ia "{irepia.TaCãÓ da falrinha. 
A producçâo total é ·calculada em 1:600.000 ton eladas, no vaio r de réis 

~41\. 520: O.Q0$000 ; 
O trlgb_ é uma .grande riqueza a explorar no R'o Grande, para nos li-

bertM'IJ:lOS da importa ção. -ainda _feita em grande éscala.. . 
O Rio Grande em '1790 já exportava trigo. 
A ~rodtw~·ão yà.!! crescendo, de 10 . 000 to~ela:das ' quE> foi em 1909 para 

150 . ooo em 19M .·. 
::EJstU:·dJà:~~> ~oi;b: mUito. -cuidadq, a ' variedadle que menos sujeita •AStá a re-

vezes~ por.qp_·~·· a :ii~o. se ter praHca.do ,.a~isi!n foi qite dev~m~s não tef"!llOS hoje 
uma grande 1J<rbdüéçãÓ- de· tr!go nacional, pelo ·desanimo acc~etado, em 
.-;rtüde dos· p.r~juiz~s ~vuitad~ decorrentes da .perda da colheita: 

o -Rit> ·.Graride . p o ~aràn?-' podem ser ~leiros de trigo do Brasil inteiro. 
E' .uma riqueza economiha invejavel. 
O grande Es.tado de Minas Geraes é pastoril e agricola. tendo no seu 

.-asto. t errltorio cJ.im?. para todas' as culturas. 
• O café é :aihda o seu .producto vegetal q·ue mais produz economicame"ute . 

.Já no s.eoo~o· passado, no sul de Minas, haV:a grande p.la.ntação de m.ilé. A cul-
tura :do café. -começou, porém;- a. intensificar-se no anno de 1885. 

l)Jm 1890 eX1J<Orta va 19.421 toneladas no valor' d-e is : 663 contos. 
Em 1922 Minas Geraes tinha no ca:fé 0 seu maior valor da exportação, 

eleva;nido-se a ·2·69. 846:000$, e ,' portanto, · o effiJédo de aula. economlia . 
O cacaúeiro cultiva-se bem na fronte'oo. com a Bahia sendo nova ·essa 

cultura: Póde ser d-esenvolv-ida ' e ser tambem factor economico aprecia.vel. 
O arroz corileço11 .a ser cultivàdo em 1889. Dá eni quasi todo o Estado, 

ao menos _pa.r:t consumo. das fazendà.s.· 
A área.":'cu}Üvádli. com arroz é ca;culada em .60. 000 hectares, concentra ndo-

se sobretu do no Triang-ulo, ãs margens do rio. Grande. 
Tem·· sobre o R'o Gr:ande ã ~ _Sul a vamtagem d·e produzi-r arroz mais 

ba~alto, po·rque d2s-pensa: a irrigação. 
Jâ: é:xportou . em .i~22; ·no. valcit~ de ~ . 830:000$000 , :POde eX!Jortar 30 vezes 

muis. Jli•: uma rique71!Í. a, exl)l~rar. 
A, canj:ia de ·a.ss).lcar .di e~ todo o Es~ado, mas é ex);ilor~da de pt:e'i'ere ncla 

11a zona 'da. Matta, onde ·ha :t n d)1stria assucareira. . ·A ~rea ·total do Estado 
-culti'\Taida: é ·de 189.0.00 he.ctartes. A ·pt·oducçã:o é mais ou menos de 10.000 to-
neladas de assuca>r. e 12. 91~ de agua.r.dente e aJcool. Errt 1922 a exportaÇã o-· 
üe asst;ocár foi de 8 :20( toneladas ao pequeno valor de 2 .!172 :OOO$Oon·.-· 

E' uma. grande rique:r.a a explorar tambem. 
O fumó é· cultivado em maior área nas zonas do sul p (la Matta: A prú-

-duc;:ão é estimada em .6. 700 , tonelados ." 

... 1 
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A .. exportacão regulou em 1n22 o v·a:Jor: de 5.650:000.$00.0 .• ~ód.ê ::.e'i·portar 
-e produzir 10 vezes mais sem grande esforço. 

O sólo mineiro dá fructos de toda a- ··es:Pecie : 
O feijão é produzido em gra;nde escál.á , éalcuÚLda ~ :Dr.ôduoção élYf 215 .000 

.toneladas. Em 1922 exportou no valor de 5'.780:000$0()0. 
· Mlinas produz ch1t e · é ainda uma. ·outra riqueza a •explo:i'à.r. :O.ur:llnte a 

gu.erra mUlta gente daqúi comprou chá de 'Minas Geraes· a. 50$ .e ~0$ o .ldlo 
pensand.o . comprar chá de Upton .. Em. M'iuas ha;viaJ sido venwéi·o ·a lO$ o ;H:ilo .. 

. O mHho dlá e~cellentemente no Estàdo. Occup~ · :u~f:â.rea de 741.166 
hectares, produzindo 1.050.000 tonelada.sc, !)O valor de , ro8.0QO:OOO$OOo·. 

O mercado do R1o . oeonso~e grande ~te desse mt{ho. '.A: eXP~'r~ão dé 
1922 :tloi dle 23 . 783 tQIJ.e.lada;s no. va!G;r . de · 5 ._650.;000'$000. . . 

A maond.ioc~ dá excellentemetlte nd Es~ado, para o d~hsúfUCÍ ~:do : :gà.í;J.~. ein .. 
natúreza, , ·e em _farl·nihà, ipaxa o homem. 

Produz umas 130:000 toneladás o .exporta ~·él:.Cil- :de 3. OÓ(l -apeT\âS •. . J=>rodu~. 
7.500:000$,, de farinha e 8.000:00$ de polyHho ~ 

Minas tem uma grlincle riqueza veg!ltal. E~ .' UmiJ. ver<;l~(lelr.a nàçap, çapa~ . 
' - . ' ' ' .. 

de produzi·r em tal qua.nti(1aile que só ella poderi!Í, a.ssegur.~~. ~' ii::td.EiP.enàencla. 
economica do Brasil. 

o' outro grlandé Estado centra~. é .;Goya;;:· .. eeo~i·ca:.:nente :· ;t;r~cÇ), por !fal-
ta de meios para desenvolver suas cultura,s. O.Ca:!'é ,proi;!1Ji,,excelle.ritem8nh 
em Goyaz e a sua cult)ll'a tem tomado grande incren1ento ', ,em:· .~i+i?r~~s.' ponfos 

\ , .. . . :.,.· . ' -. ,•: ;·,• 
do Estado, notwdam,ente na zona agri.cqla do sul. 

O cafesa.l, em piena producgão , rende no Esta_do d<: 150 · a i O() .. !l.•rraiJfl~
llOr rrill . pés. 

Exporta pará. S . Paulo e em pequi~na quiln·t ida.de ]}<'·l'a. M1rüt.s e J?;u-.,. 
O tabaco ·é de p~imeira orde~ .. o fumo goy~n~ é d., 'fa:ma.' ·A :~redu c!çii ~ 

é de cerca de 500 toneladas, 300 ~xporta~' pa.rà;l\finM, ~io e S .. :f,àulo, 
O arroz dá bem em todo o Estad~ e é. exportad.o ~ern: ···~repà.ro ~a,ra São 

Paulo e MiJla.S. sendo a produêção· de. 6 .• 00() tonelada,s. 
Guoyaz é ·1l1Do· Egtado pastoril, mas de ·grandes . poss.iullica<:J.es .fl}gri~olas, da-

da a Úberdade do s6lo. E; _uma re~erva d.o: Brasil ; q.~e ainda . nio.·toaada. );)• 
uma riqueza imnwcila ·quasi ~bÍmdonad~: sem tra;;sporte, .e s.em.:-: creàJto . 

O SR. NAPoLEÃo GOMEfl .. : ~ V. Ex.· t~~- razão: a y~.ta!gj)~~: de ~/;}pyaz ê 
estar dividido e!ll · duas regiões perfeitamente distinCtas, . <i e modo QUe tem . 
as ·riquezas do norte e as riquezas . do sul. 

o SR , OCTAVI</ ROOHA: - Mu~to grato á. ~a-Ii'osa <::o~peraçâÓ d~ y ,., Ex . 
'Mlatto Grosso !'! mmb.em um Estado destinado a sêr. 0 . :rnàl;·r c,~r)tro de 

industria pastoril . do Brasil, ·.em futuro tJ;J.l vez não muito ·I'emoü( Nesse sen-
tido tem enormes .possibilida;des e asse.nte desde já .sua .e,cari.0mja . l\fas na 
!B-'gll'icultura tem. yalor. economíco, ~·endo a bo;rrwcilia .o seu maior :product<>· 
de ·exportação agricola. A herva matte tarrtb.em .f;güra na . . expo'vnaéão como 
i> ' segundo -p'roducto. 

A canna 'de assucar é a ma.ls importa nte·. cultura· do Estaodo .. 
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o ·E.st~<ic;i tem· se):~· usinas. 
Lucu..·. dom. a r.altà 'd€ . ~r.edlto. e •de tralisporttL O assuca•t'\ 111 alcvol o;, 

aguax<d~~te . ~ão .tra~~portii:~os v;ia fl:uvial, pagando frete caro. 
O fumo .dá bom, In:·\Ls _não. ·cheg:i,. a ser industr'ia, s·endo a exploracão feit!l. 

pele petj,ú~n& I'f!iv~ador . · ·· 
o mÍiho e a.rroz dão támbem em excellentes. condicões ~ 
P~iiia'. ser :desenvolvida, dada a proximidadt> dos mercados platinoí.. 
Matt~: G~osso ~· taJ;nbe:tú um :·grande territorio, c,àpa;z ·de avulta<ia. PIXl-

tlucçii;o e ~éle c·oiicopr.e\· ·para; a <icoilomià brasileira àe uni modo not~bilissimo • . l , .. ·' · .. 

·Na•peooài"ia 
A pecuária já 'é um dos g,ralide5 ele:mentos d.a. ecr>nomia bra.sHe'ra. O 

.Rio GralidEf do Sill e Mhril• r;fi'.r!l'es :teem o maior rebanho de Brasil. 
Em. giJ,rJ,ri ;p6Vlno: 

1. RiGl ; CJ;l.'.i;t~h~~' do Sti1 .. , ·, ' l ..... .. ·\i_.:· ••• :' • •• t t ... .. . . . 
2. Minas. 'Geraes . 
3.. Goy~~ , 
4. Ma tto. G-rosso. 
5. B>,IJiQ: . 1: • 
6. são I>aiiía <. . . · .. -~ .. :. ~. 
7 Pia,uhy, 

Em gado ovin.o: 

< O 1f, •,; 0 ···~ 0 ~I r .• }. ',',' 0 0 0 · ~-: 0 0 
O 

0 
O O 

0 '" F ~ 

-$ ~' '• ~·. ~ ..... ~ •'·~.1; ,'li~ ~· ....... ~ . •. • • • ~ ••••• . • ..... • ••• 

• o • • r~ · ·· .~. ·, · -•. • • • "• .\~ ~ · • · o • • • • ·• • • • , • • • 

... . · · -..~ ... "\~ ... . - ~ ~ .. , .c. •i • •.•••• •• ~ · ~ -. 

', Tom-1 
Outro$ EstadÓs 

,Brasil - Tot:tl. 

.:~: . . .... , . ~ ~ ....... " 
• • .• ~· '· • ! • • • • .. ...... . 

,. ~· ..... ·~ . ~ ' 

Rio Grandi)';'aô·: Sul ., , • • _ . . ;c •• ,~~· • . •. . · ..••••• . •• .• ••. , •• 
&-h'à::.. ·;:;·. ·::,• ;·:, •: '• .: ..•. · .. .. •'•. '." ... · ...... . . .. ... '" -. 

' Total 
butros Estados 

Brasil - Total 

•· ,.t ......... . (."''" "' 
. . . .. . . ~ ....... ~ .. . . 

. '·• ... ... ~ ........... .. .. . 

Cal:ieça1'l 

~ .48~ .496 
7. 33&.104 
:.L 020.769 
2.&31.000 
2.698.106 
2 .441. 989 
1.044.734 

27.859 .i~8 
6.412.126 

:!4.271.324 

t!abeÇas 

4. 485.5415 . 
954.617 

·5 .. 440 .263. 
1.99:i .J,74 

7.933.4117 

Em e,q•uinoo p.ossu~mos 5. 253.699, dos qooes 1.401l .. 809 no Rio Grllinde 
!lo Sul e ; l.145.5•68 ,em Minas Geraes. 
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No ga-do muar, no total de 1.865 . 259, .tem o prlme:j:o:,. \ogar Minas. Re-
guindo-se S. Paulo, Bahia e Rio Grande do Sui. 

O gado s-u!no é o l!eguinte; 

1. l\libas Geraes . , •........ . • • :· ::• . . • • .• , • • .... -. ... · 
2 > Rio Gr;1nde ....... . . ... , . ; ....•.. .• 1 ••••••• ,.,,.' . • < 

I 
3·. São Poulo . • .... ·• .... · ... ... ; .. . ..... ... , ..... :: .. . 

Os demais Estados prefazem o total de 16.1~8.549 ,_ caJbeç~. 

4.870 .549 
~.367 .09~ 

' 2 . 934 .15& 
T 

o valor dessa gTande riquem é calculado ~m 6".ooo .. :ooo -de ço:il.tos -de -réis . 
O Brasil jâ oocupa o segundo ·. Jogar dQ ~u~o · ~m populaÇão pécuaria 

E MaLto Grosso e Goyaz amda: não tora.m. explor:;iii~?t> ···in~'li~~eilte neste 
particular. M!!nas GeraeF> mesmo não aprefelÇtoou · Edndll. " ·~eu ·_~b!!-phc: atA 
onde pÓde produzir, por certo multo e mui_te> ma-1~ . 

. O Rio Grande tem maiores .po!IS!bill(lad~l' ·ainda. , 
A carne. ~ongelada exigindo . g~do seJ.eccioriaOo ·· ~âtt --oomeçou , ~nda a se1 

sinão explorada rudimentarmem:e. ·Basta d1zer que . . ~e:rr.oil apenaa 15 ·rogo-
rificos. 

I I 

A exportação de. carnes con~eta:~ d,. g""l~~' tmc· t~~ .ae· ser ;urfi.a .iinorme 
riqueza do Bra&l! . 

Não" temos industria extra.ctiva no Brasil, __ q-ue tal nonte : ~e~~ga. ·ante "-' 
nossas riquezas núnerae;; . . 

O ouro existe em Minas Geraes em grande quantidade. As tres compa-
·nhias que expJoram a éxtracção ainda '·não con;eguira m expor:t:l..~ · .mais de 
4.500. 000 grarnmaa, no valor de · 8. 933. :000$000 .' . . ·" • 

As nossas possibfiidades sãG, talvez, _cem vezes maiores. 
O carvão -existe em enor~t!s e extensa-3 jaZ'õa'?. 'fe1,iiffi.~r •. t 6 .j?, ' <~ni. expio-. 

ração, em ·Santa Ca:tharina e no Rio GraÍ;d& do_ .Sul 
Calc'l!lam as· nossas res.ervas .de. car:vão em 21_, 201l.l.l!>~ tt>ne\adf1 ~ 

As cOri:Lp~nhias · existentes teem . capác~dad~ -~ pa;:~ '.p~o~tiztr· l;·:.4oG- ·, 601.. to ... . .. ·#· .... 
nela.d&s por anno. 

Aperfeiçoados O!!! processos d~ exploração,- garanüão -:f)., ·tr~;~.nS.porte c o 
consumo ê uma grand€ riqueza a ·explorar. . ~-( . .:-.~ 

Em combusUveis nós importamo~ annuaÍmente, cercâ dP. '.1~ 000 .0~0 to.-
nel:lidas de carvão, no valor approJÓ-.:n:j.do de 1Q.Ó.OOO _ çont.os, ol,lr:o, ::tue sahe 
do .paiz. além do kerozene • d.l ga;?;ol:na, ~ujo -3Uccedaneo ? aicóo~, be:n .110· 
.na ser explorado convenientemente . 

Felizme-nte, do prob!ama do earvã.o e do· !erro, .o : êoverno ~stá ~ulde.ndo · 
com grande empenho. E' , a siderurgia. -que estâ. ~~~oc~pe.ndoi 0 ·a-overnd• 
problema na.Cional-, que merece atter..çáQ e prompto solucionamento. 
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Minas ~raes; no ' se·u sub-sólo, tem riquezas inextingulve;s. E' um &-
1tiiiO maravilha . E' de-uma riqueza sem par . 'Tem· possibilú:lades ,.grt ,•,.,!,.s <tUe 
traduze~ uma· sltiia'çã& . invejavél. . 

Tem peouaii'a que é uma das maloret< do. Brasil, e ainda, no reino mi-
neral é . uma maravilha. Como se t~do isso não bastasse, ainda possue a: 
bulha branca, a desafiar o l!a:balho e a iniciativa dos homen~ que tem Cl 
idéal d.e trabalhar e dé produzir. 

Tudo- isto está ainda em estado <>atatioo. Não se movimentou. No 
dia em que comeÇar a influir !Ila econ(lmia br.a.slleira s6 Minas Gera.es ·é 
capaz de, pela · súa producção, ·concorrer com todo o resto do plan€<13. "m 
_ouro e ferro, caf_é e carnes em gerai: 

De todos os mineraes é o manganez, hoje, quasi o. unico a -preciavel 
na exportação. Isto:_ mesmo, ·esta exportaçfw vem diminuindo. 

·· À. riqueza latente e a.s poss~bilid.~s 

O exame a "yol d'oiseau;, que acabamos de fazer da nossa riq:ueea Ia-

lente e das nossas J)Dssibilidades nos faz crentes <fervorosos de que o Brasil. 
em fu>turo não remoto! será 'O pa.Í:Z mais' ri c; do , mundo. 

As gerações• _que nos succederem . car1a um edificando a sua parte têm 
Ide tornar a nossa Patrla. bemdit:a> ·um paiz gloria do mundo, honra dal!l 
nações . 

A nossa tem feito Inlllito. sOmos a geração que succedeu aos que tra~ 
balharam no ' antigo regimen e já pend€mos para o occaso, dando lugar aos 
moços, que i!fe tornam homens € surgem no scen·arió nacional. 

A nossa obra.·nã.o ::rot pequena. Mesmo os tão malsinados politicos têm 
roduzido muito nestes 30 -annós do novo regimen . 
. Na industria fabril, inexistente antes de l8i'·9, · empregaram os bra-; 

sik!iros a tê agora mais de 2. 00~. 000 o e contos, dando trabalho a mata 
~e 350.000 operarias; cujas ·mãos honradas elevaram a producção nacional 
• 3.000. 000:000$000 . 

Na agricultura, se é verdade que nã.o: temos evol·uido como deveramos 
evoluir, é tambem verda:de que tivemos . progresso r€&1 em algumas cultura.'l .. 

lO nordeste é hoje uma ãrea de cultivo systhemat!co do nQsso ouro branco, 
!fadado a ser de futuro o fornecedor do vestuario 'de todos os povos. 

O sul € o centro são vastos e inexgotaveis celleiros . . 
Na pecuarla ' avariç;unos· de um seculq; 
Nas estra(las de ferro,. 'de 9 . ooo kilometros; _passamos •a · ter 29 .000. A 

nossa marinha mercante evoluiu ·na mesma preporção. 
Progredimos muito. Os brasileiros trabalharam e produziram, deixan-

ldo reservas apreciaveis . nestes 110 annos. 
Precizam9s continuar a t~abalbar e sem~pre melhor. 
O nosso apparelhamento eoonomioo a.lnda é precari(). 
Não temos credit() Çlrga.nizado, nem credito agricola, nem credito ·hy-

otbecax!o : 



_:... 650 

Não temos ·ainda. vlaçã~ em relação cem o nosso· tér'ritorio. 
Ha esforços destumdidos inutdlment~l nésS€ aentiiio, . • porque o reg10; 

nalism,.o sobrepuja algumas vezes o interesse economico, determinando· q~; 
se dê transporte onde não lia <PToduccão, e se (Úixe que esta fiqü~ élltagna-

da â . ~ingúa de · oondu oÇão, trazendo o desanimo, e a desci><erg:a do traba· 
lhadot menos resistehté . 

.A. França aoa.ba ode dividir o seu t~rri~otió ·em 20 regiões êoonomicrul, 
afim de perinittir uma real descentraliza'ção \ e execução de grandes oora. 
de Interesse regional. 

Esse sim é o verdadeiro regJo~alismo . · A ]3'ràng!!, 'Paiz tlrtitario, teve 
necessidade de assim praticar; porque desorgani~oti-se ·. econ·omioatn~nte CJ."4D 

!lo guerra e preeiz!'l- reconstruir"se, Nós ~st;mos ~m · fdi:mticas condições, po1• 

que precizamos nos c·onstituir · à.~finitivamente ·em face ·dà economia na. 
cional. 

Dev-emos -desde. ~ogo orgatüz:ir o credito a itrii:ola e hypothecario, tend~ 
em vista o fim economico de cada regi;l.v , O 'ap.parelliament o ~.conomico do 
cada uma deve obde.cer á.s· condiqões do seu sóle, de :su.a prod'u<lção e dos 
mercados .que visames . conservar ou cotrq'uistar. 

Agrupando Estadas por a:ljfinidades iie origém,, por· cornmunhão de in· 
teresses economic·os, daremos ensejo á · que cada região seja · provida do 
que realmente necessita para o "seu desen";(OlV'\mento e prÇ>gréssli. 

A Amazonia é uma: região bem disti.ncta. Quem não vê ahi que é ~ 
aproveitar, com intelligen6ia, com acerto, a beÚissim.a e por todos oe aBP& 
ctos uti.Jissima. bacia hydrogra,phica, que tem de ser o ·esteio d,a producçáb, 
porque sem transporte rapddo, facil e barato. todo o trabalho resulta · inulb 
C.' todo o esforço se quebra contra cESe, obic~ _ )rrepa.ravel i!: E ' pa;;!!inl 
q·ue a Amazonia ten'ha, o seu credito centralizado nà capital do ;:í>aiz? ToolJ 
a gente não vê e não sente que llill!-S posstbilidÍl.des. invejaJv;eis, do .Ama· 
zonas, do Parâ, do Maranhão, só lutam oo.m a falta de transporte e de cre· 
dito e -de braços: 

o SR. DIONYSIO BENTES: .. - .Exclusiv.~mente ; .diz v. Ex. muito bem. 
somos todos muito agradecidos a v·. Ex, 

0 SR. OCTAyto ROCHA: - . Mas os braczos nã.o vêm, o ·capital _;não atftlll 
porque sabem que se isolàm e podem fenecer .• morrer ,porqu~ ';!x::tfrito ha il! 
chegar ao centro do paiz tardia e . já iri:eparavelmente. 

E • o .Amazonas, e o Pa,rá. e o Maranhão são P!>tencia!i eco· 
'Ilomicas! 

, Já. vimos- como a terra é bemdicta, eo.mo de tudo é. capa na· flora e n~ 
fauna exuberante que possüe e que encanta. 

Viria a outra região, . cujo centro seria· o .Ceà~á.,, Piauhy, Alagõas, Só=· 
gipe- e · Parahyba, quasi todo o nordeste , com.· o :seti ouro bi·anco, rlqu~SJ 
extraordinaria, éom as suas palmeiras e c'~ueiros, só com isso, ~.;{lla~J 
industrialmente, viver!~ na . abastanç:a, verdadeira riqueza e:cionomica õ> 
Braeil. E Piauhy ainda teria a sua pecuarüi.' para 'desenvolver e p~.~~»>rttilr-
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CreJlto·. viação e braços! Com o credito e a viação braços nã.:~ fal-
tirlam. 

Bahia e_ Per!lambuco seriam outra zona, potencias do norte, capazes ~ 
.por si cada um delles s·er. uma força EJconomdca invejavel. O. assucar e o 
cac{Lo podiam íQem ser _ps elementos de grande resi.stencia, ahi <::entrali-
zadus como. 'fontes da :rp,aióz: l>roducção brasileira ." 

Out'I'a zona e~o·noiniÍ~·· _n1tid.a: e clara ê a que deve ter por centro Minas 
Gerrres, como o Esplrjt~ .sa:ntt! e parte <lo Estado do Rio de .Janeiro e de 
Goyaz, zon?- pastoril e agrícola, eiefini{!a, capaz· tambem de grande surto d>') 
prog-ressp _. . 

S. Paulo .seria- z~ma distincta e unicl1., como o Rio Grande do Sul. 
Pal'anâ·- e Santa Datharina .,constituiriam out.J:"a· zona economica de af" 

finidades IJironunciadas -tem seus interesses e propositoS'. 
Faço ·um ap·peilo aos· nobres Deputadps de todas as representações para 

·que venham â tribuna e completem com . as suas luzes. su,periores âs mi-
nhas est-e esboço das necessidades e ·possibilidades economicas de cai!a Es-
tadt- e sUas necesS'idades ·de_ credito;· de braços e -de transporte, emfim de . 
todo o apparel:hamento .necessario â producção. 

O SR. DroNYsro ~~NTEs: --,-- , V. _Ex. acaba de fazer um trabalho admi-
ravel. (Ap()iwdqs.) 

O sn. ·OCT~vro RocHA: ...:... Obrigado ~ V. Ex., sob-retudo porque a opinião 
parte de qué1p. é .pompétente nestes assui:nptos, 

' Teríamos occasião ·de re~nir .l{os nossos "Annaes". bellas paginas de inn 
estuào completo da~ necessidades de todas as regiões do Brasil, tal a com• 
petencia. e briÍho das dif!ferentes represe!\tações. . . . 

Senhqres D~putados ~ . 
Somos um i[)aiz de mil;is de _30.000.000 de h!Lbitantes. Seremos ém breve 

tempo 60.000.000. 
· Em todos os tres reinos da natureza temos riquezas invejaveis e inex-

gotaveis·. Estamos fadados a um :grande -destino! 
Eu ereio no futuro do ' Brasil ! Eu ~reio 'na grandeza 'e na prosperida-

de de minha Patria ! Ella prog.ride -! :iill1a avança i EHa será, no .futuro, 
uma NaÇ'ã.~ ~rkt.nde, poderosa, não peia força, que· elia não aspira ter, por-
que eEa :riãO quer ser· poterrcia mihltar. ! O nosso p~vilhão se orgulha, 
Srs. Deputados, em ser a bandeira bemdita da liberdade, da igt).aidade e 
da fraterni-dade ! Bandeira de paz L Pavilhão de uma terra de Í'rómissão de 
uma nova ·Cha-naan,. onde o ·solo,_ a . flora e a fauna, qU:e .Deus nos offe;tou, 
na Rua suprema graça, nos garantem, por si· só, uma ·vida de abastan~ e 
de prosperidadé. 

Patrla bemdHa ! iJ:;~~ra:JI:lÓ. terrestres •! Os erros dos /homens nunca destruí-. 
rào, nem nunca abaJa:rão o ,teu futuro immenso e ,promissot· ! (Muito bem. 
Muito bem •. P(Llmas. o ;~adJor é mlorosq;m~·J1itti3 . feU.ci•tado . ) 
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.SESS.Ã!O DE 22 DE OUTUBRO DIE 1923 

'. O Sr. Octavio Rocha: - Sr. Pt·esidente, esta;rrios· votando diai'!amente· 
credites, -é verdade que com . a!lguma pa:rcimonia, ma:;;_ não tànta·quanta fõr1 

para desejar; e eu aprov~ito a oppor:tuniua:de da• disc~ssão" .·deste .,P.rojecto 
' '. ' • t,!·'• 

para commentar a exposição feita sabbàdo pelo Sr ,. Presidente da Ê,epublica, 
a ·proposito dá sirtU:açào .financeira d~ paiz, e l{da no Palaeío. 'i:i() Go'v&-nó pe-
ran:te a;s duas C.ommiRsões,. da Camara e ·d;o senaidb, 'mandada· pÜbliciu·, para 
conhecimento geral, no "Diario Official". 

E.Jsta e:x)posição, que· lerei ria integra,· pára depoi~ . .o.om:menta:r; é~ um apa-
nhado ' da .nossà situação :e d«s medid.às que o Governo pdz ·~;:m· pi·a.tica e das 
que ·pretende adoptar, ,para remoV'er a actuà~ crise finan:ceii:à. 

"Exposição do Sr. Presidente d·;t. R~publica ~ - A. e~abo~ação çlos orç~
mentos para 1'9•24 está exigindo uma rrupiiia Yi.sta d~ olhos .sobre o momento 
f1nanceifo do paiz e sobre a acÇão dó Ço'vento nestes Í:1 mel'leii .ci;~c9rtidos. ' 

Cresce de ponto a neces~idade de syrit~ese cia súu:;~.Ção d\ante·, de .injus-
tifidados a.larm~ pro,1•.lzidos •por urrm dept~são cl~ taxa cam~Íai.' 

Seria ocioso repetir - todos os meu,s anteelesso~s o têrrl'dito - que a 
precariedade da.s no~sa.s finanças recla:rna ~ attenção do· PÓder r,~gi~.Í~tivoJ no 
sentido ue cooperar com o Executiv~ ~a red:ucção das ·de.spez~s ~ublidEts - e 
vou além - no ·sentido de força.r a admiiJ.i•stril,ção á e~'opomia. 

como can'd!dat~, ca.nhecendo a>S diffículd~de~ " de uma •pbl)tíc:a_ d~ real equi-
librio ocçame.nta·río·, d-isse na minha "pl-ataforma" que "se:r'.ia 'p1'omessa 

. . \ ' . ' ' ' . ' \ .- ' - . 
vã affirmar que, sem desorganiza-r serviços _pU.bU.cos' ion•dlspensaveiS ao anpa-
relho administrati-vo 3 sem a'bandt1nar outr,o.s, neclessarío:S · :.~~ '' nosso crescente 
progresso, seja possível em um só período ,,.d_e Govern'o, aJ.eançar o de~ejado 
equilibrio da reeoeita com a: ·despeza". 

~pontei, o:;ntão, algumas prqviodencia.s •que me _pare.oiam acorrse'lhidas para 
diminuir o "d.eficit' e para augmentar,_ pelo '!!ovo ' d~·senvolvJ.rri.ehtc( e6fJH ,Jmir;o, 
a , receita publica. 

Não tenho do que -me desdizer,' mas tenho que dizer ·o que, e·m \)b{:diencia 
ao programma que me tracei, te~ o meu · Governo feltó ~m' .lJ nie~es, que 
pódem p.arecér - lon~os, mas na realidade são um ' curto espaço 'de ~en:po pclra 
remedia.r e:Dficazmente as nossas diffidulda•d'lS acoumuladas e . n'aturaes, em 
um paiz cuja ancia de progresso não ·póde estar em i;m:Ypo,rção com as pos. 
sibilidades de rea1iza1-o sem graves co~promuis'os fin~rteúi·r Ds e fneontestac 
veis encargos tr!buta·rios. 

Era meu dever, ·ao assumi.r ,a alta administração da ,Ràrmbliéa., p~·ocur>•r 

conhecer, de modo exa;cto, as res-ponsabi.Ji.daCÍ.es da ·Nação e os r~e-ursns do 
I 

seu Thesouro p~ra fazer-~hes face. 
Da.•hi os d8idos que a direcção ·do Thesouro · NactionaJ 'fornecau ao Ministro 

ela Fazenda e que este me transmitti.o em e:x;posição que .lev·ei, ' er.n m,elisagem 
ao vosso ·conhecimento. em 30 de Novem:bro dG anno fü~do. 
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Conlrectàà.:a:ssiní, a s'~{ua;ç·~o ;; o m'J.u. Governo; fiel ao .seu progra mma, tra-
ou a sua di].'e !J ~r!z ... da,, Fe~.triÇ,dio; d.e· despezas· e a de rigorosa a rreea·da.ção e 

i sc~:;:~ ·~:o .r:~:j~6 ovei;riO .'réii\JI,veu, no seu inicio: 

1' leva~ .~~< cb.'riheeii:Íiertt~' do· Conk'resso N~cional a situação .financeira 
q~e n à's l ~~h.fÍ:~·afi.lolÍ',,·~Ú~J d->: h~bi~ital~ó, com ' o seu patrio.t ismo e ecimpe-

enCia con~tit:Ú~C,ioh~l , 1!- .úoÔ:Peri}r ciom o (Po~er . . Executivo pam a debellação das 
' ifficu l dade~ · 'ciué : rib~ · aÚ)rrn.eri~~; 

2' fõ~ier ria,:,rudirtin'Í'~ttaç~ã.o prlb.Jica a mais rigorosa eco.no~i:a., o ·1 ue se 
, ·_ ~ •'. '' : ' " · :. '· ! . . -' . -' ·. .' 

em consegü:d'il;"·g.raÇà$ ãs o'r·dens· .'ne~te ·sentido executadas por todos os mJ-
i ~.terios, jricl~~iv~ ; lCom o am:oveÚamerito de a<ididos no pr:eem!himen t(;· de 
·agas em ~gos:·,plibli~os, fuct~ que sé verifiicará no ex>ame d~s proximos re-

. '· • • ": t, ;,• '' J • • ~ ', .' .' }' .'• :.<: , :. L , - • • 

atorios e dóduiJ1ehfos <i.l~e ·! ÔS i:imtruem'; 
3", ton):~ ~~ •. 'h:i;i-Ís ': ~-f~ici~.~te~ !)ledidas ·P"-'ra que a contabi:i:daà <~ do ThP-

ouro fique' ·em dl:à;. pe'rmiÚi~do .a:o (J;o~er~o um raptdo co.r.'hecimento dos 
ala.nços . ·éili: :· recei'tâ , : ~ d:éS:Wza iie ·:~da ex€rlJ-ici'o, como dição é! e uma segura 
o!Úica firtarib~;~~; f râbal'hé já e·~ptéhend.ido sob os melhores a u&piclos, com,.. 
oi o· do t 1ii8;ft:Ço' :d:o ~iiin,ei[o: sêmestre· deste .. anno. 

4', pugti:i.,{ :~:elk). veidá:d:~ ·dos o.rÇaii).e~tos da· RBpublica, pat·a o que o Mi-
lalro d~ Fa~nd~ drga,nizoÚ . ~ ÓqiJ:irnifls'ão composta de membro~ do Con'-

tresso Naçi,O:nJ;1 .. e. de runcc)onarios eqrp.peterit es de dada mi;m<;terio, afim de 
em exani1Íi3:r'e·m ·\a.$· ';.Pte'J(isõ.es· .da r.eceit a. e as· verbas da despeza., sem omis-

·&s e sem•: a4iiih.~i:.dja~. que são a ~auOO: de um<~, falsa e pernic.iosa a.predação 
]~ orçamentq.· Ç\a Rep'ubUca. 

Impostos <iuê · nã.o J?Ódem ptodumr a renda deseja·da não devmm figurar 
or" tal renOO: :'n.frec~ita,: .como tei:n acont~ddlo . 
~es·p6~.:· de~~ .: dc- :G.r~t~dâs _.pelQ ~ Poder LegislatiVo, não podian1 c~eixa~ 

~e ser menciq~a~'s ~~ Iiiopbsta' do . Gov'erho, cqmo se tem feit.c • . 
Dahl, q~~n'ba, á ·de'~p·ei\1-, ·um augmento apparente na propo&ta . augmento 

QUe exprime uma sit:uâ'ção .,;éiz,z~ qu€ · Ô ·l)J.·eU · GOv~no emcontrÓu . 
.. Poder:ia;, . J1ess'e ·aug:ment~ apparent~,. citar a inclusão 'de verba para a 
elhoria 'd!l'Ílr'eta'~ ·:de ' vencimentos .de f~ncc-iomu:io's, para a man utenção de 

scolas sub;vên~o~_das IJ'~S Es·ta:.dc;s ~o Sul, .pa:ria rea1izaçlio rle serviços con-
·ractuaes, etc . . . c'úJo custe'io ·era, até .então. feito por dreditos extra-orçameri-
arios espec!a~ ou. ·ext:raordinarios. .\ 

Além ·diésq; . -de accõrdo com. a t€chnica da fei.tura dos ort:;ame:ntos , pro-
·urou o m'e~ ' Gov'é.rno ~àot~r · ll.s .. verhas: da despeza ordinaTia com as quantias 
erulmente n~ces~arias, cujas ··dafkiencias têm stdo ciobertas p.or creditos sup-
'Jementare8;, •que, se illudem ri:a votaçiio dos orçamentos, não encobrem o 
'deficlt " de ·. cáq~ : e_:i~:erc1c.ió, á~sim insinc'eramente mascara-do entre , uma re-
ei ta optimiS'IÍa e ·umi;L despeza sabidament€ inferior á verdadeira. . 

A vantagem do pr~6e.Sso a:dol}tado .consist~ em mostrar aos legis'ladores 
realidade :da ·~HuaÇãÔ do Thesouro .para que elles vejam que é preciso res-
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tringir a despeza ao minimó necessa.rio, obra. .para, a quà), ; ~c.in:tar.1 com 
decidida collaboração do m~u Governo. 

,5•, velar . pela rigo.':~sa e ·honesta arr.E'!Cà:daçã:o dos .,imp'Osto.'s, c~mtb~tend 
em todas as suas dlont es a escandaD.osa evasãq d~ r~n'das· •.. ~~ o': que BAO]I 
medidas s evooas na esC' olha, remo~~.ó. e , dest~tuiÇão . dos fu;tiooionarios tL~M.el 

· s•, auxiliar o des<::>nvolvimento , económ~co c'ió piíizi com~ .'b~~·e .unica, 
sua restauração fina11r.eir~, par4, o q:uB· o. J}irverno 'acio:Pto.u ,. ·~~tre 'outras,.u 
seguintes prov~dencias : 

a) '·prover na medida da s P.ossibii1dades. ad:ua.es .'e . com : a ' p:resteza nlll 
sivel as estradas .de ferro Centr~l do Brasil, ~e!ÍJ~ W~st~~h· ·e ~oroeste, a 
1Itdis'pensave! material uara o tràn.spdvte da .prÔ.ducçã~; '·' .. . •, ,· . 

b) melhorar as c.ondições administrati-vas do ·.Lloyd )l:rá.síaeiro·; 
c) fundar o Banco IGentr.:a( ae.. Emis~ã.o ci .:R\l'desco~~~. ··:~~~p.~~ld.o 

á.<:! ~missões 'do Thesouro, ab.ri_nd.~ v~vulas á p-i~cii.illà;\:ãÓ db~ d~positos bamn 
rios permittindo grandl• extensão de credito 'âs· i·~d{.;,~tr~ ·"do . paiz; 

·~ relação ao~ tra~sportes ferr~-viil;~i:;s., j~ ;Q• G,()y~rno ~o.v~d~~·oiou qu. 
to á E. !F. N~rooote e está próyid!1n:cifl.ntto q ti'il.n~o á 'Oen t:r:l\;1 •do ~Bra~il e 
Great Western. · . . . .. ' .·< . • 

Em relação aos transportes mar,itinios e~: fi~vi~~'s, á.. c~r~o·.:~o :~lo;Yd,B 
sile!ro, o Governo vai, conw prirucipal interessado na empr:eza···!job todos 
aspectos, normai!izando o ser~iço, de 'm'odo ·a, , tor.nal._:~ '· eff.loi;«~~·~: : sem novo~ , 
con:tin~os eircargos para o Tbe:Souro., . . · • '· ., .. 

Quanto ao Banco Emi·s .~or, esbâ. fl.\rrccion.a:~çi.~. no.s rigQ.ro,jjog' moldes de. 
- · I.- . -. . i-,';.: · _ . I . 

orea.ção, nem o Governo consentiria que· fossem desvirtuados .os· f ins da :n 
creayão - o que seria um ocime, .Q.U,~. :-não cóm~ebt~riam o GÔ;,..e'r,no e sdmi 
nistração tic. Banco. 

O fa<tto mais impr·P.ssionan,te tt>ara a ·~a~de. massa e P'ara todas as eliL•. 
p!'oductoras é o da depressãt• OaJ!1;bi3il ., ·· 

Não ha como procurar sua ·causa> embora. oy,tros fàctoJ1es ~~~sam D' 

influir sem decisivo effeito senão nas .relaçõ•es de credit.o ·e debiltÔ da'oolan 
irtternacionai. 

~a;ctores de debito, a·lg'uns ·permanentes, alguns tr'l<o~si(Orlqs, 
at1tuaes, outros remott.l' - mas com •effe1tos actnlit.es - · !3-hi . El!JtruO, 
de todos ' O<S que :con!hec.em ·estes deHctLdos assump.tcfs1. 

Não é possivel •. por ex·emplo, a repatriação de éa;pitaes e:rtrangci~s i 
vesti'('los na;s estradas de ferr<o Auxili.il.~ e Rêdie {;ul Mineiva, que cou:·litn 
pelas encam~ações feitas, um saque imprevisto e extralX!dina;rio contra. 
possi•bi.Jida'des n Qr-mae.s do m ercado camhial ·e:, com a ·natural. t:~P,;et<;:ussão 
annos seguintes áque'ia s ençampações • Nãq é p0$Sivel ~e.Soo·np.ec·er os ~n 

car g os de a oq uis ição <'tf' vultosa somma de ma;teri8.1. . parâ ~r~nde~ e '· li'rel,en 
d!men'tos realiza.dos e em andam·ent o . 

Não se pôde defxm· de le·var em corita o onus de juros' àe . h i;)V(}S ' mp 
tlmos da União, da Prefeitura do Distrldto Federal e dos Estados, •, ,nuln 
f.obre a taxa cambial. 
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A,Ccresc~.Pt~~~e'. a . taes ·faç!;tores de debHo não enumerados os communs 
~· . 

'[lilltes; os (J,Ú-e l'ésu1ta;ni ·d'a natural retençií,o do "stock" d a vaJorizas;ão 
~ M:fié, que g~Í'a,:,_te Q , emp-resUmo de :E 9 .000·.000, cu.jos serviços de juro e 

amot·tfmçt'i.o ·s~· . pa.gos pelas v~ndas parciaes do r~ferillo ''stook" e não será. 
· ~ •1 enccintiaJ'; as "i..uiw,l • fut bai:lc~ da . ~os.sa taxa oo.mlbial . . 

o Gover:qo· ;teve .:iéde~s1Cfa_;<1e, , para defender o producto, de retirar de 
1\'!Ulo um consid:era.\·er nu·~ero d~ S!j,ccM, ·de caJfé. Sendo este pro dueto a 

ol.s. importa·nte fonte de camhia.es.·corrt que se abastece o mercado -para as 
as necessi·.dades' mo~etarias. do ext~rior, é'·. evidente que a.queHa fonte se 
t.·lnl'[lo porque a~ JeÚa.S dO çafé . foram su:btrahidas á.s praÇa ~ra serem 
etLkt~s direo~en,\e aós ~anqueiros em .. virtude do contra:cto. 

E' certó .:!~~e. a e!'ltra'da do our.o, produdto do emprestim<;> eLe :E 9.000.000, 
fl\lt.kJou o, ~:J:·mbip, m~ tai -bénef-i~io foi feito _l}s tax;as do anno ·de enrpres-

prejuizj) natural .e manifesto das taxas do corrente a.nno. 

Sendo superior ··a. 5.-000. oo·o o nu!llero de saccas de ca.f;é ;Ldquirido ~elo 
v~rno, não ·.pocli~ dei~ar de s~:ç. ~T~~de a infl'uencla da. OP!'Iração sobr~ o 

lliDbi(>, no sentiJdo . da baixa,, operação que, elevando a.s taxas no anno do 
m)l re.stim.o, fel...as·:·ibaixar quanldo 'h café passou a ser vendi{l.o sem fornecer 
.mbl:~ ~~ ao :mercad~·. . ·, . · .. 

Além disso, o "·deftc!it" das no~sas- c1mta.s , inter·nadon-aes no período 
as;liin . p6d~ ,ser deteJ;Irüniu'lo :' 

r. ComprprijiS{los (ie _pag<tmento em ouro a que nos 'obrig(l.rnos: 
' l ' 

tl Valor dàs mer:~àdÜ~Ias ... ü,itpprtàdas pelo Brasil : .... . · .. ..•. 

) Serviçó nor~f!i de 4ivi4a.S e do _flagam~nto ·de pess.oal ·da. 

:E ~12.290.000 

União', dós Está(ios e .- do,; IP1,1Ij$Ci'pio,s, no exterior......... :E 56.000.000 

Remessas -n-orma~s d~ emp.rezas privadas e de pa,rtjcula.r;\lB :E 60.000.000 

) Remessas eirtraol"dinàz,ias feitas pela União (resgate ante-
cipado de .titulas externas e e:nca.mpa.ções no Sul),. . . . • :E 9.100. 00~ 

'1'iltal. , . . , .. . c: •.• . • ••••••••••••••••••• ,, •• 1:E 437 . 390 . 000 

A somrna acima r~re-sé. apena-s ·ã parte visivel, que pôde ser deter-
ina.da com allguma .approximação; ha ·wuitas outras paroe!Uas, porem, -que 
~minaremos m~s t~e. . . 
mm conzy~hpartiqa, como entradas de ouro no palz 9-\!.r<Lnte o mesmo pe-

iodo, ha a not~: . 



·r. 

·rr. Entradas: 

a) Valor da nossa prod~cção .eX:por4t.da . .',,, . . : . . . • , •. • . . y ,, . ::fl, 3•64. T7U.O 
b) Producto bruto de todos ' os e~p·resti:úl<Js . - rea:Ji~ados .pela· 

' . ' I . . ,. • • . . . , ' 

~l).ião, pelos Estados e pela P~·efeiturà. do Rio ... ·~ . ·. .. . . -.! 39 .~00tJ 

-.;. 

O que tudo smnm·a .. · .. ·'i . •.• ·'·';~·: ., •.• ···'>"·,. ,·· ,,., •. . '•:• . .. ~'fi ~03 .77t. [( 

Assim, a · paorcella do "deficW' 'd~ie~pinaVei cÇ>rh aigú.,rn.~ · app1'0Ki 
foi de ;t 437.390. 000-;t 403. 770; QOO:::::;t3Z •. 6!2~L ()00 . . . . _ , 

A outra parcella, ist·o é, o invisível; que ê. •errori'ne, ' '·não. pôde ser d 
·• . . . . . . . .. " ·, : . . . ,·;~ :, / ,;'.;-. . , ~ " I 

mi-nada com tanta segrurarrça. ·· · 
Ha, porém, a consotd'el'~ os se.iillrit es ~ ~l·e~eittos ;_q:ue ;;. p drri,põem: ' 

. ": ;.~ \ 

a) Diff.erença entre o producto bruto e o _liquido do:S .. emptes~ 
timos externos, màis ~_ou menoso.-,r:·:• .. . ' .,". " · ·: • •.•. ; i:.'.'• .~· . ·:t L •ltl4 . ~: 

b) Compra de ouro das .nossas minas cujo :pa.g~erito :t:ói.: fflj t.o\ 
em Londres, adquirindo q. Goyerp.o. Cam.biàies. na - ~pra.Çà : 
e guardando ouro ina.otivo na Caixa de A.m;9~kçã.o; : ·. 
cerca de ....... ~ ... .- .... · .. ·•.· ..... <~- . (.i:';:~/·.~:~ ~~- ~.:; .,.; .·. i •. · • : :\··{·;;·~~:tf~:>~'/ ~ '· f: ! ,1)-CJl.. t 

<:!) Valor de merOOJdorias entra.das nos contra:t>a,:iJ.d:os;. s'obretu:do·:. 
nas fronteir:as do su'1, nunca menoo,' s~gundo•.: 4I~ulos 
feitos até agora · de ....... .. . : · .. . ..... , . ;:., .. .. · . .. , . · . . .. . ::.::,i. ·.- . ·.· :f L DOO. 

d) -Resgate de parte de suas dlvida.s extertias· pelos. Gov·ernos 
de Minas ·e do Espii-\to Santo; .... · . . , • . , . . . •. :;,;;.' ·.~ .... . ,: •• ,.:.· .. :'f .. ...... .. .. 

e)_ Remessas feitas ~el~s Coloni.as e::kt~.arili,;ei~à:s' por cohtà ·. ~ii. 
grande quéd~ da lira, do escudo. ~ . d~·:fJ?~iiciJ ;, ·e~.·.1Íl4o.. _f .. .. .... .. 

f) Remessas Deitas pela colonia italiana; ·ém 1919, · quando. foi: 
' , r ••• • , ' 

aqui tomada pela colonia respectiva graride i>a'rte · dei .e"P:t~' 
pre·stimo então langado pela : ltalia . .. ... •:t ..• ,;~ . ••• .. ~ : .,. !. .· .. .... .. . 

g) Compra de . n:iarcos em virtó.de : da baixa {!;estes; avaliadia 
em um inquerito •f.eito nos bancos da praçà· .. . .. _; .. . .... .... ,''r,:·, f. 

Comq se vê, não é possível. determinar ~orÍt e::kactidã.o;: inesmo mui 
relativa, a importancia de todos os ele~entos ,;n~it6io~iJ:d~s·,, afóra mui / . . '.' .-.. .:, ..... :·<· 
outras imperceptíveis. .. .. . .,. . 

Mas, em vista do exposto, pôde se teor absoluta : 'cei:'te~:{<!.~ . ·que 
rool excede de ;t ~0.000.000, isto é,. de :mais Çle 65 ro/o ·d.O vaJ.or 'ánnual 
de toda a nossa exportação nos· ultimos quatro ' Íu;mõS·! 

Hn. a obs·ervar mais. que o Governo act.uai t~ve' i-teces~;i.d:ade bn~ 
e inilludivel de pagar, 'no corrér do aimo que pa.ssà f. ú .ooo.ooo a 9Aol 
do café e mais :t 4.000.000 d~ letra a resgati!.T) ,.-pf!:ga.IDe'rÍ.FÓ que tendo de 
feito em prazo curto ainda mais contribuio P:a;ra, a depr!Js~ão cambial. 
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o pagamento das :E 13' 000:000 referidas deve .ser addtcionà.do ao de!ioit 
de. t 50. 000.000, sommando .todo o 'àeficit cambial até hoje --' :E 63.000.000 no· 
;mínimo. 

Diante da situação, cuja· aggravação •era facil de prevêr, e dada; sobre-
tudo, a existencia do . ·co~prorrÍis:w· ·de f. 4. 000.000 do Thesouro p.ar3; com o 
Banco. dçl''. Brasil, que ,conta:.ndo· com o seu resgate no vencimento, sobre elle 
f-izera s~qUEbs .· pÍLra o :ext"erlor, delibirou o _Governo tomar ainda as seguintes 
provid_encia.g : 

a) rE)servar · para o ·Thesi>ux:o os vales-ouro do imposto de ' importação, 
abolindo a praxe de 'Convertel- os em .papel em favor de t•erceiros, para habi-

. . ·-
litar •O Governo ' com o numerario, ·óu~o; · necessario aos seus comp·romissos, 
sem entrar 'nó ··mercado cambial; 

b) <enviar ·. einissá~io . .de sua cónfianç,a á Europa para a.Ssentar meiOs de 
conjurar o ' màl; máó gtia.d·o· l;l.S., difficuidades do mercado morieta'rio no mundo. 

Esse emiss~lo Ieyou : tamMm a inc1.1mbencia de pTomover. duas modifi-
cações rio contrato ~e ·9.:ooo.ooo esterlinos, paTa _o café. Feito para liquidar 
as operações _ ~- :ri:wnÓr prazo; désÜJ:?.adas á ·compra do café, tal contrato en-
cerrava duas , ·Cla:usulas . . que ao Governo pareceram on&osas . Uma d-ellas 
prohibia em absoluto e·' e~quán'to · .. hduv~~se um titulo da divi.da em circula-
ção, isto é, por dez ann"Os, 'toda ·e qualquer OIJ'8l"ação de defesa do café que 
não fosse ·>:feita·. por ir{termedio do "Comité", ou, antes, d~e uma casa com-
missaria que o .. r~preseritava. 

A outra cl<ausula estal!,el!!Cia. ·que s6 depois dos dez Dnnos pod<!a 0 em-
presUmo se~ .r esg:;t,tadô, ficándo o )p roducto das ·veüdas· do café 'depositado 
em poder do:;~ banqueiros para ser. ap-pltcado ao ·resga:te da ·d:vida em 1922 e 

' ' . . . . . ' · I 

pagando o Brasil durant~ esse tempo juros de 7 112 ~~· •3.0 .ann•o, quando T(l- , 

C€bia. apenas 3 ~-~~ de j•ur.os pelo deposito d~ ·à1nheko p'roven 'ente .çl:as vend~. 
Taes clausulas .:~li-6: pÓdia'rn :subsi-~Ür, ;i>or. prejucliciites a os interesses do p3.·z, 
e o emissrurio . foi' á Londt:es p!~!tear tru:nbem um alteraçãc contractual ne~ses 
dous pontos ·:' 

Levou o emissar.io, <;oin,o credericiaes aos nossos banqueiros, além ·de 
apresenfação do (royerno', a platàfonna..cbrn q~e tracei o programma de meu 
Governo .em M i11.as, os , d.ocum~ntós so~r.e a execuÇão cia~se v.rogram ma, a 

. plataforma corri· .que fui candid~to á iPresidencia · da R epubli ca e outros eie-
mentos que . . permw:iâ~ julgat d~s p·rop"Ositos do Governo na dir ecção dç· 
paiz. 

Qué andou. o Governo bem inspira do e que a prov 'dencia if·oi .pr ovenos" 
resulta dos telegi"ammas· que se vão· ler. 

Hoje C\ Bra~il estil.: .livre para culdà r .. por si. do~ defesa do café e h abili-
tado ~ J·quídar, sem a demora dos dez a nnos. o emprestimo de nove m :IIiões. 
que at.; ·o fim . deste anno poderemos res,gatar .. Fo', sem oduv~O.a, uma victo-
ria a1can.çada!·. para a · qual:. é justo sal 'entar a boa vontade d~s nossos ban-
queiros .. 
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São 'estes os teiegraroma s supra Tefel!ide.s: 
"LondPes, 2'4-1-923 , ~ Devido ausencia · Rotschild só h ontem :pude obter 

primeira entrevista que durou duas· honis. Autpr.Jziyu~me a assegu rar ao 
Governo !>Ua rnaiOT boa; vontade :e SY1J1PÍLt~ia po:i·ii ··tei):\ <!.Gom•panhaclp seus 

' . ·, . . ' ' . 
actos com i.nter{lsse e pensa que um Pre,sid~te . .q-ue assim: c<'>meça tem di-
·reito a todo a~xiliÕ. As conqições eqrop~as são ·q:iiffi.cieis. ina~ ,:vão est udar 

a proposta com Barlng, Schroeder.. I~to •q)lamtp. ao cre:iita· .para. f~vereit·o . 
_Quanto ao contra,cto do café p:r:oniüteu remover. a s: difficu1dades que es tive-
re~ ao alcamce •dos ):>anqueir~s 1n~ ~es~e pfirtic:u11!·1' M ii e· e~1:r~·á' sexta . 
feira pr()Xill)B.. " 

"·Londre!!, ~5-J.-~2·3. - Pel~s cppveri!JB!:i :b.on)iem e 'hoj~ yejo pbss'l•i! 'Ja.-
de obter 3.000.0(}0 sendo 2 .000 . 0011 p•agavei.fl á. vitas' ~m feverei-ro e :J._ ,OúO .liOO 
em Irul-io , :E)spero alcançar jvro;s ',~ oommi•ssã,o 2:, Reembolso pejo saldo de 
lucros .do café c;:t+So estejl'J., çomo espera mos, .vendido. tbdo pu quasi todo até 

julho. Caso cpp1:rario, ljqJlí& ção ,q.té 3i de P.ezembl' O. No ootado .:a;ct ual do 
nosso ~rcaclo e.cho muito bQ;:L. pois mesmo· n>!- 'byPOtp\lse · pmiç.o·. ·prova Yel de 
nã& liqJl~da!;ão ·do caifé a~ia · ditl'ic.,Udades prem€r.tes pf~.r-a ·::méi·}lor ·'·poca. 
Agentes affirma.m que neste momento se,melha'\1~ ·noe&qc:_a: .exige d~lles ;;r,.n-
de esforço ; e si chegarerP, obtei:·a.ecü:t:'à,Ó. :O)ltr<os · b;anque-iros ·•~? ·perinissfi,o The-
sour0 inglez aconselham a •acc·eitar deante d<J, t.ncerteza situação ;a,q'ui. Logo 
tenh~ sua; resJ,Josta continuarei . Penoo i;•eman.a p-i'oxlma che~<n' s.!'>~u,ào f inal.'' r 

"JloruéLres , 31-11-92·3. • ·.;-,- Agente,<; t elegra.pha,J,ã,q d;rectamente pr:iposta 
pos~!ivel actual n~<>mento. Considero a:c~eiu;:vel ; ·p~i1;; , .. pela: atti-tude imprensa 
hoj-e pen.s<el não obter proposta: alguma. Questão divida Ingláteúa ao~ Es-
tados Unidos ·do Norte a~eaça Úchar inteiramente . mercado já ,di.ff.icll clev:do , 
situação poli~tca eurol)éa. Esper0 obt:~ unw; boa s.o~uÇão para.· con tracto 
café, ,pois tenho conseguido ·l110diftc.ar. bwstante idéa:S :·d.~s J:íanqueir a,, rom 
minhas exposições escriptas e d:scussões ." 

A missão do delegado brasiieiro .encerrou-se .com . .extto; ·graça s -ar: qual 
' ' . ' • l - ' ~ ' ,, • 

., •a recursos obtidoe no }ia.iz põ.d'P o :rhes;ourp hà,õ-'HaT.-s.~~ .Pa-ra cump1:i ': suas 
-obrigações urgentes no •exterior. 

No que diz res:pe.lto á11 difficulda,d<>~ ifinark.eira.!' , "' ârs difrículdade~ cam-.. . . ... \. ' 

biaes do momenw, to1·~m estas as p i·ovidenc·ias· ·q.ue o G ovbinp. j nlgou ctever 
e . pôdl' a daptar. S i. entretanto, as Com~niàsões de J!':na nças do . Congr~sso 

tive_rem outras med~das a s ugg<e·r'ir oü o Çcmgres iío outros remeçlias a r~cei
tar, o Governo estará prompt0 a exam inal-e.s .. tão s-i nceva mente emP•.' nbado 
está na . d-~beUação da cr:se. 

Não pod-ia o .Governo :pensar ·em amparar artiJ!icialm.:.iJ.te .o camb:' '· vor-
qne -considera essa .pratica mai's funesta do que a pvopria baixa e po,·quc 
nã,o lançará 0 Thesouro -em aventuras . 

'l,'am'bem não cogitou de emprestimo' .externo com o exclusivo intuito de 
melhorar o camb'o, 'po~ julgar essa politica perigosá. sobretudo .em UPl paiz 
de moei!a .sU:~·eita. a .constantes oscillações e saldos · d.es~ávoraveis na ba l nn~~ 

jnternaciona l. · 
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Por ultimo, não devo encerrar esta ·exposição sem aceentua/ que a Pre-
feitura. do Districto F'ederal muito concorre para aggravar a . situação 'do 
:J'hesouro· Nacional, sobre 0 ·qual l)esa constantemente na sus tentação dos 
@cargos -de . sua divida .. Ainda agora. nesta· phase de gran~es •ap·erturas para 
0 Th·esouro, estev.e- •ella na .imminencia de não fazer a provisão de ~-undos ne-
~essaria ao serviç<;> de amorti=ç~o e juros de um de ~&eus e1nprestimos .ex-
ternos, o que te•ria succedido si o ·T·hesour·o não deixasse ·de pagar ·dividas 
suas para soe correr o credito do. m'llnidpio por ·elle endrossaJdo. E' pubUeo e 
notorio que o orçamento da Pr·ef·eitu;·a vüv.e com uma despeza superior, em 
muito. á .~ua receita. que não póde bastár á satiSil'ação dos lieus •encargos . 
Em mensagem dirigida ao Conselho, já o Prefeito chanwu sua a:ttenção 
para 0 caso, mas nenhuma providencia foi tomada até ·hoj·e. E, como, Só 
~gora, foi de 11.000:000$ o sacrifíCio do Thesouro, ·dev8mos re<Llçar o facto e 
lembrar ás Gommissões a conv:eriien~ia de u:tni medida ·QUe integre a Pre-
feitura na ,possibili•d:ade de sattsfazer por 1si s·eifs enCa.rgos financeiros "' ~1-

berte o 'Thesouro Nacional ~ outro" sacri.ficios talvez insustenta veis pa!l'a o 
futuro. 

Tal med1da parece ind,ispensav el , quando .se vrocura pôr or<lem •nas 
~inanças do .paiz, ·e eú fÍLl tar,ia · a um dev·er se não usasse desta lingu agem 
para com as Commissões . 

Quanto á máteria orçarnentarta já vos disse a que · deveres e t ntuitos 
obedeceu a pnoposta do· Governq .' Tudo indica a necessidade de córtes séi-ios 
J(as despezas, que só o Gong.re~so póde rea.JizaT', para .0 'q u e cont.M'â co111 a 
c~llabo.raçãio d~ Governo que outra .. c~usa não des•eja sinão desarfogar a s~-• ' . tuação - para ·quEl' ·o pa.iz .possa progredir , 

Precisamos aoccumula,r provisões, ·dresde já, para Nitomarm-os, em 1927, o 
pagamento da arnorN21ação ·e juros da' divida que 0 tunaing de 1914 deixou 
em suspen;;o. 1Só 0 serviço da divida externa nos custará \0.000:000$, an-
nualmente. . 

E' prudente .considerar a.inda. que 'a nossa receita, papel, arreca dada tem 
sido até hoj.eo 1nferior. a 600.000:000$ -e que. a receita, ouro, calcula da eim 
~0.000 :000$ produz1rá a;o cambio aJctual, 400.000:000$ ou seja um total de um 
milhão -de ·contos, com os qUJales. teremos de dlazer face a uma despeza que 
tem sido, •SÓ -com o pessoal, de 580.000:000$, com -o mater ial, de 250.000:000$ 
{)Om os ·serviç-os da. Çlivida, de ·réis 450.000:000$, e que é -representada por u111 
total de um milhã.o e duzentos mil contos! 

Seda para ·deseãar •que, ao ménos .por aJgum tempo. nã.o se ,projectasse 
despeza nova, sem creação de uma reee:i.ta •correspondente, pois só assim 
marcharemos para o ·equilibrio necessari·o dos -orçamentos e para . a sa1l1s-
fação integral dos -cornpromi•ssos -que aff.ectam a honna nacional, 

Para taes objectivos · ·estejam certas as .Commissões, o Governo tudo t em 
feito e fará tuCLo ·q•ue de si depe_nde·r. 

O Sr. Presioonte da · Repub.Uca declarou logo no principio do documen t o 
.que •aca,ho de ·ler: p~eiro, ·"-que 'O Governo-, como providencia inicial , deu 
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conhecimento a 0 Congresso Nacional da situação fil:ui.neeira em que nos 
achavamos, afim •de habil: t a l-o com o .s:eu patriotismo e competencia cons-
t!.tucional, a >C'O~perar com 0 Pod-er Exec utivo pa;ra a debellàçã~l' das difficul-
da.cles .que nos atormentam." 

Quanto a e~te prlrrieiro item, penso que · rn~itó bem agiu o iPoder Exe-
cutivo, e era até de seu deve·r des..cre'ver ao Congre-ss'o _Nacional a situação 
·do Thesouro no moment~ em que iniCiava s·eu. governo, sem que isso pudesse 
off·ender os melin-dres de quem ·que-r -que f-osse . ' . 

.Segundo item, "fazer na admi.ri.lstra;ção publica a mais ·rigor:osa eco-
nomia, o que se tem consegUJido: graças ás ordens né:;Í4 sentido €)1:ecutad~> 
por todos os ministerios, inclusive cóm 'o apr-oveitamen-to d.e <J.ddidas no 
preenchiment o .de ·vagas em cargos publicas, ·:eacto que· se v-erificará no exa. 
mé dos ·prOX'imos r eiator.ios e _docu-~entos q,ue os instr.uem'.:" 

JD' tambem verdade que a adm~nistração publ'íca tem procurado fazer 
.·econo;nias .. Apenas é de larrtentar. que essas .economias não t enham s!do rl-
gorosiss.imas estendendo-se ·a todos os serviços p·ublicos que· não fossem ab-
solut amentE> necessarios á vida nacional . 

Ha varias abus os em serviços sumptuarios, que precisam ser Temovldos. 
Concordo plenamente com o se·gundo item ·da exposição· do S·r. Presidente 
da R epubLca; a penas entendo. que S. !ÉX. 'devia, ir além na sua attltuM 
financeira, · de modo a não p ert'nittir gasto~ ?e ordem. sumptu•arja_ 

]tu me limitarei a annunciar que v~rias re-partições de Estado, inclusi-
ve .algumas cujos fins sã,o inteirame-nte. 'burocrlüicos, tee1:n comprado au-
tomQveis, nos qua es rodam seus felizardos tuncCionarios, ·que por S\)'melhant& 
procs-sso obteem c'onducção por ... conta -do Estado ' 'O _· q~ co,.;stih.J.e verdaaeiro 
abuso .. 

Reconhecendo que_ a. a dministra ção t €m sentimento!' do . e·conomias, la-
mento apena s que isto não s.eja .intm'preta d.Q .de modo geral, por todos o; 
fu n cc'anar'ios que .formam a machina do Estado, para que esSfiS ·economi?.s 
venham a ser ·rigorosas e definitivas. 

Quanto a o ·terceiro item, "tomando medidap a!' mais: e,ffic1entes para que 
a ·contabilidaéLe -do Thesouro fique em dia; permittindo " ao Gov:Mn0 um .ra-, 
pido con hecimento d·os •balanços, da r-ece-ita ··& despeza. dõ ca.da exer·cicio .... ' 
é vei'da.c1ee sou o priméro a afiil'1Ilar que o Governo neste sentido tem tomado 
medidas serias, canto que tem· obedecido a 0 ·Codigo ·de. Contabilidade P ublica,. 

que foi regulamentado nos ultimos di·as ·do G~verno passa·d-o, . creando taui, 
bem a Contadoria da Rep·ubliea, que est á prest'ando relevantes -'sen'iços ao paiz. 

O quart o item, "pugr;ar pela v:E>rdade dos orçamentos da R eppblica ... • 
·NeAte item o Presidente da Republica declara que a proposta vinda ao 

Congresso par:e~e av-u ltrudissima porque consigna todas as .d('spezas eflt'ectuadas. 
Quero discordar do criterio adaptado neste ponto. Os novos -orçamen-

tos não comporta m apenas a proposta real feita pelo Poder E:x;ecutivo con· 
signando todas as d€spezas que se fazem actualmente, ,isto é, despezas ln· 
dispensaveis ·e ·desp.ezas smn.ptuarias . Não quero , c;oncorC.a1~ ·com esta pro-
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posta real ; enwnd:o que cabe a· nós o Congresso Nacional, d'azer uma rigQ-
rosa. reviáã 0 desta proposta. Quando -discu ti o orçamen t.;. tive occasião de 
apontar verbas a bsoluta=ente sumptuarias, das quaes poderia mos abrir mão, 
inclusive aJqlllellas referentes ~ represent:a,ção de ·gabin~tes. de m·inistr o, ver-
bas .pa:ra conducção avultad!ssimas, .c.ónsumindo. talvez 10.000 cOntos q;>or 
anno só com os .a.utomoveis -oílficia.es qa :RBpublioa, que representà.m um 
verdaide:r-o cancro ·para o Thesouro Naciona l. 

Penso tambem que Q·Sr. Presidente da R epublica devia descer um pou-
co ma.is a ·detalhes neste particular. EntendÓ que o m-omento ,não nos ~r
mitte manter a machin:a do Estado tal como · est~. J~ a esta ·hora devería mos 
estar legis]:and:o sobre o magno proble ma orç.a.m enta.ri0 ~ sobre as m ed!da s de 
ordem geral, que se impõem.. 

Propuz ·á Ca;mara, em discurso que fiz no inicio dos orçam en tos e que 
- aliás, não reduzi o projecto vou dizer a V. Ex. immedhtamente porque, ....-:. 
<Ue encara ssemos de frente o problema .do funccionalisrno; é o resolvessemos 
·porque elle é na · minhr. .opirJão o mais seno dos gravames dos or çamentos 
da Republi{!a. 

O Sr. Presidente, na sua expos:ção, fazendo o computo geral da des-
peza, alarmo~-se com o algarismo de 580.000:000$000 que não foi attingi~ 
do até agora na receita apurada pelo Thesouro, para se effectuar o paga-
maP.to do funccionalismo pubÜco. 

Não é curial, portanto, que para mantermos o orçamento real, quer 
d'zer, um orçamento com as despezas todas do exercício ali consigna das , 
continuemos a gastar toda a receita com o funccionalismo publico. 

E' co~tra isto ,qllle reclamo, e venho · rec.lamando. Não formulei proje-
cto neste sentido. po11que não sou insano. Não iria ·propor em um pro-
jacto de . lei, o córte ·do funccionalismo, !lesta ou naquella repart ição, quan-
do, de facto, não conheço os serviços publicas do Estado. em suas mi-
nucias, e não os conhecendo eu poderia nesses córtes incorrer até no pe-
rigo de deixa r determinado serviço com maior numero de funccionarios, dando 
a outros mais necessarios, menor numero. 

E' clll.l'O que precizo de informações do Poder Executivo e por isosso for-
mu1ei meu -r equerimento, perguntando ao Governo qual o numeru de func-
cionarios existentes e quaes os carg·os supprimiveis. Até este momento, 
porém, a Camara, nem eu, recebemos a>! informa ções soLicitadas. 

Quero, por tanto, discoroar dos conse'ihos dados .pelo Govérno, dec.la-
rando que elles não bastam, não são eufficientes, ê precizo uma medida 
mais radical, em m ateria de córte orçamer.tario. 

Quanto a~ 5° "item" da exposição, ê verdade que o Governo actual 
tem arrecadado as rendas publicas em maior quantidade . do que o Governo 
anterior, e que o processo de ' fiscalizaçã.o está dando resultados . Quanto,. 
porém ao " item" 6•, a.s medidas alvitra da s pelo Governo, para auxiliar o. 
desenvolvi mento economico do paiz, .eu quero ahi fazer, a resalva do Banco 
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Central de Emissão e de Redesconto, de cuja fu~dação eu "dis~orde! , vo. 
tando . nesta Camara,' contra o .projecto. 

Como quer que séja, por·ém, ha ou~ra;S medidas alin'hadas pelo Presi· 
dente da Republica, sobretilldo da que se refere ao tranS>porte, medidas com 
as quaes estou de pleno accôrdo, e creio que toda a Nação, p•orq_uanto, reaJ. 
mente, o problema do trans.porte está IJedindo immediata solução. 

Quanto á parte em que o Sr. Presidente da Republ ica trata da si· 
tuaç:ã.o cambial lembro a V. Ex. ,_ Sr. Presid-ente, que, no discurso que pr0, 

nunciei nesta ·casa -em 23 de Agosto salientand-o as causa determinantes 
da J)aixa cambia! e·, conforme ~onsta ~o "Diario . ·do Congresso" de 23 d~ 

.Agosto, 'de>clarei que uma de11as era ·O termos abandonado a politlca calma 
e ·reflectida p ara nos a tirarmos a t oda ~· - sorte de iniciativas, fazendo em-
pre~t imos externos avultados ... 

E as . outras assim enunciei: 
"II - A 's condições em q.ue fôra feito o emprestimo de nave milhões 

àe libras correspondendo a nã9 entr.ar cuio algu1n para o lh:·as'.I, recla· 
mando eu -do Governo resposta1 ao pedido de informações sobre as condi· 
ções d esse emprestimo, até agora descmthecidas , e a que se liga a valori· 
za'ção do café; 

" III - A' retenção do caf-é; 
"IV - Ao· ambi-ente moral, resultante do estado- de sitio. 
Em discurso posterior, que. pronuncie! em ·6 de Outubro prox!mo passa· 

do, publicado no "Diario do !Congresso ·•, de 10 do mesmo mez, eu balan· 
ceei o "deficit" entre a procura e a offerta do o.uro, no período de 19l9 a 
1922, e cheguei ao valor approximado de :f. 50.000.000, "def)cit" desse qua· 
.triennio, exactament:e a mesma cifra a .que, com outr~s el-emed os, chegou 
o Sr. Pr\sidente da Re_publica. 

R ealmente, Sr. Presidente, essa ê a ···azão classica: da quéda cambial. A 
razão classica, digo eu, porque desde que haja maior procura de ouro d 

_que offa-ta, ê principio comesinho de economia que a balança está con· 
tra nós . 

Eu, porém, .contestava ,e contesto, que a q.J.léd.a do cambio se tive· 
dado unicamente em virtude do desequilíbrio da balança ou das contil.s in 
terna ciana es entre a off'erta e procura de ouro , Se fosse só o "deficit" d 
f 50.000 .. 000 do quatriennlo passado o cambio deveria e11tar de í'act0 entr 
a casa dos 11 -d . e dos 1·2 d., e nunca dos 4 ·d . Sustentei que ·o· emprestim 
de :f. 9. 000.000 tinha sido a causa immediata da quMa cambial, e não m 
arrependo de o ter 'feito. Verifico agora pela exposição do Sr ._. ?residente d 
Republica, que, realmente as cond-ições em que foi rea.Jizado esse empresti 
mo oneraram profundamente a situação da praça e tornaram a falta d 
coberbura uma reali-dade. Quero extranhar que, no fim do anno passad 
quando ó .Sr. Epitacio Pessôa estava -\)ara terminar' o seu qua triennio, 
Sr. Director da Carteira Cambial e do Banco d·o Brasil tivesse se srroga 
do o direito de , em uma publicação fe:ta no "Jornal do Commercio", ati 
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rar sobre os nossos hombros de deputarloi e senadores a culpa do descala-
bro das taxas cambiàes. Ao Sr. ·Custo di o Coelho, cabe agor[·t vir ·dar ex-
plicações sobre as clausulas .desse empr~-stimo de f 9. 000 .'o o o. A operação 
de valorização do ca;fé ·foi uma ·operação real, tinha de dar resultado. · Con-
siderada em s.i, fo~ uma operação que só podia trazer lucros pa.ra 'o T:he-
souro Nacional. 

O Presidente da Republica, no quetriennio passado, fazendo essa ope• 
ração .em soccorro d~ p.roducção, que a estava recla;mando desde 1920, só 
teria provocado uma •accusaçã;o contra 1>i, e seria a de ter tardiamente at-
tendido aos reclam()!l da lav6ura do éafé, que ainda rep·reser.ta o verda-
deiro "pivot" da economia nacional. Mas fazendo-a ainda a temrpo como 
a fez, posto que se ti've·sHe perdido muito da nossa econonüa, niio me-
receu, nem merce, critica aigmma, por isso que attendeu realmente ao obje-
ctivo de mom~nto. 

Sou, Sr. Pres1dente, insuspeito, porque combati desta tribuna a , va-
lorização a que me ;refiro. Aqui d·iscuti com o actual Ministro da Fazenda, 
Sr. Sampaio Vidal, quando, ·então, com o seu tal~mto e com a sua brilhan-
tissima cultura sobre esses assumptos economico-!financeiros, orientava a 
questão. Debati com S. Ex. Combati, niio a valorização · em si, m'tl.s apenas 
as emissões que se iam fazer p·ara esse fim. 

De tudo que se oontJém na ex;J?os.ição do · Sr .. "Pres·idente :la Revublica, 
conclue-se que sobl'e as operações do café estão recahindo pelas condi-
ções em que foi feito o emprestimo de :E 9. 000.000, os o nus de outras coisas 
que nãO' se referem abBol utamente a esse producto . 

V. Ex., Sr. Pres-idente, .leu, por c~rto, com attenção o que e~poz o 
Sr. Presidente da Republica e deve ter visto que a sua exposiçã:o não está 
.completa . S. Ex. declarou que havia tomado a provi-dencia de mandar 
ao extrangeiro um emissario seu,. afim de regularizar a situação do empres-
timo de .f 9. 000,000, e citou as duas chusulas que r.eputou onerosas a Na-
ção bras-ileira. Efif'.ectivamente, 1S. Ex. pensou bem; não são. clausulas one-. 
rosas, mas onerosissimas. Publicando a correspondencia trocada entre 
S. Ex. e o. S;eu emissario em Londres, o Sr .. Presidente da Republica abriu 
apenas a, ponta do véo sobre o emprestimo de f 9 . 000.000; não disse. 
porém todos as condições em· que foi . ,·ontrahida essa operação. Revelou 
s6mente essas duas clausulas e não concluiu declara ndo quanto custára a 
rescisão desse ·contra:to,. Não -acredito que o "comité de v:Úoriza ção do 
café, ou antes uma casa commissa r ia apenas, go2Ja..ndo do privilegio de, 
durante 10 ann<is, fazer todas as operações de valorização, - o que equi-
vale a dizer: o privileg-io de estar cum a balança economica de Brasil nas 
mãos '- tenha abdicado dessa regalia, attendendo ao que propoz o Gover-
no do Brasil (e muito bem propo2J) sem que tenha s ido indemnizado con-
venientemente . Era isso o que eu desejava vêr expresso ·em algarismo, .por-
que, sustentando eu q.ue a vaiorização ·do caf.é foi uma operação real, 
mesmo i,ncluindo os f 9. 000.000 e a lettra de :E 4. oqo. 000, mesmo feita a 
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operação de café com os :E 13.000.000 na liquidação fatalmente há veria lucro 
porque está p,rovado que o café comprado em v'rtude dessa valorizaçru: 
1 
_devia . dar, pelo menos, de f 15.000.000 <l 16.000.000. 

O SR. SALLES JUNIOR: - O que hot:'ve foi umá elevação muito cons;. 
deravel do preço do café, não só em papel, como em ouro, . além · de que á 
retenção do "stock" de ca:l'é adquirido não se pôde attribuir a grande 
quéda camQial porque, em compensação, ~emos o emprestimo Je :E 4.000.000, 
entrada antecipada de ouro, por ·conta do café que, posteriormente, devia. 
ser vendido. 
, O SR. OCTAVIo RoCHA: - V. Ex. ve.m em favor do meu argumento, de-
clarando mu:to bem que o - e~prestimo de f 9.000.000 compensaria ... 

O SR .. SALLES JUNIOR: - O desfalque actual das letras de café, se não 
totalmente ao menos em grande parte. 

O SR. OCTAVIo RoCHA: - : .. o desfalque actua1 das letras de café. 
O Governo, porêm, emittiu · pela Carteira de Redésconto, tomou va-

r ias providencias para eomprar caJlé. Ora., quando, quasi no fim do seu Go-
verno sentiu a necessidade de recor;rer :o.o credito extrangeiro porqu.e não 
podia ml\is . ter · na Carteira de Redesconto a elasticidade preciza para as 
operações do café, de taes vultos eram ellao;., que cumpria ao Gcrver_no fazer? 
Cumpria-lhe _resgatar, com esses 9. 000.000 de libras as emissões que tinham 
sido feitas para compra · do café. Se o tive!;!Se feito, a operação seria real. · 

O SR. SALLES JUNIOR: - Pela. expo~ição todas es•sas operações de cre-
dito feitas com garantia do café destinavam-se ao 'resgate cte operações, 
a curto prazo, para acquisição .dos "stocks" Logo, Se houve emissão de notas 
da .Carteira de Redesconto, essa emissã; devia ser resgatada pelo producto 
do emprestimo dos 9. 000.000. 

Nos termos em que o Sr. Epitacio Pessôa collocou a quest-ão ' da valo· 
rização, o .emprest imo foi feito para consolidar as d~vidas a aurto prazo, 
destinadas á valorizaçã.o. e. entre essas dividas não se pôde deixar de incluir 
as emissões feitas pela Carteira· de Redesconto, se acaso essas emissões 
se fizeram, o que não sei, o que não posso atrirmar. 

O SR. NAPoLEÃo GoMES: - Foram feitas, !1-té por promissorias. 
O SR. OCTAVIO RoCHA: - Como d'z 0 no]:>re. beputado por Goyaz, ess1s 

emissões foram feitas até por promissorias. 
0 SR. NAPOLEÃO GoMES: -E com juros . de 7 "I"· 
O SR. OCTAVIo ROCHA: - Portanto c;t::ero dizer que, pelas condições em 

que foi feito o ~prestimo de 9. 000.000 ee. libras, como bem lembra o no-
br~ Deputado por S. Paulo, com a competencia _que lhe sobra e em mim 
f~lta, o Sr. Salles Junior, conhecedor da rnateria em si, porque é representante 
?o Estado caféeiro e a'nda pela sua alb. competencia e cultura sm assum, 
ptos financeiros ... 

0 SR. SALLES JUNIOR: -Obrigado a V. Ex. 
0 SR. 0CTAVIO ROCHA: - ... oomo 1\i•e-ou bem -d!O!ro nos apartes de S. Ex., 

o empresti!ThO ·devia ter sido feito a curto prazo, porque se destinava 'a opero· 
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' ções de wa rrantag em , tambem de natureza â. serem-iJd·~uidada:s emcunto prazo. 
Entretanto. ella foi feita com clausulas entre as quaes a >dos 10 annos. den-
tro de cujo lapso .de .tempo é que esse empll'es.timo póde ser resgatado depu-
sitacas em Londres ás letras do c-afé até o anno ·de 19•33, para -pagamento da 
nossa divida. A.hi é q,ue está ·.o erro. 

Eu não -quet·o cw~par o ex--W•resrd·ente da :Re.voubl~<;a. !Crei-o mesmo que 
s. Ex. não tivesse -grande parte. nesses detalhes d-a operação finan ceira. S- Ex. 
declarou, de uma .feita, r.o :pa;lacio tdo tCattete, quando eu presente ás Com-
mlBsões de Finanças da Camara e do <Senado, qÚe não entendia C:e questões 
financeiras. nem era essé o assumpto de sua especiel~dade. Quevo crer e 
admittir mesmo -q:ue S. -Ex. -não e'Siti-vesse, e-ntrado •nos detalhes dessa opera~ 
ção. Mas, quem pvecisa explicar, •porque· tev~ ·pa;rte na operação, !).OS termos 
onerosos que nos sãJo revela'dos pela. ·e:lq}osição do -sr,. iP-residente da Republi-
ca, ê o ex-oreetor -da Carteitra .c ambiai!, '<!JUe· tem es·sa obrigação para com o 
Congress.o. E, si venho -cihl)llll:al-·o, ·desta tribwna, a contas, para q·ue S. S. 
responda a esta parte da exposiçãio, é porque elle se arrogou o direito ·de· vitr 
dizer que o Congresso Ne.ciona~ -era o real causador da baixa -do -cambio. 

-s. ·s. i·sso -a.ffir-mou, e revidamos nós tmmedirutamente eRse ataque da tri-
buna QO .Senado, O il[-uS'tre -8enador A.zer-e·C:o, -em brilhante diSCUrSO, O orador 
que ora vos falia d:este. tri-buna. S .· .s. deix;ou passar os poucos darls q-ue ihe 
restavm, na tdirecção da Carteira Oambial e foi-se para a Europa. A ·questão 
iicou morta . Mas, agora. ha um fa;cto concreto .·e denu nciado em: um do-
cumento publico de alta. releva;ncia. O 1Sr. Presidente da iRe pou·blica não diz, 
mas eu peço a S. ·Ex.-, desta ·uribuna,. que manc'!e -decla-rar - e para isso, SI 
fôr preciso formularei um l"eq;uerimé nto ~ quanto custou á naçãJo a novaçãh 
desse contract o, e o modo •por •que esse comi<bé ou esea firma c ommissaria 
lesistiu -elo monopo11o que ·lhe outor gav a -esse mesmo •contrn.cto .sob-re os 
9.000.000 de libras. 

lPóde ser que o ex-di•rec.toc da cántei-ra Oa;mbial tenha explicações ca;bae's 
para dizer por -que foi feilto esse emprestimo. M~s eu preciso que S. S. venha. 
~~plicar -como foi lfeim a .ope-ração da va.ilorizaçã o do •oalfé. 
. O SR. 'SALLES JUNIOR: - Ha •POU(l(), -eu me referj a.o se!\'llinte t op'Í'oo da ex-
)isição de Sr. P1·esidente -da R.Elpub-li-ca: , 
i/ "Accrescente-se a taes fa,ctoces .C:e ·debito nao enurnerados, os commun" 
constantes; os que resultam da natu-rail retenção do st;oc1c._ da valorixagão de. · 
café. que garante o emprestim o de :E 9.0·0~.{)00, cujos serviços 'de juro e 
amortização são pagos pelas ve~CB.s ·pareiaes do relferido stoc1c e .não será 
iliffici.J encontrar as causll!s tàa baixa ·da nossa -taxa cambial" . . 

O meu aparte, que dei ha p-ouc-o, era relativ-o a esse topico da ·ex-posição do 
llr. 1Presidente da Republica e consistia na allft.rmação :de que se. no momen-
to, a retensão dos stoc1c8 é uma -causa transitaria ·da depressão cambial, em 
todo caso, nós tivemos antecipadamente o valor cdo stoc1c, com a remessa de 
~.000.000 de Ubars, valor ·q;ue devia ini:flluir em senti-do lj.nver-so, isto é, em 
~entido da elevação da taxa cambial. 
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O iSR. ÜCTAVIO RoCHA; - Si tivesse siC.o feito em outras condições. 
O ·SR. •SALLES JUNIOR: - Perfeitamente, •como devia ter ·sido feito . 
O •SR. OCTAVIo RoCHA: Estou de pleno accôrdo •com_ V . Ex. 
illlu .dizia, Sr. Presidente, que o •governo teve dous erros : um, .foi ter to-

m8Jdo ·esse emprestimo de 9 .. 000 .000 •d:e li'bras, ·nas (londições em que foi feit~ 

e que ·estiá .exigindo explkações, :porque, só se assigna um contract0 deste, 
desde que a •premencia ·cta: situação financeir:a foss•e muito grave, ·C:e mod~ 
a justificar clausulas tãp onerosas, que arrastaram á q_.Úéda cambial u11ima. 
E digo que .nos rumastara·m á •quéda ·cambial u!ltima, 1JOrq;ue, ·em dado momen· 
to .fi<cou a praça sem letras de· ·cobertura e po.rque, tendo assi.gnado uma letra 
de quatro milh'ões de libras, fixou o governo o ;Ve lliCimen t o dessa letra •Para. 
época 'impropria ; quer dizer, a letra venceu-se j•ustament e em Fevereiro ou 
Março, quaniC.o não havia •cobertura na praça. . ' 

1São dous erros g'I"8Jv;iss~:mos oom•me.tJt•iJGios no [p!rO<Cesso de fi.nGJncear a vaJlo-
rização, o que é diJfferente ·da valor ização em .si.. 

O SR. 'SALLES J-imroP.: - A va>lorização ·.em si !foi operação evidentemente 
vantajosa para os intere<;ses da n<tção e do Thesouro. 

O SR .. OCTAVIO !RoCHA: - Penso que o Presidente da Republica a.ndou 
mui•to 'bem em ter procurado a quaillque·r ·preç-o a !res'Ci!São desse contrato, nos 
dous pontos :r1etferidos. 

Penso que o Prnsidentc C:a Republica, tomando essa medida e decl(tra.nd~ 

como declara na ~,ua exposição, CtUe 1 ;;ué· 31 de Dezembr-. pagará oS 9.000,00~ 

de l.ibras, <terá soluoionado a questão cambial rri·o mo'Ill€nto. 
Sr. P !re·sidente, appla,uldo tambem a attitude 'do Sr. P t·: ~r;i d <!nte àa Rej)u-

l:!lica, na •parte cretf.ei'ent~ a não interve nção no merooxdo de cambio artificial-
mente, quer :por meio do Banco do Bra-s'il, ' quet rpor melo àe emprestim~ 

externo. 
I 

O .SR. HALLES JuNIOR: - PoC.erá, entre1.anto, abrir c:r:><'lllo no estrang·eiro, 
pa•l'a evita.r saques no ·:Paiz .. 

O rSR. OCTAvro RocHA: Temos :poucos recurs'Os, no momento, ·parB~ fazer 
isso. 

O SR. •SALLES JuNron: - E' uma .questã.o a averigua r. A providencia na-
turalmente indicada seria abrir cred:itos no estrangeiro para evitar sacwes n~ 
paiz . 

O SR. OCTAVIo RocHA: - A questão ·cambial está exigindo r em edio, não 
simp~esmente tnjecção .d!e ooleo •romp•hor.ado. 

Neste ·caso, si o Governo lanças•se mão .de ·em p r estinws externos e mo,n· 
dasse sustentar artificialmente o cambio :Pelo Banco do Brasil, teria fatal-
mente empregado injecção de oleo campfrwrado, o que· seria muito ']Jeior, por-
que quan:do cessasse o s-eu effeito, o oz:ganismo 'esta!ri

1

à mais dep rimiC:o aind~ 
e n as prÓximida des de uma SY'ncope ct'atal. 

O :SR. 'SALLES JUNIOR: - •.AJpoíado. ,8-er.ia, ~pol'ém. •d:M!fe.rente abrd~· creêitós 
no estrange,iro para 1remc·ssas do Thesouro, evitando ass1m saques do Banco 
do Brasil pü!r conta do ·Thesouro. (Ap oiados.) 
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O "SR. OCTAVIO RocHA: - Alilás, -o ·Sr. mi.nistl'o da ·Fa~.enda t:.eclarou, em 
exposição publica, que ür.ha esse ponto de vista <d·e V. Ex. e que est!!-va pro-
videnciando a esse respeito. 

O ·SR . . tSALLES JuNIOR: - 'V. Ex. sa.be, ·P~rd'enamente, que as .remessas !fei-
tas pelo Thesouro <p~zam extraordinariamente sobr·e a praça. (Apoiados.) 

O •SR. OCTAVIO RoCHA: - E foi essa a. razij;o rprin.cipilli da q,uéda do cam-
bio em 1920; 

O 'SR. 'SALLElS JUNIOR: - já vê V. 1Elx. que a medida que lembrei nã.o é 
um meio aTittf'iciaJl; é ·dilf-Terente. A>creilito que .•n:ingu'\l[I] posea aoorurelhor 
a >rutervençiio artiificia:l. 

O SR. ÚCTATIO RoCHA: - O rque estou ruflf'.i.~o é que ·o {Presidente da 
Repubai~ fez muito b'em, na ·eXJpoodçãJo, qrue prref.ere •O caJmbio a ·(J;'llatro a eJ.e-
val-o por rpél'ocessos a.rtilfi:ciaes•. 

F]qu·e! lm'];lPess•ionado com essa e~posição e me ··convenci :rp.rus uma ve:;: 
de !JJUe a .operação ·do café f-oi tr.eal, verdadeira; uma operação que teria sido 

· liquidada ·com o empre~timo <de nove .milhões de .Jtbras, si ·esse emprestimo 
tivesse só sido a.ppliOOJco .a i·SS·O, :tivoose vi·n1d·o pará o Brasil, entrado 0 ourn 
e tivessemos resgatados as ·da Carteira •de Redescontos e imtros Ütulos emit-
tidos .prura a compra <io caillé. (Apoiados.} 

. I 
Se as·S':im tivesse .p~oced!Vdo ·o G~verno, a op.era.ção seria .perfcita ·e o cam-

bio hoje estaria á •taxa de 11 ou 1•2, futaJmem1te ou ·pelo menos a 16, pa.ra ser . 
muito o,ptirrnJisrta. 

O Gave.rno actual nessH. situação nãJo quiz fal.ar com toda a framque.za, 
embora teruoo :sido <S. Ex .. multo !franco na ex-posição. .Entendo que o 
Sr. PreS':idente 'da. R~publica rcevia us.ar ·de uma .fr~nquezs. ruQ.e, o qu~ nãc1 
significaria. a.juste .de contas e1 muito menos ma.lsLnar <quem .governou. p&1.1.1ue 
de erros somos todos IP'assó.ve:is. Si -er:ros ·howve, € ·!'TOs estiio exigÍlilld!o corre-
cção e nada mais. Pto·rtanto, dentro •deste terrenü de .bôa ·:llé, deve-se ·ser :fran-
co, com muita rudeza mes~o; .deve-·se <dizer Úa~ca~ente ;como foi fe}t~ toda 
a operação do ca:l'é e até !fazer ·pul::IHcar toC:os os .contrruct>os de t.mp·restimos. 

Amanhã, na hora do ex;ped'iente, .apresentarei â 1Camara um •projecto -de 
lei. obrigando a tod-as -as vezes que ·o IGoy:er;no faça, um emprestimo externo, 
seja •pub[·icado 60 di•as depois o ·Contracto _.realizado . IE dou esse p.razo <l.e 60 
dias, POO:C!JUe· emquanto o 'Gov-erno negocia e . -realiza o emprestimo, ninguem. 
·sinão elle, p6~de saber; mas, 'deprois rdeH-e rea1izaco, não . Deve ser puhlicadtj 
·no Diario Offícial ·com toda,s as ,·condições para que a .nação brasileira sai.ba 
do novo comp·romisso . 

O ·SR. SALLES FILHO: ---' .Quaes as ·suas res-ponsabiHdades. 
O SR. 'OCTAvro RocHA: -\Piara que d'i!que essa ·mat·eri·a consubstanciada em 

lei., amam·hã, como jlá ddsse, formula~rei um projecto !nesse· sentido. 
V. Ex., Sr. Presidente, · compr.e1H:l-~de .que, si tivessemos conhecim.ento 

immediato desse contracto,' nós, gue nos occup<á m os aqu1 de ·questões eco-
nomicas e. financeiras, e que .somos muitos, teríamos tico. opp-ortuni'dade de 
õiscurtir os dados. ·desse emp<restimo e tarrnbem p·roourado, em urna -colla.bora-
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ção inteHi'gente e· independente, moiltrár' ao Governo onde estavé. o :ineonve-
iliertte •de tudo is~o; e ·q•uem. sabê si o proprío ex-Presidente da. ;R.ep-ublica não 
teria tomado provldendf\.S que o actua:il. 'Guver.no 'teve •de tomaJr ? 

O regimen -~a publicidade, ·portanto, heirte: oo..so, ~ re·publicano,. é neces-
sa.rio. 

Por varias vezes ·P•e,di, 'ain:da. ·r:~ Óoverno 'passado e •no inido do a!C'tua], 
cópia des<>es contractos, eomo f'ez ~ <Sr. Rosa -~· 'f?iJ.va d<), trJ•buna do Senado. 
Nii.da veiu, entretanto, nem ·foi p{r,])Uctvdo. P·or que? Qu~ro rucreditar que 
não houve um sÓ a~to de deshonesÚda:C:e. . . ·, · 

V . Ex. sabe, .Sr. Presidente, que -ná minha ethica parlan;J.e\)tru::, abso-
lutaJln~nt e, não ' d!uvkj~ c1a honestidade de n_in·g~e~ -sinão co~ provás."'~~ mão. 
Para mim é isso !)Onto ·d~ fé; houve .el'TOS e gràv·es, a -corrigir e qlJ.e poáia,m, 
talvez, ser corrigi-dos pelo pro,pr·i·o Governo !lU? pass1o u, ··sr:i elle tivesse dado 
publicidade ao contracto... I 

A "PUblici-dade ,p~is, . não. tl.'az mal algum; o. .q u€ faz mal é a clamdestini-
dade que dá Jogar á mal\ldic'encia· sempre· .i.nf.l'ene e . qu~ tira con,clusões :muitas 
vezes erl."al!ias, att.J.ibui,ndo inte nções. e ·d·eslhonestJdades onde -esSas i•nterições e 
desh•onesU.dades não existem. , , 

Como quer que · sej-a, Sr: Presidente, penso que o Sr.: .Presidente da Re-
publica precisa dizer ~hda . as condições desse emprestimb, -totalmente, com. 
pletamente. Precisa :mandar publi~ esse .contmoto e declarar quanto c.us-
tou a ·valorização ·do café. A vÇLlorizaÇão · em si, S-r . Pres~dente, a r-et!3nção 
dos p'OOpTios stocks,_ tudo isso, n~o · in:l'luiu .. tanto p~ra a quédá . cambial ~ não 
podia infl-uir ,porque foi uma op.eração real. 

O processo, pefo qual foi obtido o re.cúrso Jmanceiro, ·CY. emprestimo de V 
. . 'I . 

m.ilhõ•es, mandand-o as camhiaes a ,- Londres., de maneira a ficarem cTediütdas 
em .nossa conta a juros de 3 "i·~ quando nós ·outros pagavamos 7 11 2 :•f•, fal-
tando :a cobertura na praça, isso é 'que foi errado . 

.Afl vendas .particulaJres feitas· a ,termo, ·em -d:ad0 momento, podem traze! 
1\- falta •de cobert'Ura na Jitqui-dação de .neg·ocios !feitos, e foi o caso •de S. Paulo, 
em que os fa~ndeiros, "m umA de.feza. natural, encont:ro.ndo melhor preÇo; 
venderam ·O orufé à: termo, de fórina que estão entregando de facto, o cá,iê 
para li:q ui dar op·ernçoos já ifeitas ... · 

o SR. SALLEls JuNioR :' - Muito bem. A~ cam,biaeis r'f>lativas a es,se ne-
gooio ;iiá f·or.am n egóoiadas ha muito. tempo ... 

O SR· OCTAVIo ROCHAS ~ .AJssim senéro, si b Gocv'erho não es:tliv·es•se )Jreso 
dentro das condições ·desse -empr.estimo de 9 rri.iJhões de li-bras, ·-estaria elle 

. I • 

com as cam.biaes ·de· seu stock,' fazendo o contrôle .da; praça e, .pqrtanto con-
seguindo reter a quêda do cambio, não artilficial~ente, po; -emp~estimos ou 
p.or intermedi-o do Banco .elo Brasil, mas sim soltando ·o ca:!é e jogando com 
as cambiaes, do modo que, mel11or do que .. eu, sàbé1n os que estão no segre-
_do d~sse emaranhado das operações -cambiaes, para ·as ·quaes é. prec·so muito 
tino e muita capacidade da parte dos que as dirigem. 

"' 



o SR. SALLEls Ju;noR: - Sobretudó, a r-etirada. do Governo do merca do 
' de {)ambio. 

o SR. NAPoLEl.No GoMEJS: - Na mensag·em -do , S-r. 'Presidente da Repu-
bHca, que o .orador está a:na.lysando,, •ha um ponto que ·devemos deixar oem 
assigqalado: é aquele em que faz interprella.ndo o .pensamento ua lei , o 
Banco do Brasil -effectuar os pagamencos em ouro, não fRzendo mais· a c-on-
versão papel, para àepois serem emit'udas, pelo .propri-o Banco, 3JS ca:m'bia.es, 
recahindo as di·ff-re.nças sobre 0 Thesouro . Agora, o Thesauro pece,be o ouro, 
de modo que a . diffel'ença cambial nã,o recahe mais sobre o Thesour-o, mas 
sobr-e os tomadores de cambía;es. 

O ·SR. OCTAVIo RoCHA: - Agradeço o aparte·-de V. Ex .. , que veiu corri-
gir um japa0 meu .. <E' um.a. da,s impo-rt:antiss~mas m ·edida,s de em ·ergencia que 
0 Governo tomou, ma;ndando que -os vales cfossem cobrado-s e escripturados 
em ouro. 

O SR. NAPOLEÃo GoMIDS: - Para. .evitar · a expeculação do Ba.n.c0 do Bra-
sil, que ganhava -dinheiro -á custa do ' Thesouro. 

O SR. OaTAVIo RocHA: - Nenhum reparo, p ot-tanto, tinha a fazer ãs 
providencia..~ tomarias pelo Governo, que forarn rea-lmente as u nicas que es" 
tavam em suas mãos. Faço sinceros votos p-ar a que o Gov-t.lrno, li-quidado o 
emp.restLmo de nove mil'hões ·e-sterlinos, corno o Presider..t~ declara que o fa;râ 
até 3J. de -dezembro. procure_,. com medida:s acautela dora.- , n-ec:essaria;s, In--
tervindo naturalmente com o stOck da. vaJ·orização e com as letras -relativas 
a elle fazer ·face á quéda camlJía!, ele modo que · nos dê uma t axa melhor do 
que a que pesa actualnient-e sobre nós, que é asphyxiante. 

Erarrn essas as considerações ·que -queria f azer sobre a eXPDSiçi;i.o dD Sr. 
Pt,esidente -da Republica, a q_ua..l em linhas_ geraes-, devo dec!a;-ar, m e agrada 
inteiramente, porque, na reai-idade o Sr. Presidente da Republica e ncarou o 
problema com toda a simp!ictdade ·e o e;xpoz tal q•ual é . 

:i\fas, desejo ainda fazer uma resalva e , a o mesmo tempo, um appello ao 
Sr. Presidente da · Republica. 

S ·Ex ·dJecl-ara, no .fim da sua exp.osição, quanto á ma:ter ia -orçamen-
taria pt_:opriament;e, que espera do Congresso Naci_onal medidas relativas aos 
cOrtes na despe?..a -p-ublica. E' preciso que S . Ex . não -es]J.ere só, porque é da 
psychologia .dos parla mentos, em todos' os p o-vos, e sobretudo, nas d ~·mocra

cias em que esses parlamentos e~tej<Lm end'eaq~·ecido.s para toma<r medidas 
que trazem a ntipath:as de ·ce.rtas cla:sses sociaes no ultimQ amw ·do mandato. 

Do Congresso Na'CiqnaJ ,_ porta nto; neste :momento, S. Ex. não pó-de -es-
perar granães_ iniciativas·, relativamente a córte~ orçamentarios. 

0 SR. SALLEJS JUNIOR: - S. Ex. , o ·Sr . Presid ente da Republica., póoo 
1>conomizar dentro das prop·rias verbas orÇamentarias. 

O .SR". OCTAVIo ·RocHA: - E S. ·Ex. já o d·ecl-at·ou que eslá fazendo. 
O SR. SALLEs ' JuNioR·: - Haja vrsta o exempio da Inglate-n·a, no urt:mo 

txercicio financeiro, que foi Uquidadp com saldo conside-rave-1,. por economias 
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realizadias pelo governo, •dlentr0 à:a~ .p.roprias ver!lJas orçamentarias, q•ue 
não foram -esgotadas. 

O' SR. OCTAVIo RoCHA:,-. Realmente, d Governo actual está IEazendo isso. 

O SR. SALLE's JUNioR: - De modo que a economia não dep•Bnde sómente 
da ·COnlfecção do orçamento, mas, tambem da sua execuc;;ão·. 

O ".sR. OCTAvro RoCHA: - Não entro, Sr. &esidente, ,.nesta parte, que é 
muito importante, como lembra o nobl'e :beputad 0 por S. Paulo, porque o Go. 
verno já declarou que 8 stl't procurando executar o OI'çamento, cortando mui-
to na despeza e ·economizH,nd0 na propnia execução, não preenchendo cargos d~ 
funccio~arios, deixando vagos os que repvta dispe·nsavels, de maneira a 
fazer com q·ue as verbas bastem. Entretanto, alguns Ministros, não conve'!l-
cidos da gravidade do momento financ·eiro, entendem que põdem gastar, Isto 
ê ma:is qu& o Presjdente de> 'Rapubliea d~ que commigo, porque nesse regi 
men 'O responsa.vel é o Presidente .pela .àcção dos seus Min_ist'l'os; é elle ·q;aem 
lhes dá orientação e a ella dev·em se svhmeter o.s Ministros do Estado. 

Ha córtes a fazer, que o Sr. Pres:·dente da RepubJi.ca pó de indicar, pois 
nenhum Deputado que conheça .as furicções do seu mandato, tem '.o direito 
de vir propõr ao Congresso Nacionai medidas. re1ativas .::;. desorganização de 

~ 

serviços, á d!ispensa de funcc.Ionarios, porque nenhum Q..e ·nóso, salvo excepçil.o, 
de conh•ecimentos pessoaes de determi•nada repartição por cotacto em vir. 
tude de fúncções, neruhum de nós, repito .. tem. a devi·da capadcdad·e ou ü de-
vido conhecimento technic@ para saber que 1a T·epartiçã.o "a" p6die trabaih'!J~ 

com 10 funcoiona.ri-oa, •que a "b" póde trwba;lhar com 12 e quaes os .fúnccio-
narjog. .que ,podem ser dispensados em 'cada categoria. 

O .SR. NAPoLE1Ão GoMES: - Ap.oi~do. Nesse ponto a . influencia e a colla 
boraçã;o ·do gcwerno são decisivas, porque é o governo que ·tém o conheci-
mento ·immediato das necessidades da adm:inistração publica. 

O .SR. OcTAVIo Ro-cHA: - Eu., 'que tenho mantido uma attitude de in-
·d<e·pendencia .rios · meus ·conceitos, d'azendo justiça, ·e jÜJg.ando - erraék1.men· 
te alg11llill,s vezes, porque o meu cri•terlo 'pôde ser- falho., oomO' é o dos ho· 
mens, ma.s julgando com ·sinceridade sempre, e que tenho uma indepmden· 
cia. qu·e me foi ass·egurada por n'Jm propi·io, não me sinto· no direito de vir 
propõr .desO'rganizaçiLo de s•erviço sem que 0 Poder Exectitivo seja ouvido. 

' . 

O SR. N;ffioLEÃ\o GoMEs: - E' por õ.sso que qua.ndt~ o' Presidente da. Re-
publi-ca diz que •O Congresso deve economizar e até forçar o governo a eco-
nomizar, eu acon~elho ú inversü: o governo que ecnnomize e faça ·o Co_n-
gresso economizar, com a sua collaboraçãio decisiva. 

O SR. SALLES JUNioR: - E V. Ex. tem p.restado grandés serviços, na 
pres'ente elalJoração .orçamen~aria, suggerindo muitos alvitres, · no sentido 
da l'educção das -despezas. 

0 SR. ÜCTAVI.o RocHA: Obrigado. a V. Ex.: tenho cumprido com G 

meu ·dever, pTocurando coUa.borar na obra da compressão da despeza pu-
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blica. porque estou intimamente convencido de que é preclso cortar e cor-
tar sem .p&edacte . 

Tenho aJ3\S~m feito , Sr.;_ P re'Sidente, uma rapida apreciação desse impor-
tante documento com quE' o D •ia1'io Official hon tém presenteou a. nação 
brasileira. 

O SR. NAPoLEÃo GoMElS: - Do q,ual reslumbra grande sinceridade. 
·' 10 SR. OC'TAVlo RocHA: _:.:• Esse CLocum<Jnto ,merece meditaçãu. E' de es-

pera~·. rugom, que o 1Sr. Pre·sidente da Republica ouça .as YO:lles de -quem 
lhe p~de mais explioaçoos; ?ê quem lhe pede, na parte relativamente ao Or-
çanrent'O, ma~-s acção; é prec;ISO que -o .S'l' . P.restdiente ld..'l, RepubJka não se 
limite a esperar do Congresso a co !laboração nesse sentid-o: é necel?Sario 
que elle tome, por si . medidas definitivas sobre o .ass•umpto, que eHe diga ao )I 
Congi•esso a pr-oporção em qu e dev-entos cortar as despezas publicas que ve-
nh"' diz;er de frente, com a r esponsahilidaCLe que lhe cabe .neste momento 
lJistorico da no~;sa nacionalidade, em que' passamos pür uma crise f:nancei-
ra gravíssima, porql}e estamos na.s . P~·oximidades de 1927. data fatídica para 
a solução do nosso p-roblema tfinanoei11o e :quiçá economieo; é ph~ci so que o 

, Sr. PPe'Sidenlte da, R ep•ublioo comp•lét~ a exp,osição que fez tiü> le.a;J e tão 
sinceramente, como se traduz d·os ' seus proprios t ermos e venha completar, 
e venha exigir dos seus amigos do Congress:o Nacio~a.l q_ue façam a obora 
impiedosa de córtes orça-rnentar'ios. 

Si não se iiZJer essa obra, tudo estará in-uti·lizado, pois é principio co-
mesinha neste a:s.sumpto que sem equilíbrio •orçamentari 0 n ã o se valoriza a 
moeda e muito menos se faz a •ooriversão . 

Uma. pt"ovitlienda ·e,Eitá •1Jomad'il., contra o •meu voto a1·:ás: a Cliação do 
Banco de Emissão e Redesconto . 

Nao só por ·u.ma questão ·~e am·isade p.e.ssoal {){)Jn. o seu dit'eotor, dle 
quem me preso d·e _ser um bom amigG, oOll'lo pelos motivos da !IIlinha s:m-
ples condição -de c1ditdão brasileiro, .desejo sinceramente q·u e este instituto 
seja uma reaJJ]daéLe , resolv·eruio ·o pl'oblema ecim.omioo nacional. que .o rn'~

canisnw que i·dealizaram, que o mecanismo q·ue ·crearam e do ~-qual discor-
dei -e ainda s.tou dif?COI'dando -hoj-e, seja .O mecanismo ap!'Opria.do, no m-omer:-
to para a solução do .problenla economíco na.ci-onal. 

Que se cr1e o Banco Hypothecari-o, .em minha op.iniii.o. bé.,noos hypothe · 
canos ·:!iederados; · que se regul~ze o c!'edito e que tudo isto, d·entTo ·do pro-
gramma do actua! Governo, seja resol:vi-do sati.;;f.actoria e •brilhamtemente 
para el!e proprio; ê o meu desejo sincero p·orque é a felici dade -do

1 
BJ:,'6SH; e 

nenhum -de nós · :pó de querer, absolutamente, outra cousa. que não seja !'!. 

felicidade de sua te~a. 

Mas tudlo iSSo r esta•rá inuti1 se não encaparmos a ob.ra do equilibr~o or-
çarnentario:, reif·ormando os impostos, ret·ormando o sys.tema tl'lbutario, cal-
cando no impos-to sobr.e a l!'end.a todo a nossa base de • recursos orça.men-
tarios nãio attenakndo a essas reclan~açÕes, QUe visam· dar o ·Imposto de 
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.cqntas assignadas, impostó de sello indirecto, como sub~ tit·ut.o do •mp03_ 

to directo ·sobre a renda. 

O problema, portanto, •se reduz a isto: reforça1· a rs·c.;~ta com ·Q. amposto 
da .renda, :;t,per:feiçoando 0 mecanismo: ·de sua percepção e arr:ecadaçã0 e, 
ao mesmo :tempo, odilata:nc1o os' ventacuios da r~de, de modo que pague -toda 
â Nação brasileira' .e se atti.nja · renda em todo o ~ogcLr onde ella ê_s'tiver. 

Feita essa obra, quanto ·á rec~ita. cumpre ir {L d?SJieia, ape1'tanrlo-a, 
com mão Hie ~erro, dentro da ·r·ec:e:ta art•ecadada, e; feito isto, terem.os equi-
librado os orçwmentos. A · Russla,. que; Em m,n momento q,e ·de.gorgarÍização 
compl-eta, -em um mmnent0 em que o rublo . na'da \,falia, à , Russia não ·esco-
lheu outro systema, nem teve outro-: párque é o ·systema un'co, classíco, para 
sahir da miseraV"e~ moeda; e-êruUi'brou em primeiro lagar, os orçf!,mehtos e, 
depois, de .ter S?~peramt, foi. que va-lorizou sua mo.eda .. 

O SR. •SALLES 'JuNioR: - Em no~sa propria historia fina n c.eira temos 
exemplo fr:zamte do exit.o desta .medida. 

O, SR. OC'TAVIo RocHA: - V. Ex. lembra be·m: eStá ahi. o ~xempla de 
Cartlpos Sa~l-les, •que não recuou_ deante de obstaculo .algum. 

Houve até um M1rnst•ro~ •que. errn. -c·erto occa<fã-p, ·C(e•c.larou que não podúa . 
>JJàlnrirnstT-a-r sua; pasta: e que não S'e ,sujeitava ás im:p•os1gõ·es do Sr. Joaquim 
Murtinho, por•que · precisáya de rf;cur11os . E a resppsta do P r e-sidente paulis-
ta fol -simples ".Eu não posso abrir mão do plano do m.eu Governa, que v-ae 
fazer a felkidrude da Nação , O _planq do Gove.rno .fica de pé .. Faça V. Ex. 
tJ que ·entender". 

E·' preciso ·que· se á'aça assiJTI, é p:reciE.o que não predomine ,a_ vontade 
de ninguem. que predo!niné só -a '1\Dntalde da Nação brasileira, :e rlcarnacla na 
pessoa do Chefe do Estado; que s-E> faça ·c.ol):l·O pont,o d_o , P'rogramma , e pon· 
t.o de doutrina este axioma: , ·O pquilihrio o.rg.ámentario , ponto -d.e partida para 
toda a;dministração finanoelra, . 

Seu a·dv-ersario na eamplt,r{hr, politica que tei-n;inOjl.; hDJ~ nÍi.o ümho com 
S . . Ex, ligações de especJ.e alguma, reconheci sé:rr).]_Ji-e, J1.âo só na camp&,nha 
política, -como nesta opp·ortunidwde quero ainda reconhs•oer, que, -no pon-
tv ·c1e vistr, financeiro, S. Ex, a dminist rou ·Minas ·Geraes sém uma fal•ha, e: 
aliás, com gra·nde. van_t

1

age~ para -o Theso~uro1 
rnineiro 'e para a ~jtua.Ção fl~ 

iüinceira. e economica de Minfús ·Ge·raes. 

Pnis,_ se S .. _Ex . vem dessft. es-cola .. estadual, bastn. que ~ desenvolva no 
scenario federaL mas .que- a desenvolva uom· m.ão firme,' :com_ mão de ferr.o. 
não temendo,_ a bsoluta,mente, h,tervençi'\-o .. •estrariha de quem quer que seja, 
de mod!o a t·ermos em 1924, piel<): meno•s, a :práximi.CiaJàie. qe., U+n equi.Ubrio or~ 

çament:~rio €· podermos, em dõ•1s ou tres annos, realiZar ··es~a l?bra notav-el 
de o.r.dem nas nossas finanças publicas , 

Por ernquanto', era - o que eu -E~·teridia ·de :meu dev.er ' dizer, commentan-
d ou oexpos:não do S-r .. Prs,_s1deritE~ da R_ epúbl i-Ca,· :dada a cO-o a-~.. mensag.er~. 'C< ~ 

nhecer ã Nação b'rasileira ; pel0 -Di~rio Oftícial~ ém ' su\J -:primeira pag!n'a., 
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no.turalmerité~ .Pí!-ra que a Nac;ã.o ponder-E; e veri:fLque · cyual o programm'lcl 
que tem. seg:utp.o e que vae seguir o Gove:r,-no. (Muito bem; 1nuito bem.. O 
orador é o111mPrimentadJo.) 

SESS.Ã!O· DE 23 DE OUTUBRO 

' o Sr. Bueno Bra.,ndão: ·Sr. Presidente, .não tive o prazer de· ouvi-r, 
JJontem, o diséurso do ·meu honrado colleg'a e amtgo, Sr. Octavio Rocha, ,em 
ex;plicação .pessoail, po;·. me achar naquoeHe momeni o ·ptr'esidi·nd·o á Commissã.o 
de Fina nças. tSe presente ,estlv~ss~, teria opposto umas lig~iras obsarvações 
[tquellas a que S. Ex. julgo'u opportu:rio foazer so.bre dous pon'tos da expo-

. , . I ' 
slção lida pelo Srt Presidente da Republica, na ·re~mião conjuncta das Corri-
missões de Finanças da Cam~:a e d'o Senado, r:ea:lizadas sabbado ultimo no 
Palacio do Cattete. 

Com referencia ao contrato do emprestimo externo para a defe,sa da 
producção nacional, .nomeadamente do café, ·s. Ex. notou e estranhou que 
o Sr. Pre~.idento; d~·· Republica não tivesse 1:Tazid0 ao conhecimento do Con-
gresso os conrtratos ~a s.ua i·nteg.ra, a :Q.U~ se ·refere' essa ftXposição. 

O honrwdo Sr. Presidé.ntt"l .da RepubJ.ica disse ·no mome·nto, quanto po'dia 
} ' -' 

dizer sobrEI o asSI\lm,plo, pe>r ~só oq.ue se trata de uma opel!"açã·o em 'curso, e 
S. Jllx. não sé furt:Ú~4 ao· cl.evér <}e, opportuname·nte, trazer os da'd·OS com-
pletos ao oonllecim~nto do !Congresso, dadós' ·mais vre·cis~s. para que , o paiz 
possa, tperfeita·men'te,_ 'julgar da a;cção que tem tido na parte ref·erente á de-
fesa d~ ·producção naci-onal. ' 

Out.·o 1JOnto, 8r. iPres.idente, que fói objecto das observações do honrado 
Deputad'O pelo Rio Grande tàJo Sul, f-oi o relatt'vo propriamente á :confecção 
dos 'orçamentos na po.l:te concernente, ás' despeZ'à.s tpublicas, julgando S .. ~. 
que o Sr. Presitd·ente da .. Republica deveria ser mais completo, propondo me-
di-das mais rad:i~aes e tend·i!Íltes a con'seguirmos o perfeito equililbrio 'Orça-
·mentario. 

O honrado ISr. Presidente da R é·publi·ca procedeu, neste particul'ar, c'omo 
devia tproceder, ·estudand-o· ·o assumpto d~ um modo .espee-Ji:lil , com cada ~m 
dos ISrs. Ministros 'fi d:~egaÚdo ao re~ultado .,he c-o·nseg\_\ir, desde logo, uma 
economia de cerca de 10~.000:000$ nos orçamentos da despe:;o;a que será ·con-
substanciada 'em emendas, -op.portunamente av·resen'tadas á Commissão de 
Finangas, 

Mas isso não q_ue:· -dioor .que a 'Ca.rmÚ;a se detenha neste exame e no 
proposãto ·de redu21ir c.im'la mais as d:es'Pezas; ·el>la tem vel•a ' Cónsi:!tuiç'ão a 
iniciativa das lp·ropos:tas neste sentido e ·Q! hontra;do Sr.· Presidente da tRepu-
bli"a declarou aos membros ·~s coirrindssões reunidas que daria gostosamen'te 
seu assen timento e apoio ~a todas as médidas suggeridas •pela Commissão e 

1_ 
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acceitas p·ela Gamàra para reduziT lh'l ·despeza,s publica,s, pprq'ue nem outro 
é :o intuito de S. Ex. no.··sstu'dq rigoroso que esVá fazendo ·da· ;ituaçã0 finam-
cei;a e economica, no desejo que alimenta sjnder~menta de que 'o orça:mento 
que va,mos votar traduza, n?' . verrfL~de, as nossas neC€ss·idades ·e os n'ossos 
recur:sos. (M1~ito bem.) 

Sobre um outro !)Onto -o nobra Dêputado .sr :\ Octavio Rocha declarou 
que ainda poderiEJ,mas cogif.ar •da reducção dos 'quaJdro.s :Io lf'unooionalismo e 
outra,s d·espezas; ~s sabe V~ Ex, que é mesti-é neBss assumpto ,-.. 

O SR. OCTAVIO RooHA: - Não =wo·ia:do • .S.ou,. apen'as, disc!.puio de V. Ex . 
• 10 SR . BuENo BRANDÃo: - ... que a Cama,ra · é que tem a competencia 

r: ori~titucional para re~lumr .ü nume~n d9 fund0iona lismo publico, fixar-•lhe os 
seus vencimento.s, n·ão dependendo •para isso .da iriiciaJ;-iva ou proposta do 
Poder Executivo. E <dnda mais, ha uma circumstarucia digna de. ser eonsi-
dera·da neste instante :' é 'que não é uni'â ques-tão propl"Í.à;ms nte orça.J;JJ.entaria, 
nsm ü Regimento permitte o_ue, em lei oí·çamentaria: se 1p ossa. tratar de re-
duzi>r .O numero de 1-H'l'SOal, crear OU reduz'r em-pregos ._ 

0 ISR . ?CTAVIO ROCHA: - Isso é verda:d·e . . ,. 
O SR. BuENo BRA::-'DÃo: - Isso sel'á, nat uralmente, objecto óe .projectos 

especiaes, alguns dos quaes já foram aprese.ntados á Camara e. s·erão estu-
dados, ]:>revemente, pelas respecti•vas commissões. 

O .SR. NEJLSON DEl ,8EN.NA: - ·E outros, natura'!men.te, serão trazidos á Ca-
mara por iniciativa ·io nobre Deputado •pelo Rio Gra:nde do Sul. 

O .SR . BuENo lBRANDÃo: - E:ffecNvamente o nobre D e>putàdo tem colla-
b.ora:do, rde uma ina neir:a..: ef.fic!az, suggerin'do medida,s uteis e muitas dellas 
têm si-do trazidas ·e act'eitas ·p·elas commissões e .'Votadas pela C'amaro. . 

. o· •SR. OcTAVIo Ror!>HA: - · Muito ·Obrigado a V. Ex. 
·O ISR. iBUElNO IBRANDÃO: - •Hão, •port[J.rrto, ·estas rus -observações· que tinha 

de fazer ao estudo QUe o nobre Deputado pe'lo Rio Grande •do .Sul fez, da ulti· 
ma eXJposição apresentada pelo •Sr. !President·e da Republica, eXJposição essa 
que <~oru;idero fazendo pa:r;-te do meu d.iscW!'so,. para· que f.ique trangcripta 
nos ".Annaes" do Con1gr~so . 

kproveito a occasillio ·pivra fazer uma pequena rectiifi-caÇãJo à um topico 
do discurso pr~ferido na ·.sessãci d-e .sabbado 'pelo honro.do Deputado por Mi-
na.s Geraes, .S·r'. Odi!o:1 de Andrade. 

·E~ .certo ' momento, o S~:- Deputa·do S[J.l•les· Filho, ·representante do Dis· 
tr:cto .Federal, interveio no debate, dando a"guns 'apartes. ,Em um delles 
S. Ex. ded!arou que o humiide orador, que nesta hora occu.pa a attenção da 
C!lima ra, era useiro e vezeiro em trazer ao· con'hecimerito da 'Camara factos ou 
a llegações não ·comprovadps . Passou-me o di·p'loma. de useiro e vezeiro em 
faHa:r .á. verdade. · Repelli, immediatamente, essa o-bservação -menos delicada e 
menos vevdadeira dp ,)1Dll'l:'ado Depl.jtado ·Pelo Distri.cto .Federal. Infelizmente, 
C' meu ruparte ·não fbi tomado· pela tachygraph:a. 

O 'SR. NELSON DEl !SENNA: - E; inteiramente •vevdade que V. Ex. repeUiti 
com •prote-sto no que f o! secundado pelos seus -collegas. 
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O rSR. OCTAvro RocHA: - Al-iás, o Sr. Deputado Salles :j!'Hho seriJa. incap az 
de quer-er ofiend~r V. Ex. !Seria unia ·p.hrase sem intenção de óffertder. 

O ISR . . :Bupo BRAND.Ã:o: ~ .Áccr.eà!to na boa intenção do nobre Deputa·do; 
mas essa ~-fi'r~ação de S. ·Ex. n'ão podia ficar isolada no Diiwrio do C'o'f!-
gress-o, n,a à.c!ta d~ 'n-oss-os tcwbwlhos, sem constar que eu Un:J;nediata~erite, 
com a. energi~· necessaria, repelli a ·a;tf<irm.at iva de S. Ex. Os Srs .· ta·chygra -
phos nã o rpudell'am tomar o meu wparte· e ;p.or isso ~sa falta ·passO<u sem que 
viesse, immediatam<>ntc, a minha con!testação , 

·E ' isso .que quero deixar bem claro para que nos .A.nnaes não continue 
essa omissão i.n :v·ol.Untaria da rparte dos -ía<Jhyg.raphos, e sobre a. qual nem o 
Sr. Odi.Jon rde .A!ndrade. :(l!erll o Sr. ·Swl~es FiLho têm 'resrponswbili<lad:e. (M·uti'to 
,bem.; muito bem.) 

D<fCUMENTO A QUE SE REFERE O ORADOR 

" E JCposiçãü do Sr. Pr'es.iden'te da Republica -:- .A e laburação dos orçamen-
tos para l r9.24 está exigindo uma ra pida. vista de olhos s obre o crnomento tin'an-
ceiro ·do pal.z. e sobre ·a acção do Governo •nest es 11 mezes decotTidos. 

Cresce de ;ppnto a necessidade d e ' sy;nthese d·a s-ituação da t axa. carrrbial . 
bial. 

Seria o·cioso repetir --' tO'dos· ·.os meus antec.essores o têm dito - ··que a 
precarie:daJde . das noss<>,s finanças ITeclam:a a attenção ·do Poder Legislativo no 
sentido d e ct>opero.r ·oom ·o Ex·ecu•tivo na reducção das despezas publicas - e 
vou além- no sentido de forÇar a a.dmüristração á econ'omia. 

rCom o· candÍ'àato, colllhecendp à s '·diffirouJ:da;d·es .de ·uma política de real equi-
lÍbrio orçamenüa.rio, disse na minha "platafõma" que "seria fa zer ,promessa< 
vã af<firmar que, sem desorga;nizar serviços publlicos indh;,pensa veis ao aJPpa-
rBJ.ho a dnünistrativo e sffih abandonaa- outroo, necessar ios ao nosso crese'ente 
·prog~:"esso, s&.ja rposs•ivel, ·em ·um sõ 1p:erio.do de Govern'o, alca;nça.r o desejado 
equilíbrio da .re·ceita com a · d~eZia·" , _,. 

Apontei, ~ntão, algumas _providencvrus que me pare~i'a.m aconse~hadas para 
dimin~k' o "de1'1cit" e ·P.ara ~.ugmen'".ar. pelo novo desenvolvimento economido. 
a receita ·publica, . 

Nãio tenho de :ciue m<> desdiz:er, mas tenho .que di.z'er o que, em obediencia ao 
progranuna que me tr.<!!cei, tem ·O meu Goverrno feito em '11 meze.'l, que põdem 
parecer l•ongos, mas ·na ,reali.da:de são um curto espaço de temp·o para reme-
diar eff,iJca.zmente a;s nossas ,diffi-culdaJdes accmnula'das e n'aturaes, em um 
pa.iz cu ja ancia de progresso não pÔde estru- em pro·porção com as -possibili-
dades rde realizall-o sem graves •c_ompromisso·s fi-nanceiros e incontestaveis en-
dargos tribu1:a.rios . 

E ra. meu rdever, ao ass·umir a rulta administração da Repurblioa, procurar 
conhecer, de modo ·.exa.cto, as :responsabiUda.des da lNa ção ·e os reclLrsos do seu 
Thesouro rpara fa.zer-llJ e face. 
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Dà.hi os dados que a direcção do Thesouro Nacional forn.eceu aó !Ministro 
da Fazenda e que este .me· transmittio em exposição que. levei, em· mensagem, 
ao vosso conhecimento. em 3(1 de Novembro do anno findo. 

. Conhecida as·s:m o. situação, o meu Governo, Úel ao seu progra:(li.ml., traçou 
a sua d.i4-ectr!z de restrlcção •de dE'spezas e a. de rfgorosa arrecadà~;ão e tisca-
lização oda receita. · 

·Foi por isso que ·J Goverr!o ~solveu, no seu ·inidio: 

1•, levar ao ·conheclmeTl'to uo Congr.e~so Nacional a ~ituaç'ão fii1ance ira em 
que nos acha vamos, a~im de habilita:l··o, com o seu ·patriotismp ·e competencia 
.constitucion3:1, a ·poo~mr com o Poder Executivo para a

1 
debe]l]'ll;ção das dif-

ficulda{!es que nos &. tormentam: 
2~, fazer ·na admin~strnçã.o publ:~a a mais .rigorosa econQmi!l, o que se 

tem conseguido, graça3 â.s océl.ens.nE''lte sentido executadas ·por todos os mi-
nisterios, i·ndlusive ·com o a.proveitaménto de a·ddidos no ·preen:chi:r:nento de 
vagas .em cargos publicas, f.a,cto que se verificará no exame dos ·proximos re-
latol'ios e {!ocumentos que o!3 :nstruem; 

3°, tomar as mais f,fficientes medkla;; ·pará que a contabilLdad~ do Thesouro 
fique .em dia, pe.rmittir,do ao Governo um rapido con:hecimen.t.o dos balanços 
da .receita e despeza àe- eada exereicio, .como dição de uma segu'ra :pólitica,fi-· 
.nance~ra, trabàlho já emprehendiido sob os melhores auspi-cios, como foi o do 
balanço qo primeiro semestre ueste anno;. 

4", pugnar pela verdade dos orçamentos da Republica. para o que o 
Ministro da Fa:zl'nda organizou uma com missão . composta de membros do 
Congresso Nacional e de funeciont.lrios competentes de cada mli;i~terio, a:firn 
de bP.m exam'narem as ·p~vlsõe's ·da receit.a'. e as verbas da despeza, sem 
omi>"sões e sem deficiencias, que são ~ causa· de uma falsa e perniciosa 
ap,.eeia(;ão do or(:ame.nto da Re·publica. 

!~postos que não podem produzir a renda desejada; não · deviam fi-
gurar com tal renda na receita, ~orno tem acon~ecido. 

Despezas C'ertas, decretadas pelo Pc6er Legislativo, não podiam deixal' 
de ser mencionadas n~ proposta do Gove-rno, como se tem· feito. 

Dahi, quanto â. de.speza, um .augmento apparente na própos·(a, augmen-
to que. exprime uma situação "real", que o meu Governo encontrou. 

Poderia, nesse augmento apparente. -citar a inclusão de verba pa.ra a 
melhoria decr~tada de ven~!mentos de . funcciona.rio&, para a mS:nu.tençã.o 
de escolas subvencionadas nos Esta-dos ào Sul, para .realização de serviços 
contratuaes, etc., cujo custeio era até · e1.tão feito por creditas extra-()rÇ<~

mentarios-especiaes ou exraordinarios. 
Além d~sso, de accôrdo com a techn' ca da feitura dos ·orç;ame.ntos, pro-

curou p meu governe -dotar as verbas da .despeza ordlnaria ·O<im as quan-< 
ti~s realmente necessarias, cujas deficieucias têm si-do cobertas por credi-
tas, supplemêntares, que se llludem na votação dos orçamentos, 
não encobrem. o "cleficit" de cada exercicio, ass'm. insi:rfcernmente mas-
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carado entre uma receita optimista e uma despeza sabidamente inferior á 
verdade!ra: 

A vantagem do processo adaptado <'C.nslste .. em mostrar ao~ legisladore~ 
a realidade da situação do·. Thesouro, para que elles vejam que é precizo 
restringir a despeza ao ,mínimo necessariCJ, obra para a qual contará a de-
·ciJida collaboração do meu governo. 

4) Velar pela rigorosa e honesta arrecadação dos impostos, combatendo. 
~ru todas as suas fontes a escandalosa evasã.o de rendas, paxa o que l!idoptei 
med~das s·everas na escolha, remoção e destituiÇão dos funccionarios 
fiscaes. 

5) Auxiliar o desenvolvimento economlco do paiz, como base unica de 
~ua restaura9ão financeira, para o que o Governo. adaptou, entre outras, as 
seguintes providenclru!: 

a) prover na medida das possibilidades actuaeâ e corp a presteza possi-
vel as esb·adas de ferro Central Cl.o Bra.sU, Great Western e Noroeste, do 
indispen11avel material para o transporte da producção; . 

b) melhoi"ar. as condições ·administrativas do Lloyd Bra.sileirll: 
c) fundar o· Banco Central de Emi:3são e Redesconto, fechando a porta 

ãs ~missões do Thesouro, abrlndo valvula á circulação dos depositas ban-
earios, permittindo ,grande extensão de nredito ás industrias do paiz. 

Em relação ·aos transportes ferro-viarios, j>â. o . Governo providenciou 
quanto á E. F. Noroeste e está providenciando quanto á Central do Bra-
sil e á Great Western. 

Em relação aos transpo~t~s maritimos e !luviaes, a. cargo do Lloyd Bra-
sileiro, o Governo vai, como principal interessado .na empreza sob todos os. 
asr.ectos, normalizando o servi.ço, de modo a tornai-o ellticiente sem novos 
e contínuos encargos para o Thesouro. 

Quanto ao ·B~nco Emissor, está funcclonando nos rigorosos moldes . de 
su:t creação, nem o Governo co~sentiria que fossf(m desvirtuados os fins 
da sua creação - o que seria _um crime, que não commetteriam o Gover-
no e admi_nistração do Banco. 

o facto mais impressionante para· li'- grande massa e para todas ai! 
classes productoras ·é o da depressão· cambial. 

Não ha coma procurar sua causa, embora outros factores possam nella 
influir sem decisivo effeito , senão nas relações de credito e debito .da ba-
lança inte~acional. 

Factores de debito, alguns permanentes, alguns transitorios, alguns 
remotos - ma:s com effeito. actuaes - ahi estão, á vista 'de todos os qua 
~onhecem estes deliCados assumptos. 

Não é possível, por exemplo, a repatr.'ação de capitaes extrangeiros 
·investidos nas estradas de ferro Au~iliaire e Rêde Sul Mi~ei~a ~ue . constituem, 

. • . t ) 

pelas encampações feitas,. um saque lmprevisto e extraordinario contra as 
llOssibllldades normaes do mercado cambi~Í e com a :p.atur;J.Í ~ep~rcussão. em 
annos seguintes áquella.S encampações. Não é pos!!ivel ' d~~~onhecer ~ en-
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cargos de a cquisição de vultuosa somma de material para graJ:IP.es empt·e-
hendimentos realizados e em andamento . 

Não se pôde deixar de levar em ·co:r;ita· o onus de juros de n ovos e1" 

prestirrios da União, da Prefeitura .dq• Dlstricto- Federal e dos Estados, ·in-
fluindo sobre ·a taxa cambi8Jl . 

Ac.:!rescente-se a taes factores de · debito não enumerados oe communs 
. . . . . ~. . 

cc:ostantes; os que resultam da natural re;ensã~ do "·stoc~" da valoriza-
ção do ca;fé , que garante o emprestimo de i 9 .OOó .00'0, cujos servlçbs de 
juro e amortizaÇão são pagos pelas vendas · .pa r cia'lls do referido ~·stock" e 
nã.o serã. diffic~l encontrar as causas da: ba ixa . da nossa tax17 cambial. . 

O Governo teve necessidade, para C!efendet o producto de retirar dt 
mercado um considera v a! numero de ,.sacca s de caJ'é. Sendo este produc\Q 
u mais importante fonte de cambiaes com que se abastece o m er cado par~e 
as suas necess idades monetariàs do exterior, é evideni:é que aqu ella font; 
se r estringiu .porq'ue ~s le-tras d~ café foram · subtrahidas ã.s 'praças para 
serem .remettidas . directaniente aos banqueiros ~m virtude do contrato . 

·E, certo que a entrada .do ouro, producto do emprestimo de i 9.000.000, 
beneficiou o c·ambio,. mas .tal benefici\) foi feito ás taxas ·dO anno de em. 
pres.timo, com prejuízo n a tural e manifesto das taxas do cqrrente ann~. 

Sendo superior a ·5. 000 . 000 o numero d·e saccas de café adquirido pelo 
Governo, não podia deixa r de ser grande a influencia da operação sobré o 
cambio, no sentido da ba.ixa, operação c;.ue, elevando as taxas no anno· d~ 
emprestimo, fel-as baixar ql!anP,o o café r. as~ ou , a ser ,vendido sem fornecer 
ca mbiàes ao mercado. 

Além disso, o "deficit" das nossas con'ta,s internac.i ona~s no período 
l n!l-1922 assim póde ser determi~ado: 

I - Compromissos de pagamento em ouro ·a que nos obrig·ií.mos : 

a) Valor das m er cadoria s importada~ pel•J Brasil .. . ...... . . 
b) Ser~ço normal de .dÚrida s ,e do pagamehto de pessoal dll, 

União, dos E::>tados e dos m1u1Ícipios no · e~terior ....... .. 
c) Rem€Ssas norma es de emprezas . p.rivadas e de '[)arti:-

·culares . . . . . . .. .. ...... , ... , ..... . ... . . . : .· ....... . 
d) Remessas ext rao1·dina ria s ;feitas pela. . União (re&gate 

antecip ado de· titulos externos e encampações no Sul) 

Total 

i 31 2.290.000 , 

i 56.000.000 

.:( 60.000.00b 

i 9.100.000 

i 43-7.390.000 

A somma acima ref~:re-se "apenas '' á parte viBivel, que .póde ser de· 
terminada · com alguma app·roxin:iação; ha muitas outras parcellas, porém, 
que examinaremos mais tarde. 

Em contra-partida, como entradas de: ouro no paiz .durante o mesmo 
peÍ"iodo, ha a nota:r : 
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II - Elntradas :·1 

o) Valor da nossa producção exportada. ............. , .... . :E 364 . 770.00() 
b) Producto bruto de todos os emprestimos· realizados pela 

União, piO'-lo~;t Estados e pela Prefeitura do Rio ....... . ! 39. 000 .. 000 

O que tudq sorhma . . . ! 403.770.000 

Assim, é. parcella do "~eficit!• determinavel com alguma a.pproximação 
foi de. 

:€ 43.7.390.0QO-:€ 4Ó.3.770.000=1 33.620.000. 
A mitra parcella, isto é, ·o invisível , que é enorme, não pôde ser d€l· 

terminada .com tanta segurança.. 
f~a. poréni, a considerar os seguintes elementos· que a compõem ~ 

a) Differençl:!- éntre o producto bruto. e o -liquido dos em-
prestimos externos·, mais ou menos .. ... .... ...... .... . 

h) Co~pra de ouro das nossas minas, cujo pagamento .. foi 
feito em Londres, adquirindo o 'Governo cam'biaes na 
praça e guardando ouro "inactivó" na Caixa de Amor-
tização, cerca de · . .... . ... .. ... .. , . ......... ...... . ·; ..... . 

c) Valor áe mercad.orias entradas nos eontra.bandos, ,sobre-
tudo nas fronteiras do Sul, nunca menos, · segundo cal-
culas feitos até agora de ............... ..... .... "··" . .. .. 

il) Resgate de parte de ~a:s dividas :exLernas pelos Gover-
nos de Minas .ç:.eraes e do Espírito ·santo 1 •• ••••••••••• 

e) Remessas feitas pelas .'Colonias extrangeiras por conta da 
grande·. quéda da l)ra, .do escudo e do franco em 1920 

f) Remessas feitas pela colonia italiana, em 19-19 , qua.ndo f?i 
aqui tomada pela colonia res'!)ectica gra.nd·e par.te do 
emprestimo ·então Ia)J:çà:do .pela Ltalia . ·r ......... ... ... . 

'JJ) Com-pra de marcos, em virtude da baixa destes, avaliada 
em um inquerito· feito nos bancos da praça ..........•. 

:€ 1.000 .OOb 

:€ 4.000.00() 

:E 1.000.000 

:E ... ,,. ... 

:E . .. ...... 

:E .. .... ... 

:E 8.000.000 

Como se vê, •não é .possiyel determinar com exactidão, moomo ~nuito II"ela-
tiva, a irn'!)orta.ncda de to!los •os elementos rnenci.onados, afóra muita,~> orutras 
imperceptíveis,. 

!Mas, em V'is·ta do ·expoS;to, pôde .se -ter absoluta certeza de que o deficit 
real ex{)eda .>d.e :E fio . 000 .{)00. isto . ~,'1\'!:e m:aJLs ·de '6<5 % ·do va,lor annual ·méàli·O' de 
toda a nossa exportJação nos ultimos •quatl'o annos. 

Ha a observar mais que o Governo aJCtual teve necessidade imperiosa. e 
inl!Iudiv'el de pe.gar, no cru,Z.er :ao anno ~u:e p.aSsa., :E 13 .000.00{) (:E 9.000 . 000 
Co caf1é e mais :€ 4.000.{)00 ,da i~tra a resg-a.te,r), '!)ag:amento que tenão de 
ser d'eito em prazo curto adnda mais contribuiu' par·'~> a depres·são cam·bia.l. 
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O pagam ento das i 1·3 : 000.000 referieas deve ser a.ddicionado ào 
de i •50.0()0 . 000; sommando todo o de!icit cambial até ho~ - i &3 . 000 .000 
minimo. 

Dea.ntà õa sit~ação, cuja ~ggravaÇão era facil de prevêr, e dada, sobre-
tudo. a. existencia do comp·romisso de :E 4. 000.000 do ThesO·\].r<> para, com 0 
Banco do Brasil. que contando .com o seu ·resgate no vencimento. ·sobre elle 
~izera · saq,ues ·para o exteri·or; deliberou o tG.overJlo tomar ainC:a as seguintes 
providencias; 

a) rese!'Var ·pa,ra oo Thesouro os valleE>-.ouro .do impooto de importação, abo-
lindo a praxe de c<>nverotel-os em papel em ·ravoor ·de, terceioros, para habilitar 
o Governo com o nümerario, ouro, necessa.riq . aos seus compromi-ssos, sem 
entrar no mercado cambial; 

b) enviar 'emis~rio de sua. confiança á Europa para assentar meios de 
conjurar o mal, máo grado as difficu1dades ·do mereado· monetarlo no munlo, 

•E sse emisseJI"io Levou t~em. a incumbencia 'lie promover duas mO<lifi-
cações no ·contracto de i 9.000.000 esterlinos, para o café. FeitO: para Jiqui-
~ as opera'çõess õe menor prazo, destinadas a compra do .café, .W:l contra-
cto e~cerrava. duas clausulas que ao Governo pareceram onerosas. Uma 
é:ellas prohlbia em · a,bsoluto e emquanto houvesse um titulo da 4ivida em 
circulação, isto é, por dez annos, toda e qua:lquer operação de defesa do 
café que niilo !l'osse feita ·por intermedio do '~C'omi~"· ou, antes, .de uma casa 
'commissa.ria que o representava. 

A .outra. 'Clausul;a eSJtEIJbelecia que só dB~IJOis dos dez annos p·Oid!i.á o empres· 
tiimo ·ser resgata do, iffica..nõ.o o ;producto da.s venrlas do oo!l'é depositat:o em po-
der . dos .l:Ja.nq·ueiros .para ser a,pplicaea ao r~a:te. da di~ida em 1&:32 e pagando 
v Brasil durante esse tempo os 'juros de 7 1\2 ·o/o ao anno. q,ua.nõo · recebia 
apenas 3 o/o de juoros pelo det>~sito <:o ·dinhei~o proveniente ·das vendas . Taes 
clausulas não podiam subsistir, por JM"ejuõiciaes aos interesses do · paiz, e o 
emissario foi á Londres pleitear ~bem uma. alteração contraétual ne~ses 

!!ous pontos . 
Levou o emlssario, como credenciaes aos nossos banqueiros, além de 

a·presentação do Governo. a ]lla.tafórma ' com que tra,cei o programma de meu 
Governo em Minas, os documentos so~_re a execução ·desse programma, :1 

pll!llteJforma com que fui canélàooto á iPresidenC'ia da Republicàr ,e vutros ele-
mentos que 'permittiam julgar ·dos ·propositos do .Governo na. direcção do paiz. · 

Qu~ andou o Governo bem inspirado e qúe a providencia foi proveitosa. 
resulta dos telgrammas que se vãq ler. 

Hoje o ~rasn estâ livre para cuidar, por si; da. detsa do café e habituado 
a. ollquh~:ar. sem a uemora. dos dez annos, ó emprestimo ·d·e nove milhões, que 
até r; fim deste anno ·poderemo~ resgatar. Foi, sem duvida, uma victorio. al-
cançada, para a .quaJ. é justo salientar a ~boa vontade dos nossos banq.ueiros. 

São estes os telegra.mmas supra. referidos: 
" ·Londres, 24-1-92-3. - Devido ausencia. Rotschild ·só' ·h ontem pude obter 

'Primei·m en1lrevista que durou duas horas. Autorlzou'-me a asseguror ao Go-
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vern'J sua maior ·boa vontade " sympathi.a pciis tem acompanhado seus actt"õ 
com interesse e .pens·a que um P.re-siê.ente que assim começa ·tem direito a 
todo o auXIij.io. All -cortd'lções euTo·pé.a.s .sãJo .diifct'keis, ma;s vãJo estudar a !l)ro-
posta com BaJring, Sahroeder; Isto q•uanto ao oredito para fevereiro. QuamJto 
ao contrac't.o <de ·caJfé .pro:metteu -remover .as dillificuldades que ~stiverem ao 
alcance dos banqueiros, ·~ n~ste pa.rtÍ·cuiar -só se entrrurá sexta-!feira. pro-
xima." 

"Londres. 25-1-92!3. - :Pe[as :convensGJs Jhontem ~e hoje vejo p _ossiJbHidade 
obter ?.000.·000, sendo 2 .. 000.000 pagaveis á vi·sta em Fevereiro e 1.000.000 
em Maio . ·-Espero alcançar juiros ·5;, commissão 2. Reembolso pe}o saldo .e.e 
lucros do cà.fé câso .esteja, comó esperarr'!l-ós;· vendido todo ou ·quasi todo até 
julho. Caso •con<trario, li'q 1u~daçãq até . 31 •f-e. Dezembro. No estado acJtua.I d-o 
nosso merca!do acb.o muito boa, .pois mesmo 1

1),a hypothese ·pouco provavel de 
não Uq,uidagãJo' .do ·café ru'l.ia -dif!ficul<i':,a.des prementes para melhor ·época., 
A:gentes .alffimn-aim que netoo momento ·semeJ.h~nte .negocio •exige ·deliles g•rande 
e&forço; e s·i .chegaram -obter accôooo O)l'i:r-os ·ban<quei·ros e p·ern'l!issão dio ~be
souro ~ngJ.ez acomsclham ·a aooeiltar de-amrt:e da dJncenteza sibmção a;qui." Logo 
tenha ~ua !l'esposta •continu!Lrei. P -enso'· .semana ,prÓ:x;iun() ohegar solução :ftnar." 

"Londres, 31-1-9'23. - Ag:entes .. telgra pharãc; directamente pro·posta poo-
- . · '' \ 

sivel aJC<tuS!l momento. Go·n:si-d.er·o wccedtavell, p·oiB, pella ruhli!tude imprensa hoje 
pensei não •obter !propos-ta 1aJJ.g~. Questão .áiwda Íng•late-rrà aos Estados Uni-
(Qs do Norte ameaça fechar inteiramente mercado _j:á -cliffidl devido situação 
polltica europêa. , Esp1ero obter l.jJiria 'J)oa so1u_ç~o· •para cont=ct·o c<afé, pois, 
tenho conseguido modificwr bastante· idéas :dos ba nqueiros com minhas expo-
sições escriptas ·e -cliscussÕés . '' · 

A missão do del~;gado brasiled.ro en~rrou-se com exi1to, .g~aças ao _qual 
e a recursos obtiCI!os no paiz. pôde o 'Thesouro habi<lita t.-se · para cumiprk !'mas 
obrigações ·u.rg~ntes no · "x·térior. 

No que •diz -resj)eito ás -djjjjficuldades f.i~~ancei-ras .e ás difficuida~es c,am~ 
biJaes ~o '11110rnem:1Jo,, fo!l'am ootas as P:rovi<1encias q_•ue o Governo julgol\l ·.dev-er e 
pôde adoptar. ·Si, -entretanto, as Commissões de Finànças do .. Congresso ti.-
verern outras mé:d.J.das a suggerir .ou o OongPesso outros re·medios . a recei,tar, . ' ., 
o Governo estará prompi:o a e~aminal"os, tão sinceramente ·empenhaC:o estií. 
na · debellaçã,o ·da crise .. 

Não ··podia o Governo "pensar em a mJl:'Ll'ar artificialmente o ·cambio, IP •OI'-

que considera essa _pratica mais funesta do q,ue a ·propria. ·baixa. e por;que 
não lançSJI"á o Thesou ro em aventuro.s", 

T arnbem não cogitou de erripresti-mo exter'.no, com o exclusivo intuito de 
mE1lhora.r o· camb.io, p~r ii·lJil:ga,r essa IPÓl·i-tioa perigi>sa, •sobretudo em~ um paiz 
de moeda sujeita a constantes osciUações e , de saldos des!favoroveis na ba-
lança inte·rnacional. 

Por uithn:o, nãJ·o devo en!Jerrar •esta ·exposição sem accentuar que -a P.rfl-
'feiture do l!)listricbo Federa;! m1Uiito •COIJICOlTe 1para a.ggravar a st1:uação do 
.Thesouro -NaJCional, sobre o qual 'pesa ·constantemente na sustentação do.s 
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enc'wrg·os. de sua -diyida.. Ainda a.gora., nesta, phase de grandes apertums .para 
o Thesouro, esteve ella na -imminencie; d~ não .. f-azer fl.. provisão {'te fundos ·ne-
ce~sarios ao serviço de amortização ~ · juros ode um .dJe seus emptestimos ex-
ternos, o que feria succediiÍ'!o si o '11hesou;ro o~1ão deixasse •de •pagar dividas 
suas paora sÔecorrer o credito do mun.iciplo .·p9r elle endossa·do. E' publico e 
notorio que o orçamento -da Prefeitura vive com uma despeza -superior, em 
muito, á suà receita, que não p&Le. bastar 1). .oo:tisf.aç.ão dos s•eus encargos. 
Em' mensagem dirigida ao Conselho, já o Prefeito chag:~ou _sua attençã0 para 
o ·caso, mas nenhuma providencia foi i'oma;.da a;té hoj·e. !E, .bomo, s6 agora, foi 
de 11. 000·:000$ o sacrifício •do Thesouro, dervemos rea:IÇ-ar o faicto e lembrar 
âs Commissões a conveniencia ·.ce uma medi<d.a que integre a P<!'efeitm'a na 
possibili·dade .de satisfazer por sri se1l!s e>tiOOJrgo.s iirte,ncei.ros ·e •li·berte o The-
souro Nacional de outros sa.cri!fi~ios, talvez ins~stelltaveis pa~<l- .o fufu;ro. 

'Tal medida parece indispsnsa.vel qua:'\1!<;> se pi·o6tira pôr ordem· nas finan: 
ças do paiz; é eu falta.ria a um deve~ si rião usas·s•e dest~ linguagem para 
com as Commissões .. 

Quanto á mate:ria orçamehtaria ·já vos ·disse à que deveres e· intuitos obe-
d~ceu a proposta •do Gove1'no- Tudo i•hdÍirc:a a ·nece~ioo•ce rc1:e (!ó-rtes {lérios nas 
des-pezas, q,ue só o Congress-o póde rea.liZa.r, para o que contará ·COm a cona-
boração do Governo, .que -outra ~ousa rião deseja sinão desafogar a situaç~ 

- para que o paiz possa_ pir_o:gre-dir. 
'Precisamos accurí1.U1ar provisões, desde J'á, para retomarmos, em 1927, o 

pagamento da amortização e juros da -divida que q tund:in[J e.e 1914, deixou 
em suspenso. Só o ·serviço da -divida .eXitern,a -·nos .cus•tará 80.000·:000$, annual-
mente. 

•E' ·prudente considerar ainda ql!l~ ,a nossa recei·ta, papel, arrecadada, tem 
sido até hoje inferior: a 600.000:000$, _-e que, a receita,, ouro_. ·calculada em . 
80.000:000$, proC:·uzirá ao . cam·bio actual 40·0.0{)0$, ou seja um ·total de um 
mHhão ·de (:ontos, .com os quaes, ,teremos de -fazer fa.ce ·a uma despeza que 
tem ·sido, só com ·o pessoaL de 5180.000:000$, ·com o rriateria1, de 250.000:000$, 
com os 5ervigos da •divida, {'te 450.000: OÓO$,. e que · é ;representiada ·por ilm total 
de um milhão e duzentos mil co.nto.s ! 

.Seria para desedar que. ao menos por algum tempo, não sé projecta.sse 
C.espeza ·nova, sem creação de uma receita correspondente, pois só assi!J! 
marcharemos para O eq.uilibri·O neceS~Mio dos. 'or;Çaffieiltos ·e para ·a satisfa-
Ç-ão integral dos ccmlipromissós ·que aJffectam a honra na:cional. 

iPara taes objectivos, e.S:tejam certas as Commissõe·s, o Governo tudo tem 
feito e fará tudo que dé si depén.der _ " 

O ·sr. Presidente àa RepubHoo declarou logo no principio· do 'documento 
que acabo de ier: primei-ro, "que o Gowerno, cozr'o provi-dencia inicial, Ceu 
conh<scimento ao ;Congresso Nacional (la situàção fina.ne>eira -em ·que nos acha-
vamos, ·afim de ·habilitai-o coin o seu patriotiemo e •comp-etencia c-onstitucio; 
nal, a .cooperar coni o P·oder Executivo para a debellação --das di.fficuldades 
<J.Ue nos atormentam." 
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O Sr. Octa.vio Rocha: - .Sr. Presidente, a propostio deste projoecto 
apresentet um substitutivo que não mereceu a aP•Pr~ação integràl àJo olllus-
tre Relator. 

Mas, como. a questão do creditas se liga á situação financeira uo pa.iZI, 
quero proseguir nas considerações que venho fazendo sobre a exposição de 
motivos do •Sr. Presidente da R.epublica, ·h ontem publicada no Di·arilo Offíotal. 

o Sr ;- Ous1odio Opelho, ex-ã.irector da Carteira Cambia] .dÓ Banco do 
Brasil, antes mesmo •que ti-vesse lido o meu e,ppeno a •S. S. para •que Viesse 
explicar o .emprestimo d:e nove milhões de libras e as reft-rE;>ncias da exposição 
do Sr . Pre~uente da l'tepubu'ca - qmz rmbllcar hoje, nas seccções ineditó-
riaes dos jornoos da manhã. llina. expllcação, ou. por outra, uma corítesta-
çã.o li. nota presidenciaJ, sobre a .noss&. sl.tuação financeira .. 

Declaro a V. Ex., Sr. Presidente, '<rUe li com surpreza a contestação 
do Sr . Custodio Coelho ás alffirmações" <laquella. mensagem. 

Sem li~.açãn com o Chefie do Estado. entx'!!tanto. nunca poderia passar 
pela mente qUe o Sr. Presidente da ;Republica !fOSSe capaz de asstg.nar. um 
documento, da natureza ãr:. que asszgnot., publicao.o na primeira pa?ina do 
Diario O:/ificb1, coi1!tendo .affirmativas graves a prQJJOSit«; dia valorl:r.a:ção 
do calfé, que não f·ossem absolutamente v~rdadeiras 

O SR. CARLos DE CAMPos: - !M.ultC! berr. , V _ Ex.. cem toda a. razão. 
(Apoiados.} 

0 ·SR. OCTAVIo RoCHA:· - Não ·quero, portanto, Sr. Presidente, acreditar 
que nenhuma .das contes~ações do •Sr. Custodic Coelho li. nota d•O Palacio 
do Ca ttete tenha v!SO& df, vcrn.cid.adt. porque o Presi<lente da Republlca, 
em um elemem.a.r crtter10 ·qUP àevp ter quaü>quei cidaoo.o. qua;nto mais o 
Chefe do Estruio -·e infeliz da nacão brasileira qne tivtoo<> um chefe de ES-
tado que não a-do.ptasse esse elementar oriterio! naturalm.ente firmou 
suas dleclanaç~ ~m notas ·oflfliciaes d·o 'Ministeri.o da: Fa.zend;a e do Banco 
do BrasiL 

0 SR. AUGUSTO DE LIMA:.- M·li~to !>em.. 
O SR. OCTAVIO RocHA· - Deciara o Sr . Custodio .Coelhcr, nessa sua pu-

blicaçã?, que vou ler, a principio ·n~ integra., para depois affirmar a ·.s. !S. q·ne 
não reti'l'o ru::nhuina das accusações quP t :z sobre <' erro gravt> commettido 
pela Carteim Cambial do Banco do Brasil. e pelo Comit(' da valorização ,do 
caj)é: declara ~ !Sr. Custodic. Coelhc <: seguinté: 

"E' com profundo constrangimento que abandoüando o sil6IJ.cio em que 
, m~ tenho conservad&. venhc nr· óever <ir> relar po:- m.et: nome. dize!' algu-

mas pala.vra.S a propostto <la. nota, presidencial hoje publ:caôa. e especial-
mente sobr~> ·os ponto" em qu~ ·elJa inclue,. ·al).tre as ca:usas da actuai depres-
são cambial e da situação financeina do paiz, as operações de q·ue tenho res-
ponsab!li~e na ·quaLidade d<> ~x-director do Banco ·do Brasil. · 

A. prjnci'pal desta.'!? ol)eraçõei< ê a de:> café Pela exposição presidencial 
não se póde bem. saber qual a verdadeira situação ac:tual .dQ emprestlmo do 
cafê. No começ<> ella enumera, entr~ os raêtores de debito da balança ln-
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tEllrmcional, "a retep.çã.o do s'tock d!t valorização do 'ca:fé, que garante 0 
·emprestim0 de :E 9. 000.000, cujos ser'vJoos de juro e amort,iza.ção são pago~ 
P!lla;s vendas .parciaes do referi?o stock. Existe, pois, "um consideraveJ nu-
.mei'O d1e saccas de Café, que " o Governo retirou do me<r'Ca;d!o"· e se destina 
a pagar o emprestimo 

Mais adiante, porém, a Exposição annuncia que o empreEtimo estâ pago. 

Eis as suas palavros: 
"10 Governo· actua! teve necessidade 

correr do anno qpe passa, :E 13.000 .000 
màis a · letra de :E 4 . 000.000 . " 

imperiosa . e inilludivel de pagar, 
·ci empi·estimo de :E 9 .. 000 .00, e 

Mas, si Ó emprestimo està pago, não ê exactc. então que exista 0 ~tock 
de que se falia anteriormentE. ' 

Nãc. ê tudo a.ind~ .. Linhas aba1xc. :;. .Exposição mais uma vez se desdlz: 
0 ·emprest!mo nito .estA pa.g.o, mae sel~o~pa .até o fim do anno. E·is o texto 
litteral: "Hoje o Brasil estâ .. , habilitado a liquidar, sem a dem!Jra dos dez 
annos; o emprestimo de nove mil:C.ães, qwi até .o fim d·este a.nno podere,. 
1'emo~ _resg~ar» . 

se 
Não é , portanto, poss1vel, em ffbee da .ExposiÇã.o, saber em •que termos 

acha o e mprestimo de :E ·9. 000.000: Tenhá, porém, sido reSgatado ou deva 
.sel-o até o fim do anno, o ·que é certo ê que o Governo corE>idera. o pagam~n
to dos 133 milhões ou a perspectiva deste ·pagam.e_nto como = das cau. 
!!las da depressão cambial, e neste caracter G addic~ona &.o ~cit càmbial 
d·e i •50. 000.000 que anteri·ormente ~i;mrou . 

Ora, tal pagamento não con"stitúe àB/içit cambial, pois ê com . O prodllCtO 
das vendas do Btock do café, representado por 4 .'535. 000 sacca5, qu~ se Vão 
tota~mente resgatar aquelles 13 milhões de libras. 

Tã.o pouco esses 13 ,mHhões .podem ter influído na depl'es.são dG cambio . 
.A!3 vendas das 4. 53•5. 000 saccas produzem :tetras de cambi(, .com que Já se 
tem resgatado, posso atf'írrnai-o; na sua. quas! totalil'lade o debito. de. libras 
9.000.000, e com que se resgatara o qüe ainda não .foi pago. 

Quanto â lettra de ! 4.000.006, representa ella o debito dQ Governo pa-ra 
o Banco .dia BI-asi!, . ·pelo re-desc~mto, fe!·to por este, d~. lJieira.S que •O mesmo 
Governo autor:zava a Companhia Mecatúca e Importadora dp s Paulo 
para as comp.ras de café . 

•Sei q'l.lt> em minha . a'usencia se levou ã imprensa a noticia ~ que eu 
ãeseicn:ttara essa let.t·a ·na Oasa Rotso1iiJ.d e expuzera o Brasil á humiJhaçã? 
do ·endosso de do-us bancos. Accresce-ntava-se qUe .o Hluske Sr .. Ministro da, 
Fazenda só tivera conhecimento desse titulo nas proximidades do venc.imenfo. 

Tudo isto é :flalso. 
O Bane~ do Brasil emquanto . fu.i director, conservou e~ sua carteira 

a letm emittida pelo Governo, b da existencia desta., em :caita de 16, de n·o-
vembro, isto é, do dia irnmeWiat& á. posse ao· novo Goveri~o, .o .. ex-presidente 
.do Banco, o i!iustre Dr. José Maria Whitaker deu conhec!mento ao Sr. Ml-
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nistro d.a Fazenda,. com ·e_sp!pci[icwção ela; valDT, t=a ca>mõial, impD'rtQ~Y~,oi'.a 

da conse1'vctção e ·dlata .do: ;enabm;~nto. 
Nem té;n:q, :o · Gó·v~r:no :,trnrtl~ih~tD: neces-sidade de fazer quaesquer opera-

ções l)aJI'á ·~- pagà=en.to _ de·. ~sélf .debito é. o Banoo ·dv ~rasn, visto que · os Iu-
. ~ros · deoorre:tites ÇJ.a. vs,i()Ú1Ja\)ii;o: ·eram ma~s que suflf·ioÍ'ent€s .para o paga~ 
mento, e si :n.ão. ;·fossem _:Ln<j;eg_ralm:nte ap-urados ·dentro dio prazo do ti:tuió 
nada mais faci'i dio que ··. 'ó:bter~ :uma pro rogação. 

Si ~gtierrj: ~tE\clp~ti: · 'J).b~'" qliaJqu'er op(>ração, a liquidação d:es&l;s libras 
4. ooo :000:, ;os.~o· assegurar que· nd6·. 't~ 9 .Govfffno passruJ;o. . 

o Banc,d A.o· Br'~. - .quànuo ;deixei a: Çarte1ra de Cambio não. precisava 
de ser pagó. · P · m~~ balan,ço," fE>i·to::erl).· 12 de. npvemboro· de 1922, veiipera da 
minha exoneração, re'g;strado : e· trà:n~~P.to· no . livro ode actas da Di.rector!a 1 I ·' . ·. ·.,. . . . .. . 
do Bamoo, acciliiava saldos •d.e · c·erca ~: ·3 •. 00 O • O O O E'lli1 todos os ·bamqueiros, i'D ~ 
dependen1ierriemte -da letra de· -.:E 4 .00.0. 000 . .Na ass~mblêa gera;J de àccionistas, 
effectuada ·em ,2-6 de ·março.:· deste an·i:!01: declare;.. 0 .s-eguinte: 

"Fje0hei .:lo 'meu :):lailanço. -óam todos os , .banqueiros, em numero àe 19, 
accusando saJd~ e~1 f~vor: · do :~an,.?o ··de;.~ · 2. 809 .161,c al•ém de. ficar · 1ntact9 
o ai'edi.to :<rl]e poss:U,e ' o ]3'~néo ; :E ., 5,0i>:,o:o.o, com a nossa pos·ição compnada. ·a 
maior de :E 6.4165. 05,7.,," ·,,:·:,:.·.·c 

Nes:f,'a;,s :E ·6 .'~!>5 ~o5:T, ~~f(i& iitc}?.tfdá:s q_s ~ 4. 000.000 d.o àcpito .elo Governo. 
o quê· .eu alei é qu~. ·:Pira. i;Jróy.oéar uma alta de cambio no infclo .do a;ctua1 , 

Gover1;1o, ·o ri~;o · .. Ml,noistr.o: :e_' : a , - C~teirà.- d.e Oambi<J fizer&.m. 'sa;;ques com a: · 
oase da refer-ida , letra, A éons.equerieié. é 'que üveram -d;:. antecipâr ·:gaga-
ntentos, P•l"o.eurando r:e.cprs()' 1?a!-;~;, :: effiJdtual-Ôs. Si -M!i:n'istro e oirteifa àej 
Cambi·o, 'sem 1pi-eocéupaçã.o .·dle ·'ait,i!,s _· attiÍ'kiáes espe-r9.SS€·m a. laqui·daçã;o nor-. . . . ' . ' - '• .. ... ' ' . 
mal tl!<:>s. stock do'· café i :as :E 4:. ~000'. 000 seriam pag<as opJ)ortuna.mJente -com 
os prô:P:r'ioo ~~cr'oa á.à ·~àJq~iz~ç'ã:0,'que a lExposl(;ão acab12. dt< r.ec'onhecer ' suf-
fioient~ pam o .r~g~~~ · dÓ~ - 13 · milhões. . 

N~~ trauuz ~~i,:ú;k ·a : ;i-~~de c cios · fa~tôs. a .affirmativa de que é -onerosis-. . ' . ' ' .. ' '• .. . ' ' : . " ' ' . 
simt> para .(, G()ver·nrJ. o :ernp:i-e8'tirn:O q.e t 9. ooo. ooo, 

E' i'l1exàdo· qüe .o .Governó 'esteja· .obrJgado· a · conserva;r E,·m mão dos .ban-
queir-os; media~t~· 0 .. fu;o à',Íinuai .. de,·:i '~!".- os s~ldos que apurar· · c~m as V'en-
<ias ,e.r<flectuadias; Pe1o· ciontrariO:,' .é~i.:li~ ·f~u·l·tooo, pó-r clausula . ex:Pr~ssa q,o 
contracto; ·com~ta.T, :Com :ós . ;~f~rldoll . "Saldos . os proprios títulos do empres~ 
tim<i, que 'rendem 7 112 ~r•.:·:-.Â:~q,tü~i-rí<i.q:~~ ;m~~o pelo preço açhtal de f ·109 ar 

. f . . ·. ... .• ' . -~- ! . ~. . . ' - - t. . . . ' . 

i no calda uni. ainda '" l)'ss'im § :Governo Juoraria desde lo!;'o cçm 0 resgatE'l 
a.n~tecl pado 

Ainna. ·P.e~o conti·a.do •esÜii. o Gov-é•rno a.utçn·'izado a re1irar d·as banquei-
ros as sÜm~ . proveni€ilte.S d<J:s . vendas -do cafê ·~ applical-as üU na comp.ro. 
de novas quam:Údialdes· (\ló· 'P·i'Qd'Uoto··osU' na co:mpr>~- dJe t!itul-os brrl;.tann' co.s, que, 
todos sabem, ;_.ettde~ · nia;j'~', tte . ~r •J•· a:o anno. 

AinOO. ·pelo ·Có1;1tracife esta·. o Gover passado se t•enha ()bl'i,gado . a não 
fazer outra val·Ol'ização . . o .qÚ~~ o· cçintl'aqto diz -na .clau&ula 12• ~ qae· "ó Go-
ve~no ·brasHeko éih'Ill..'eg'Wâ:_ ·os s-eus :melhol,.'es esforços no s·entido de ev·itar 
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que seja creac1o um no;v.o plano· de v;!Jol'iz,a;ção.:. do caté" . Nã,o ·<ilra; uma. 
obrígaçtio juricJ!ca, mas o -emprego '·de ·bOVJIJ'"ofjioios, tã.o eín uso nos con-
tracto.s do {}ovmmo-Fed,eral, quando se txata àe .actos c1z. alcada dos Éstados 
ou Municipivs, e o f.irn {,ra 'nãJo ex.por a vaJ.orizai:ã:o promovidJii pel0 Governo 
a um desastre fatal:, como a,conteceria Se O\l~r~ · gr~nde stoclc· se · formass~ · 
a,o lado àa<quélle que .t:nha sido a;dquiTido e ~;rtti~ o êlfl'presttm& Ij:lvantado , 

Fina.I:mente, si o juw do· -empr-estÍn1,o 1loi; ··de 7 1[2 - ~[~; seii). a fa.culda:de 
do resgate ao par se não c1ecorrido-s 10 annos;_. i~t9_ .. cons-tit-uià: régra , érÔmmum-
d05 oemprestimos -contralhidos em Londr,es d\'Sde o. 'n-iri: · dá; guerra, - por dr-
cumstanci-as ali"ás 'bem ~on•hec:·ci.as e .oriunda~ de. 'cexigencia.S .do pr'Optio Thll-
souro Brita:nnl-co, o qual r'k:er'Va a v~~tagem'· d.á; emi::,l'!lã.o de bond:s à cmto 

. pTazo para -as necesSidade~ ·do Governo -l!nglez .. 
à Governo brasile"iro, porém, rião ficou iniübic1o_ d'e ad-q·ú i.i-i>r •no mercado 

1921, na :p<raçAAJ.e Londres; mediante -a ga.taritia -da oobre-ta.xá -ouro do café; 
lfinàJo o dec·ennio; •Os pódel'tá. resgatar a ·C, ~çv. de f 102. IPieiores fpram as • 
condições acce'itas p-elo Estado -de s. Pàulo, 'quê ·no em:brestti:n0 que c&ritrahio 
1921, na praça de Londres, mediante a garà:trtia da. ,sobr.~-taxa oro do cafe, 
recolMda se>mà11almente em õam.cos eájtrangeiros~, <idm os'- rríésmos ba.ÍlqUeiros 
com -que o Gmrerno d-a Un1ão reaiizo)l . ~ -~mpr'-~tin~o · k":p: .iibr\1-S 9, 000 ,000 
obri-góu-se ao ,p~g~nt~ do juro ariri~a-1 de -~ ~[•, não pWendo t~er o tes-
gate amt"'dlipa~d le 'àlev\eniéllo !r'esga.trur •o eiiliPrehStiroo,_ ifin~o .:?; IS&u !prazo 
por p1'eço super-ior ao do val01' 7Hm'llinaZ dos titulas I(! 105). 

A ~tlro. telta de ·haver o- Governo en~~ os desti~os õo .mercado ' de 
café durante 10 annos, a um oomité e a ürrna · -cÍ!lsà connhiss'aria a res·poota 

.• ' ' \' -· ' .-· ! 

es1A nos. contractos anteriores ··e -nos -ensinamentos ,dó~- governos :];)aulista,s. 
'Asl3im é que, em 1908, no contracto basico· da g.ra-nde valorizaçã.(J _foram es-
t: ·puladas claus-ulas idenrti-cas: ·crm.ção de m;n comité,_ e Col'flado, :pelô prazo 
uc, contracto d. uma casa -commtssaria o movJmen-t~ dc: cafl!..· 

I ' . .- ·- ' . . •, ' ' 

E'·· p!'ecrso 1\ue se acoont:ue -à.O. moõ 0 _ ora;r-o ... _- e: .posl·tiv.o.~ a. política -~~nan-
ceira ·dO -Governo tran:SbJJCtO, .na. yaJ~çã,o, émp.reihend:8ndo •O. ernprestimo de 
f ·9 . 000.000-, foi a de constit.uír a d~fesa d~ ,celfé ·-c·orn ~ h.áse i:i~a; aJfiln de se 
neutralizar ~ <;~SOOssez de -expor~çã.0 pela. reteriçã.o d:c. cà:M, co~ :O~ );aques 
,,'lTiittid·o~ contra e:- emprestr-mo. 

A poliu-ca !l'l:nancetra do poctuaF Minfs'tro da ;Fa;i;enik., 'lU- vaivroia,ç:-i.D, a.'!• 

senta nas emiissôes áe pa.p·el. moe'éM:u, no Ch_'Vilva'frl1,&nto ào valor ·, oo ' nosso mil 
rél.s e na creaJ<:;ão dos preços artijiciaes do . caié. 

A valorizaÇão do café, como a empTeh:endeu .e qontracto-U o Gov,erno do 
eminente .Sr. Epit:acio PessOa, além . de .dar de ~u~ros ao paãz ·àe;rdà de doWJ 
milhões de con.tos de réis, não acarretarA. a 0 Thes-ouro Nacional tJ,eficí-t ~
gum·. O proprio Çl-ov-erno' actuaJ agora mes!fio •O .reco:ri:li.eçe é procl~.-

Os preços do oafé nestes tres ultlmoll, a.nnos · ·coinparad~os· .com ·os a.nt+ 
rÍOl'F:S á ·valorização, dão com effe~to_ á ecorioml:i n3octo'nal aquella ass{}n! 

bJ•nsa vaJ·- tagem;. conseguida excZusivwmente peta Í' ttcr.:ervÇão -d~. Goverr·;> 
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1,a8.1arlg·:. E com ·essa l;nt€r:ve~ção o ·Thesouro Nacion:··l s;:-!t ir.· .• ~groilm&n•<!< 
i!ago oom o :prqp:rio resultaçlo (k1;s_ ve:hdas da ea,l'·~ 

Aos d'actol'es da. . ãe:pressã0 • éambial, já por m~m ffi.1!-is' de •uma vez: re:r~- .. 
ridos, d~pois ~que deixei. o car-go de director do :&!.nco do BrasiL devo a.c:· 
crescentalt. ·&EmJ. receio .·de séria .·c.ontradita, e como causas amuaes; as exceSS"t• 
Vl!S restriogÕes do nosso _prt,.idpat P'I'Od:ucto e a emissão n·ans'bord:ante cZt> 
papei móeâ<a. D~ . 01.1tró lado, ·:a,s iJJ,lmita;àas ;importações ' do ·superflu0 constt 
tu em um -- ?rà:v:amb· de vul~o, allás, 'facilmente re<movlvel. - Oustoclio Jose 
aaelho · _rte A:z,metcla.. 

21-10-92:3. 
A :primeira affir:ÍTI:;.çã0 ' -de ·S. S. _é que nll Cl.ocumerito offic'a!, do PrE:':-

sidente .da, Republ·i<:a ha um<L · contradl'i:ição . 
Não ,e:iciste. ta,l contradicçào·. 
0 SR. CARLOS DE CAM~os: !Multo bs:m. 
O tSR. OCT~VIO Ro_cE:A: ,~,: Li o dç:>cUmento com inteira attenção " vet·1· 

fiquei >que {) .. Go'v~no nãio diz que liquidou -o ·empr<est>!mo de 4 milhões de 11-
•IR'as :e :n.ão iliz, oo'p-ods qti.e tem café para. vender. O Governo ·d€clara que 
pretende ·terl~qui.~ado, até Ú de de;embro, o emprestimo de 9 milhões de libras 
naturalrrne:i:t'te, •Cc;xrn: a V~I)-da,· do' ,c;itJ'é relativo ao .. stock ·da valorização, 

O .SR. CA~Los· DÍ!I.-'OAMPoa_: ·-'-: J?a.sl:a dizer que o ~afê é vend1do· por m.aior 
pr&ço que o da ba:se .. da "comp<ra. 

o· SR. ·ociA.vro. Roc~A:' ,...,_ o ca~ dmrla perfeitrunen.te, 'para, rt>S!fata! o 
emprestimo. doo . 9 milhões de }~bras .. 

o .SR: .SALLES· J1il'NIO&: ~ Aliás, é o -que ·está na expbsição do SI'. Ep~

tacio Pessõ::j.. S . Ex. :·declwrou isso. . 
O '·SR: .OCTAVIo RocHA:. - Ariterio):"Ihente, na discus.são que mamtiv-e: com 

o nobre zeaâ.er de :1s: ~~Ú-lo, _ e ·éom o Sr. Sampaio Vi~., .nesta. Casa, po:- o<;·· 
casião &a valoriza.Çã&. nenhum d~ n~s põz em duvida a. operação ·em s/; po1a 
recoruheciamos ·que era necessilri0 vaJoJ:izar o .café, porque o · café, ·não e d~ 
S. Paulo, o café ·_é a economia nacl<mal. (Apoiados.) Quem diss.<> q•ulznl' ' 
9e. convencer. basta. lêr a :estatistlca de torna a. p·ro·ducçãio, ~:>rr.. ll'Dras este!"> 
!mas,' no Brast,. <:>. taze:r- o ' êonfro.n::c dQ val·or Teprese-ntad.o pelo· café com M 

ounros ;p.roductos . -. 
Mas. sr' .. P.resiÓJente .• d,esde o governo passado, .n<'l. occaslão em qu& ao 

·apa;gar -das luzes, ,o Sr. Qustodio· >Coe.! h{) á.rrogou-·se ·o direito d~;o .vir -lize~ 

que nós outros do qc;mgresso Naqiona.I eramos üs causadore1o da quéda cambia'j 
eu vi·n.ha pedindo ;insiiStentemente a cópia desEe conrt:racto -de 9 m!lhõea dJ~ lib;rfLSI 

Em ·su.ccesslvqs requeirlmentos- tenho soÜcitado. q·u e. se mandas·se a()' Qo:r.. 
gresso a c6pia; desse .doçn!mento, documento que lricou ·n,. paz d·o tumu:lo. 
Não sei, mas . creiQ que o ,ex-Presidente da Republica ·não conheceu ·esse à o· 
cume!llto ·Tha: i'Il'tegra, senãa na;; ultin.uas · h(Jras ·de seu governo. 

Mas, si-. Priestd~nte, o qú-e estarrtos criticando d~sta tribuna, e o que 
crihe<Wemos sempre, fOJ {) ' modv cie f'manciar a operaçã-o da valorlzaçãJ~ do 
ca:Vé. ·So'Pre :es·se modo ·di) financiar não é· res·ponsave)., nem f!\.quer o ex-Pre-
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·s!dente da. Rep.ubnca. :r>OT<Ju9 s Ex.. na.tv-1'a linente-:i_i:ro. pbd.e:r~ emrn,r nes<~ 
d&"lálheS: . Quero ~azer-lhe: esta: ju-st :l)-á"., apoeza.r ~e: ;seu, .. ·inÜUig,o P"E'.>S i::o~i : O ~e~
pcnsaNel directo; é , 0 . -~r. Ousto.dio · C~evtio ·que 't~~-·.:1a Op:<'r?,ç[O: fih·iJ.'Ii~;c.:ra. 
Que essa ppera~ão fi~an'~~ira:_Jcll ·ll·n·,: !'l~sast~, a ~iÇã:o .!nteii·a e~t.à C()~ven, 
·cida.- E ahi ' -está o ca;m.bio a . 4 pesar.do ·s&bre:· ' to.:to.~ .nós. A :ma:el r~õSP OD· 
Salbilidade d-esse cambio, em t~Xa tào jrit:·m~,'. r esÍdé- 'jUSt~.te . ,;.·"as· CO!': · 
dições -em que fÓi feito -esse ·enipreshiio de 9.:' iúii·h~es· çia·· lÚ;iras-· e ná etnissào 
da -leo·a d~ 4 milhõe~ para <i~r; paga 'en:i .rJv.E4:e·ir<;>,. (:j o:éá. q'U!8• >n·ã;p'· era, de 
11<-lfra e quando, p.Cfrtanto, não haVia letras de COOOF tp~à. 

ó SR·. B.ENTo DEl MIRANDA: - Y. .. Ex . acit'a · q·~e.' lia' s6 uma· operação de 
nove :nilhões, quando o Presidente âeçlara, que temos a/. descoberto 63 
m ' lhões , 

<? SR .. OCTAVIo RoCHA:. - Perdãd. Y. Ex:. ,não '>én:~tki?~li· \:p!:lu" ""árgumen-
tc.·: Vai concordàr commigo. {) cambio .ootã a . ql.i<Ltro; podia esta, a ,.·eis ou 
sete . O nobre Deputado vai ver que ·se ·\:i Governo ·.IeV:1li-:~• ef:Í:eito, a té 31 . . ··· . ·.-r.... . 
de Dezembro, o resgate do empresti:mo Çle •nOV·f? milhões "--'- estaremos a inda 
aqui para veri-ficar - em Janeiro. -já o . c,ari):\)Jo: ,deve estar pelo menos a seis 
ou sete. Isto. clesclé que o ' Governo . Federai - c9~te u6m ·-~s letras ' .'ik Clilll · 

:bio na praça · e possa .fazer o, "contrô~e" da· ·c'ób~rt~~~- · :_A r!'L'z.ão que dei, 
V .. Ex. não ouviu. Foi esta: . que o ·emp.r.estimq . de. ·iipve 'milhões;' feito a 
longo praz:o, para operação dé c).u·to prâzo, . como de ·wa,rtan:tàgein, .era em- , 
pre'stimo oneroso ao paiz, porque .correspondia, a '. prender· nas. c·ondiÇões do 
contr~to em Lo-~dres: as letras de ca:l'é D.ão permitth~dÓ" du:~ -~e jo~s~e com 
ellas na pra ça para cobertura. 

0 SR. BEl~TO DEl MIRANDA: - Entã.o, não· .$:e saccou .sobre os nove 
milhões? 

o SR. 0CTAV10 ROCHA: - Saccou pré.Viamént"e o s:r. é us todto Coelho e dei-. . .. , . 
xou os onus !Jara esta occasião. 

O 8_!!-- BENTo DE MIRANDA: ~ Como o nus ?: Ha: a venda' do i afé. 
O SR.· OTAVIO RoC'HA: -Mas a oiOeração fo' .. feita . préviamen~é . 

. . I , • . , .. ' ' 

0 -SR.· BEJNTO DE MIRANDA; ~ Mas, ,cetta,mente·. 
Era' ~ecessa·rio ·saldar compro:nissos aqui € :dp;., éxter:ior . A op_eração s6 

podia ser esta. 
O SR. à'corAVIo RocHA: - O papel-!i'l.oedá nãó,. foi_ resgatad·~ -~ ·neciaro á · 

Camara e sei, pelo conhecimento, que ténho da opÚà çii.'o e da pra<;a, que 
toda a valoriza ção do caflé foi feita com pap€'!1 .-~oeéh, da. mesma fórrna, por 
fnt€-~me'dio · da Carteka de Redésconto e 'que esta .;,eiu para r 'ésgalar as 
notas promissor: as e n?-o resgatou ·absolu~m~;·~te- a e;missão ..'da ' Ca rteira 
de Redesconto. Seria, s6 nesse caso, uma- operaçã:o feita sob a basa ouro . 

Houve duas operações: o café foí. financiado pela Carteira qe R edes· 
conl;?, por uma p~rte~· e por outra pelo resgate :<l.e letras. · 

O . SR. BENTo DEl MIR~DA: - Pela Carteira ·de iRed.esconto,' qu.andc sele~. 
'vavam· as pr'omissorias sacadas pe~o fal1ecido Colide :sicilia no, sr>bre fl. Com-
panhia Paullsta .. 
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o SR. OCTAVIo RoCHA.: ~ U:rria parte. 
o SR. BENTo DE MIRANDA: .:_ Agora os saques sobre nove m"lhões foram 

para resgatar essas emiss~es·. V. EX. V:ê perfeitamente que íoram neces ~ 
sarios m:i.i .s :qu<itrq ·.~ilhões/ que· nov~ I;J.iid eram sufficientés. Ao todo foram' 
13 milhões . 

o SR. OCTAvío RociiA: · ,..,- i;_., declaração 9-0- nObre ·Deputado me obriga 
a uma outra. O (,lmPr!ls~imo d~ ' quair·o ' milhõe~ ·· _ , clé'claro -a~. nobre Depu-
tado e peço desde jâ,. _:;to illustre "leader" d.,a mai'or~ a e âo Sr . . Óust odÍo Coe-
lho ·q_ue -rpe.: deem ·o direito.· de vei:i-ficar isto no .Banco do Brasil - a letra 
de quatro miLhões não :r.ot para a operaÇão do ca~é; foi pata _cobrir operá-
ções de ca.m!bio da .Carteira do Banco do Bt:asü. 

Entre. uma _.a.M. rl]ll).tiva: miqhij. ·:e UJ?a do Br. Custodio ·coelho só pÓqe: re-
solver o , Governo; fazendo deciarações te:x:tuaes sobre o assumpto ou me-
diante un~ requerimento que •-formularei Em tempo opportuno. 

Mas diz :o nobre De-putado que o ex:-Director da' Carteira Cambial, cujo 
erro estou disc~ti~do, mas sobre cuja probidade .não estou a bsolu tamente 
lnda~anào n éhl ·está. em C:fl_ilsa, não f,ez de facto a operação p.ar dez annos; 
tornando uma· casa commissa:tia dona da. ·economia de S. Pau! o e da eco-
nomia do Brasil durante esse per-iodo de tem'po. As clausulas ~o contrato, 
que não conheço 'textualment\), .mas de que tenho noticÚt, estão redigidas 
mais vu menos n estes ter:nios: "Emquanto existir em ~irculação qualquer 
titulo do ert;1prestimo, o Gover.no do Brasil não - poderá con>prar qualquer 
.café, directa_ óu indi~ectá:m·ente, sem. consentimento, por escript~ do com~té 
e_ nem autorizarâ. qualq~er plano de defesa do café, n~m podem empregar 
qualquer medida' que im~-eça a exportaçã o_ do producto'." 

Ora, se .esta clausuÍa como estâ 'redigida, ~ã.o ·é realment e monopolio da 
economia do Bra sil · da economia de São Paulo, pela entrega á "B!-azdlia n 
Warrant", ·nã o: .sei ·o· 'q·ue é portuguez. :r-·er gunto se esta clausula é 0u nã o 
altam~nte onerôsa para: o 'Br~sÜ. 

Diz o nohre Dlrector da Carteira Cambiai que nada iinpedia que o Go-
verno resgatasse os títulos. Nàle podia r~sgatar porque outra clausuh diz 
~ue sõmente ;i 1 de Outubro ·de, 193'2 é q_ue o Governo podia.ant ecipa r paga -
mentos . .. Ã..ntes disso, o producto do café vendido ,ia-lhe sendo credit ado em 
conta corren te . A venda; do café seria de 453 mil saccas por anno. Quer 
izer que, a o tomar <:<onta do paiz, a actual administração publica achou-se 

diante dessa situação : com uma lettra de quatro milhões para vencer-se em 
svereir c; cbm um. emp~stimo de nove J~ilhões fe 'to nessas condições com 

lo monopolio do caté -entregue á BraziU(IIn, Warr<ZIIl<t ou â. casa corrimissa ria . 
lpelo prazo de dez a nnos, ~?-o podendo sobre elle ne~ocia,r. . . . 

D1sse o Sr. Custodio ·-coalho que erp. S. Paulo . j'â. foi feita valorização 
!nestas condiçÕes. 

Não conhef o; em todo o caso istQ r.aberá á representação de S. Paulo, 
do Que a mim. responder. Mas, mesmo oue tal succedesse, ÇJ..inda as~im não 

ltole.raria absolutamente que fosse feito nem 'por S . P~ul0, nem pelo Br~H. 
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O resultado, pGrtanto, foi que o Governo se:M.fíu na obri.ga ção de pagar, 
de momento, uma letra de quatro inühões ·e ao mesmo tempo sem a co-
bertura necessaria porque, por ahtecipaç_ito, tinham . sido compro:rp.eÜiCias to-. 
das as letras do café vendido. O GGverno decla.ra, ·na !;!'la mensagem, 
que obteve da: Brazi.Uwn War"'il.rvt, por ihtermedio de um emissaiio, qu8 toda 
a g~nte sabe e a imprensa j'á 110ticiou, foi o banqueiro . ,pa"ulista, Sr . :-< 11m 
de Oliveira. Felizmente, pelas conv€·rsa~ que pud·e manter depois do meu 
discurso de hontem, soube. que a mlr:h,1. estranheza,, na parte .relativa ao 
qua.nto teria custado a revogação dessa clausula "do contrato, está já rrs-
pondida. O Sr. Numa .de Oliveira partiu para a Europa e não· aceitou se· 
quer, a.o que estou informado, a passage:n ~o Gov'erno F 'ederal, quanto 
mais a estadia. Fel-o gratuj.tarm:€nte; pagou sua viag_em, e .. os banqueiros' 
Rothschild e os senhores da l!r~ziiliU:~t Warrant', relizm~n.t~, se portaram de 
modo a merecer a nossa estima, .Pela Jl?.aneira· ·por que consen~ra:m na re· 
vogação dessas duas clª'u sulas do c'on,trat0. 

J 'á vi, S. Presidente, que somos mais felizes do que eú pe,h~i;tva, porque 
a firma commissaria do café abriu mão õci privileg'o por d<QZ .annos, ele ne· 
gociar, só ella, com o café, . graças ·á amizade ' pelo B~·asil do!l ~1 Jlqll eilll! 
Rothschild, que nesta situação nos p1~~sta1·am um relevante s~rv\ço, segundcr 
as informações que pude obter na praça do Rio de. Janeiro. 

Assim, Sr : Pres l.dente, nos llvrâ.mos do 'p1a'no feito pelo Sr. Custodio 
Coelho, õa 1neneira· que não foi a mais onerosa para '·nós. 

Sustento tudo _quanto disse d'esta trib,un,a .. sUstento que o 'empresti·' 
mo de nove milhões de Hbras fÇll feito de maneirá altamente on.erosa para 
o paiz; sustento, agora, que a letJ;"a de quatro milhões se destinou, não mai; 
á valodzação do café,_ mas á dif ferença .de ca~bio, ·Como affirmei . 

O SR. ·NAPOLEÃÇl GoMES; .- No emtapto o -Sr .. , Oustodio Coelho quP.r lfurr 

que ella, a 16 de Novembro, a·nda est~va no. Banco do Brasil. ·, 
O SR. OCTAVIo RoCHA: - Entre a. mi.nha aff'irmativa, que é obtida por in· 

formações que tenho da 'praç<:t do 1Úo de janeiro e as affirrnativas tlo Sr. 
Custodio Coelho, ~>6 ha · um recurso: é que o Governo nos for.ri€'ça a~ conili· r 
ções do contrato dos nove milhões de l"bras assim como também as coo· 
dtções €'in qu'r ficou a 'car teira cambial do B~nc~ do Brasil', n•J dia ~~ qlll 

o Sr. A.rthur Bernardes assumiu a presidencia da Republica, como dl? 

centuei. 
Não ha ni~so, absolutamente, .mal al~nm. Não ha nisso melindre Dmkun 

a se resguardaa.·. E' uma ·operação feita c:m wás condi~ões par~, o paiz, o~ 
ração que est'? Governo julgou-,se no d•~ver de desfazer. 

O SR. SALLEIS FILHo: - Devia tambem nos informar 'qua.rito custou !!!;l;il 

ultima }}hase da q~estão,. E' um "item" muito curioso, e_ste te:t1ce1ro. 
O SR. OcTAvro Roc:Ha: - Estou infot·mando a v, .Ex. e á Camara qu 

o que me consta é que foi gratuitEt;, graças á acçã:o dos nossos .antigos b.L:r 
queiras, os Srs. Rothschild . Estou informado disso .. 

Mas a minha palavra de nada vale, porque não tenho il}·fvrmações d· 
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ficiaes. Efitou fo.rmuiandó: !}recizando pontos e sobre esses pontos pi·etendo 
.elaborar ainanhã ... na }).ora dó expediente. um requerimento ped'ndo a c:ópia do 
contrato de . 'nove milhões de Úbras e sollcit ando informaç·ões tambe.m sobra 
a· letra de q ua trcí .milhÕes. \ 

Serfi este. o uriicó i'neio de chegarmos · a uma co~.clusão entre as affir~ 
mativas que v~nho fazendo desta tribilv::, em revide unicamente á attitu~ 

de do Sr. Custodio. Coem~: que veiu ·accus,t r . o Congresso Nacional como 
responsavel 'pela quêda cambial. 

Desejo portanto· ~ não sahlrei desta tribuna emquanto .~·sta questão 
rião fôr .resolvida - que se esciareça· <t situaçãlo. ·F<LÇO votos que venha á 
Camara dos Deptita;d.os a .cópia do contrato de nove milhões de libras es~ 

lerlinas. Quanto a os quatro 'milhões do Banco do Brasil quero condições 
em que foj tomada esta letra e se ella foi para o caf-é ou '.para ·a dif:f.er ença 
cambial. .Espero saber ·de tudo, isso, Sr. Presidente, para v-er .se eramos 
nós; os do Cong-resso :Naciona l , que concorriainos para. a quéda cambial com 
as más operâções ou se .era . quem tinha a machina do cambio nas mãos e 
r.ão soube manejai-a em bf:m dos. dn.teresses' co paiz . (M'lllito bem, muito be-m. 
O m;a.ri.or' é c-t~-mpl'imuin\tado.) 

O Sr. Ascendino Cunha: - Sr. P.res:,dente, a attitucle do. ex-leaâer da 
R~acção Republicana, o honrado .·Deputado S•r. Octavio Rocha;· póde ser ' ~n
carada sob dous aspectos. 

O J)rim~liro é nobre., . ~ nelle querp reconhecer a ãnflu:encia das be.Uas 
trad·íçõe~ de seu glorioso -:IDsta dó, é o que ·se refere ao .interesse nà.eion~ .. • \ 

. O SR. OcTAVIo ROCHA :· ' - ~:E· unicamente a este {l·Ue obede ço·: 
O SR, AsC'E'N'mNo '(:!'uNHA : -~ .... . ao desejo •de beín serVir a patria, 'tte 

garantir 1o progre!!so e a tra nquiNidf!:d•e da N=_.ão brasil-eira. 
Ha,. porém, um segun~o . ·aspecto, e este diz de !I)erto com a pessoa. do 

<lhe<fe do Governo passado ... 
0 SR. OCT.WIO ROC'HA: - Não apoiado. 
O SR.· AsceNDINO c•uN'HA: ~ .. . a que estou ,Jigado pelo& s·e-ntimentos da 

maior solidarledaà·e e adm~.ração que deddco aos meritos excelsos do pre-
claro Presidente da. R•epublica, que foi o Dr. IDpitac;o Pessoa. 

Por mais de uma. vez, estudando e a.naJ.ysando as paJavras do honrado 
r~pr~sent<\~·ti . do. Rio Gran~·e do Swl, ten-ho sentido o espirJho da 'sua m ã. 
vontade . . . 

o SR. ÜCTAVIO RoCHA: - Esta não l,}OSSO ' deixar de ter. 
O SR. ASCENDINO CuNHA > - ... a revolta do homem vencido, que n.ã o 

se quer conforniar com i derrota. 
0 SR. ÜC'TAVIO ROCHA: - Peço a palla•vra! 
O SR. Asor~NDINO CUNHA: - · v. ' Ex. póde pe.d·ir a p a lavra, mas. como 

o tenho ·respeitado, ha .de ' q1·e ·res:peitar, qua.ndo estudando uma questão, e!!! 
pl~nario e uma situação po'litica,:· exerço .o aJ.reHo sagrado de defender um 
amigo, victima •de injm;tos ataqtt•es . 
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Voltando, Sr. Presidente, á ordem de considerações a que ~e filiei, sa-
liento este seg·undo a :;:pecto da attitude. ·do honrado represéntante do Rio 
Grande do Sul, porq'Ue, como disse, tenho sentido da parte de S. Ex. o es-
pinho da má vontade, o 'desejo d·e ferir um Governo, q_ue salvou c paJz da 
revolução ... 

O SR . OCTAVIO RocHA: ~ Se eu o quizesse ferir a nainha attitude seriQ 
ferir de frente. 

0 SR· ASCEll'iDINO CUNHA : - P6de 1'azel-O, mas i;la de deixa r 1:<..mbem qUf 

eu fal·le como· entender. 
o SR. 0CTAVI0 ROC'HA: - Quero salvar o meu ponto de vista: não tenho 

·espinho nenhum. 
O SR. ASCENDINO CUN'HA: - Vou provar que tem, e, se V. Ex. puder, 

provará o contrario. 
Recomeço, Sr. Pres1dent~. a argm:nentação que· venho Sl,lbmettendo á 

consideração da Camara e que os apartes do honrado repr esenta n te do, Rio 
Grande do Sul procuram perturbar. 

Accentuando essa feição antipathica das attitudes de S. Ex., antes de 
tudo devo lembrar a S.· Ex. que a; politica financeira da administração · pas· 
sada mereceu os a·pplausos do Governo e da representação dü Rio Grand~ 

do Sul. 
Sabemos como foi a.ccusado o Chefe de Estado, ~r. Ep.itacio Pessoa. 

qmmd(/ satisfez os dP.sej.os do Rio Grande, nos serviços do porto e dos ca-
minhos de ferro; e está ainda na memorúa publica como essas operaÇões ser-
viram de pasto aos a ccusadores contumaz~ e constituíram moÚvos de gra-
y~s e terríveis criticas ã administração passada .. 

Pois bem, nesse tempo, o honrado representante do Rio Grande do Sul 
engrandecia essas operações, reconhec.ta os se1:1s beneficios. 

O SR. OCTA\'ro ROCHA: -E continuo a reconhecer. 
O SR. ASCENDINO CU')IHA : - Hoje, .quando os a dversarios se voltam con-

tra a:queU:e Governo, ·para ÊlJponüÜ-o . como responsavel IIJCjlas miseriag pre-
sentes e ~esastres decOrl'entes da situação ' mundial. S: Ex., em vez de 
vir nobrE"!llente citar os. pon,tos em qu.e foi solidario com a a dministração 
transacta, dizer em. quantos momentos a apoiou, vem fazer carga a esse Go· 
verno, pnontoa ndo cifras sobre cifras e negando ·a. vet·dade dos factos. Sim. 
quando .S. Ex. accumrula nÍ.ilhões sobre milohões, não tem a generosa cora-
gem, a ndbl'e coragem de dizer que, ao lado desses numeros com que avolu-
me. a de:;>peza, desses numeros que crescem ao sabor dos cap richos das ac-
cusaçõE-s· infundadas, affirmando que ~ pwiz marcha pe.r2. ·o abysmo. existe!ll 
os beneficios alcançados com o emprego do dinheiro publico e entrP. elles os 
que foram fel-tos directamente ao seu proprlo Es~a r:o. 

O SR. OCTAVIn RoOHA: - .J ã o declarei da pro'Pria tJ.1ilbuna . 
0 !SR. ASCENDINO CU•)IHA: - Nã o. S. Ex . jâmais os citou e, a o dontra-

rio, f\\Z resalta r o vulto das despezas, somma credHos e çreditos. 'aLinha in· 
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I nu!lleras cif~·as .. pint'a .. quadros dantesco~ .da

7 
desgraças que não existem e 

esque~e de somrpar ao lad~ os .inestimaveis ,;>erviços do Governo .passad·o. 
o SR . .ÜcT:wip :RoOHA,: __: :~;tespo,ndo já a v. Ex .. 

O SR. A~CI_"NDIJ'!O ,Ço'l)lliA: -· Um dos pontos para os quas·s encar:eç0 a a.t_ 
tençiio da Cnm.ar;;t é o que se prende ainda aos tris.tes acontecimentos de Ju-
lho. Não qüero, .nem ç1ev'D, ·po~· erpquanto,. estudar as respcnsai:J.i.Jidades do 
ex-leailer da Reacção Republicana . ! .. 

O SR .. 0CT.4.VIÜ Roc:[ciA; ·- ·Eile não fog·e a esta r.es·ponsabiHdade. 
o SR. A$CE~DINO ÜUNFtA ;--,t'iJ'ão o devo .. fazer; (j momento •não é opportuno. 
Sendo, en tretanto, uma ·historia que está •na memO!'ia de todos os pre-

sentes. como são. !fa<:ltos :é:esenrolados hcmtem. qÜtj ai nela gotteja11n sangue .. .tris" 
iezas, lagrirnas .e geram apprehenBões. não .p.reciso estar dizendo o que foi 
a uttitude do Deputado. do Rio Grande. sua presença nesta Casa, no estaco 
de •sitio, a conseqüente <l.C C'l~sação que saff,reu pelo abandono do post•J, que 
·assumiu .. 

0 SR. ÜCTA\'IO Ro(:HA: ·-Responderei a V. Ex . 
O SR. ASCEJNDINO <CUNr~A: - Deixemos essa parte. 
Quero lem:brar ao honrado .representante do . Rio Gr<.nde do Sul, , um <los 

~asas elos que me !i:z-eram descobrir ·essa p.osiçã.o anti-pathica que tomou em 
relação a.o .GOVe<fl'IO C:.u .. meu honra do amig-o, Sr. ililpitacio Pessoa. Achava-se 
n~ ordem do dia o. prçjecto q.ue apvrova os actos do estado de sitio do gover-
no passad.o·: .. •Sr, P.reffidoflnte; :V. Ex. bem:.:sabe e a C.aSa .bem conhece ··e ·o hon-
rado Deput!)-do .. a.inda· mais do que ning.~em. {lu.e uma emenda. em 3" dis-
·cu,~são. fa2;:, o proj'ecto :volta,r, á OommiE .. são. prolongando o seu ancamento .. 
talvez.eÇ>in .pedipo:;; de , vista e outros ,~cursos de orxlem regimental. . Est~t 
n)esma Casa, ap:provou <JS actos de estado de sitio do honrado Presidegte da 
Rep,ibf\ca. Sr, .. Arthur Bernard.~s e a,pprovou muito bE;lm. Mas a emenda: apre'-
sentada· nela , nosso' amigo C:e ·hontem, pelo filho do Rio Grande do Sul, que 
pleiteO;u r'omnosC'o o:;; beneficios para o seu ·Estado, fez o projecto voltar á 
Com missão de Justiça:, ond:e se a:ch6 :~,tê hoje, não tendo· sido a.pprova dos 
os ac~os. rlaque.JIE) go·verrio que salvou .o paiz de uma revolução injustifica:vel e 
verclud~iramen);e impatriotica, 

A:lém disso, .o11tros factos vêll). attes~r semp.-e esse. fEl,ição antipathica· do 
parlamentar, q~~ ~n,amera algruris~os. en~mera despezas. m as ao la:do · des•ses. · 
algarismos n,ã.o i.nGica os· r'actos, .q,ue conÇlorrem para as .explicar , e que jus-
1ificam ·;o~ ~·xem;Jo, .' a s. ~.ee.pe~ com os grandes emprehendiinéntos em que 
s~ lf\nÇ.'?J,l erp. b~a · ~o~a. '!J.ar:~ .o, Br!Lsil o govern~ {lo , Sr . . li?PLtacio I:essoa,' em~ 
prehendimentos que : estã-o ct'ruç~:jfieand\l. eom g;en6ros:a ab;~Jnd~.ncia. 

Ago~ vezr: a, fl.Uestão (lo café. V .,, Ex ,! Sr. , PresiÇiei)te, e f!. Camara ní;io 
ign.,orai,U 'O , q~~ fÇ>i , ell6 ~ , .a .pressãÇ> immensa, os peqiÇ!os. as recommenda.ções. 
as discussões , o. ambiehte ,:formidave) que se· fez em torno desse cas o do café. 
~ppell~ para. 9s illust~~:· fin,;_n,cistas ·.C..esta Casa, . que conhecem as lets funda-
mentaes. da econqmia !?.qlitica. que çon:h ecem. a 9pposição que L ero.y B~ulieu 
fez ao primeiro c.onvenio r'e. café. AppeÚ.o para todos .?s , homens q,ue sabem 
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o que é !fina.n~;a. o que é lastro em ouro, emissão de um por dous, por tres 
ou cinco; o que é ty.po de emprestimo·, :commissão .e taxa.s de juros .. Ap.pel!o 
para todas essa s pessoas. IWfim de que diga:m qual foi a- pressão poderosa desse 
nosso .grande irmão, que L S. Paulo, no sentido de se ~azer. a .va lorização 
do ca:fé . 

Ora., o Brasil não póce competir -coín os finamceiros da Europa. Todos 
os son'hos que neste pllJI'ticular ailim·enta.mos constituem uma '-doe'n9a de me-
ridionaes, que não têm as resis tencias, a ;forÇá dos.-enormes capitaes da Eu-
ropa, QJUe oaccumulou o. ouro odure.nte seculos, al'ra.noo.ndo' á8 '6ritt;a:n·has' ru. 
terra. nas suas -colonias e aos ·1p3;izes :r:iovos esse la:stro tnetaliioo formidavel que 
faz o segredo de suas. fina.I;J.ças. Não podemos, a:bsoluta.mente -competir com 
eUes e foi ·Pl'e'Ciso que o Governo passado se cer.~se de elementos valiosos, 
de homens mais conhecedores do assurrllpto, ·pemi., no IIlomenoto de angustia, 
em que a re-volução ameaça.ve. as insUtuições republicwnas, op.eroJr como oll). 
rou e attender a S. Pa:ulo, que fallava. em nome dos seus mais legítimos 
interesses. em nom.e de sua.s tradições e Q, suà tf·orça.. economica, .rea.J.Jneme 

I 
incontestavel. 

Não se está rendo que esse emprestimo só podia ser ··feito em condiçõe3 
excepcione.es ·Para o Brasil assim ameaçado ·P~r todos os lados, pelos pa-trio-
tas de fancarie. qtie·virrhani pedi·r bened'i.cioo para o Exercito t> ao· mesmo tem-
Po. condemne.ram a ec:itrica,ção de quarteis· para i!Jccommodar esse mesmo 
Exercito, que pediam · e.ugmento _.para o funccionaJJsmo e ao :mes·mo tempo re-
clamavam =ntra o augrnento ~ orçaJhui.nto ?! (Muito lxlm-; muflto bem. ) 

Não está •paterute a má. fé, disti'l!La:nodio odios, prevenções, Ínjustiças, a/la· 

cando os caracteres mais ·pwros do nosso paiz e a reputação dos homens de 
bem · desta terra ? ! 

Eis .por que ha muito tempo as palavras do nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul provo=m em mim Ufl1<1. indignação q1ue tein s ·rco aba fada. por 
motivos de syiiiJPa thia .pessoa!!; e por um sei"Viço, que me ·reneeu nesta Casa • 
.S. Ex. Agora, .porêom, é 1c'Jeme.is ; •S • Ex. exorbi ta. .s ,. Ex. descornpa,s;;a, 
S. Ex ., o ex-Zeader da reacção . de hontem., não tem essa autoridade que se 
attribue. prura d·izer a. ·nós outros, que .estaan'OS fii'IIles no •posto, o que devem· 

. . . 
ser ·a iRepubli-ca e as nossas finanças . ·E&. ·prova é que emquanto 'S. E x. pré-
gava a. revolução contra o meu nobre anliigo, rebentou ell.a. no p·rc)prio Estado 
de S. Ex. e ainda hoje S. Ex. não pód~ ' da:r contas oo que 'é e. adnrinistra-
.ção lfinanoeilra do Sr. Borges de Medeiros, pa:re di~r como Se gastam os di· 
nhekoo publicas, desti-n<idos a c ompras d~ aTinas :pa.rn me.trur os nosaos ir· 
·mãos. Est,;l. é a · verdade. !Bastava· e~ i~Qnto para que S. Ex. se reduzisse a 
um silencio p.rudente e sâbio de quem conhece sua.s i-esp:onsa.bÜd·C.ades e não 
v ir pr-ovocar a nós outros, que temos sido generosos na viotxn'ia., ao panto 
de jã.~a.is o accusa:r ! (Mmto bem; '111.11iito b~. Trocam-se violen.tos apaf't&.) 

Peço. perdão á. .Case. desse meu e~thusiasmo tmtm>i;kü) dos · tempos e tam-
bem do fogo d~sta oração, talvez um ·pouco intem•pestiva (nãó a;pOiados gef"au) 
nesta tmnquHlida'de em que vivemos. 
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o SR. JoÃo CABRAL: - Essas expansõe~ são tãio necessa;ria.s como as cri- · 
tica.s que estãq sendo feitas livremente aos actos do Governo. 

o •SR. ASCI)lNDINO ·CuNHA: ..:..... Quizera dize~ <l que foi esse emprestimo, 
como se r~.li~ou, em condições ~esfavoo:-ayeis, {!Orno foi preciso argucia, a.Hen-
çã.o. •poerspicac:ia dos homens ma-Is competentes para arrancar . da Eux-ope. re-
trahiua e ao mesmo tetnJPO am<eaçe:dia. sob o pe.so das suas proporja.s oconC.:iç"ões 
e sobretudo desconfiada deste.. íR.epubli.-ca que todos os ruas se move pelas re-
voluções impatriotioos e '!lla:! OTiente:das. esse empre&timo, pa.ra sa.tisfazer aos 
justos a·nhelos, aos reclamos desse gran-de ·Estado que se chama S. Pa~lo e 
que devia pôr em cheq-ue O.'l i·ntere8ses commercie.es ee grandes praças es-
trang:eiras. 

Eu mesmo me filiei a e:;!Sa ~orrente sem nenhum sentim'E}nto de inte:l.'esse 
p~trticular; dep-ois de uma 'Viagem •. que fiz pelo ;interior de .S. Paulo, e nas 
margens ·do Tietê,. f=· foi a grandeza imlp•ressionante d,esse Estado da Fedeio.-
c;ão que me estimulou, q.ue m.e deu ani<rn.o para me enV'Olver em materia tãü 
dii'fioil e combati&, como .essa, da valoriza~ do ce.fé. . 

Hoje o honrado- .Deputado pelo Rio Gra.n.de, sob o pretexto de condemnat· 
a attitude .do Sr. C us-todi<l ~oelho, ate..= a operaçã-o de modo a fazer crer 
que ella .é injustif.i·ce..'V~l. Seja concedido que -o S:r. Custodio Coelho . tenha 
sido irreverente para com .o Congresso Nacional, apon tando-o ponw reSI[l{ln-
·saveJ· pela depressão oo,mbial. -mas, imo não i•nvaJlidB. o acerto da transacçãio. 
Demais, e. questãio do defioit orçamentario é muito outra. 

A oppos;ição, a. Re:acção IR.epubli<XCna, pedia augmento C:.e ven{!imentos 
pou·a o funcoi·ona.liem(,l. Neg!IJda que ct'.os~.e essa medi-da, .Jogo proclamaria aos 
qootro ventos que o Governo fazia guer.ra. .de morte ao pobre e o desprot~
gldo. servidor da Nação, q,ue vLve sem co-nforto. (ApoiOOos; muifto bem.) Ao 
mesmo tempo {!<mdem.nava as despoezas e pedia tam·bem .augmento para o 

· Elxerclto cujo bri-o exp!{}mva . para f.ins politJ.cos. (Apoiados geraes.) 
-Esse foi o jogo. 
0 SR. BENTO DE MI~NDA : - E a Commi.ssão de Jfi·nrutças foi derrotada, 

S. Ex .• veiu pleitear . no plenaTio e .gamhou. 
O SR. ·SALLEs FILHO: - Ahi _é preciso fazer um pouco de historia: a 

derrota· s·e deu com o voto do Zeader da maiOTie... 
0 •SR. BEN1:10 DE MI.RANDA: - Na Comm;issão, não. 
O SR. ASCENDINo CuNHA: - Veja.mos C:.e que lad:o está. a razão; e quero 

restTinglr estas ·mi·Illha~ desadinhavad.as consicerações .. porque cheg:uei rettu· 
dado á Caiml!rO. e não esperava que o nobre Deputado Yoltasse a esta ques-
tão. n~ obr·ig~do a vir ã. tribuna para abusar da attençã.o dos mel.IB paros . 

1 (Não o,'poiado-s geraes.) 
.O SR. OCTA.VIO RoCHA : - Volto e voltarei. 
O SR. ASCEJNDINO CUNHA: O no-bre Dep•utado está. tomando ares guer-

reiros. 
o SR. ~AVIO RQOHA. : V. Ex. está querendo me ferir deRC:e o princi-

Pio, e eu .ou•vindo t>a:la.do. 
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o SR. ASCENDINO CUNHA: - Appello para a Casa: não houve desconside-
i·ação, de mrnha parte, ~o honrado r epresenta n te dó Rio Gmnde do· Sul. 
{Apoiados geraes.) 

UM SR, DEPUTADo: -"c E' uma attiJtude nobiJ.issíma de ·v. Ex (Apoia.aos; 

muito bem,.) 
O ·SR. ASCENDINo CUNHA :· - Ao proprió representante do Rio Grané:e do 

Sul desafi.o a que aponte qualquer expressão mi-nha q.ue o pudesse offender, 
salvo si a ·uberdade que !S. Ex. co·mprehendé ~ a.penas. para seu uso, e não 
para. uso alhe-io. 

O SR. LiNDOLPHO .PmsôA: - E' -preciso que (I_ G-overno passado não seja 
accusado sem defesa. Os que foram soHdari.os com elle têm de mànte1; hoje 
essa posição, (Apoiados.) 

0 SR. ASCENDINO CUNHA: - T.ornando,.ac) ca.so da operação C:eootida: 
• h oje, vell} a publico o respoll{*Lvel magno ·por essa opera_ção, Õ Sr . Custodló 

Coelho, e apresenta as clausulas. p.rincipaes do contracto e o honrado repre-
sentante do !Rio Gra,nde do Sul c:eclarliL que vae r~querer a exhibiçií,o do mes-
mo. Muito •bem ; eEtam.os de perfeito accôrdo, ra:bê poDque· S. Ex. -ha de ver 
que esse ajuste, tão -malsinado ·e accusado ;por S. Ex., é '' mutatis-muta-ndis", 
um c~mtracto ·como .os outros, que· foram feitos em S .. Paulo:. - p~ra. valorização 
do eaf-ê apen,as com uma ch·? umstra:ncia excepcional. q~al a de. ter l'lido -reali-
zado quando . o Brasil se achava. ·em uma situação interna de·· ex:trema gra-
vidade . 

Este é o pcmto cwp~tal, e a·hi é -que S. Ex. precisaria fazer jlli!tiça ao go-
v•erno passa-do, a·econhecer ···que, em momento diftfidUrno como· aquelle, pôde 
fazer um contraoto para valorização do café, oàmplet~men.te semelhante aos - . 
anteriores, ·rea1iza:dos em condições normaes .e favora veis. 

Sr. Presi-dente, a questão p-ropriamente technica, a questão financeira 
C:·a valorização, eS'!.a eu a discuti-rei, quando' S. Ex.; em face ··do -contrac-ta, 
ce1' em fórma concreta as suas accusações . 

Por emqua n to, fica apenas lavrado .esse protesto frrme. a:guâxdando to-
dos os a taques que sejrum feitos. •para vir -rebatel-os. em bem do renome de• 
meu •nobre amig-o. da elevação de sua •acminJ.s·tra.ção ... 

O SR. OCTAVIO RocHA: - N.ão ataquei a honra d.e S. Ex. 
O •SR· ASCENDINo CuNHA : - Torno a -pondexa·r .que V .. Ex. estã, muito 

' exaltado ; eu não disse que V. Ex. tinha atacado a honra· do meu nobre 
amJgo; o_ que estou uzendo e di,sse é que o meu amigo tem sido aecusado 
por meio mundo, e· S. Ex. apenas endossa essas a.céusações. 

O ,S,R_ JoAQUIM ·DE SALLES: - V. Ex. fal1a em meio ~u)\do. no sentid~ 

francez, que de 'seis pessoas fazem todo o mundo pa.ra 0s nossOEl a dversruiilà-
0 SR. ASOENDINo •CUNHA: - V. -Ex. diz ·muito bem meia du:tia de pessoas. 

que julgam -representar· -o mund-o intei<ro. 
Deixo meu pr.otesto perante estas seis pessoas, ·portesto firme. e leal, 

aguardando as accusações que. porventura, venham pela .. bcicca. do represen-
tante do Rio Grané:e do Sul. E' ·preciso .que todo o paiz saiba que defendo 
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.com a.Jma, com car.inho e com seTenidade .o governo Epitacio p .essoa porque 
nelle, a honra da adminis•tração da Republica, a grande2;a do .no·l::so paiz su-
t,iram á c'ulminancia; · que attrahiU a attenção ·qaS' ·nações .do ve·Lho e novo 
continentes . (Muito bem;. muito bem .. A.poia,àos. Palmas no r;eeinto. O orador 
é vivwmente cumprimen.~ado e abraçado.) 

O Sr. Octavio Rocha (1JG/11a uma explicação pessoal): - Sr .. Pr€Sid€nte, 
a attitude do nobre Deputado; •pela Parahyba, seria inteiramente justificada, 
e eu não a ·revidal'ia si ·nã'o -fôra a inju~.tiça do seu ataque, ag.grediondo-me da 

/~ . l 

tribuna·. Eis .a razão por que não posso deixar de da r resposta· a S. Ex. Te-
nho systematicamenté resalvà.i;.o a. honra· pessoal do ex-Pr.es.iC:.ente· -da Repu-
blica. e o i·llustre Deputado pela Pa!rahyba, que tão inflammado veiu defen-

. der o seu chefe, não a'];ionta nos ri1eus discurs'Os uma palavra, ·SÚJ.uer, contra 
a honra e a probidade ' .do. Sr .. Epitaeio Pessoa. 

D!scoTdei ·de S. Ex. neste recinto, q u6-nGo S ; Ex. era Governo; C.is·cor-
i\ei varias vezes .cie S. 'Ex. i;lentr.o do Palacio do ICattete, quando com S. LEx. 
mantin,ha as : mais coràiaes re.Jaçõés, se'rn.:pre C.e cabeça erg;uida (lam:'lo rilinha 
opinião como entendia e julgava necessario. 

N
1
ão sou, ·porta nto. um abysstnro, nem acceito a rulifirmação do De,Putado 

pela Parahyba qu<tnóo dtsse que ·eu vinha •p•ara esta tribuna atacar o ex~ 

P.residente da Republica. Nem s!q,uer, ~?r. Presi'dente, tenho ana,lysado como 
tiuha e tenho o di-reito 'de fazer .os dooumentos of·ficiaes contra ó ex-Presi-
ilente da Republica ·ou c<:mtra o seu G.ov.erno , 

0 ISR. BUENO BRANDÃO: --'-' Coll!t.re., ·nã.o a;poia•é:o : 
O .SR. ÜCTAVIO RocHA: - Pelo contrario; ·t~nho até timbrado em não lhe 

dar esse caracter .. Ainda hontem, em c'iscurso, declarei ·que esse documento 
nã~ poé:ia· viSa.r pessoalmente o .sr .. EpitaJCio Pessõa, e hoje tsolando o 
Sr . Custodi:o Coelho fiz ver que 'não €81:ava pondo em duvída ou mesmo 
discutiM,o a pTobidade do ·P·l'OP'I'bo d·i•rector ·doa Car.tei:ra CG.mb!al do B a nco do . . . 

Brasil. 
O. SR. JoAQUIM DE SALLES: - Aliá.s, esse 'd:il,ector quando fez ess.as accusa-

'ões ao Cong~esso ·confessando a quéda do ·cambio, e attribuindo-a aos 
actos C:o Congresso, dizia ao mesm·o tempo que tinha ganho para o Banco 
32.000: 000$1 e ~a:ro. o Thesouro .Nacional cerca c.e 30.000:000$. A uni•ca con-
cluRão logica a tirar é que ,S . . Ex. jogava na b:üxa.. 

O SR. ÜOTAVIo RocHA: -O a'Prurte do ,nobre cO~·Iega elucida ·o meu discurso 
anterior. 

0 SR. JOAQUIM DE SALLEJS: - • .\.hás, O Sr. Cu.stod.iq. Coelho é mutto dado a 
equivocas . (Risos.) 

O SR. ÜOTA'irro ROCHA: - Não tt:enho receio das a gg.ressões do honrado 
Deputado pela: Parahyoo. Pó de f.icar-1he bem 'à a.tt(tude de defencer o Sr. E·pü-. 
tacio Pessoa; mas a S. Ex. ca])ia o indecünavel dever c:e, C.efendendo o ex-
Presidente da Rep~blica. vlr dizer ·que essas duas clausulas ~ita.da.s na men-
sagem do aotua.l .Sr. ·Presidente da RepuhHca não eram onerosas ao paiz . 
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Eu li essas duas clausulas. t ro;nscriptas aqui em relação ao S:r:. Custodi() 
Coel·ho. e perm.itta que lhe diga que oti<vemais ~th~ca que S .. EX. ·POT'que sen. 
do !nimi.go do Sr. Epitaci.o Pessoa circumscrev-i a ques_tão uni-oo.mente entre 
o C.iTector, C.a Ca.rte'i-ra Cambial .que fez o cont-rãcto e ·a noWL ad.rni:nãst raçãG 
do paiz. Entretanto, o nÓb1·e Deputado pela Pa;ra;hyba, na o·cc-3JSilW em que 
eu dis.cutia- uma questã,o impessoal desta .o11dem, fazendo áffir~ções ba,sea.-
dJas 1em um dontracto Ii.rmadowelo Gov-érno ,]XIJSS~aJé!Jo (é o seu feitio) se 'in~lani. 
·mou. v-eiu á tr~buna da Gama:ra, pretendendo a;ggre-d!i.T~me . 

.Si S. Ex. pensa. que .a, minha situação poJitica,. é. dubia, está enganado. 
Não -cortejo o Gover.no C:a ·Repubiim;_ nem siquer ter\Jho apêgo ao mandato 
~ue exerço pela co~-riamça do meu' Pal'tià.o que ain,da não m'a. reti•rou. No 
mOIJ;lento, porém, en" que m'a retirar, .es•se mandato não m-ais sel'á meu 
Sr. Presidente, V. Ex. ó :recebem integro e limpo có:ín9 o 11ecebi das mãos 
do meu Estado e do meu Partido. 

Nã,o fujo ás responsaN!idades qu1) a~:umi -na Reacção Republicana, como 
quiz fugir ·o nobre Dep'llta;do pe·la P a:ra hy.ba, no mso da tJa;bella. Lrra, porq-ue 
quando nós a 'Pleitea vaanos era o Sr. Ootacilio_ de AJibuquerqu13 · q.uem ' se le-
vantava na tribuna da :caraa.ra, para ler um discurso que imprLmiu em folbe-

• < 

tos e fez distribui-r pelas repartições a to.dos os funcci<marios , declarando que 
a paterni-dade da tabella Lyra, -essa g.r:a.nde ·glorLa, C'a;bia. ao Sr . . Epitacio 
Pes•soo! 

·E agora, nel:;te -recinto, o honrado_ Deputado pela Parah,yba, membro dessa 
ba;nca;da de que era lead.er "o ·Sr. Octa.eiÜo <1e !Albuq;uerq ue, cujo d,iscurso lerei 
si fôr preci-so desta t-rtl:miJJa, vem af1'irmar que o· aug.m.e-nto de v•eneimentos 
fõra aqui pleiteado reJa Roocçii~ RepubHcana ! 

0 iSR· TAVARES CAVALCANTI: . - V .. Ex. pel'mi'bte um 1a.parte ? Ha. um pe-
qUeno equiv-oco de V. Ex. No seu di-:.curs'O o Hr. Ocmctlio de Albuquerque 
não afikmava que o Sr , Epita.ci-o P.ess<oa chamava a. si a patern·fdade da 
tabeNa Lyra, mas _.que · S. Ex. nãJo era infenso a um a,u g mento justo de ven-
cimentos dQ funccionaHsmo. 

0 SR. ÜCTA VIO ROCHA: 
~~ . 

Ain<'kt. mais: o Sr. .AJrmando Bu.rlam:áqu1. no pa-
recer •que es-creveu sob1·e · Ministerio ôa Marinha, ·C.,eclarou tamhem que era 
im;p•ropriamente ·ch>Lm<a>da . ele " 1TabeUa Lyra" a lei que concec\eu as gratifica-
çõe~ f.err~;~viaTias . 

A verdade -é ·que si o Sr. Epi•ta;ei•o · Pés"soa ·não tivef";'se quertdo fazer o au-
g.mento, elle ni1o .se -tro·ia ef fectuado . Acppello J)aJra o nobre leaâJer ·da maio-
ria, si -está presente. O ·Sr. -Estacio Coimbra, o ·Sr. Bueno Brandão e eu, na 
Conferencia que ti~·emós com o ex-President~ ~ :Republi-ca, no Palacio Rio 
Negro, sobre a: ;Jei ·de •emergencia, combd·n~os com S. · Ex. rtodas as _medidas 
rela.fi:vas ao fune crona l'i.smo e e~·contr•ámros de sua ·p·M"j)e ·a:. maxima bôa yon-

"tade. Ninguem se in-surgiu contra aB medidas propostas. 
Com que di-reitlo v .e:m '8. Ex. agora attriouir a uina corrent e política da· 

-que1!a época. a lj)at ern tdad.e de um ·gesto louva\raJ 'COm q-ue todos concor• 
dtamm? 
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Na occasião em q:ue se tratou a qui d9 augJUento géml, propuz o aug;m.en-
iD dos venoimerutos dos ·''ffiilH.e.res e· dos funcc!ona rios civis, está. a hi 'Pat'a -c!-
wl-o o nobre leade?> . da ma1aria que era o Presidente da CommJ.ssão de ·Fi-
nanças --'- chegando ao ponto de lembraJ·· a. incor.pora ção da tabeHa Ly.ra aos 
v6ncimentos . Este trabalho resultou inut!J e apenas foi aproveitado no or-
,amento ·da gueT'ra. ~o .qual , era eu relator, cabend·o~me dar-lhe a necessark t 
orientação 

oNâo me arretJendo. nem retiro a reS".JO!lBabi!lda,C.e que me ca be no a u-
gmentc qne -ple!teiei. nesta Casa. -para. os mil-itares de terra e ,mar. porque 
sei crue a sua .vida é pr~ria e que. a.i'nà:a oom esse !'Lug;mamto, e'l•les passá.'m 

I 
gro.ndes necessida,des. Si quizerem me dar a raternidaJde desse augmento. 
aeceito-a plen~mente. Dev-o declar.ar, porém, paro. honra e.e t<>da essa ·offi-· 
ciali~ade ·que ahi es1Jã, que não houve um sequer desde os generaes a té os 
tenentes que. me fali-asse em augm entc d'e vellJCimentos ou me tivesse dirig;ido . . . ,. 
pedido nesss sen t>q.o. 

A'hi. es t!ã a Oomm1·ssão .de. FmanQaS daque1J.a época, ahi está o seu Pre-
sidente, o :S.r . Bu<"m·o IBramlãv; iá eõrt:Já. no Senado, .na cadei•ra da IP!l'eside ncia. 
o Presidente de então. EstaJCio Coimbra , ,q,ue podem art:testar s i o que digo 

. ~ . 
é ou não , verda de , e que poderrt dar seu testem_un•l:lO de que não houve .· t,I in sô 
militar. ceS"de a praça hÍlimiide até o ultimo _generaU, mesmo os que comnósco 
privaram pol~ticaJmente, ··c:.11'e lti:vesse so'Jücá,tado ·a ug<me nto d:e vencimentos . 

E', ·portAnto;' intemipcs tiv.a, Sr. Preslcente. a accusação do nob r e Depu-
tado pela .Para hyba. Ner.2 :eu nem a c or rente .q.ue reprr-esentava IJJaqueHa. épo-
ca forç:l.mos .comia. al.gum<!: 'á Ca m a:ra . 

0 SR. TAVARES ÚAVALCANTI : ...:__. V . Ex. me lH~rmitte um a·pa rte? 
Não se nega que ·v . •Ex. , como R ela1:or do orçamento . tenha proposto o 

augmento de vencimentos c.os militares, -com muita justiça; apenas se pede a 
V. Ex . acc.eite ·a:·:respom<wbiJ.i;d.ade que lhe compete nesta parte .de a ugmen.to . 
das <lespeza.s e não .a .lB,nce toda sobre· a.s costas do governo ,passado . 

O SR. OarAV1o RacHÁ :· - iPe11dão .. isto é uma fantasia de V . E x . 
O SR. TAVARES GAv~ANTr: - V . Ex. • C•h<t~mou o govei'no ·'P'él.Ssado de (ter-

remoto .. ~ / 

O ·SI!. OarAVlo RocHA : - Não o cha mei de semelha nte cousa. V . Ex. es tlá 
me aHribUÍndo· .paJ!avras que não poronu,nc.iei. Não o óhamei ·de vulcii,o, q_uan-
to mais C:.e terremotÇ>·. 

O SR. B!i7I'HEJNcou:r FILHo : - Quem o chama é:.e terremoto é o povo . 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI : ::--' De " cyclone " o orador o ·chamou . 
O SR. QarAvio RocHA: _:_ Qua;ndo era Presidente ci.a Reopuii:Jlica. 

1 O SR. TAVARElS :CAVALCANTI: - V. Ex. ·a;oouso.u o governo findo de ter de-
va~>ta.do as fi~a.n~as n a cionaes, de ter: .sido um cy·c)one ..- N-este. caso. assuma 
a parte da. r ési?onsabiHdade que lhe ca.he, e. toc'.ios es tarã o de a;ccôrdo oom isto. 

O SR. OarAvm RocH:A: - piz.ia , 1Sr. P;res-i:dente, que ninguem tinha a gid<J 
nestn tribuna de m·ais bôa J'é do ·que eu. · 

O' •SR. TAVARES CAyALQAN:rr ·: ·- Não contesto is to. 

'. 
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O SR· OCTAvro RocHA: - ·:T!"nho declarado .aqui ,que sou iiJ.lnngo ao 
Sr. Epita.cio Pessoa. Não ii!udo, portanto, ·a· ninguem, dizendo que ·não posso 
~er bôa vontade em relação a um h'om~m que reputo meu inimÍgo. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI; -.Re-sta. s•aber Si V.. EX:. tem razão·. 
O SR. OCTAVIO Roc~~~ E'. uma questão de fôro intimo. 'em que V. Ex. 

não ê juiz . '. 

0 SR. TAVARES CAVALCANTI: - Nem quero ser. 
O SR. OCTAVIO RocHA:-Nestas -condições • .Sr . .Sr. Presidente. por un'lkt ethica 

natl.)ral, nunca absolutamente nunca, faltei .com o. respeito ao ex-presidente 
da Republica nesta tribu,:,a. ' • 

O SR. TÀvARES C~vALCANTr: - Isto ê verdade. 
O SR. OCTAVIO !RocHA: - Por. que: .pois, ·accusareni-111<') por ;lJna,.lysar dadoo. 

financeiros~ Estou discutindo as finanças publicas, ·i ri\pess-oa lm€nte. 
' q SR. ~AVARES ÇAVALCANTI; - Não ha duvida. 

O SR. OCTAVIo Roçru: - ? nobTe J(.~puta.4o pela Pa.rahyba devia respon-
der e commentar os documentos officiaes que estão es.cri:ptos e nã·o vir com 
a eterna r êcorc:açã o ele ''vencido dé 51 de J·ulho'', IJrocurando assim ligar uma 
questão •p·olitica ao .assum]J'to • exclusivamente financei·ro. que aqui debati. 

Distinguamos, .Sr. Presidente; deix~mO.S a . q,uestão politica de lado. Pes-
soalmente, não tenho ligação politi<>à. com a maioria. des'ta Casa·. Nas ques· 
tões fina.nceiras, varia.s vezes tenho v-otàdo com a m:aloria. e. a.inda agora,, 
desta tribuna, ai)plaudi parte das providencias tomadas pelo Sr .. 'Presidente 
c,a Republice. . A questão, portanto, nada iem com a .poliUoo -

E', pois, intransigendn. de políticos de aldeia querer, a todo 0 inotnent~ 
trazer para .o recinto. da Camara esses factos ·passados. 

Si. por·ventura, penoo.m que me humilham dizendo que- fuj vencido, estão 
enganados, porque o fui com dignidade, com honra. Já o declarei destn tri-
buna: não conspirei em 5 de Julho com ninguem·; não tó~nei !?arte nesses 
acontecimentos, não >fui pa1·a eUes -oonvida.do, ·nem entrei em concerto 
aJgum. ~ão menti a ni·nguem: Não ha contra. mim. na .devassa -que fize· 
rrun de toda a minha correspondencia, uma. unica accusação. E . .f-aço essa re-
ferencia. á minha correspondencie., I>,orque. durante ,1 o g.overno passado, leram 
as min.has cru-ta!l particuJa,ret~; até as simples cartas de ·famHia .. e notas de 
nego9ios PaTi;í<m-lares, · tudo isto i)a.Ssou pelas mãos dos b~leguins poli'ciaes. 
que devassaram, assim, toda a mi•nha ·vida. Fizeram tudo isto. esmiuçaram 
toda a minha vida :inÜma e não encontraraíl)1 ·nesses documentos, que depois 
me mand~ram entregar em maços. com a nota. de "aberto pela censura"• 
que guaTdo na minha. gaveta, um só .act-o que não fosse digno. E, ~i os que os 
leram quize.rem. pod-em dizer o que nelles enconh'aram; .têm, de minha 
parte, liberdade franca e completa. 

Não pense o Deputado pela Parahyoo que me a??·rediu, ·que eu fuja ils 
responsabilidades que me •cabem nos acontecimentos ·da Reacção Republicano. 
. . 1/ 
Não fugi nem !fujo; de1le.s assumo i.nteira i·e~,pon-sabHjdade. 

Já dis·se desta. tribuna e o declaro C:e novo; dos cl)scu.rsos que ;aqui pro-
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' feri, todos· em llnguagem digi;J.a e .elevada, ne~hum em lii;.guag em de aTr!ei·rO. 
nii.b retir<J uma palavra. ·S'i9.tier; sustent<J · tod<Js eHes. · 

Si o Deputado pela Parahyba ·.pei!Sa que estou ancioso por a.é:herir ao. 
Governo da RepubHca, engana-se. Homens de minha qualidade, que têm 
confiança em seu cer'ebl'O, que confiam em seus bxaços, não cortejam nin- · 
guem, não es.tão :presos !i. ·c6-deira do m·anl!ato; esrt:ã.o nesta cadeira .emquanto 
a puélerem occúJl<!,r com hon·ra. Fique o nobre deputado conven cido de q.ue 
não temo os . seus ataques pess-oaes. Pôde vir, como veiu hoje, co·m o peito 
cheio, querendo humilhar-me neste · recinto. S. · Ex. est!i. illuüdo, pois não me 
humilha~ Não· acceito, por .outro lado, o seu conselho de ficar calado . •N.ã.o 
me cala.rei, Sr . Presidente, po~:que riwda tenho de que ca:la.r. Ma ntenho tude 
que tenno dhto' desta >tribuna. e continuarei a sustentar. Enganam-se os .q.ue. 

·pensam que me i.ntLnrld'<)-U. Pô4e levanta r-s.e cont·m mim a •Cama.ra intei-ra 
porque não a temo. 

Tenho aq•ui esta oo.cleirn. que o Rio Gran.de me d.eu. No momento em que 
o meu partido ·~eclarar que não o -represen to. mai.s, esta ·cadeira . não será mi-
nha . Ao representante .ru,. :Parwh,yba, porém, ·nego autoridade para quere r m e 
impor normas de conciucta n.el:!te recinto . 

Não me ca la::n;Ji, Sr_. Bresidente, falolarei a;té o fim, cop1 a mesma sobra n-
·eeria, com .a. mesma cabeça sempre erguida, não temendo ninguem, n,em re is, 
nem soberanos,, 1p.Or.que Deus •me ifez •l~vre e. •livre, hei de !fa;l:lar :é:a t.ri·huúa dest a 
Çasa, dizendo o que .quizer;. -o que .entender •. Tenho a p·ena.s cumprido com o 
·meu C:.ev'er, sem me arreceiai'. de qual•quer aggr.essão . 

A )ibeT'dade, es>ta, eu , conquistei' com o meu cerebro e com a pouco cul-
tura q.ue tenho . EHa 1ê, , pois, minha; ê contra ·os ataques que a eÜa ' quizer em 
fazer sor.rio, a té mesmo das m a iorias que a;pplaudem o ataque pessoal que 
me fez o·· deputado pela Parahyba. Sorri-o de tudo isto e sigo apenas a minha 
consciencia . S~u um homem .livre. Hei de continuar a f a!IaT a té o f im . 
(il;J.nito bem ; muito bem. O orarJ.or é cu?np.11Jmentado.) 

' SESSÃO DE 2G DE OU11UB'RO 

o sr: Daniel Cat·neiro: -!&'., !Presidente, os jornaes, Os poucos ' jorrraes 
oppos icionista.s ·.aesta.Gwpital, recrudesceram, hontem e hoje, nos seus violentos 
ataques ao ben~m€irito çx . ..(f>r·E;iden'te da :RepubJica : 

Eis-me.: ·portanto, ·1t:t:Ui, .Sr . Presidente, a toma r a brécha, mantendo, conti . 
nuando a decidida ' ~ttitude ·de que II).e tornei sincero compromissario. 

Nessa empreita da abjecta' ·dós .referidos jorria es, sou informalo de que -
.. I 

isso eu nã o creio - parece .bp.ver a insp'tt·ação ·de wlgum ou de a lguns mãos 
amigos do Govet·no;. m<cs não o Go·/erno, mas n'ão o 'Presidente d>1. R epublwa, 
mas niio o, Dr . Arthl.n' Bern~rdes,: es~e eminente hmn en1 de bem, com o real -
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mente eu já, lhé chamei, porq·u!l era absolutamente in crive.! que; elle, em uma 
hy.pothese absurda, . oE~asse mehos ós amlgos c€rtos e p·rova.dos do que os 
.. ami.g0s ursos" .ou os seus inimi.gos e diffa:m:adores dá. 've&pera.. 

Ninguem mais insUspeito pa.ra ~fallar asSim; sr·~ ·)?1-esjdénte, 'do 'que eu, 
ql!le fui aqui sempre ,Im âos mais avançaidos, um dos . que sempre estiveram 
na .primeira fila de coi,-iba<te em prõJ do n osso q uerido · ~n'dLdató na ·campanha 
presidericia!l, em prol do Governo .passado. e,. oonseque!ltemente, do Governo 
actual. 

Q·SR. MOREIRA DA H.OCHA: - tMüito hem!: 
· O .:SR. DANIEL ÜAR'.'i'EIRO: - Voltando, poréll1·, aos a!lludi-db~ jornaes, •prose-

g{J.indo, assim, na agra.d·avel ta:relfa, que me. impüz, de reporta•!' •d.évidamente á 
innominavel campanha sysremati>ca contra o .Exmo. Sr. Dr : EpitGJcio Pessoá, 
corre"me o .dever de 'rtar uma satisfação à imp·Nm:Sa. ·if~ geral, i:sto é, ao con-
junato ·dos · ~us .profiss'onaes e, "m especial, aos mpa~8S que fhe fazem o ser-
viço no Gong.resso. 

Tendo, em mais ou l?enos meta da da -y:da~ dado seri:q•re a , m)nha modesta 
collab01'açjão ao jornaJ'.i~mo, e pertencendo, ha muito afi.nos, ã A.Ílsociai;lã~ da 
Imprensa desta .Capital, julgo ·opportu no dool~ar que:· .:nesta conh·àd'da llOl: 
l'nim oppoSJta a ,e5se.s .iórnaes_.:que rn<'lntem á sua missão. e aos se:t;m pro.,gram-
mas, uso a rriesma. impar~aUdade e o mesmo desassom)Jro. com.' ,quB, .adv~ -· 

g'a:do que tambem sou, con~ ·alguns traba,lhos ;publ1ca dos, <intro do mesmo modo 
pelo .fôro, c·omo já fiz, a incrimi.nar;-a torpeZa. dos i:rieu:s c.ã,usidi,cos, desl•JStre 
da profissão; e, homem de bem, co~~· me pre:«o d~ f?er; . .a:tra'Ve~ de uina exis-
tencia ,inteíp. de aspe~:os e incessantes sacrifícios pela v:ida e pela prqbidade, 
enfrento a. luta com a ·sobranceria ãe quem, graças .a :bens, nunca fo; sequer 
accusado do menor deshzt: ~ 

0 SR. MOREIRA DA ROCHA: -Apoiado. 
O :SR. ·DANIEL CARNEIRO: -·Por 'isso,, dos· jornalista s· c.c'orrectos, dos ra.pnzes 

que mou·re)am na tarefa intelleC~:ual e ingrata da impL':ensà., ainda que illumi· 
nados ao fogo o;;agrado das i<J.éa,s que se divul.gam: 'Pelo .p.;,jz· .e ·.peJo· mundo, es· 

• I ' ·, • , o ' 

pero a jústiça de reconhecerem a correcção da .mirrl:J.a attitu:de, ~ jl,lát'fic:lbili· 
dade patríotica da minha conducta, e de me julgarem absolutam~?.nte incapaz 
do menor dMWp•reÇo :'1. ·nobilissíma dasse; como é' o que estão ·p.tocurando insi· 
nuar cont~a. mim esse>s mesmos rosna.dores a.podengados da imprensa suja, 
que ver.):>ero . A estes !leante do tom. ca.da vez; mais forte das ~nvestidas contra 
mim ap.resso-me em lhes dizer ft'an:caqJ.énte: pó.dehl ' ;,ir com todo . o á.Íar1do dos 
guizos •e choda.Jhos, dal" tropelias e dos dentes, qne tU:do <ê um; pódem lançar-· 
me ,todos os ·botes oph!dicos e aJtirar-me aos pa[.canios a grita dos se,us mastiM, 

desde os pequerrelh os eanzuaes, de esganiÇos li.géjrlnhos; !finos e nervosos, a>M 
canzarrõe's artroadores de hisprdas colei·ras .e até pres~s ·dmiiadas ; pódem 
pespegar-me a .escala int;e-i.ra da·s descompus<tu:ras communs de s~s .~c!<ichés" 

velhos, encardidos · e cot.iado3, - pódem fazer tooo ·isso, q u.e eu i!lã.o p·recizo 
·d€ ·nenhum a.nüdoto pa.t-a •taes venenos, /•POis tenho ~ neces·sark't 
e~vica ... 

eneo:gia 
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o SR. J-()Ão SúASSUNA: '-"--' Te'm, r efl,lmente,, :para isso, a necessaria energia 
nativa! 

o ·SR. DANIEJL CA!~NEIRO: -Sim, obrigado; tenho a preclza -energia moral 
e nativa ·pa-ra r-esistir a ess9 e_mbar.~ rna.leftc,o, -e, como ~ dos livros, costumo 
sempre ·mirar -as mordid-elas <>.anina.S com o .ipe!1o do :pr<?Prio -cão . (Risos :) 

.O ·que ,eu não .qu<lro; .Sr. !Presi-dente, é que eHes s·e •Com:parem a. mim; por: 
que, entã.o; diante 'de)les, ~-enho Ó orgttl<hp ·de proolama.r esta phi!osophia, que 
aprendi ~lgm·es: "y~j~-me .pequeno, sempre ·que nie julgo; sinto-r'nE) · grande, 
quando me comparo·.;; O -que eu não oquero; Sr. !Pr-esidente,' é que elles digam 
que eu sou ~ que ',êlJe-5 são, porque, nessa h:Ypothese {só nessa J:lypothese-), nos 
entendéremos de ama. brancoa .. (R?Jso,s.) I() que eu ·não q).lero, IStr. Presidente, 
·é que elles me el'ogiem porqu-e a .·l·PO!ogia d'eHÉÍs é a; attestação de um erro 
de minha -p~'I'te: é O, 'll~~v:~ ·irreeo-t·:::-ivel e' a con.vincente a ft'irmaç_ão de uma 
oincada mirÍ·ha. 

Pt<rodiando un, notavel orador gregc;, o g!'lmde Phoclon, tão superior _aos. 
·applausoa, co±no aos clamo.-es da -turba, segundo diz a iHJistori~, e q_ue; sendo 
sempre va:iado pela patuléa, porque :dizia, inV~a>riavelmente,. a vét•dade, foi um 
dia subita:men:te applaTzC!,.do, ta:mbem eu ·diria, sor.pres'o, se a.lg·uma vez elles me 
acclama<ls-em : "Tere-i di~o, 'por.v'entura , oa.1gurna asneira?" .(Risos.) 

Mas, .Sr. Pr-esidE?J~te; _j~ {jisse eu o que' nÍi~ ·queria; , agora, o que . eu quero 
àelles, e mesmo lhes depre.c!o, é '·que pódem fazet· tudo, mas ao. menos me res-
peitem os -m:eli-~qres ;!t>.•;is.oaes, que.·todos nós •resguat"damos ·como em um UÍ.ber-
naculo, G qut eu-r_eelamr> deHes, Sr. Prestd&nte, é que .põderri f azer tudo, pó· 
dem tomat-me o no~e entre .-dentes e mod-er-me .a bem mot,d·er (risos),.m-esmo 
porque-; razoavelmente. d·elies outr!;l, -cousa não m e é licito esperar: . põdem ta-
zer tudo iss-o, . mas me poupem, quando nada, a dlgni-da.de e a honra, pois , n'essa 
Jeg:tima e sa.crat'issinia d'efes;:t, que 1;ão <é apenas um direito, é um de~er , irei: 
pessoaU!!ente: até os Ültimos resultados! 

Fi-camos, .pois, asS·l~' bem ent-endido-s. 
VozEs: ~-- 'Muito b-em! 
O SR. DANIEL CAR~IRO: - Quanto, S-r. Presidente , â minha franca atti-

ltude, levantando-~e a!ltagonico á in:supporta.vel IC~inpan.ha --diffamatori~. •os 
referidos jov:-naes dissernm que, -em meu w1tim.o discurso, eu na da. provei, como 
se, por uma singular ·~~versão ' na orçl~m .jurh1i(!a dos papeis, o onus da prova 
me coubess-e, a ·r'nim, que .não fiz •accusações nenhumas e; muito ao' -contrario, 
1•im ;protesta•r sobre ell.~s . contrari"<lJildO, assim, -o l•hbel1o aocmsatori-o inepto·. 

Mas, 'Sr, IP.--esidente, ' e11es ~,!fingem obcecad'Ós 'Pela empreitada abj~cta, 
e, na c egueio-a. volunta.rla. . do espíri-to de systema, não se quel'em render já.· 

!mais á luz m eridiana da. e~idenel:a. . 
Quando, apesar da lumin-osa e esma gauorà defesa do benemerito ex-;P:r-esi~ 

~ente da. 'RepubUc.a., ulles cm:tinuain atacand:O as ~bras do . Not·deste ou todaS 
las obras federaes·, ~em o. ~x-4Ministro da V'iaçãJo, o illustre Dr. P i.-es 'do l:f~i-o, e 
traz pela imprensa esb. esplendida e ful;minan'te ca.rt!J-,, que: tenho .o :prazer de: 
ler : (Lê .) 
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F~LLANDO Á NÀ!}ÃO 

O E'W. Pires do Ri(!; ass1tlne a responsab·iUàade: de todos os .seus· aotoa na 11asta 
da ll{a.çãâ 

Do Sr: Pires do Rio. e:>;-1\·íinistro da Viação no (1-overno .passado, Ncebernos 
a seguinte carta: 

' ~ Preza.d·o ·amigo Sr. director Ç!a " Gazeta de J'.T'Otic ~as " - .Um .dos nosso 
grandes jornaes d~ opposi'ção systematica a todo5 ~s Govern.Js, cuja ; iolenela I , . 

cresceu na exp1oraçã.:> inconc·ebivel dc1 infamia das caPtas falsas, veio, horrtem, 
procll.rarido ·, dest~uir a signific'açi\.o .dos meus a;p.plausos á ' nb'tm,~ ;ittitucle , da 
"Gazeta de N.otieias'', .cme abrt. suas columnas pa,ra def,isa do Go·verno passado 

I •' • • o 

insinuar que ·o me.u ·acto sé 'reduz a ·:l,m méro ' müvir11ento ,de ,'gratidão, pelos be-
neficios que recebi do hcmraãq ex-Presi_dente da RepubUca. Não é verdade. 
Nenhum benefic:o d~ ordem inferior devo a S.' Ex. o Sr. Dr. Epitacio Pessoa, 
ou a .quem qu,er que eeja ·n·roste mundo, circ!umstancia que me. obrigue, por 
gratidão, a mentir ·peran<te a NaÇão. 

:Oevo ao Sr. Dr : Epi'ta.eiG Pessoa., e me <lOm];)razo de pr ocla.m'al-o; sincero 
reconhecimento pera .h?nra insi~e, de me. haver chamado pa.ni o Minister:n ~n 
Viação, j~stamente a p·a.sta: por onde .correm os negocias de maior importancia 
eçonomica na vlda administrativa do paiz. 

Nesse acto do ex-PresiQ.ente da. RepubHca eu · nao poderia deixa.r de ver; 
sendo um hàmem de bem, cujo UJÚc.o ,motÍ~o · ·~e orgulho é· a c onscieneia d~ 
sua probidade', uma prova. evid'ente da intençãÓ absoluta mente hone~ta n~ 
pr,ogramma. de moral a dmini:Stra.Nva do ·Governo que ·S,e ,iniciava.; Não ma 
eng~·tnei. Ao passo dos annos, .quanto maior a .nossa activida c1e admin'stro.t.iv!J/ 
·m E:lhor eu e os' meus ·coHegas d~) ·Ministerio apreciava;mos o Ú'lfatigavel e'.-
fDl"Ço do nosso che,fe para, 'gov·erna r com just'iça e dignidade. 

O segundo dos unlcos b~neficios -que d~vo a meu ~minente amigo, Sr. 
Di' .. Epitaci0 Pessôa, tem, ma.1s do que o p.rimeiro ,.um elev.ac10 qàr,aéter mo: 
ral: cievo-lhe a justiça de· haver con:(iado na miJ:tlja lea!·dade ]}<'tra cumprir 
um programma de . adni inistração ·honesta, dru1do-me lib~rd1ad~ plena de 

. rrcção m'oral. Sabem disto os chefes de serviço do meu M' nisterio . En o 
e-ile~,' eu e os a~tos funccionarios d.o 1\'[i.nisterio -9-a. Via\)ão somos ~~ resjlonsn;• 
v eis pelo destino que demos a o;;; dinheiros pu;blicos q ne recebemos 'no Tbe· 
sour? para ~onstrucção de obr·as publicas , uteis ao des·envolv:m e1ito 'econom'"o· 
do paiz. Diz o matutino . a. que alludu, 'em sua ecli Ç,ito él'e 5 do ,corrente, qUF 

o Ministe1i0 a mim conf'jado fQi 0 q ~e mais gastou. Istc é . verdade. Al1l 

estão as obras de. estradas de· f~r.:i,'.o, de portos de mar, ·cmitra as sec<m, 
de edifi-cios de correios e · tel-eg~a·phos, de estradas de J'odagem , para a.tt<Stá~ 
que muito gastou a pasta da . Viação. De lado as obras elo nord·e~te , fora!~< 
minhas pessoalmente, as iniciativas das grandes despezas; l',<~lafivament~· ac• 
emprego elos dinheiros , sem .Ii~mhuma exceJ)çã~ a r-esponsabilidade é min~· 

. e doS cheifes de serví c;:Q do, meu M'rlisterio: A. nós, a mim e aos chefes do 



-705. -

serviÇo de minha in'~icação, pó de o Sr. 1 Dr. Epito.ci.o. Pessoa. pedir conta"' 
da maneira por que cumprimos o seu 'progTamma de uma administra ção ho-
nesta e justiceiro. Elles; _os chefes de serviço do Ministe1:io J.a y:iação, ahl 
se a.cham vivos para responder, oom o. Ministro que os J•ecommendou á co,n' 
fiança do ex-Presidente da. R epulJlica, como homens de bem, integ.ros · n<14 
sua prob.ida de, dignos da confiança do Governo e da Nação .. impossível m.El 
seria reconhecer autoridade mol"'al em re·po1•te1·s. anonymos ,para pedirem, coru. 
insinufl. ções calumniosas, cont~ dos o.Ctos do Ministerd0 da Viação no Go~. 

verno · passa;~ o. Mas si o honra.do .ex-Pres•i.cl€nte da Republica desejar ai~ 
guma informação a ·resl)'eito da moral adrninistrat:-va. do Minister-io que con-
fiou ao meu patriotismo e ao dos meus .ruuxi!iares, póde S . Ex. ficar certo.. 
de. q·ue não se arrep€nderá da confia nça €m nós depositâ:àa : 

Elis, S1·. director, a explicação ·que devo á Gazeta àe Noticias, por ter 
acolhido, ' oom apreço, a carta de a p.pla usos que lhe mand€1." 

o SR. TAYARES CAVALCAN'ri: - SÍ \(· Ex , permitte nm aparte, eu direl 
que ainda hoj-e a Gazeta de NotioiCJ.s p-ublica uma cm·ta. do Sr. Pires do RI<>,. 
corroborando essa mesma aff.rmação, feita .na carta anterdor. 

O SR .. DANIEJL CARNEIRo: -Agradeci-do a V. Ex. pelo ·esclaredn'l.e·nto .. 
.. Nem li ho·je a Ga,zeta d)e Noticias, pelo embargo âe duas visitas matinaes ;. 
ma~ agradeço o v.alloso admi·niculo de in!f·ormação que V. Ex. me traz. 

A essa. carta 'Sr. Pr&s.idente, o. esse precioso docu.m'!nto Udo, os alludl-· 
dós jornaes fizera~ a vista .gorda, bordand.o apenas oeleres reparos, ,com o. 
fim patente de dimin-uir, de attenuar no espirito publico a :màgnif ica e ma-
pagavel impressão, q·u:e, elles bem avaliaram desde log~, 

Quando, ainda;, cJesfec,ham _toda·s invectivas sobre a gestão fina,.noetra 
do Governo passado, vem tabem o ex-Ministro da F azenda, ·O illustre SI'. .Dr- . 
-Homero. Baptista, e publica, .,na Gazeto. de NOticias ·e no Jornal ao larnnme-r-
eio, esta, ·succinta mas eloquente infot·mação geral, que tE:nho tambem· ··'{· 
prazer de ler: 

FALLANDo Á NAÇÃO 

Ai1:tlfu. os 1'6CU1'S_os deixa!los pt:Jla gove1·no passado ao a.ct1tat 

( I 
Do Sr. Hom:ero Bapüsta, ex-titular ela pasta da Fazenda, no g-overno. 

passa-do, recebemos a carta que se lê abaixo: 
"Sr. redactor - Na e'n t revi,.ta que deu á vossa conceituada folha, no' 

domingo ultimo, o Sr. Dr. Epit.acio Pes.sõa, tratando dos 'recursos de;xaao,.·. 
pelo seu governo ·ao governo actual, citou os dados por mim €X-postos, a esí:<>· 
respeito, no "Retrospebto Finan~iro (1919-tn2)" q_ue publiquei log0 a" 
pois de deixar a pa·sta da Fazenda.· 

O Jo·rnal à.o Ormvmercio, de bonte·m, deu á estampa uma, "var.ia", que 
contrad·iz esses dalios. Dirigi ·hontem mesmo âJqueHa folha uma carta em. 
iustificaltiva das mirihas asserções. Não tendo s~do' ,ella hoje publica da , -ve-. 
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n,ho pedir· agàsal•ho i Gdaeta, para os diieres da. referida m!ssiva, de _qüe na;, 
.guardei cópia, 'I?!4S cuja subst:ancia me é f acil r econsttm•x:. 

Tod.os os dados de qrue me servi e :foram _. tra.J;lscriptos pelo iSr. Dr·. Ep1• 

ta.cio Pessõa são de prooedenda officiJal e com0 ta€.9 m~recedore~ de re. 
Vejamos: 

.r. 'Em carta :.d€ .11 de novembro de 1922 ,. o d'irector da Carteira f:1e Cam. 
bio do Banco do Brasil., pelo presidlente do mesmo Bamco, scienÍJ.!icou-m~ 
de .remessas feitas a os :Srs. RotschHd· p.or • conta . do governo federal, na !In· 

'JlOrtancia de f 1.2'50.000 . E . accrescentou: "Corrj estaJs · remessas 0 saldl> 
prQ1JG/OOl á diispasiçãO do governo se-r<á, a 14 ct;e rúJvem.bro proXimo àe libras 
1. 000 .. 000 , quantia S1.t.fficie~tte para o resgat,e de .tod.os os compro?JiÃ-'isos du 
Thesou·ro até 3'1 àJe dezembro. De accordo com asr- ·ihs~cções alnteriore~ do 
V. Ex ., até o fim do corrente anno remetteremos ainda E 1.000.000, para 
oooo:r.rer rao ·p a·gamen:to de todo~ os comprOmisso·s até 31 àe março pro:~:tmi.Q 

futuro. Relativamente a.oS pagamentoS· em Nov~· York, ClllilP;Í'e-·me declara~, 
·que as tra,nsterencias Mé h,Ofe ettectualla.s são sufficientes para os resga •. 
tes de todos os aor,~promJi'Ssos, até 1 de m.a;Lo pra:vhno futuro ," 

TI . Ao ·inventariar os recursos que f>icavánl, o11ão podti eu omittir a im-
p.ortancia de fM. 6 .. 000.000, dlvida. do governo franoez; )iquida e na phas~ 

finaJ de pagamento . . NãJo ~ era lic)to suppõr,' como ~6 agora .estou sobend6, 
quê .e ·governo francez deixaria de fazer po.ntualmente o ·pa.gainento. 

!~I. A ~ituaçã0 das delegacias fiscaoes, ordinariamemt'e, é de aeficit, cóno 
excepção da de S. Paulo, qué semanalme nt:e ~ecolbe .fundos ao Thesou?<l, 
A · arrecadação não ba!sta para os respoect:vos .encar.gos,; ·O qúe , i:.or.na indlS• 
pensaveis os supprimentos que, de oontinuo, são f.ei·tos. Isto, porém, não in·. 
valida o balanço ,.ge.'-'al a que mande proe;eder na ultimut quilnzena d.o ga. 

·vemo. traMacto aJqul •e. nos Estados, prura conhecim-ento fisc<~>l do estado 
·de cada repartição, e cujos resultados, apezar de incompl_~s, apresentei Jldi 

tramsmissão do 'M'ini~terio. Es·te ' balánço é um dooomento ot:ricial; cuja ~ 
não pôde s·er oontes:tada. 

E' verdade que os saldos de caixa. daquellas ' repart ições de ,dia para di& 
sqffrem modi:t'Jcaç~ com as entradas e S<lJh'd~s de JJJumera:rio. r8eria desa.rc. 
razoado prretenoor que os sald<Js de" qual.q·uer data anterior . ·a 15 d.e novem. 
bro correspond•essem precisam€'llte aos de ·15 de novembro .· 'Mias 0 que se pO·: 
de legitimamente 8.1dmitt!r é que taes saldos tenham !liminuido e ·não qua 
tenha:m dlesap·piarecido doe todo, tanto mrus quanto ~ ;:u-t•ecadação dàs r~n-

. das oontinuou ein todos o paiz a forn&cer; até o· ul#mo cUa do governa, N· 

cursos wo Thesou!I'O. 
·rv. Por cal'ta de •6 de no'l.--embro, .s.olici~el do presjd.ente· do Banco d• 

Brasil, e S. Ex. no mesmo clia m.e envi?u, ã deni•onstração de. to~ aa con-. 
ta,s do Thesouro com aqueUe estabelecimento : 

' Estranh.ei que ahi Úgurassem dive.rsas pa;rcellas de deu·itos que nã() eram 
pvopriamente ·do Thesouro ou dos quaes este· :era apenas 0 g.aJra,nte ou !lA· 

. .dor, taes como debitós d'e Estados, de compan•hias 0 u ernp.resas , etc; em con· 
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dições ~ res.J!Dnd~~e;n plenamente por seu~ compromboo~ Ob-serve! ta.m~ 
bem que não.'-e~tavam co~templadas outras jmporta;ncias . correspondentes a 
titWos cl'Mito~ios · do T-h f:ls·oüro .. Incumbi entao .d·ous funccio.narios da re-
partição, ·áe: :minh~:- inn'~ed•)a~ta -~onfiru~<:.à, yeconhec~damenfe compet e n tes e 
conh~dores .d~ -o:Pera.ÇOOS: .do Thesouro corri o Banco, de J~vantar a. conta. 
'désta,i o~~raÇões coti; a pt·e.Õi_sa ~g.u:l~lda,de. ·Feito este serviço, e induida a 
importan :c.la . restante .:à:e" cem :mil ·conto's de .•t>tulos a ~mtr·egar ao Banco ' con.: 
forme a.,j~t·e : oel~br~~l<;> ~--·.31 ,d·e. julho d~. 1922, verificou-s~ 6 sa!d-o a. ·f~;'J1' 
ao The~Ífír.q <'t!e. -~?·5: 7~Ll?-7$35;& :. · 

Não teric):o; ·porêm,: ·,.~i:do ·emittldos esses títulos , até 14. de 
du2li daq~~l•le -'~Íd~ . .' ·a·. ies:pe~:tJva. i~p;rtancia. Ficou assim . o 
~- 'as. is'i :•is.7i3'5s . .. . · · · 

' novembt'O, d'e• 
sald'o reduzido 

A par~!Ja. ,die'· 35,."000 c~ntos, por4J,nto:; ciu;,da no "' R etrospeoto " , ê igual-
mente vira&de iraJ.. ~ · 

. . : .•. ·I·· ' . , .. ; •. I . 
Note~se:;.que ·naquella conta se ·&e:xaram de Incluir runda afigun ~ debit~ 

do BanD:Q·. a<): ' T-n~sou~o . .. constantes de 'co~trootos ; u cu jos juros não esta-
_v:Mn .a.i:n:Ôa: ,~9n-i~n.cio!la{lo~. ap'eza.r à.e recon•hecidos un" e vutro.s ·pe'.o oitad9 
ajuste de &1, àe julho . 

' Nessas C~llj\U?õe~ e com,o rp.injs tro, ·eu .. pao r~odia. c1e certo . . permitt:nao 
inclusões ,. indebt.tas .e ·esc!â~~U.do estlpuia~õe.s_ _oonira~tua.%, con cordar comi 
um resu-lte.do· ,que uin exa:me eoh.sc:enóoso, f-eito por flincclonarios ;perfe.P 
tamente •id:on~o~. ; :m~~trava -!lio:. representar a ' r.eállidade da , s:tuação da s cort -
tas entre -p_· The!;;o·~ro e ,o·'·:sa n-ca . 

o m(!:u :·dever ~r?. s~.sí:Bntar e defe·qder os dire':tps e interesses do The-
sou.ro 'N'aeion,<!-1; era·. reéJa;I'fubr ·o saldo que aqu el!e -e=me attes-tav·a existir 
~Dl fav~r dO :pl~S)lÍO !l'hespu.ro .. 

Foi p qtie fiz·~ 

V . Confirmando o pagamento a.n:t;ecipa!io dos coú.pons de. divida externa 
<J,.iz, ent:r·eu,tJ;J.t-0, .a · ~ :Var~~ ~; iÍ:'_l~ · ·~·nã~ . havia saldos deixwd?s p'elo g:~..;ern& p~S'~ 
sado, disponíveis -·1Ja.l'a o se,rviço· da ·d·esj:Jéza publ1ca. " 

J:á: f iz ~ent.ii- . . qu~.~·· neste · !t;~rrto: ·O mai~ que se pó de com jus tiÇa: affirmar 
é que, ·11- .15· d~ · N"nierr{br~; ~s :Saido~ n â.o eram exacta.mimte ·os d-o balanço de 
dias ~trAs; ma·s coriÚstar ~ "e~i~ten.cfa · dJe : quaesrz·,.er recursos n ã o é r azoavel. ._ 

A pagl.rtas 9'i e 92 do citado !'R~troSipecto " estão d'iscri.minadOS recursos 
em dini1e'iro ·e·. U:tul:o.s · e~ittiu-os ou a emittir, recursos reaes, da existencia. 
mater\al , segttr~a.o ::?li dados <!if!icio.es que m e· 'fo.ram ministrados, não a 31 de· 
Outubro; ·mas na '\""SP<i'1'a da passagem do gove1·no: 

Na Casa, . da Môeé~a ). ··a lém· de 33:250$ em. · moedas de oueo, 
ao · casm~i:o -cJ.:e 27 q.; é:iolstiam em 1111:oedas de pratá, 
cobre e '' a!Úmip~·o, : nickel . :e bronze, de riovo e . velh~ 
cunho; fiinda ·Círcuiruúes 

Na Caixa ~e A:>mo.r.tizaçãp ... . 
o .f o o I ' o o : o • ~ o o - ~ o o o o o o o 

I · ..... · ... . : ; . ~ . . . . . . . .... . ·' ' 
2.473:602$·8·5~ 

400: 00·0$000 
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No 'Thesouro Nacional :, 

Em dinheiro disponível . . ·' . . ... .... • . ... . ,., ... . ....... . 
Em obrigações . . ·.. . .. : ........ :· .. ............ . - .· . · ...... : 
Em apolices .da divida · pubhica fecder'al, eui:regues P·Or· an~ 

tedpação ao Mlinisteri o da Guerora, c~9~ d~ , ... ,, . :·:·; __ ._· 
Nas delegacia& fiscaes . • ......... !,. ' • • •• • • ••• - ~ - •••• 

.'2,, ~82 : ÔOOMoó 
1Ú.:655 ;000$000 

.4:5~;~90 :ooo$ooo · 
4. &31 : 877$000 

A parcella :_,_ , dinheiro disponível~ era a p~ ·in~Lpio d"il·2,. 96~:000 $, mas, 
ao encerrar-se a Th esouraria .Gerai, em 14 ã.e No·ve'Yr!--bro, era de. 2. 982':000$000. 

A de - obrigações - , que figura acima ·ço1:ll · 112.655:?09~· verificou-se 
. depois, positivamente,. iill!POrtar · e~· 120·. 97.5:000$, co;n,.fàt·me nota· .l'ettitica:tit'G· . '\ 

A de - apolioos> ____: nfuó podia ser, por faltâ de infoi'mai;ão :.s~gura , dad;t 
com precisão; mas existia, e existia mais ou- ·in~-:Oos fiá . impo;!tãhcia acir~a · .. ,\. . . ,· .. ' .. · 
indicada. 

A de - saldos nas delegacias t·epresenta ~.nt~à.o:: ótticia.z,· que não 
pôde ser posta ern duvida. 

Por conseguinte, concedido que, . at;>ena:s · aÍguris gias depois; i[)ara ' nada 
sirva o balanço de alguns dias antes;· um facto .€Xiste;. entrét:'tn.to, absoluta-
mente inconte~tavel , ~ é que. a 14 ae Novembro, "havia'; a;qui- é !los , Estados, 
em dinheir_o dispàn-ivel 10:4!!7 :479$855, no Banco do" Brastl .. ·pelo. il:ienos réis 
35 .187: 16?$358, e 160. 000 contoS em a,polices e obrigações·: q.ue se: não são 
recursos reabizad-os em dinheiro de contado, -representam, i:o'dàvia;·: possibili-
dades para realizal-o.s, d~ qu~ 'todos ós ' gover nos lanÇ,a;in. m[~, atê mesnlll 
'POr accôrdo com os interessados, para directa ef{e.ct~ação ·· d:é·'págameiJtos . 

Isto quanto El-o inter:ior. Pelo qúe diz ~-espeit::> á divida ~xter~a;. já mos-
trei que a 14 de Novemb1·o: 

· a) o saldo ~ Londres, á disposi!;ãÓ do ~óvel'ri.O, era ··de· f. l dO O. o·oo, suf: 
ficiente para o resgate ·de todos ·os cp~I?roffiis~s ·do . . Thésouro até 31 de 
Deztlmbro, e provide,ncias havdrum sido tomadas para· ·a . remtlssa de mais 
;E 1. 000. ~00 , com o qual- se .poderia occ.~rroc ao .pagalnerito \ie todos os com-
promiS&OS a:té 31 ·de Março ; b) e:n· Nova York éxistlam acC:urriUlados recur' 
sos •bastantes ;para acudir ao resgate de todfi.s a.s· respo~Il'!abilidades até r 
de .Ma~. 

Não tns~sto no~ frs. 6. 000.000 do govocno francez, porque a ''' varia " <S· 
clarece agora, sem. duvida, bem informada, q_ue desse .dinheiro, ao contrario 
do ·que eu pensava, só foi· paga

1 
'. uma pequena parcélla·. 

>São estes os esclarecime.ntos ~ue julgo opportuno ·.publicar f?Obre a ma· 
teria da t:eferi<la '.:varia". 

Sobre esta synthese irrespondivel, Sr. Pre.sidente, os •j.ocriaes opposicio-
nistas fazem ipenas verdadeiros m1Úabarusmos' com as cifras, trazendo a. ma c 

~e~~'ilha de fazEl't' paradoxos com os numer-as. E nada mais fizeram ... 
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Quanqo, depois e ·apezar de tudo, a ,empreita da abjecta se al,çou ao 
cumulo· da v'ir:ulen'clá, verri tambem oo philosopho patrício, o illustre- Sr. Dou-
tor Jackson de Figueireõo collaboi·ar nessa obra., de r~pa.ração ,patriotica. 

0 ISR. TAVAREiS .CAVALCANTI: ,____. 0 Dr : Jackson é um nome que honra as 
letras patr<ia:S. 

O SR .. .' DANIEL ü\:RNErn<k - .MJuito bem. E' a verdade. Elle deu a publi-
co este brilhante· ~ -i~cisi;o .'artigo, • que· tenho a s'atisfaçã.o, a . maxima satis-
façií.o de lêtt·,, afim d~ que fique tambem illustrando o meu desatavlado dis-
cm·so. (Não apOiadas.) 

RUGIDOS DO ODIO IMI'OTENT)l: 

Sahio a campo, maJis uma vez, o Sr. Epitacio Pessoa; para, se bem lque, 
dirigln do-s!'l· á Na'ç!í_o, defender-se - -das calumn~as de que tem sido alvo, por 
parte dlj- mesma :-im:pr:ensa, a q)le sempre deu provas .do maior desprezo, dQ.- . 
·rante o seu .:·gov~n6 ~ 

Não lhe dou parabens pel-a condescendencia : .. 
O Sr. Epi_twcio, noo Governo ou fóra do Governo, foi sempre e ha, de ser 

seinpre, por, todos os titu}qs; um homem ·c?mo que -destinado ·a accender o 
odio de todas as med·iqcridaÇ!es e· de todos <OS desf[J:i.ra dos mocaes desta feliz 
Republi:ca, •cuja dr~:maÚcidade, até a questão :J.a.g -cartas falSas, residia no. 
junco com que EdJmu'rido . Bittencourt h a via ameaça:do a , magna trunfa do 
Sr. Nilo PeÇanha : ,, _, Ora, coube, além do mais, ao ISr. Erpitacio, o pôr á _ 
prova o valor real. dos protagonistas. A uma certa altura desse ·drama, 
trahlo o .Sr. Nilo. ç)omo RE' sab~; a um .derto sujeito, que tivera o oopete' de 
não engolir o reconhecimento de um 'bom e nedio Leão Vellos<O, tia-ruvó de· 
Edmundo .. , . :E ·v.a~ dàhi, ·este lbebedo do fartum ' da então cha,ma.da t·eacção 
re-publica na, lança--se, como tambem se sabe, nos •braços "do mais fa:moso 
ladyavaz•. da Amedca Latina", d·o rei (notem bem), do " ·re~ dos ladrõ.es". 
Foi. não ha negar·; um· m-omento de maximo ·esplendor na vida de Repu-
'blica! ' Tudo i·ndicava' que to drama ·estava a findar, •e ia começar a >Comedia, 
o r egab<Ofe, o brodio sucçtrlento .. .' Era faJcil arrastar o Mlarechal á frente 
do Parnaval ' militàrii;tà, ~drede arranjado, como já se arca:stára. o seu nome 
e até o de sua . ·digna fa~ilia em ' alguns outros carnavaes, não me·nos des-
mot·alizant:es, ao -som do, corta-jaca., ._ E <O 'M:nrechal, de fac_to, não resistia 
ao réco-rêco; . . O triumpho ·se afigurava certo, _certo e completo, Mas ... 
coitiu'los! Se ao ·S':r:. Arthur Bernardes, a ameaça não oonseguio torcer para 
um desv-io de covardl<t, djant·e dos factos ~ositlvos da revoluçã:o, surgia a. 

• . I . • • 

figura mascula do indomavel n:ortista, e ~ sobre as flgul'inhas de pa<pelãJo dos 
pet·turbadoces da ordem, pesou, de .subito, a mão de ferro da suprema auto-
riclade da R:~p1,1bllç.a, , ~o -homem que, no . momento mais 'grave da agitação, 
tão ~erena ·e\ córhj~s~mente -encarnou a nossa ·s-obera-~ia . 

Lá se f-oram por a g_u\L abaixo os projec-tos de edmundismo militante., , 
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Como esperar o Sr. Epitacio que e'ss?- .gente lhe · ,perd·õe os ~os tmtoo? 
• Tudo f:.e resume . nesse odio de 'yel'ickby, tudo! o: Sr. :,. Ep-itac.~o:-~Pessoa po-

-deda ter até, contra o que presor~We a ' nossa adóravel ào.nstitiüçã_o, dupli-
, cado o te1;ritorio \laci~~~1; air;recadado em ibarNtf?" pà~a o '.n.ds~. · Th~sú~ro todo 

o our.o âa America e dn· ':Çranswaü, ca'lça~o -de ·om:o.· as ··:n.o.ssas avenidas. 
+"a dá uisso t&ia ' valor aos ~lhos do vep:oi-do. Na-dÇ~: dJsso te·r.ia ·sigÍ'üficaçã.o 
benefica ·para a consciencia da desill~sa in~tÚh~... O Sr. Epitaclo 'ha de 
ser semP,Il."e o hoin,em que não .permi:tti'o a escmmotea_çã~, ao Sr:, Arthilr Ber-
narcles, dos d_treito·s que a Nação lhe coriúi-io. I!] ,por '··isso:~·- é aguentac 'firme. 
~unca ha de passar de um ladrâ!o, assassino e· la-drão 'nos· labias daquelles 
a quem não consenti-o que · roubassem, a quem castigou po'1·que. a~ssina
ral11, .a quem ~-éprimio. porque qu€('i.rurn tra.n#ortiu.i\-i70 p~iz ~~~r· ~ma . caverna 
de ~aco. 

Surprehende-ni.e, porém, que ·a .Sr. E·pitaci'Ó ~Índà -nãb-· 6Stej.;r completa-
mente convencid>o .. de que não . lla cou'sà :qlfé ma•is s'éja_ ~é,$co;:fueci~a, entre 
os seus calunuiiad.Óres, do. ,que •r.azã·o e -..JustiÇa:. 

A ·maneh·a como elles res'ponde\tarri, ·?-gOra,. ás· suas nobres e ·.fil"mes pa-
lavras, á séria dC!'eumenutção, 'ás serenas ·aJiegações {ia, sua defesa, sirva-lhe, 
ao menos, de cura ao mal romantico de crer na ptosÍútiÜidad'e de .qualquoc 
nohreza, da (Parte dos ;{ctúaes ~ndeusado~·é~ 'elo M~t:eéh~l ~e~~~ws, da par•te 
dessa gente que, após ter ex-pl'orado, durante dez annó~;;·_ pOf.·. tod?~ os me1os, 

·o núme · de Ruy· .Barbosa, nem ·mesmo •lh~ respeitou ' o Ú!i·to de morte . Nã~t 
foi o Con·e·io ela lJ-Ia.1ihã quem del'le dis-se que se f.indara comó uma :lampa-
rina? E poc que.? Porque a '«Ag-_l.}ia qe Hay'a:';,_ .o ,; H~mem.~So.J", o "maior 
genio da humanida-de", passá.ll."a a .. ·ser o ex~,tuâo isso, desde que tambem 
não 'emprestára a -autoridau·e da sua -.pa1a·v1~~ - ·A; ·intamia ;:t.t!ra,da -. contra o 
actual Presidente dú. Republioa. 

Aliás, de uma ;oousà. pôde ~star cen;o o ~i<:, · Epi·tac.io Pessoa: não é tãO' 
g!'ailde como pa!l'ece o odio que se l>he tem.· neste -~l?njénto . :i:-Ia, _,quem o _me-
reça bem ·maioc, bem mais surdo, bem -mais negrto; e. esse alguem é o 
Sr. Ai-thUl' Bernardes. Quem quizer: (ta-i\l'ez m~sh1o ; pa,1-.i ser agradavel ao 
Sr. pÇesidente da Republica), quem ,quizer· dázé~ ·o. éónb;a1~io, . q.ue o diga. 
Eu não o direi. Dizia o vell:).o .José Agostinho, .. q~e tiã·o h;( l.J·e~r trahiçâl> 
que a .dos a.dorrnecéd~res. E,, neste ~bnt~, ditno .ein lm:iit<?-5' •outros, me fi1t 
mesmo muito mais do hom seüso ·do Má reohal Fonto)l.ra, que 'd.bs. f•o.gos cte 
artiücio de certos pacifistas de cocdel. :Elu não duvJd,ó. até que, se o Sr. Epi-

ta.cio vestisse amanhã. .o '\Jàf:rete .:de in~ensatez, e óésse: in:Ostras de' se eent,ir 
ai:tingido .pela Intriga; que ha tanto tempo ·se vem urd.Ú1-do -entl'e a sua e a 
pessoa do Pres.i-dent€ .da R,ep,ublica, :~u · ~ão: duvid·o, t~piÜ>; 'q~~. 11ão e..'icas-
sea;ssem ·brevemente -os :nsultos, ·q)le' lhe _ath'am,- e mesmo não fos'sem b<·e-
v-emente aqui e alli, no lamaçl'lll do edmu;~·d.is'lrio! ·ru-g-umas · vene,n?sas flôres de 
,:;ympathia, _que lhe serla facil cUlÚvar ... 'se soubesse '()U 'pudesse bai"' 
xar ~;~nto. 



o úrop~:i'?. ~~r.e sid!i:r\ te êla 'R epub!.ica - que tem por si a vaiíW gem de 
ter chegado .ao Càtte te, '_já p erÍ'E:ii:amerrte conhece dor do q~é são os ppocessos 
dos que ·fi.cüe :. ·~e: ·'at~ram co:m tanta furia c:ontra o Sr. Epitacio Pessoa -

0 p1·oprtr(/: .:i:i'tesid~nte .<~a R:epubli:ca deve estar oonvencido et.o que digo. 
Elle bem 8~b~ .;r~l;: 'que,. apeza.:· da .suspen são clfl censura, não pesa pouco 

0 estadi> de sltio. na draglii .teia de respeito, em que a impr ensa l!!marella 
;Unda embal~ :ó .· ~éu_, riofi~e:. .. O iSr. Arthm 'Berna>'des ·llãoo ·pode, não tem o. 
direito de ter 'a menor,:illuf;í'f:o, em. relação aos que o q'\lerem transforma r em 
áecusador do ·sr,, *.P.Ü§Lcio, 'e, cei·lo., l:Ía de sorrir int imamen te a essa inge-
nuidr"de de .·v;ib'oras . 

Quanto ao ·e~~~:re:~{ci~rit€ ,·relativ·am).ente ao bem e ao mal que fez o seu 
Govet·no, nada nú.is· lhe resta 1que aguardaQ' a jus•tlçá total do paiz. Não 
tardará ~ui-bG, .;,:jtas; pois .ê' e~idEmte que, desde. a resisten ci.a dos Srs. Ar-
thur Bel'n~es; · R:aul ·sqar·eis e ·w. Lu~s, ã.s ameaças do caudilhismo, o Brasil 
entrou em uma phas~ '·de •~éac6ão de 1bom senso; :São ainda t~Íst~s, lastima-
veis, deiml•at-al.izantes, é mesmo ateN ailores, éertos ·aspectqs da nossa · vida 
politic~;t. P~~o;:·i~;ort~. - Foi, ~stã inicia,da· a r'.e~.cção redemptora da nacio-
nalidade, e· .. o Sr •. _J!lpitacio deva; 'ter {~Onsciencia de que ninguem mais do que 
elle proprio: ·contribuio para assegurk•· a sua primek-a ovictoria, 

Se· aiguiT,l ·mal·nos fe.~· Ó se_u Governo, não foi -mais que o resultado da 
prop.ria agit!tç~o :P~ovç>cada pélos mesmos ·elem en üos que, tudo leva a crer, 
tudo farão .para provocar- ··óiibra não menor no .quatriennio a ctual. E e-sse 
mai é !Íy p.ot:tw.t.ko é da pessima h.ypothese, cuja base unica, a té agora co-

'nllecida, e 'mesmo a i{eg-<Ltiva. consciencia dos que, no fBl'li!Si!, jámais fizeram 
outra cousa, rfestes ultimos vinte a·nnos, que architectar calumnias, fabricar 
jnjuriasl ima#nwr 'e semear mi_sérias de toda especie. 

Quanto ao hem qJie rio'! fe~ .. que nos fez o s~u G ov-erno, este é mais que 
positiV1o: impõe-se com a fm::ça da nova realidade social que t·epresenta o 

. Brasil, desde que. a sua energia .trari.sf·igurad01•a, de 'facto, tl'ansfigurou, que-
brando-lhe os, lhabttqs de .. desleixo, f<;Jr·ça ndo- o a ml()ver-se, , a m elhor se co-
nhecer ·<> estimà..r ; \â; ser e1ie proprio, no . que já p-odia e pó de ser, a ·n aciona-

, .;~: ...... •• • -. • < 

lizar~·se, emfirrl, ,IJ,O. mais éssencial da sua economia. 

Dizia !Cal') oS• Peixoto. · que o BrasiÍ não precisava de pa1:tidos e,, sim, de 
pe~·somilidades. ;.NÉÍ10. garanto. qiie ~ivesse ·p lena razão. O que não se pód\l 
negar, porém, é que, bastou surgisse no seu scenario politico,. uma persona-
lidade como a . do .Sr.. E :pita cíio Pessoa, para que á. · Nação, de um a outrc 
extrem~, ' ·coÍ'r!9 •qÜe vplta!'lse· á tonà da vida, após um somno )rue parecia :o 
da morte. 

O &asi:I dos ;bf~s-~o]eitos reappareceu _'<ié sob o montão de sqphismas anti-
nacioná.es, com .que o ."met equismo '' po!.itico · e o j.ud·aismo commercia l o 
asphyxiavam. . Até, . ~orno a·D· 'bí:a;dd do heroismo ela França : "debout lei! 
morts'! " , pnt·ec'- que, .ao• .Sr. Epitacio, não coube só a gloria de u.m Gov<~rno 



fecundo, em toda a sua_ esphera de acção, mas ·tambe<rn a -_de .iniciador d,;· 
uma éra na histol'ia da nacionaLidade brasileira. 

-Da planura, e~1 que visoosamente se "l:i.rrasta:vam às me~_hore's :enet·giaá 
do paiz, não for-am -p~ucas as personalidades ·que1 -s)lbitam~-rite; :_s~t·P-1-ootl:aram 
9-e - pé, firmes, olhando o ;altO} confiantes em si mesmas, _:n,b ~ ambiente PUrifi-
cado pela iforça i~radíante de 1uma só co~scienda qe ihomem_, de Estado. 

A situação, que ' cabe ao Sr. Arthur Bernardes assegurar, solidificat·,-
manJ;er~ desenvolver, ,em todos os rentid-os, é a riui.is -formidavel · prova do 
que vale, a uma Nação, o 'Pato:iotismo de um . i~o"me~ soem- m~, resoluto, 
implacaveÍ no combate -- ·não só c:ontra o mal abstracto - maS, sobretudo, 
--contra os ·qu'e o encarnam; realmente em uma~ dada sociedade. 

' rc-"i> . 
.:fACRi:SON_ -Djll _FIGUEIREDO, 

Sobre tuéLÓ' isso, Sr. Presidente, á im~prensa amarella res·poQndo a.pe:nas ... 
O SI!. JoÃo ~UASSUNA: - ·como _Satanaz, quando lia .a Bíblia ... 
o SR. DANIEL CA_RNEIRO: - ; . , com o · chavão ·_das objurgato;ias de pas-

quii:h, isto é, Mffamando sem-pre, oogundo ·-·q_; famoso -lemína que adoptou: 
"custe o que custar". Pois, a.qúi, ~e-- opporiho eu amboca iupenas com a 
minha palavra sem prestigio (não apoic;.dos)·; · os· -necessarios _ di.qUes a ess9,_ 
licença ou ignomínia, com que a1guns poucos j9rhaes' querem. converter a 
excelsa missão da imprensa na Capital ·da RepqblÍc;a.- Da/qu-i, rià linguagem 
mais vehemente que me permitt-a a respeitabiltdaue dest[l. ca:IDára, hei. de 
reRistil' a tod-as as demasias ·desses jocnàes dl-scÓlos, "haja ·o ;<iue houver". 

Ser'ão, nesse caso, Sr. Pt·esidente, as· dua-S_ conheci-das formula~ · oppostas 
da c-ampanha presidencial-, que ·de novo, agora, so .de-frontam, ~ nós bem sa-
bemos que- esta já primo·u oobre aqueDa... (M-uito b(l'm.) 

.I 
·Desta _ trdbuna hei de '•S'e~pr-e resistir a todos os excessos da irr\.prensa 

desvirtuada,. com a mes~ .decisão que nã,o vacilla. nem t.reme. 
0 SR. TAVARES CAVALCANTI:- Como é ~OS ha·qÚo~ de V. EX. 
O SR.. DANIEL <CARNEIRO.:· - . Com· eHes,. Sr. Presidente; segu'!l-do a _ regra do 

"vim vi r-epellel;"e", eu, hoje, não me ·entendo .Senão :·pela _fÓ-ri:b.;:~o int edectiva ua 
repulsa: "Para traz! Xote! Para traz!·. 

Com elles, .Sr. Pres!,d·ente, confp,·me. a regra opposta ao ··;; amc>r amore com-
pensatur", só ·me _entenderei, -por se-ntimento <furistão, -segu-ndo _a ·Qutra fórma 
mais benigna: "Vão-se deitar" ... (Risos.). E, convenhan-los, ,S.r. Presidente, 
em que, se ·e<lles fosses deitados, r-epousar um pouco da l!Íin'il.- Íríflorla, seria 
isso in com-paravelmente mais util do q_ue o tra.bs.fho diabolico de énvencna1' 
diariamente o esiviritp publico com o incitamento á !!'evoluçã o_. aos Ôdios, ás 
ruins paixões e até ao a.ssass-inato! -

Ainda ha pouc'os qias, Sr. · Presidente, eu. li ;:... 'eu ,li, ninguem me disse na 
"A Patr:ia", jorna1, ·aJJás, J;reutro -e modeta~o,- um ·artigo em que o sígnatario, 
ao modo, sem duvida, 110-r q_ue a,pre'ndeu ' a insuflação;- que 'lhe era 'soprada ás 
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orelhas indlgftQ_u: perveràa'mente _aos operm'ios imaginem VV. EEx. q~anto· 
disparate. e : qu~nta 'infamia( -~ indigi,t ou pervers-ament~ aos operarios, co1n o 
numero, nome do :fabricá:nte e outros signaes inequivocds, o a.utomovel do be-
nemerito ·ex-Presidente 'da Re.pubJ.ica!. 

Ora, ·Sr. Presiderrtet esse meS.qulnho · insuflador, poço . de des•peitos e de . . . 
ráiva, müito- e_muito ~e engana· .no juizl}, no conceito ou no q]le melhor nome 
tenha, .que elle•:façà dos verda deiros -amigos e de toda a familia do Exmo. Sr. 
Dr . EpitaciÓ Pes-soa. - ~ · · 

Eis, S'l'. PresidenJe{'•O' qúe, por hoje; tenho a dizer sobre o ? ssumpto. 
:(M1tito beih.; '·?iúuÚo ,b.B~n; O . ~àcior ;3 ~t.uito oumprflmentaàO.) 

O Sr. Octávio Rocha: , • (*Y ;~ Sr .. Presidente, reli o me~ discuMo, pro-
nunciado hontem -aqui, -e devo· :c!eclarar q.ue nelle não en{1ontrei razão algu-
ma. para· o ·que se ·passou n'e~;~te . reci-nto, por'que ·a minha phrase•foi sempre cor-
~cta, sempre respeitosa, e . absolutamente não •procurou aggredir ninguem, 
pem sequer a Directo.r •d&, .Carteira Cambial. 

Não VeThho, ·po!'ém, discu tir· este àssum_pio, porque apres-entei requerimento 
para que o Governo ~nvie á Camara -cópia -do cont;ract o dos_ 9 . 000.000 de libr-d.s: 
tendo p·réviamente ,o assentimento da maioria .da Camara, urna vez que ·a favor 
desse requerimento. jà. se . manifestou c> proprio Deputado .que me; cont r a dictou. 

Aguardo o• deba_te ,desse requeriment o·, para v-oltar á materia. 
Venho á tril;:mn11. racordar urna data que, para nós, do Rio ·Grande do Sul, 

é sagrada e memoravel, data de saudade .e jã 'hoje de glorificação em nossa 
historia repul'JoÚcin1i.-. 

No dia de hojé, ·em liJ03, -como ·um roble gigantesc!o abatia-se, no Rio !Gran-
de do Sul, d~dxándo um vasio na vida nacional, o grande e nobre vulto dess-e 
estadista egÍ'egio _que foi o eminente republicano Juli o -de 'Castilhos. 

0 SR. AUGUSTO DE 0LIMA·:- Muito·bem. 
O SR. OcTAVIo R:OcHA: .-,'---. Recordarrdo, nesta -hora amarga para o Rio 

'Grande do Sur,'· a~ail~_ao pela guerra civU, o nome do estadista .que tinha. a mão 
de ferro, a •·quem ' Fro·;·iano chama~a e chamou , Sr. P r esidente, o seu soldadó 
do Rio Grande do Sul . :• . 

0 SR. DANIEIL CARNEIRo·:·'- , Muito bem. 
O SR. 0CTAvi9 · Ro.CHA: - ·. . . . e a respeito d-e quem, de uma feita; pro-

curando--o pelo ap.p~elho· do cPa;la-ci•o .,do Itamarafy,. e · immediátamente atten-
dldo, dissera; qu~ ' ·&~p;e _Pensara que estivesse vigilante o general, mas via 
que elle não doi-mia nunca, direi. á · Cam<J,ia {,!Ue foi esse homem que cahio -em 
~ua terra .natal ·_em 2•4 de Outubr-o de i9.03. 

A nó.s, ' r~publh:~aiioE da sua: esco)a, que com elle apren demos a am.ar o 
-regimen,: a ni.i.rri, que n:il):fto moço ainda, recebi os ~rim'eiros en~inamentos pa ra 
a ·vida publióa, a nós, .Sr.: :Presld~nte, commove a recordaçÍio desta data,. tan'ta 
.emoção nos clesperta a lembrança d& personalidade augusta de Julio de ICast!.-

·. ~ ' ,, :· :1 . 

(*) Nã.o foi reyisto pelo ·orador.' 
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i'hos, cujo nome ê pant_'nós u.ma. bandeira, uma grande 'band~ira~ symbolo ~ 
Repuhl.Lca, ·que e!le ajudou a fundar, aqui nos comic'ios· da propa:ga11:tl.a, e na 
Commissão dos :21, ;;,m 4.ue loí luminar aa.s 1déas .demOCl'aticas, e tnais tarde 
quan<1o teove de volta':" ·a suá :attençãp paná os ·carrnpos de 'bat.aJh{L, quando a 
Republica corria perigo de desorganizar-se· auxi.Jiando 'Floriano a · consoHdal-Q 
deUnitiva."'!ente. 

O .Sá. Auatrsro DE LIMA: - Antes disso, peila propaganda· em S . Paulo, 
prégando a Yerdadeira doutrina republicana federiJ.tiV:a. 

lO :SR. OCTAVIO RociÍA: ..,.-· O nc;bre Deputa.d,o.' pór Minas Ge~aes, •que foi 
seu cOIIlJl)an•heiro desta êpoca, que o conheceu sob-esse i}risma.·de àêademico e 
academ1co já brilhante propagandista d(I.·Republka, relembra mais essa phase 
da· do :benemerito político ri'o-gr~ndense. E .como vinte aim'os jlá se foram so-
bre a sua memoria, a sua obra pôde ser j.uolgada hoje com serenidade por todos 
nós. E é ·por isso, St·. Presidente; que venho •pedir á bamrura -dos ·Srs. De·puta:dos . -. . 
que, na acta de hoje, ·c·orno homenagem a urna figura representativa da antiga 
geração, que prociamou e ·consoUdou c reg!me:n, .. Ian;,ce "um voto de ·saudade, u111 
voto de gloria eterna &o seu nome, berndito rtô seio da Repuhl·i~ ,Brn.sõleira. 

(M111ito bmn; ·muito bem. ·o oraaor· é curnprtmentad,o~) 

SESSÃO iDE 26 ·DE OUTl.iíBRIO 

Discussão ~nica do requer!mento n. 27, -d~ ·.1•92-3, do Sr. Octavà.o Roclm, pe-
dhülo cópia do contracto d'e' :f 9. 000 .000, para vrulor.ização do ·ca·:f!ê e indagan!lu 
qual o ·destino da ~etr:,. de· :E 4. 000.000. 

O Sr. Tavares Cavalcanti: - Er. IPresi.ciente, preliininarrnent~. devo de· 
clarar á Casa -que voto a ·fav&r do requer:imimto do :rtobre Deputado ·Sr .. Octavio 
Rocha .. 

ISi.m, dou'() meu voto .para. que o Con?Tesso e a. •Naçã.o conl;leça'.m.. em todos 
oe. seus termos, em 1.odai as suas cla.usulas, em toà'as as suas ' minuc:as, as 
operações que ·Se realiza.~am vara a YalOTização do Café.· Dou ~ meu voto, s~. 
Presidente •. dom ·satisfação, porquê entende; que esSa v;lorjzaçã.o foi um dOI! 
gl'andes serviços j)rest•a,<1os pelo GovP..rno pa.ssado; nãe> â. lavoura do Estado 

'/ . . 
de S. !Paulo, mas, a toda a ~onomia. nacional. :nou c meu··votc .com satisfa-
ção, porque penso mesmo que esse é um. dos tituios de !l'loria .aa, admi:niRtração 
passada: E, ifinrulmente, dou o meu voto, ain-da com satisfação, .porque devb 
decl·arar â Camara, que aquelles que apoiaram o .Govel'l:rio passado, particu~a;, 
mente o humilde orador e a brurucada parahy:ba.na não ·receiam a ,luz e a dis· 
cussão sobre todos os actos (!esse Govern.o, porque têm a· certeza de que elles 
foram sempre inspirados pelos m_ais elevados interesses nacion\Les; e que em 
nenhum momento eJ.les se distanc~aram das normas da moralidade e da hones-
tiilade administrativa , (Ap_oia4os.) 
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o ·SR. DANIEL CARNEIRo: ~·Muito bem! Tambem eu , na q ualidade de ':iu-
cero amigo do Governo passadc,., dou meu voto ao requer im ent o, deante ue:ss.:s 
t'azões que Y.. Ex ; expõe. ' 

/ 
o Si: . TAVARES CA.VALCA..'i'TI: - Sr. :Presidente, !devo ainda di2)er que nós, os 

IU!ligos, do GOV'erno p:tssá-do, encaramos com todo o respeito, com todo o aca-
ia.me~to, a a.:ttitude da,queHes que· ,produram · a.purar a verdade dos factos. O 
que de n6s merece umd. a ttitud e de impugnação e de combate ·é sintplesmente 
0 proceder dos que pa!"tem ·do presupposto de qite devem a tod.o custo depri-
mir, de~rri,qràJI.i=r, derrubár do seu 11edestal de -honra e de pa triotismo o be-
nem(:rito brastleiro Dr. ·Epit!Ltio iPessoa. (.A.poiad:Os . } 

Sr. Presidente, conheçç. tambem, fel.izmente, da. historia Go sufficiente para 
poder af·firmar ~ Carnara, que ·.este, não ê um caso un\co; estâ bem longe de 
ser um fa(:to isolado n'Qs aconteci~entos hUinJa)nOS. 

Quantos, dos .grandes vuUo~, que hoje sb.o padrões de virtudes, 'de digni-
dade t. de p~iotismo João ·soflfrer"'rn os· ultr!Lges, os vilUpendi·OS dos seus con-
t~mporaneos?! Quàntos não soffrerám até as penas legaes, de accôrdo com os 
sYStemruJ da quell'as ép<;eas?! 

Eu poderia, 1ndo 11 Grecia, l·emb.rar o caso de Aristides, aquelole typo de 
pureza e' de .5us~iça, ~m dos grandes modelos 11ar~ todos os .homens · publlé'os, 
qu(: foi a.té ibn.nid0 com a pena · de ostracismo ; eu poderia passar â. Roma e re-
memorar o caso de S clj>iã:o, o .1\>fricano, a,quelle homeiTI legendario, que salvou 
a antiga republica romana da mais terrivel, da mais pavorosa elas guerras 
exlerrla.s, a.quelle que. venceu u"m dos tres grandes capitães da antiguidade, o 
maior dos Inimigos de sua ·patria . 

. Pois bem, o vencelllor de Annibal não escapou tambem aos .ultrages da mul-
tidão. Quizera m arra~tal-o aos tribunaes, e el•le dizia.:· "Voamos primeiramente 
dar graça.s aos deuse::;, pela victoria." iDepois: a .sua vinga nça. posthuma con-
slstio a:penas em .não legar ' â. pa trla 08 seus .ossos. (Ingrata patria ossa m.ea 
·non habebis.) 

NãQ precisamos :,- tão longe .. · Lembremo-nos de que na maior das repu-
blicas modernas, n'os Elsta.dos Unidos da. An{erica do Norte, · a.quelle que a inda 
hoje 'permanece, .segu;n'do o •Juizo .doH coné'idadãos como o ;primeiro na paz, 
o Jlt'imeiro na .guerra e o primeiro· no coração de seus pa trícios, o g ra ride 
Washington; foi tamb.f:m diffamil:do, •tambem arrastado atravez de tod,os os 
villipendios, de todos os a.l)ôàos ' 

D Sr. Épitacio Pessoa ff·tJâ;, ·pois, -em bõa companhia, onde lhe . cabe um 
logar sem q.ue elle se deslustre, pOI'QU(' não devemos esquecer que E pftacio 
Pessoa. é. Úm dos gram1.es homens· do Brosil, um dos maiores pa,trimonios mo-
raes da ·nossa naé.iona l !.d:ade. E, Sr Presidente, devo Iern'brar que, no tempo 
dos dous primeiros, não existia , e· ;~o tempo de W-a.shington ainda não tinha 
~< effioacla que tem hoj.e eSE"é ,rehicul~ lformid!a;vei das: paixões e de ideaes, 
esse instrume!J,to de_ reparaçõe~ de ~ ~justiças que, ê a i.mprensa. 

O SR.· DANIEL C ARl'TEtRo : - Apoiado. Sempre pe~sei tambem as·sim da im-
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pt•ensa, como a suprema força da vuJgarizaçã.o ·de todos Oii> cduhec.imentos 
humanos. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI : - Eu n'ão'., quero mald1zer da imprensa: ao 
contl13.rio, entendo que E.'J.ia deve se~ sa.grada mesmc. em. seus des'!'arios. Pensô 
que devemos •J>e!'doa~ o mal que elle faz,:J>eio. maà ,que· êvita.; devemos 'perd.oar. 
lhe. o bem que não clonsente . ~uitas v:ezes que .se faça pel o, beni qu~' muitas 
vezes obriga seja feito. Mas f innegavel '(!Íle ella concorre muiiás· vezes para 
o desvirtuamel)to da op,inião; como concorre p·at'~ langa.r o germeii de· julga-
mentos que ielizmente não sãc. irrepara:veis, , porqu:e acima, de tudo está o se-

.reno juizo da Histol'ia. 
o SR. :SALLEJS ·F.rLHo: -r Nesse caso, a impren'<;a ·estiá send() a;pe'nas o vehi-

culo de dados .officiaes,. 
O .SR. BENTo DE MIRANDA: - <Commrmtados., . .. 
O SR. TAVAREJ> CAVALCANTI: ""--'Não posso deixar d.e tomar na 'devida consi-

deração o aparte do meu mustre collegi:\c, Dir~'lhe~·hei ape;;,as .que no. p:tomento 
não trato de argum·eutar com o que diz ·a impt·ensa. ou com lo. qiie dizem os 
dados officia·es. A .. discussã.o ha ' de .se fazer serena e justJa erri torno. das oile· 
rações da valorização, quandC' viereni as informações so]~cita.das pelo honrad(i 
Deputado Sr. Qc!tavio Roqhá. 

I·' Não me estou referindo ·Simple'lmente, ao que a jm·prensa te:qí. dito quanto 
á valorização' do café, baseado nas ultimas affirmações .in'terpretada s a seu 
talante. ,O que ·é certo, e o .que v. · Ex., Sr. iPresÍ.deb te, nã<;} ignora, é que 
essa calnJN;Lnha vem de muito l-onge: esse 1assnmpto tinha si(!'~,, muitas veZjls, 
tratado ·pela imprensa, antes mesmo ., que sobre elle S'e . tivesse feito ouvir a 
palavra officia.. , 

No momento .Sr . . Presidente; nãv quero 'ainda disc~tir a ·questão·, embora 
pa.ra o meu fôro 'intimo Já tenha o meu Juizo fonn>ad~ a r~Sl}eito:. Tenho ele-
mentos .. que me autorizam a. formár um juizo .se,guro; ;mas n~o· sou o Coir-
gresso, não sou a :r-;r3.'ção. 

E' de toda convenienc.ia, portanto, que seja. approvado. o· ·reQ.tiedn:iento do. 
meu .nobre collega, para que a Qam·ar~ üque devidamente' lnfor madia dos ter· 
mos do contracto. 

o Sn. ISALLEs Frr.Ho: -Muito . bem, 
O SR. T~vAREs 'CAVALCANTI: t- Conti'i:Í)ío I).O desenvolvimento das ;ninhas 

idéas. Conhecemos bem -o que valem'. múità:es ' vezes estas (}pÚl'iões precúnce· 
bidas, estes juizos antecipados que, ·depois, 'não resist'ern ··abS'.oiÜ~amente á .. 
analyse e, ac ex;amc 'iw docun;entos. 

Poc1eri•a lembra;, aqui, que na ·Monarchia .tivemos um Miíüstro da Fa· 
zÉmi:la - e que Ministro da Fazendr;, Sr. Pre!:;jdente? ~ um dos maiores no· 
mes deste paiz, o Sr . Barão de Cotegipe ·. qú~ f 'Ooi. ,·publica:mente accusado de 
deshonesto. E deste episodio o· que rest;~ · ·apenas· foi uma rc!o.rdagã o triste, 
porque depois o exame dos factos não sanccionou o )uizo precipitado e infa-
mante a res·peito desse gra.nde homem. E nà R epublicà, :não temos ·visto tâm' 
bem .que todos o~ Pr.esi·àe·ntes da Rerniblica, os presidentes ci·vis pl:'incipal.m<Jnte, 
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l<~esde Prudente d·e Moraes, esse typo austero, taLhado nos· moldes de Plutarco, 
até 0 honrado PJ;"esl'deute da RepuoHea a.ctual, o Sr. Arthur Bernardes, que 
·todos esses homen-:; têm sido victimas dos assaltos de seus Inimigos acastela-
dos no jornalismo? Esta. -é que é a verdade. 
. Em relação. ainda .<t esta ·ponto, devo accentuar que o Sr. Epltacio Pesso'a, 

DO seu Governo - dili:l3--se del~e ·O que se quizer - nun~a usou de qualquer 
dos dous meios para ter a im·prensa ao seu lado, que são - o suborno e a 
compressão. Elle não l'?Ubo~nou nem cl)m.primiu. Quando teve louvores da im-
prensa, foram. elles sm~eros; quando teve doésto:s e houve Insultos, e5tes tora.m 
uvres. 

& . President~, tenho o~vido dizer ·por muitas pessoas que a. valorização 
.er!l. uecessa.ria, mas Sé poder·1a ter feito em n,elhores condições. E' ·possivel, 
não me admiro dé oavJ.r quem ·.assim pense. Não ha. quem ignore tambem 
que, depois que Homero percorreu a Grecia cantando a "IlHada", surgiram 
muitos outros ca.ntorea que Si' presum!a.m de mais genio e que tambem fizeràm 
outras rm a.d.a:s; mas o que é certo ê 'Que s6mente a prlmel!'a ·chegou á immor-
taJidade. 

E' sempre aSsim: não falt3:m criti'cos, e, sobretudo, não falta quem faça 
melhor aqulllo que já foi feito. ISão outras tantas "lllias post Homerum". 

Quero ainda lembrar um ei:>isodlo de nossa historia. Quando o Duque, en-
tão Ma.rquez de Cax:la.s, no Paraiuay, guiava as nossaos tropas, de victoria em 
victoria, atravez de <1ifficulda des e dos maiores sacrificios, apezar de sua 
ldadt avançada, na rua do Ou'Vi,dor, . havia muitos estnMegistas que diziam 
chegar á Assumpção com men'or sacrificio de gente e até em m.ulto menos 
tempo. Mas estoo não Chegaram ·a Assumpção, porque nunca sahiram da rua 
do Ouvidor . 

Em summa, !Sr. Presider.te, vim á tribuna s implesmente pela necessiãade 
lndeclioovel de dizer .como nÓs da ba.nca.da parahybana. consideramos o reque-
rimento do Sr. ~tavio Rocha, digno da nossa approvação. 

Ain da não ê tempo de discuti:- a .questão da valoriZJação propriamente 
ditA; aguardo que cheguem as !~'formações officiaes ..• . , 

O ~R. OcrAvro ROCHA: - Que ê o momento Qpportuno. 
O SR. TAVAREs CAVALCANTI: -:;- . : . e espero· que o nobre deputá.do formul.e 

em face destas a'S suas objecções . .. 
O SR. OcTAVIo Rc;>CHA: -Já. formuleLas minhas objecções . V. Ex . deve · 

mesmo ~perar as info'i-ma!;ões. par.:~. argum~ntar com documentos, porque o 
mais é discutir no ar. 

O SR. TAVARElS <Cf vÀLCANTI: - ... ' reserva.n'do-me o direito de dizer o que 
pensamos e o que entendemos acerca. desse grande serviço, que reputo da 
mais alta valia, prest'ido pelo· .Sr. Presidente da: [R.epublida â. Nação brasileira. 

(Muito bem; muito bem. O .orado7• é cu.mprimentaão.) 

o Sr. Octavio Rocha: - Sr . P>res iqen te , Ç)UVi as delicadas expressões do 
nobre representa n te ela Parahyba,. meu prel1iado amigo, Sr . Tavares Ca.val. 
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canÜ, CUja g entiJ.eZ.:J; .(ie m a neiras ta nto. apreCiO, l}Í'OVl); prOVada .da SUa bella, 
educação parlamenta r . :Lamento, ape:!J.aS, qpe . o nobr€> ''-lea;d-er" da , baricada 
da Parahyba trve·sse aproveihda a op po.rtuni:cta de para fazer a apol~gia d~ Sr, · 
Epitacio ,Pessoa. 

Não traJtei, ahsolulamente, nes·sa questão, da persor,alidà;de do ex-il'resi-
dente da R epuMica, nem a l i~ei â .~ues-tão da- va!lodzal)â() do ·caf~ . 

'Ü SR. TAVARES CAVALCANTI : - R en1 mente, V. Ex. p ão tntfou d~ t!ersonali· 
da de do . Sr. lElpitacto !Pes-soa. 

O SR. ÚOI'AVIO ~o.::!HA: ...,. \Ha dua~ ·questões" a ·distip !>fuir . De~?de o princi· 
pio, me m a nifestei contra a "l(alorização d·o da,f'é, . pelo -fun'dament o- d.e se finan. 
cial-a com 1)apel~moetla. A questão ·~v-ersou tão ~ôm:ente sób:re: o ·mo"do de se 
financiar a rulludida operação .- •Esta -f a questãc que· ·está SeT\dO clJiscutida. 

V . Flx :. poder!. .ser ,suspeito p~r se!' . grande amÍ~~-- d~~ Sr ,. El;it~.cio :P$soa, 
como eu t~mbem p oderei ser pela razão .o·ppos-ta, 1~-to é , '{!~ não manter, neste 
momento, r elações com S. Elx., po;' mqtivos de aggl'avo. Fqi por. isso, que 
coJ.loque'i a .questão undcamente nes_se ponto, . e o ·fiz relativamentf< ·ao Di-rector 
da O~teira. Cambial. O que é verdade é que; mais tarde, .teremo-s, de apurar, 
se .·o ex-<P~residente da .Repuhl ica é, ou rrão soli.d.ari0 com ·a attitude do Sr. 
Custodio "leoelho .. Qüero apen',l.s, louva.r -o .gestó n(\bre -e dign~r dD "leader-" do 
bruncada parah)lloona. C.ue só -póde •honral-o. quail ·a de ·i~r. _neste recmto, to· 
mado- a palavra e fe!t0 a apologi::.. do ·$r . EpitaCio Pess·oa 

Acho que por m~itos títulos, lpod e;ia -realmente S .. -EJ!:. r~:n-der suas ho-
m en a gen_s a o ex~Presi<lente .da Rep-iJb!ic-a. 

Ha, portanto, Sr. PresidentB, uma questão a: distinguir. 
Quero, _pots, D:esde logo - d-estacar as du-as fac-es: ·a val 61;iza ção do café 

e o modo de .financiar essa _valorização . 
Estou ·nest~ tribuna: reque-rendo intlormações ;;·ohre o emp.r es timo de 

9. 000.000 de Úbras e já disse que da,q•ui ~ão Mihdrei .emquant0 n:Ío vierem 
essas informações, -e emqua.n~o. essa questão não fi-car devidamente apurada. 

O SR. TAVAREs CAVALCANTI:- V . Ex tem, Q nosso voto nesse ·sentido , 
10 iSR. ()CTAvlo RoCHA: -'- A:liá!., úâ-Ó era àJe espera 1· outra causa do-.es-

-pirito libera l e drgno àe V .. Ex. 
' ' Mas, tSr. Presidente, estou. nesta. •tribuna não com parti -1iris . Aeatare; as 
in1'oximaçêles, desde . que ,sejam evidente-s, quer .prov:em que quem ~em razão 
foi . quem flna nciou o ·emp-re-stimo •. pelo mod-o qu~ reputo desastroso, tristê 
para as finanças naciona:e-s . Por ·-emqu-~nto, e stou com eé!l>ta opin.ili.o. Posso 
voltar a ·ter'· -opiniãJo contraria - aliás sou sempre leal nas mirihas attitu~es 

·- desde que me mostrem documentos em cond'ções .para isso. 
O qu.e eu já disse -daqui, Sl' . Presidente, vou ago~a. r~ui:ir a seis itens, 

para que fique a . questão bem_ clara e positiva . I - _ 

1. o Declara o banqueiro -que 0 pagamento d.os 1 ·3_. 000 ._000 de .!ibms nno 
foi. uma das causas da. bwixa cambial, 

O Governa diz que foi. Eu a;ffirmei tambem que foi 'uma das Pz-incipaes . 
Ar•gumenta o a u-dacioso banqueira quEt não constittue d-etiÓ_it oambial por-
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que o prodil~to das vendas do ca;f'é re.pr€1Sienta.do p;or 4. 535. ooo saccas, deve 
resgatar totalmente aquelle.ç ·la. OOll . 01>11' libras. 

Dissemos e conürmarnos ma.1s unw vez .quP o Sr-- Cus~odio Coelho sa-
cou. no anno passado. os 9. 01>0. 00{> dJE> Jib.>:a~;> e o pagamento está senoo i'e.ito 
.directamente, · i•ndo a.s caJmhíaes tambem directamente ás mãos dos banqueiros 
subtrahid'as assim aq m~rcarlo de . cambio. 

Quanto aJos 4. 000.000 d'e 1íbT'a:s são ·tambejTI •elente,j:rüo.s de àefiait caJmb'ial, 
por que .o .goyer.no teve de pagar a impol:'tll.nci~ -da J.et!"a onro, que o S.r. Cu.s-
todio Coeih_o haV1a sacada .· por ·conta·dos ·lucro_:; dqcafé, C'Jm que nã.o se P<>-
dia contar. < 

EJra: bom ·expUc;ar pór que se fe:l' ume. operação dE> uma l'etra em ourc 
pam pagar {lompras ?e cafê em papel? Até agora ·eu não entendi o 'alcan~e 
dessa operaÇão. ' 

Era. ~sta. 'u·ma das .exnlicac;:ões que E>u predsava. QUE' me desse. Até agora 
~nàa. não -comprehendl . ~ ·rucance .desSa. 0.perac;:ào. 

2. o ·Diz . o ,Sr ' 'Ciustodio Coellm que o •. <?ovwno ~ poddla _pagar a -1 etra: de 
4.000. 000 oàie libPas com os lucr~ d'o· 0afê .. Nãio ' p;od'ia, porque vence11Jd!o-se 
esse do.cumento em. 2S de feveveiro dP .192'3·, seria imp•ossiV'e' liquidar' 0 stoc'le 
de caf<l' em crua.tro meZJes. E aind-a o saldo Ó.<> café só podia ser verificado Qe-
pois de pagos os 9. ooo. 0(}0 de libras (io emprestLmo de warrlL%ta.gmn . 

O SR. MACElJY~ SOARES: -V. Ex. ·dá a0ença para um apavte? o Banco do 
Brasil viu-·~ Cl'6dor 'do Thesouro e p.rop·oz receber seu c~eciito· ,por conta <l<> 

·saldo da ·_opereçã0 do café, Eis . por que o Thesouro Bmilüu uma Letra ouro 
para pagar o Banco do Br:u~il de .nutras debitas que · eu ·não sei si ., não· estao 
directa ou fori:osn:m~I;te ·li-gados· á ()IJJ'erac;:ão do . café . ó Dr. Custodio Coelho 
asseverou que ·O Gover.no não .esta.ria fOl'çado :!. ,paj<ar a letra, po~s que esta 
se ruchav-a na. CaJ't!eira cro Ban(.'O, Si ·o· The..'louro emittiu uma letra .em favor 
do Banco e si elle. é. -tambem -um grande ·accionista ou, E'm . ultima analyso;, 
o dono do .Banco do Brasil, -cJa.ro e-stá que -em -qualquer momento, desile que, 
a: letra permanecesse no Banco, ella se1\ia reformada; por ordem' do Thesou .. 
ro; comltudo. o Banco s&ia credor do Thes'our.o, s'lbre. c, salde da op-eraçllo 
do ca!é. · V . ElJt. abi não wm razão. 'o Dr. Custodio Coelho já .expltc~u isso 
clara.mente. 

O SR. OC'fAVIO RocHA: :...... Sr . .. Presidente;. o aParte do nobre cellega fica. 
nos Annaes paa-r discussão posterior do as_s.u.mfl'to. 

Acho que •S •: Ex. nãq tem razão porque a fetr.a tinha si-do transformada. 
em fu'l1dos dê - ~a;mbio . do -Banco do B1·asil. ; • 

o SR. - ~AcEDO. :fl.OAREs: - Aliás, monha inte-rvenÇão é meramente . es-pe-
culativa·; ê para e-SClarece;-. · Não tenho o . me~o.r intereSse em que esteJa. 
com a razã0: o ,.Gov-erno actual ou o an~er1or FY :~a. questão_ de in.tere·SS<-
publice .. 

O Si!., OcTA'\1]0 Ro<;F!A; - Estamo:; em .condiçõef' exceilentes p a ra. escla-
recer o assurripto. V. Ex. en,trou agora coni o seu eonHnge·nte·; eu i-rei ·b'us--
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car· base nos documentos que viererri; e, ambos, procuraremos esclarecer a 
.questão. 

o SR. MACEDO SoAREJS' 
-publicados. 

O meu ·aparte é baseado em doçumentos jll. 

O SR. OCTAVIO Roc:a:A: --" :perdã~. V , Ex. admitte uma. c·ousa e as de, 
.clrurações são outras. 

' Mas, iremos ·estud&r o àparte de V .. /Ex. ·.em tempo opportuno, isto e; 
:ã v1sta. ·dos documentos . . ' ~ . 

3. • Accresoenta o banquei·ro archi-milll.onario· que ~.ra .facil,. n~ ca.sn a6 

não ser possível o :patz'amentõ; obter 'Uma reforma do , tit.ulo; Não era POSfr.· 

-vel, pois, pelo contracto a· ~enct'a ia ser feita durante ál?"UnE annC>s, pod e•ndo 
:Ser até 1~. 

Como reform= a ~erta sl era. xitult em ouro, ~obre. a base do qual 0 

Banco do· Brasil hawa feito d1verst>s saques'!' Aliã~ , <;: prOl)río e:x:-d!rector da 
.Carteira Cambial decla·ra que, entre as DI'SPONIBILI,DA,DES DE CAMBÍ.o . ~OMPRADo, 
inclui'U a. letra de ' 4. 000.000 ·de libras.:-· Como podia o Go,,erno reformar um~ 
•que representava fundos para pagamento de saques ·do Banco do :SrasiJ? 
Coelho declarou, precisamente, que nem sobre ·essa letra, nem contando 

.com essa letra, fez operlção alguma •de ·C"ambio até 15 Je novembro. 
O .SR. OCTAVIo RocHA : - •.rransformou letra em fundo de· s~ue . Não 

.era possível, portanto, mais .reformar ·uma letra transfiormada em· fundo de 
saque. 

v SR. MACEID~ SoARES: - ' Mas não foram estas as decl~raÇões até hoje 
,publoicadas. As minhas illfinnativas. repito. são b.aseada& nas .declaraçõe; 
.oublicadas de parte a. parte. 

O SR. OCTAVIo :RocHÀ: - 'Estou estimando muito a c olls.boração de V . E~ 
O SR. MACEDo ' SoARES' - Que ~ absolutamente •imparcial. 
O SR. OCTAVIo RocHA: - Estou repe'tmde- aqu:.. s.r Presidente, ante3 

.que venha.m as . ipfonnações officiaes, o .que disse em .sessãc passada, quan,• 

.dQ fui barbaramente a ggredido ne·ste recinto. No eintanto, o Jorriaz <do Co?l<· 
nz.ercio de hoj·e.. em uma viwia, af.firma á' mesma cousa e ainda. não foi a~· 

,gredido. 
0 SR. 'TAVARES CAVALCANTI: ...,.,- ·Paro .m~m, o que ·Se .\'!Jéu 1'oj um mero 

·eq·uivoco. 
O SR. OcTAVIo RoCHA: - :P.or isso estou repetindo desde logo o que pen· 

so sobre o assumpto d~ accordo ·com as informações qu& .tenho . V . B~ .. 
.. sa.be que jã me occupo deS'!;!e en1.prestimo e dos ·de ·5ô.OOG.OOO ~ 25 . 000 .000 de 
dollares ha muito tempo. V. Ex. támbem s'<).ble, Sr. presildentei, .que tenho. 
·varios requerimentos de info~açôes approvados ;pe1a C~rnara.. s·em que ahl· 
solutamente o Governo de. então, -o ·:Sr. Epitacio Pessõa, se dignasse sa··· 
tisfazel.~o:!>, 

Estou transformand·o em 'itens, para o conhecimento do pubUco, egLa 

·questão, •l!orque eU.a é complexa e diffi.c'il de .oampreh<"'nsão . O povo não 
··entra nos meandros desses casos de saques, .de . c~mbio a tanto, sacou sobr~ 
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letra, -te:;; cobertur_a, etc . . etc. Por isso juhpHli merhor dividir -a exposição· em 
itens, afim. de tornaJ-a ao alcance · de toda a gente e ao alcance de mim mes-
mo porque não sou banqueiro nem entendo muito de questões ~ambiaes . Prfl-

' ' 1 
ciso ' de argum esforço para entrar ·riesse mecanismo -~omplicado do emprel!-
iimo d8 9. 000.000 de Iibrai;ç ·e . . sobretudo, nessa complicada letra de lih,ra!l 
4.000_.0 0<> . 

4." Diz .o ·sr: Custoçlio Coelho q·ue ê inexa:ct0 ter o Cl overnc. ot:riga<;:àe> 
de conséJ.'Ya.!' em mãos dos banqueiros, com juro àe 3 •j•, ·OI> saldos que aPU• 
ra.ra das vendas effe'_ctmt<l:as, poroue poae compr-ar titu.l-os qu - rendem 7 1!? •\• 
ou comp-rair tambam novo ca:fé. 

O a,tgumento, é ·capdoso. O Governo póde comprar .ti:tulos, mas ·udo pód<; 
~Qmpellii· quem ·os tem. a ced'C.l"os·. O Governo tambem ~1ão ·J}Odia -compr::tr 
café a seu ta1antf> . I.>>go, a obrigação real estâ. no :f!'.cto .que .o Governo aPc;>n -: 
ta -na s na expos'iÇão. O nrasn continuairia a paga,r 7 1 1'2 °j.0 e receber wpen(l$ 

•j•. Partilha de ·leãÓ. 

5. o ,Declara, q-u!e não é exacto que 10 . Governo se 'ren):la obriga,do a nãO· 
tazer ou<tra _yal'?-ri'z!a.çã·o·. E' · ·exa'dtl() .0 qua a:j'lfh-:rn,ou ,a. ex]J{>S'ição ;e a cópia 
do contracto vae demonstrar, dentJ;"o de :Pouc!i;S horws, si a IOamarà- assim 
.mtender. •que as. clamiulàs são leoninas. •e •!}Ue J'l ~afo-rma se impunha a qual. 

' ' . ' ' 

quer preço em ·honr a .ào credito brasilell'·D.. à& economi~ d~ S P aulo '!' do 
Bra>il 

' 6." Affi.t:ma c> Sr. Cústodio ·Coe~ho ·que ·o e~rünente Sr . Min'str0 da Fa· 
Z!lnda ·e a Carte1ra. à e Ca,rri.bio do Banco ·dO . Brasil. para P'roduziJ. elev~çãc. 

ue ctcmbio; :t'iz'eràm saques com t. ·base da referi-na letra.. 
Não é .ve·rditde C!Ue 6 Gov·erno 0u a Caa-teira Cambial .tenh am feito quai-

que.r olperaç[o, Ao Sr .. Cusnodto CoeHro <l8J'be dar prova, uma vez que 
.affirmou tão · ça;tegor}came~te. 

0 SIL SALLES FILHO. ....,.- A. .:.x·posição de hoje · ê ott'icial t 
O SR. OcTAv'Io ROCHA: 2.....; V . IDx. sabe que não tenho absolutamente . 

'I . . 

·conveniene>!:a 'a lWitrdar. -sabr;< tão bem ·qua nto t>U , e nós dous sabemos me -
Ilhar do que ninguem, rporque. temos apanhaillo em algumas dellas, que quando 
~s vartas do Jornal do ·-Oomme'rci:á ·veem ~:m pr:i.meir~ Jogar · sã.o de fontes . .. I . 
{)fficiaes~ 

O SR. MACEIDo SoAREJS: - V. Ex. permitte um apa -rte ? Quero ·chamar 
attenção .para .o- seguinte: o Gdvernb ê.-eola;ra que ".é de todo -in.veridko. que o 
Govemo a-atual ou a ·-oartei-ra <C:e Crumbio do Bainco d·o Brasil. de-pois de 1'5 de 

. . I '· . . .. 
Novembro, hcmvesse .feLto ·qu~quer opereção camb<ta,l com essa. letra". O Go-
verno não, diz si . fez ou .nã:o fez ope-ração cambial so-b1·e essa letra. O 
Sr. Custodlo Coel•ho tambem declarou que, até 15 de Novemb~o. não fizera 

fnenhuma. operação -de -oc.edito com essa letra . ~bos nesse com estão de ac-
côrdo; apenEUJ não .fi~ram operação com a letra, Si o Governo. operou , sobFe 
a letra é que não sabemos. Estou apenas dando es-tes a partes para eRcla:re 
jcer o deb!l. t~. 
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B' possivel - q•u e•o Governo hão tiv·ess'e feitó ' com, llliM .tivesse feito sob1·, 

..let-ra. 
O SR. ÓcrAVIo RocHA: - Ha duas aftri:rmativás, e eu àJg~o ao nobr.e Depu' 

taQ.o; meu prezado a-rni.go Sr. ·Maeec".o Sorures, que me dá tanta honra, coll~-. 

·b'<n:a·ndo comm.igo na descobe·l'ta da verdade· ... 
O SR. MACEDo SoAREs:· ~ .. NesSe a.mo-ntOO!(Lo de " •camouf·lages". é ,necessarü, 

descer com esca.phandros,. para con-hecr a verdade. Isto. é Iai,tirruwel para 
a honora.bi1dad~ dos h~m.ens que g~ver.nam o Brast~ . A1m:.;·, ~u .<Í.e'íro., dÍ.stinguir 
entre os figurantes d:essa historla, o e.;ctual ~esidente ~ó Banco, cuja perso-
nal-i-dade .está acima de q-ualquer siw~ita: .. · · · 

o .SR. OcrAVW RoCHA: - ·E' isso ,que desej-o: o' ooclaD.-e:dmenrto Cl~rn,pileto. 

E eu {l.ccentúo ' aq\ü, como V. Ex. pôde verifi~ .que, urna Vlez que ha 
Ü·ver.gencta entre a dec.Jaração do Sr. C.us·todio . COelho ,e· a d~ .G9v~rno, ~ pre-
ciso que o Sr. Çustodio Coelho traga a prÔva do q]le a1lftrmÇ)tt' i!ão cMeg~l
camente. 

-Peço a .o feliz ex-direot or da Cairteil'Í:!. que me dê a prova, Si rn•.á dér, eu 
mesmo tral-a-ei á Ca,mail'a! desde que seja poSLti'va 19 . icrJ>cÓnteste ·: 

•São estes; porte:.nto, os ponto~ em ·qúe di•sclito essa cjuestão . Tratei na 
discussão do l'eQuenmen•to, ·de fi'rmar Cornpletarp.e·nt:e. ·fues p·ontos, pat'll (!Ue 
e . cópia d.o -con.tra.cto· que eu peç~ ao Governo· venh~· a ciz.er si ex:istell) ou 
não as duas d :a usulas, daru"o uma del-!e;s o monop·olio do café, por dez annos,. 
a · uma :f'i-I'IDa cnmmjssa:t'ia, . ·e a outr'a ·não per~-ittioru{Io· absolutamente que, 
nesses dez annos, f.os~e frota· va:lori.zação a;lguina. Ainda que d!Lga o ex-dir6-
ctol' da Carteira O&mbial q;ue não ha. dle modo aJ!gum.- no cas·ó, um. compro· 
missa juridk·o, •hei de' demi:m&trail', com as clausulas do contracto, de que te· 
nho noticia. apeza:r de não p'O"er d.iz.sr que seja verdade, porqlÍe~não li, 1\el 
de demons·t•mr, repito, que as -clausulas têm f·orça jwhii-ca e que ·o' Govern.& 
não pódia de acéôrdo c~m o · que •dli-sse em · meu díscurso. ari.teri:~r·:r f-azer ~a
lvrização alguma :do café nesses dez·. ann.o-s. 

Não tenho nes•ta ques-tão "parti pri.s" aJ.gum. ·Estou nesta i:fibuna de· 
fendendo, a.penas, a economia da Nação ' :BrasÚei~a e' .pro:<}u~·ando escla.recer 
umà questão C.e que já vinha tra>tando P,e.sd.e Novembro do anno passado. 
Acho-me neste caso, Sr. :Pr-e,siden te, neo ~eguinte situação · mor~l: de , uni ladÕ 
está o .Chefe da Naçã'O Bras ileira .. o Che.fe de E-s!a:do, pu:b'licanéo no 'Diaria 
ofticla.l, _ I~ndo perante as commissões r~:Jtini:das, das d.uas Casas do Congres~o,· 
a .. sua· expósição; e, de outro lado,' o Sr. Custodi:o Coel'ho. bam.q:uciro que tem 
em sua: vida varias e.ITC'os grave~ ~~ :q~~es ainm hoje se 1referlu O Paiz. 
Mandava o meu patriotismo que eu viesse pedd·r .i-nfór:m.a.Çoos, ma.S que viesse. 

' p~la minha ·ethka de Deput:a.do da Nação, antes de tudo, de · r e·presenta:nté, 
do · povo bras'ilei·ro, não por.Jdo, ne~1 por um mome.riJto em à .uvlda. a. paJktvra do 
Chefe éLo Estado. Para mim, Mé ~ .irystante em que ·-os C:<Ycumentos ·aqui vie· 
rem, ou, na falta delles, se não me quizerem dar as irufomnJa.ções, ~ra mim. 
a verdade, ,como um Evangel~o. , é o que a.Jlfkma. . o Óhefe da .Nação Bras!· 
!eira, qU:e não quero saber q:uem seja., em documento pubUco, B não O que 
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1101 banql!-eir.o au$,Ci.qso e alg-uma.<> vezes mi:l-lionario vem asseverwr, preten-
denpüo .nos circ.u·!Qs 'ti·na.nooioros no que ha. de rna.i.s del1·caoo, . desmentir a pa-
Je.vra do Oh&e da 'Nação Br.a.<>io!eira. 

Contz:a isto -~ in.sur.jo oda tribuna. Sem !Lga!}ão com o P·residenttJ da 
Republ·i~, ~o tenqo 1'llliere~e occuJto al-gUm ma .questão. 

O SR. ·MACEDo S-oARES: --,---,. CQmtudo, eu ,a,co•nsell'haria V • . Ex. ·'i- n ã o •pôr a 
mão no fog,q .• . 

I 

O SR. ÜCTAVIO RocHA_: ---, Niio tenho; Sr,. iB.restdente, repito "•parti l>L"ÍE>" 

na questãÇ!; nii1o sou ~pomcionista syste:ma;tico nem tão pouco a:p-o'ialtor !n-
cond:iciiD)·'!l ;- mas é ~le~entw:- dever d e um Deputadío que p~eza a . hoiliNI. d~ 
sua Fati:la não _perm:irt.tir que; emquant o n~ til-ver mt mão prova em c.on-
t!'lill'io. seja posta em ~v.ida. ·a <pal]a.vra do Ohafoe da Nação, no mo/Ue nto em 
que elle. a annu)'loc:ia -em uma pwbliJcação, 'na prirnei11a -_plaigJne, C:o orgão Olf!icial. 

!Para U]!im-, ·d:l-g<f de novo, o que e'l>tá esorilpto na exposiçâio do ·Sr . Presi-
·~ent.e da Rep.ublica , é um EV-angelho. Eu julgaria 1nifeHz a minha Nação, s i 
nós outros, pel_q menos nós outros que temos de veres, como -r epresen-tantes 
deHa. puzes·sern:os em duviJda a. p-alavra do !Chefe -do Estad!o, 11ea.nte da pa-
lavra de um ,hoz:ne:m qu_e d'-oi. interessado em tot:las essrus ope:ra.ções .. 

Era o qjle ti~h;l, a dizer. (Muito bem ; muito bem. O 01iador é · muito 
. ,cmnpri>nJ~en.tqq:o-,> 

SES'SÃO DE 26 DE QUTUBRO 

O Sr. Tav~tres Cavalcanti: ......,. Sr . Ptt-esi-de.n~e. confol'!lU!e declarei hon-
tem, agururdo a pubilica!}ão td;e tdd!os os da.dos officiaes relativos á val-ariaa.çã.o 
do caié, ·para, então; d iscuti-mio o aJS~Su:rnpto, Tes ponder ás criti.cas que PO'I"-
veittura ·su.rgir.em a,oorca dess·e_ im·port.a:nte ructo ·do Governo rp!LSSa!do. 

O f im que tenho em visto, v!rudo -hoje á tribuna é apenas ler, 'Para que 
Mnste ·mos Ani'l•<~Jes , Cioono- paJr•te m tegmnte ào meu d!iscurs.o a .exposdçãio a.t-
tinente á unateria -de que· trato, p'lib'Hca.Jda hoje na "A ·Gaze•ta -de NQticdas" , 
J•eJ.o ·E xmo . Sr .' Dr . Epitacio P'es•sôa, ex-Bresidenltie d.a Republica. 

·" Julgo do meJU d!eve>r submetter lá a:preoi.a!}ão do •paiz a lgumas cOIIlSi-
<le~ttções sob.ne a E X!pOISÍçruo lida sabbado ultimo, á s Comm.iss ões <àe Finanças 
do Congr€1S1So, pelo emmente Si' , IP<res·iden.te da. R-epublica. Não o fi;J; lha 
mwb tempo, por1que ha àez diaJs ·estou a-doentruio . 

Só me occ'Uipan-e i doo pontos que, .d:é alguma fôrma, envolveram a ree-
ponsabil~daiie do meu Govoer"no. Qurunto aos outros, é dos coonp·etentes o 
-discutil-os. 

A Exposição refere-se :primeir àmente á mensagem de 30 de Novembro. 
Já mostrea, em entrevista que d-ei, o mez passado, â "Gazeta de Noticia.<>·", 

-como deve ser · enten:dida essa m-e-nsagem. 
E!!a· deÚa rou que .havia encontra.Jdo totalmente -·despendidos: os emp-re«-
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timos de 50 e 25 m;hlhí)e,s_ de dol'lan-s; -o e:t:nJprest:funo de- ,nove m:iJ.hões esterHnw 
e t.od~ as _a,po!.ilaes em-iti~s; ,e, e:in.•:aon.s,eq·UIEmcJia,, o ·novO. GoVIer.n0 nãe> achara 

' n~s - ~ofres nenhum re-c~s~. \' 
, Elsclare-ci, ;entã:o: q.) c;-;- que. u empresÚnio de 50 mRhões rendeu, liquidos, 

35·2 mil .contos, dos qua,oo. 26,7 mftl fomm; app-ldüaié!Jos• ·e:m seJ'V'iÇos que (>i;pe • 

. ,Pi,f.iJ<l_pcet -e 8,5 . m1iJ. .nas .. despeJSaJS commUJns, a;s qwa,es se aggrruva.:r•am, durant& 
o meu trien·ruo, em ma-is de um mi!lhã~ de -contos, pe~ ,é!Jeil)icJiimcila da ~re

oe~of:a e !J•elo~? ga,stos focÇa,do:;! .. di'L aJdmilnd.straqão; que o empresof:imo de ~&. 

JrJI)tp~:. fali. ga.sto tem ,trabailíhoo :fieaTo-viar~os, p<!Jra eis,· qUJaes fôra contro:. 

J;üi}o.;_. q:_u~, e.m .hes- cqnd-ições, nada· mais natur~:l que o novo Governo en-
con,•traef!e .i!Jesp·endi<1os os recursos oosta;s du!lJs operaçõe~; b) - q•ue do em-
P}"estirno .d\'> H_ milhões .es:terHnos, ·o .. meu ,Qov~wno' não >gas<tob. 'Um 'real, pa:&sou'·o 

· todo a,o ,seu Sl),cessor, ou em,.--café ou em ·dinheiro; ·c} ~--que as· apolices emit-
- ti[La,s: forwm 449 m1Jl, das quaes só se empregaràm 346 mil; uma =ta-

ql.J;e acapo de r-eceber, de pessoa COII1lpetente, me :~nJlorrnia, -que·. nem mesmo 
dl~t.e_ numJeUcO :representa a·.- rea·Hdlade, p·ros, as aJpol~ces -ú:Uli2'JaJd,as _ -foram apenruJ 

220 .mll, :'m.J. menos de metade. -da emJ.s:são'·' ;' :nnaJrn:ente, quant-o aos Te-
cursos dei;Jrax'lios .peltO ·meu Gov.erno,. o honrado .&r•) · Homero Ba:pbtsta <1emons· 

. .-.1;r~m; ·com ,docu-mentos de 1'3 e 14 de Novemb:r:ro, que dedX!áTa. em :Cofne ce!'Cil 
de 10 .. 500 contos em mnhe·iro, 35 mil contos nro Banco ·do Brasil, 160 ·mil 
contos en1 apali{les e obrigações, ·e amteci!pado o paJgamento dos nos•sos com-
pronlissos exteQ1nos até Março em Lo.ndlres, e a-té Màio, '-nqs Estados Urrid:oa. 

o DEBITO DA BiALANÇA INTERNAQ]ONAL 

,, •\:> Vej~os, agora. outros pontos d.a exposição de sabbad-o. _ , 
, EH'<\ 0onsidiera · cormo causa 'Pl'lineipal d!J. .depressão · do cambio o debi~o 

da , b.al~ça :im;~nac,i~ •.. 
· Esrtou <1e i•nteiro accôrdo._.. Isof:o TI)cesmo. f_~z -sentir, longa-mente, . em uma 

d~~ ·~;i~~ , ~ens~ge~s- . Inrdliquei, entã:o, as oau~s · q·.;,e prodUZiii'am o des.-
"' I ,· • •: ; , - • ' , . • . , . . ' 

, ei!J._UJJdJ;>rio, .e üs meios .no .meu entender, a(lequooos, de aO'I1I1igi~-o. 

Mas a_ ·e:xJp0siçã;o a•ll1,1de . ta.mpern a ='ll:SaJS, -s_eoUJn·~i~ ou, :amtes. occa-
sion-aJe!!- e, -ent:rte . eHa:s: cita. ·em prim-eir-o lUigar "a rep!'!Jtriação de. capHa~ 

:, e;t;an;~elr·~ ~~;e:rtià~s\~ e;sof:raJdas de ferro "·.A:wd!liaire" ~ "iRê<1e •Sul Mi-
. ,, I\EiiJ~; \l;tre, ooJ]Js:tituem, -pelas enca,rnpações :feitas;- um Sl'l,que 1mp.revis·to e ex-

traor.dinari-o contra ·rus possibiJJtdades norma,es do mercado -ca;mbiwl". 
, Pa;re~e,-1pe ,·<l'lle,. ha .exagero nesta ap'l'ecia.ção,-

A "AUXILIAIRE" 

.,.!_. . . j•!f. -~).~ L . t ' 

Com . rela:ção - á- i\.A,~xiliai·ne'~ esta mesma ,áfcfi·:rmaçâo se formulou em 
co~~ç;~- à.~ '19Zl. Já ~~tKo o ~~bio ~hâm se~sivelmente; :~~ •!lJdY·~~~os do 

. QO,F}~J!'!'fO; ~!1-1.\a.V.run . 10\'nof:T~ •as, caus~ , da ràevressão .• ?~ 2Q~,;OO~. 000 ·de. francos, 
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ouro, .. retin-alios .. do pa:iz 'Para· a encaJinpação d.a.quelJa ·estrada. Pois bem, · ·rui.-
queJ.Ja êpooa -o Gorverno envilára ap~nas 5. 500.000 francos! 'A quéda. dio1 
ca;m]}io nã.o era, poi·.taruto, devida á encaJillpação da "Amdljaire". Tudo 
quanto ·se atiti~ulava' .neste sen~do não pass.ava -de fantasia. 

A divida da "Auxiliaire" nãJo foi paga "toda" .com os recurs-os i"etirados 
do BrasH, p·ois, p:a.ra saMal-a, o Governo se uti.lizou dJe. 5U mii·lhões de 
fran{)OS, "·de recur-oos existentes na Európa" .. Já isto reduz a influen cia que 
se att~rfbue .a :t:<ilta opemção na baiia -do oa,mbio. 

;!!'\[as 8Ji.nd<a . que todos· os 200 mHhões houvessem sido remetJtiido.s d-aqui, 
não· é aoortado medir aquel'la· ilnfluenoia sem cotejai-a com a acçã.o exercida. 
a nO!!SO · :fiav·or ,_na balança i'llternruclonaJ! (que a Exposição -considera, .com 

!razão, ,o ·fact-or " ·princtpaJ'~ . nas o.scillaç.ões crun.Waies) peLa ·soluçã.o •da arLse 
Ide tJ;lansportes. que 3/S'phyx,iilliva o Rio Gra:ndie do rSul. 

"A si:tuaÇão -em {lue -se: a:cb.a.va a rê<kl feorro-viaria do Ri•o Gramde ·de. 
Sul, ·dizia eu· em Ma.Jo· doe 1921, era verdadeiraanente dep!'oravel: · o Gov>ea1no 

Ido .ES'tado, o.s seus rep:oosenta.nt-es .. np Oongq-esso, as a.ssociaçõ'es commer-
lcirues, a i~Nmsa, e, á frente dest.a.; com o 'IIJ!a1,or a11dor, ·OS mesr.tl!os· jornàes 
(que hoje ·:ri).:e· aoeusam, todos . bradavam por uma soluÇão immédiatã, "qtie 

evitasse a , ·paralysação ,do tr,afego e ,puz'esse termo aós p;rejuizos i.nca1-
oulaveis que ·estavam soffrendo -o Estado· e p pa:Jz. Feita a enoampação, en-
tregue a estrada ·ao ' GPverno ~ocaJI; tudo ·5-e nomnalizou, a prosperi-dade eco-
nomica 1das re,g;iões por e1Ja· servidas ·retomO<U o seu c'urso e os ~es se 
converteram -eo:n benef·icii!os •sem ·conta.,; 

· •O 'effeito iTIIJI!lediato dest~ providencia foi ·qUe a producção augmemtou, 
u tmnsporte e' ,a cixculação . ·ga.nha:raJin de fa.cilid:ade'S, a exp:ortaç'ão cresceu 
e p'esO'li a n1osso favor na ba:lan,ça mffi'ca:ntü, qUG a Exposição,' ·nãJo o esque-

lçrumos, lembra ser -o el-emento cwpltal do movimento· ·do .caJi:nbi:o. " . 
Quaj !destas d'lia.s imluencias contrarias, foi mais efficaz: a reti>rada 

Ide 1,)0 · m11Íhõe5' de :r.ra..n:éos effectuada em Í-~go per.iodo, ou a solugão de 
' uma graViss~ ·Crise de· tra~sportes numa . rêde que excede de dous· mH 

kilometr;s de ·~xtensão? 
· Nbtecse !nais como beneficios para 0 pa'z que, pelo <:ont.racto, o Estado 

lào Rio " Grande do Sul .se obrigou a empregar, .na niparaçãc das Unhas e dOI 
matet~ial rodanille, tanto quanto ~ União entregou á oompa,nhia belga, e a ,ad;, 
minis-trar. iL .est'rada. mediante o paga;rnent0 d~ 50 olo :''·la rE11.tfu !iq•uida áci 
Gavel'no Federn.l. Note-se ainda. que o preço da encam.paçfi.o, dev:dq a.os meu" 
e'sforços pes·soa,es, foi, na re-alid3ide, i-n:fierio•r, em cercá. -de 22 mil.hões d<t 

lrr,incos, a o :PTeço ajustad•o no accordo . fuito· em P ·orto Aleg-re pelos repre •. 
sentan•tes das duas partes, sob a presidencià. do Sr .. Dr. Borg~ de Medeirrnl 

Creio, q ue não ·ra-eciso a.ccrescentar ·nenhurrta. outra consideração parr.: 
demonstrar q'Ue a influencia nociva, por.ventura e·xerci.da sobre 0 cambi·~ 
IP~ie; operagã.o ·<la ":A.uxiliaire ", foi Í>argamente 'compensada·, .não só pé.Í~ ;u~ 
acÇão saiutrur sobre a baJança comine~cial, o que ' vàJ.~ dizer oobre o mesm~ 

• camiblo, cohio ' p·ela valon!oo.ção do !Patl'imortdo ri'a.c~onrul , enrti~ueeido . omn 

"'= 
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2.172 kilometl10<! de estrada de fe~rQ, e pelos beneficios trazidos ás industm~ 
e ao cqmmercio de um g1,ande Estado .da. Uri.Ião. 

Examinemos agora, o caso da. S·ul Mineira .. 
O Governo p.assad·o resolveu incorporar ao patrirnonio ·J).a.clonai 08 tre· 

chos da Sul Mineira, que não 'lhe perte ncia m e dai- <te · arrendamento l!l\la ~ 
rêde ao Estaq.o 'de Minas .Géraes . Entre a s· condições do contraato figurava 
a de que <0 Estado receberia 39 . 8'60 a;policies, ' eq·~ivaleint.es a 3'1.'888:000$, , 
com Sfl-le dinheiro reegatar. ia as d 'v·ida.s erter~.- e ' interna da compa,nh~, 

n:alizaria parte (las obras de reparaçã 0 das es:tçadas e adlquiriria material 
rodante. 

Qra, destes onus. só a div:id•a externa e ·a coinp.ra <do mMer·ia:J aeH>Tet:.-

vam evasão do ouro para o estrangetio ; mas, si ·ct?n~iCÚn~m~s que o estild6 
. de conservação das l in.Pas deixava muito a desejar e só .a divida int!ll'Jl!< 
re;conheci~ se eleva vi) .. a perto ·de 12 .':ou o cont·o:;, ·chegaremos a: oon.clusã.o dt 
que wm l!lodico, relati>:!'L;mente,,·era "o saque''.; que aq'llella evasãl? repre.sen·. 
tava "cont= as possi.bilida·d:es 'norn)aes do iner<ca.j.o cam.o!al ''· · 

E .que vaJ.,e este pequeno saque, em comp~ração com os b:en~c!os d~ to!ÍL 
ordem resu1tantes da Q'pcer ação? 

Em primeiro logrur, asseguro1,1-se, em 11-ttict ea:{ensé$p. de mais d.e 1.301 
~ilcrmetr.o~, trasporrt:e fac·il é re~ular a.D:l· proouctos .ie uma das f!ertei~ zo. 
:r1af? do paiz; :qu<)J:lt<O não te~!i influid,o es.~e f1J-cto em fllcvvr do nosso credito 
nfL balança internaciqnal, ist9 é, quanto não tfilrá. contribuido para a nmnu· 
tençuo do nqsso ca.l:!lbio? 

Ef!.n seg~ndo Jogar, a .Uni.~ ·adquiriu '729 ·)l;;1ometros :ele e:;;tradi)., e teve 
, 4inrllJ. a vanta~em de majs 23-2 )<'ilooii)etros construidos pela: Mogyal)l/-, por 
.conta, da;' Su~ Min13i:ra; avaliadas est~s 232 · kilo:meb;oª -eht · 10 .oo'o colHO• 

capvtal, ouja amortização e ' j.uro~ cor.riam ~or . oo'ntá g,o Thesourq \l'e<l eral, 
rest:am para .p.reço da qu ell-es 729 'kilometrcis ·21.888:000$, ou seja· o cu,to 
k l:ometrico de 30 contos, · -pape.~! ! 

Em tercei:ro lo~aJr, a companhi& deststiu de .. to(!a.s a;~ .guas !'eciam;.' 
ções. no valor de 4 dlOO contOs, e renunciou ainda, ás a.nnuidade.s (iv dfpO· 

sito de 10. OOQ- contos. feito de confo.rmid:~:!-d!'l com 0 contra,cto. de ·19-10 . 
Em quarto log.a.r, finalmente, o Estado ~e obl'i~ou a entr9,~J:ar cada ,tnnL. 

ii, Uq.!ãp metaà.e da ;renda. liquid<t- de . tQda a .rede, e ·ll, .effec~uar até a qu•.•n· 
t\a de 14:000$ por kilometro, tfs IJWlhorarp~ntos ne~sapos nas un·qas arren· 
4"~ e suas depenfleonclas. 

TenhallJiOs tl\do Uito em cons.i·deraçãp, .e cecon.neceremos que, diante d• 
4j.nf:as e tã(i} gran<!~ va:ntag~n~, nã~ v:a.lól a p~ona .faílaç llf3-IG.Uelle ·~~pe' 

aiJ:!.cl!!, 9-u~ e.lle , nã.q t!vesslil sklp. va.nta jos!l,rn,ente r,e!!<Lrp.iq.q, como <f.~?i. c,om 0 

, cont:rl,bui.ção levada e:m, noss~ favor , á .balanç;.a .de. v.a:lor~ll pelp .inrl't'm&nlo 
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le faciHdade de transporte proporciona do á prod·ucção dá extensa zona be~ 
neficiada . 

ACTOS DO GOVERNO PASSADO 

A Exposição dta outras causas da depressão ·camb1al, que :P-odem ter 
(relação .com o meu Governo: acqudsição de vultosa somma de :rn.a;t erial, o::: 
!juros dos novos emprestimos federaes ·e a retenção do stock ca.d'é , 

ACQUI~i!ÇÃD DE MATERIAL 

o Governo passado adqui~riu, é verdade, g:r~ndes v,artldai, de mâteria.., 
mns, para •isso :pode..se dizer ·qli~ não fez swh,r ouro ctc p.aiz, pois · •se uttll~ 

lzou quasi sempr.e do producto dos .·em:Presti~os quf; contrahiu. Na entreVIs· 
til, a que ac!ma. ~Uudi, assignalei q•ue só do emprestimo de 50 milhõ~ de dol-

pars o Governo. despendera nu estrangeiro :067.500 contos e du de 25 milliã€s 
(mais de 160 mil/ Jun•te:m-se agm'a -outros recursos ouro que tev.e a seu dis-
(pôr - segunda valorizaçã~J do café · aJ1'retamerit0 <i os navoios ex-aUein.ãJes., ·etc , 
,_ e se verã qu'!! tambe.:rU o ·"saque.,· d:z. material nã0 pôde ter um g:randt 
lalcance. 

J'UROS DEl NO~OS EMPRES~IMOS 

Quanto aoo juros d:os .novos emp.res.timos, não parece tambem que tenham 
!muito va.ior como ·infQuencia dé]Jressd:va <'Lo ·cambio. Amues de tudo, é mister 
(não esqliece.r que as ·p·rLmffiras pl'estações .do ·serviço de um emprestimo -

"lju.ro e a mortização - fi~n1 desde ~ogo ·em poCier dos banqueiros, o que quer 
ldl:oor •que não ~e'Ii'I'e.s•entará dh1:hedro que sahia do paiz. Em segundo lóga.r, 
tembro :{jJUe, rupeza.r ·dos ulti:mos. em~re•stimoo, a diyida externa que dei:x;ei, av 
~whirr do Governo era sUJpffi'i-o.r •á ·que encontrei: a;penrus -em um milhão de -libras. 

RETENÇÃO DO "STOCK" Do CAFÉ 

Temos, fi:nalmente, a retenção w stobk ·do ·Café ooril a .con sequente redu-
lcção das ·Qallll!birues . .Aoqui as resrponsa1b1lioe;a;des pa;rece que se pa·rtilham entre 
Q Gowmno tmnsructo e -o , :;~;ctual . 

Observarei, entl'etwnto, .que a su:p!ptos-ição de que as oper·ações off(dae;; 
Ide ·defesa .dJo ·Café Ihie redu2'li.a!l'IIJJ a 8XI)J•dr:u;,_ção nenhUI!ll fundamento tem, pelo 
!menos no ·que diz resrpeito .ao rp•eri-odo .do meu Governo. · 

A valorização, como é sabido~ ::JOmeçou em Ail;>·rtl de 1921 . 
Ora, :de 1 de .Aob:rH de 1919 a 31 de Março ·Cie 19•2·0, a exporta çtb tinhà 

lsido de 10.:3812.400 ·$acc.a•s, no .vrulor de 602.15'30:000$; em iguaJ .período de 1.920 
la 19121, tinha sido de 11.12150 .31•3 saccas no valor de ·61713 ,:916:041$·; •pois bem, 
~niciada a va!loriZJaÇão, a ·e:x>p.ortação aug·men.tou nãJo só dle va:lor, nws tr,rn -
~em de quantidaJCI~; é assim que, de 1 'dle Ab·rtl de 1921 a 31 de Março de 
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1922,' foi de H. 570.001 SeJccas, n;o wLJ.or de 1. 012. 034: ·60~$. sem J.eva.r ··êm l'Ln•ha 
de conta 4.535.000 swccas vend1das a.o (}overno. De sorte que a ex]'fódciçiw 
fe)ta nesse período {la V'alorização, sem contar o cafiê oompnido pelo Governo, 
sobrepujou a d'!l 1919-19'20 •em 1.287.601 ISacoas e 4.00.504:605$ . .e a de 1920-1·92i, 
em 319.688 sac-oos e :Ji38 :11'8 :t5'64$. Este movimento àJscem:ional não se (eleve 
nos ultimó-s mezes do meu 'Governo: de 1 de A!bril .a ·18 de . Novembro de 1922, 
6XP.Ortara.m-se 7 . ·5~2.07·8 >OOJcces . n.o va:lo·t' ' de '9'2_7:·916$79:2, 0 que dá .a m.\dia 
de um mi.l'hão de sa·coas · ;par mez, maior do 'que a ant·erior, . . 

São estes os factos, oriundos -do meu Governo, qÚe a. Ex;po:;;i~ão apu 11ta 
como factores secun.da.ri.os da !baixe. do ·cambio ~· Como · se v~,. cé . de effeitos 
muito duvi·dosos a i·nlfluerucJa .que se l.hes attriil>ue. Outra.~ ê.~vem ser a.s cau-
sas verdadeÍi~S tda. dep•·essão, ·SObretUdO porq~e não·' é de a:d.riilttir <l'.lU ta~s . ' . . ~ · 

factores occasion.8J6s, BJlguns oc·corri.dos ·ha tre·s annos', co·ntinuem aind;,_ hoje 
a produzir os seus ma.l.es . 

AÍém dos po,n<tos de ·qiUe a;oaJbo .de tratar, encontram-se na Exposição, 
sobre o contra.cto aa valorização do café rulgumas afi'irmativa s que hmuem 
clll'ecem de explicação . 

Diz, com ef.feito, .aque-He docum·entp que ·o .r.e.t'eri-d·o ·contracto cont.inha 
duas claou~·uJ.as .p.rejudiciaes aos· intel'esses do paiz: '1"; nenhun1.a ope.raG>i.o 'de 
defasa do ·-ca!fé podia ser 'd'-eita si·não po!' .i•ntermed•ip do -comité. ou, ante~. de 
uma ·casa oomnüssn:ria · .que o ii'eporesenta•va; 2•; o ·product? das :vendas 'o co.fé 
devia ficar em mãos -à:os banquei·ros, d'l.lra.nte os ·.dtez annos d:o co!)tí:'a.olo, ven· 
cenilo. 3 o/o de juros, emquanto que o Bra!;;il pagava p.el·O em.p~stimo .r 1[2 %. 

Quanto ã primeira ar.guiçã,o, nã,o oomprehendo :bem a que ~'Ç)peração. de 
defesa do café·" · ena quer aH'Il'di'I', se ·é .a. uma nova valorização ou se 1). .movj-
m~mtação C:o stock a.d.qJuir<ido pelo Governo: Em. um e ~m ' outro ca~o ... não ' •, . . . 

parece te-r procedencia . .SI é u~a ·nova valorização. o i•Ílustre Sr .. C'11siOd!O 
Cael'ho j'lí. fez ver ·que o oontracto nálo coruténi essa clausula;. o que neile-.se 
diz é que o· Gove.n,lO se esif.orçariá por .evjtBJr que se éree ' um novo · pl!tno dn 
valor izaQão !lo caJJé, medida. ·&e leailcade e .de p.rudencia elementa,T:' porque é 
evidente que a ooostituição de · um nO>Vo Sltoclc, ao la<1o .c;à,quell.e· que gara.n\1 
o emprest!rno, diminuiria ·o va:lor d•essa garantia, ·com grave· r.isco para os 
banqueiros interessados em ter os seus cBJpitaes garantidos por Jlm peuho~ 

sufficiente, e ta:m.bem para: ·O 'Thesouro, emp~n·ha-d.o em tirar dÜ' eaf:> . ..leP.<J', 
sitado o neoossa;rio paJ-a solver o seu comp-romisso. 

Si a EJqJos içii.o, · porém, •CJ.IUer alludir âs vendas do oafê C:-o stoc/o, . na<!> 
mais natural ta.rl"Jbe.m que se ifiioosse app.ei J.o a o.s serviços de uma <easa. tom· 
n1issaria . Se a!lgue.m empresta dinheiro mediante a gare;ntia de certo úbjecto; 
é d-e simples justiça, que se:ja ·ouvido sobl'e a venda d.esse -objecto, do contra· 
rio a · garantia pod€Jl'ã conv·erter-se em uma mystifi-oo.ção. E' o caso do café·. 
O din'heiro :foi empresta do ·com a gal'a.n.t!a do stoe1k; é claríssimo, pelas razõe~ 
ha pouoo aclduzidas, que a· alie.naQão Ç;esse· stOck não .se de':'e ~azer ·s~niio com· 
audienoe.ia dos banquei ros (que não ··querem ver ma lbaratada a s.u;~. g:aran tia), 
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e do Governo (qujo ·int.eresse está . .em qu:e o s'toók ·!ieja' vendido ·pelO mlúbr 
;reço possiv~I). A!!&).m, .. :ba.nqueii'os e· GÓv·el'l'lo devem, · de commum a.à&Ílroo, 
promover: a , coll<lca\ião· do :c:aifJê ad.q,uirié:ló, Ora, o -Governo -e os banquei-ros 
são •representa.i!!Qs pelo Comitê. Mas o IComi<té. com Sédle ·em Londres. n'ãio i)Óde' 
occupa:r-se :d,a. venda. do prod.u.cto existente aJQ.'lli. ·Ha. necessidade ·u:e um 
o.gente. Da·hi a desig.nação de uma casa commissa,ria. Esta. casa comí:nissaxia 
actüa sob a. direcção õo Comité, consti~tuido, como .disse, de delegados do "Go-

, I • 'I 

verno e dos ba-nquei-ros. 
Eis ahi co':'o as cousas qua.nda olhadas com isenção têm ex:plicaçãc. ~im- . 

pies e natural. 
E' bom saber-se a.gom que nã;o foi outro o mecanismo adopta.do pelo 

.Estado de S. Pa.ul;<> na valorização p.or elJe promovida; Ul.mbem as vendas 
do café eram ef·fectuadás por urna "CaSa oommiss·aria, sob a in6pecçâ.9 do 
Comité. 

O -outJ;o pont-o (aquelle e:rr:; que a exposição éllfil'<i.r.ma. que. pelo contractJJ, 
o produoto da venda elo café é depositado .nas mãos dos ·banquei-ros media,a-
te o juro de 3 o/oi, emquanto o Governo lhes paga 7 112 '%), jé. :foi ta.mbem· 
explicado peio i-Ilustre Sr.· Oustoddo CoeJ:ho. Clausula expressa ·.a:o contra'Cto ' 
permitte a.o Governo ·ou com•prar, C'o~ .aquelle <praducto novas parU.das de 1 

café ou adqui-ri.r oo· 'Propri~ titul.os do· emprestimo. que .rendem 7 11·2 o/o. u 
certamente não preferirã. pôr o· dj.nheiro nas mãos dos Da.nqueiró8 a render 
3 o/6. Presumo que · é m~mo· va.lend~:>-.ose d.esta f·acula:!ee que o G-ov~r.no 
actual tem resgatado {)S ·titulos do emp·re~t~mo, em &rm>ortahci:a que, segundo 
,€stou informad-o, jlâ. aitti:rge a &roa de f 7. 000.000. 

A LETRA DE QUATRO MILHÕES ESTERLINO~ 

Resta-me falla.r apenas da letra ·C!e q;ua tro milhões esterlinos. 
O que se disse a ' vrl·ooipio. a resp.elito desta let.ril.. foi o segui.D.~: 

i• - Que o Govei'no não podia emlttil-a. Oitei duas leis exp.ressas que 
a isto. 

2• - Que i:> Governo act.ua,l só tev·e con~ecimento delJa. nas vesperas àv 
encimento. CDemonstrei que a · asserção .não era verídica. Mas hoje p{)Ssuo 
rov" mai~ dr;cisiva: tenho em meu poder .cópia authenU.oo. da ca.r·ta. qUe .o 
residente do l3aalco do Brasil de então (Jirig!u ao Hlustre . Sr. ,.mi.nistro d.!; 

nda, no mesmo dia da. posse de s·. Ex., coiiNIWn.icando-J.be a emissão 
lia Íetra com ~ indicação do seu valor, do d~ do vencimento. da taxa cam-

ial a qu~e foi emrttidia. e dlo seu ·equivalente oem . pe,pel-moeàa.. 
a• - Que ninguem sou'be :Pa·ra que fim se emittira a ~etra. E:x;pliique que 

lia se destinára a sal·dar promtssorias do .ca:t'ê, •q,ue não puder\1-m ser pa,g<U! 
tom o empNtstimo de nove millhões, e este ob~IV'o havia sido ~xara.do :p.&.o 

na carta q_ ue. o dig-no Sr. Dr. Homero Baptista escrevera ao Ba!W()· 
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em 1pirinci:pio oo Outub-ro de 19·2'2, OOinú na. ex:}Jostção que S . Ex.·, em De-
zembro segUJin1Je, mr~g!ra á ·Commissão ·de Finanças do Senado. 

Posteriormente veiru â baila outra ammse.ção: que o :&i.nco do l:kasU, 
aànt:ia no meu Govm-no, ·descontára essa .letra ·na casa Rothsohi·ld ·oom o. en-
dosso de dons qall'<lOS, o que rex>resenta.va pung.ente -htiml:lhaçã:o pa,ra o nos~ 
Thesourc 

A exposição de SBJblbado all1firma, p.or S'El>u ~oo.o. 11ue "o funco do Braail. 
ccrnta.n'dro com o •resgate da Jet:ra ho ven~mento, sobre e1la firerru saques paro. 
o' exterior" . 

O mustre .S.r. Custodio Coelho .contradiJCtou ante-lhontem esta,s novaa 
imputações. a.iifh:ma:rud;o o .seguinte: a) eJTI.Q:uanto ~foi cireator d'o Banco do 

Brasil, isto é, a,té 14 de iNovembtro, a . letra t>"e. con:~ervo·u em carteim; b) 0 

gO'Verno tram·saeto não tfnh'a. neoo.ssid;llde ode fazer sob:i'e ella qualq•uer ope-
mção para •pagar ·o seu dehirto ar1 Ba;noo, .po!'QJue estavru oerto de que os lu-
wos deoor<i-entes da va.lorimÇão seriam ma.is •que bastantes pa,ra. o P!4:a-
mento. e si mão fossem arpurados i·nt-egl'3J!mente dentrú ·eLo !IJ•razo do titulo, 
nada mais facf.l eLo que obter uma prorogação; c) .por conseguint e, si alguem 
antecipou. por qualquer operação, o IPiil-ge.mento dia Jeti:a, não. foi o GoverM 
passaco. 

·E •quanto aOs saques ·pa,ra o EX'terior, ' de· q.ue tfaJ!la a e:lOiiosição, o 
Sf .' Custodio Coelho "COntesta •categ.orioca.mente ·que o Brunco. dllira.nte a sua 
gestã:o. os houvesse feito. e mostrou q·ue o .J3a,nco nem seC]Jller tinha mgencia 
de ser .pago, visto que dispunha d-e sa:ldos pouco inll'eriores a i 3 .• 000.000. 

AFFIRMAÇÕES INJUSTAS 

~oje um~ -varia do Jornal do Oommercio se oocwpa des.ta 'letra e como 
attinge o meu Governo. sou obrigado a .C,izer ainda aJguma cousa sobre o 
assurnpto. 

Preten<Le a varia qu& a letra não podia deixar ·G.e. ser p:a,ga no vencimen-
to, por 1SSú que, contando ·I) Banco do Bm.sH OOtlll os l'ecursas €JJil ouro do 
seu resgate, <:-on!f:iava em tá.es fundos para H<iuidação de Qperações que haVia 
realiza<l.ô. 

Ao contra·ri·o d~:r qTUe ahi se .pensa, Gove,rno . e Ba nco a.dinittiam qrue a 
leHu pud·esse nij,o ser ~paga no vencimento. Em car.ta .escripta ao . Banoo pel~ 
S.r. Dr. iHOOte-ro Ba.ptis.ta ficou estabelecido <i ue "pa,ra ga,ra.n tir a rE"ferid& 
pll'mndssoria, o 'Thesoilro tam!&ferioria ao Ba!llci> a imp·ort:ancia. d:a operação 
supp]Jementa,r d·o cal11é'; com · segun.C\o :Pen,J:ior"; nestas condições. se a Uqul-
oação do S'toak se pudesse fuzer dentro do prazo da Jetra, o Ba;nco entnuia 
no .goso de sua garamtia. e fre pil..ga'I'ia Í·IDme dó:atrumeonte'; no ca;s:o oontrario. o 
vencimento . do tHuao seria prol'ogado: esta 1Jit'Orog.ação nenhuma .dilf'fk uldade 
pód!ia ·of:fere10er, daCiais as re'lações e~stfllllt6.i; entre o BaJnco e o Thesouro, que 
lhe nomei~ o presidente, e[~ os dkectores e rpo&•me mais de irue·t~e de s.I)M 
eoções. P3!ra isto. pQI1êm, e.ra mistér oO?i.servar a. Wt!ra cm. carteira, mio con~· 
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promettBl-a. _em outras opetr1ações e a~a.rdar assjm e. éiPIO'CQ do V'&ncimento; 
foi o que í.ez o Governo passad-o, que nãó tem cuJpa si esta orientação .foi 
abandonoca. 

Mfirnm. ainda .a varia que os bam-quekos, conslllllU!idos rraquelle terp.po so-
bre uan :.tdiantamento bast:aào na. previsão -de lucros do caifé, res.l}ondera;m ·ne· 
gativame"nte. e çúnd'a assim. e. •letra foi _emittida. 

Pela.s informações q:ue tenho -dos meus auxi.UWl'es, pois não é' ·o P -residente 
da. -Repu;blica quem se entende coan os banqueiros, o lf'acto não se pas·sou>pre-
cis~~>mente ass•im . . A ·lembrrunça. que tel:iho é -de que os ba'!l.que.iros resPOil'C;e~ 
ram qJJ.e mais adiant€ ver·ilfi•caram as -possbil!dades do a.diantameruto. Menos 
ooll!fiantes que o Governo, não podando ailinda prever ·que a: valorização, rupe-
nas no seu . ini-cio • .désse · mrurgem pÍtra nov-00, em;prestimos, não q uâzeram os 
banqueiros r:eSIP'onde•r -immedie.ta.mente cl.e modo arflfirma:tivo á oonsulta do , 
Govetn~. Este, •porém, 'mais fam;hl!i.àJr,iOOJd-o com ·Opell"àçõ~s c:là!que1~a natureza, 
ava!ia.Il!do· bem OS lucros que e;lla podeTi·a prr<Jiduzir, ·não he-sitou e emô:tt'iJU a. 
letra. Que ná!Q !f•oi ·1mprevlildente je -temeOOJI'io, eil·cialrr.ega,ral'll--se os proporias 
banqueiros de pr_o.var:.:o mais tarde, ·q·uando, já em, meio. a valorização ·e co- · 
nhecidoo •os seus .lllJ3;grriJfico.S •resutt:aàos, .nãio d:uV1idGJtam arotender ao pediaQ do 
Governo adu.a.l , e aêliamtar~lhe --dous milhões ested1·r•os, curri · p·l"'Ol''es&Í, segun-
do ouvi em .Pane . . dt: eni:Preàtar-'lhf. niais ad1.ante 0111tros dous. Que o meu 
Govemo não !foi -demasiado .oiJüinis.ta .prov'a-ó àtnda o facto d~ reconhecer o 
Governb' a~tu6Jl ·que o oaJ'é a.drqui·n-dó dá p:a.ro. pa.gaJr os trese mii'hões, isto é, 
os nove do €m~Prestlnw primitivo e mais os ·qtialtró dl:t l etra. 

iE ô i>à;iz ha. de ver que dará: a~Ma prura maãs, ·e!ará para a-ss·egll!l"aJr ao 
Thooouro" GJVUJ!tado ltiíéto, além dos· d:O.US milhões de contOs >com que j~ en-
riqueceu a· ecônorriia -nacional. " 

\Sr. Presidente. em mom811lto Op!!Jortuno, !arei dios elementos que SiS en-
contro.m nesta ·mag.i-stTal puhl:icilçãió o· uso que entffil!der conveni.en.te á causa 
~justiça e da "inevda.de .qoont·ó a: esse im<Portanté assurnpto . 

•Era Q que ftiniiâ a dizer. (Mwito bem; muito bem.) 

SESSÃO DE 27 DE OUTUBRO 

O Sr. Q'ctavio RQcha : - Sr . .Presidente, .não pretendia voltar a {fs-
cutlr Q emprestimo de f 9. 000. oo·o, antes de ap·provado meu ·r equerimento. 
mas, tendo S!ido 'inserto nos Annaas ·a. exposição do S-r. Ep-itacio ·Pe<';6õa, 
achei conveniente ler, co:rno documento hostoric o, p-a;ra que ·figu rassem, ·w.m-
·bem nos Annaes, ao lado desS<~. expos".ç,ão, a:s id:U&<; ".varfas" -do Jornal do 
Oo·m.mercio, emquant0 não rios vem a cópia do contracto, pa.ra ser .•e-xe.mina-
&o convenienternWJ te. 

O SR. DANmt. CARNEIRo: - Y. Ex. está ee presta .. ndo ao jogo combini3. d-o. 
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O !SR. O'arA\'To ROCKA : - N ã o :sei si é jogo ·comb:nado. 
O SR. DANIIliL -CARNmRo: - Sei eu . 
O SR. OarAVIo RocHA :· Eis as "varias". 

"'Seria tal'vez melhor qu·e jâ. -estl'l.·esse -.encerrado. o "aso dos quat;·"· 
lhões esterl~noo. Inf-elizmente, as . cir.cuinstamcias forçam a .col:J\aoal-o nos 
d evidos t ermos. Este :caso deve -oonstitui.r uma lição pax~;. que nã o se re-· 
produzam. mais situações angus?psa.s .'Pa-ra o ci"ei1íto · pubHco, co:~ essa que 
feHztn-ente, foi resolvida. • ' ;,•;s.r, 

~>.o iniciar , a -s1,1a: admni·stração,. -o. Gov.erno : aet~àl ~'verüicou CÇ>rrt: "surpre-
2l11. que reoebera a responsabH!-da de premente de ·pagar · uma 1-ettra-ouro de ' 
qua.t!10 milhões :esterlinos (cerca -de Í60 .000 ~ntos) a 28 _de fever<eiro de 1923, 
~m recursos . preJX~-ra.dos para Isso .. 

Essa letra, p.c.ceita. pelo T-heso~ N!!-CiOna:l, não podia d~ixa.r de ser 
paga no V'endmen1lo, por 1sso que contando o Banoo do Br .. s :l eom ·os- recur-
sos .'Elm ;ouro de se'Ú. resgate co;nfiava em taes furrd:os pOJra · liquic;liaçã0 de 
opoerações 'que haVia 't'e<il-iZiaJdO. 

E' evi&ente que, quando se e~ttiu •essa l:etrn;, --não se tlnlha dE: rnoào ne-
nhum, o .d.treito de imagtllR'l" Q'lle se p1,1desse contar com luc,ros -d'o ·caf-é para 

pagamento da m€Sma .. a Se effectuaa: &l:ri;t.r-o . d!e qm;t'tr0 , n.ezes~ ~sto é, a 28 
d e lfeveTeiro, por nã.o .se absolut amente pos~vel a Uquida.çãio ·do stock. . .den-· 
tro desse,- -:wazo. Só -dlepois dle ~4quida-dds · os :nove .- mil·hões e~terlil}OS do 
emprestimo é. que Sf: poderia verificar· G .saldo. dJ.stJo.nlvel., .Ora, y,en~rulo-se 
a letra de rq·uati10 ~niJ.hõeG·, em 28 de :fleve~-ei~o ,~e 192.3,- .olarG é q)le, ~~m . •esSe , 
pagament·o, mão se poderia contar com o &\1.4o. oo -café .. . De ;resto, si o . ~took 
estâ. s·e:qd10 Hquidrudio d'm:ante o corrente ~nno;, 1sto .. se deve ' á ill!i-çlativa do 
actual GovteriJJO que pela imperiosa neçesaiood~ de evitar 'os graves prejuí-
zos odo contra-oto promoveu e obteve a sua alteraçã?, _aJiâ.s, S€!'I1 ,or:\us para 
o ·Thesouro. 'M:a.s não é só. Os :propt'Los ·bam:q ue1I"'s c.o.nsuita:dios ãJQ.'Ilelle tem-
po sobre um rudiant::unento "b<l!!?eado na p·revisão àJe. lucros do café, respon· 
deram nega,tlvamente. Mesmo ~-s.sim a letTa foi emit•tida, E a~pezar da gra-
viaà.ade da situação, que dalhi resultou, o Governo f<.,ctual ··honrou os · seus 
cwnwomissos e os oo Banco do Bra sil. A leti"c~. foi · paga no .vencimento 
E' de tod:o i-nverídico que o Gover.no actua l •ou a Carteira de Cambio do 
Banco do Brasil, depois · de 15 ;ile ;novembro, houv€sse feito ' qua.lque~ opet'llr 
ç§.o ch:mbial com essa ~etra. 

21\ "VARIA", 

Temos eJ.t,mentos seguros pa r a inf.orrnar ' que 10 Sr. Dr. _Oustodio Coe- · 
lho, na de:t'esa de ·sua acln_tinis t ração no Banco •d!i Brasil , incorre em equi-
vocas e nã.o se apota. em factos - jâ. hoje do ·domin?o -oublioo. 
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])' ,srubi•do q~e as clausulas de\ contnac4o <lo emp.restimo .(j,e D:ove milJhões 
!oram considera;dru:; tão inconvenj·entes que o Governo <,,ctual enviou ·a·' Lon-
dres um ~~sari.o .asp.ecial, alfim dle pl€teútr. a sua ~ltél'açâJo. 

Essa tnic1atlva· ,do Gç\'erno te v é completo ·exito, graças •tambem á ele-
vaçit.o de espil'it~ ·dOs. banqueiros '·que, julg>ánd0 ,perfei1ÍaJlllé.nte ·saüs:f-a,otorta 
o, garantia do stock, abriram ·mão dessas clausllllas .:-.·e o ·fizeram ·sem onus 
aJgum para o. ThesüUi':o Naciunal. ·Entre as d!is.poslições ·avu.ltà a :crausuila 
12' >dio contnicto que :pr1ohlbia o· GoV'erno brasile~m nã0 só '.de ct'a2l~r a d'efe-
~a do .caf:ê,. ·ddrecta ou indi.r·ect.a.mente, serri. o Clcmsentimento por esdrh]Yto . 
do ()()[[llité, ;emquamto houvesse qualquer titulo do emp,.<estlmo em drculação 
como de •autoriza!,, · q u)aJ.q uer plano· de · defes•a . 
. , Vem ·vEl~.' i~npr~nsa·.o . ex~•dir:ecto~ •da Carteira ·de Orurnhio e con~est.a és"a: 

prohibiÇão, :deSite, fórma categorica: 
"Não 'é exa.cto tll.mberrp. !que o Gnverno pa,ssado se tenha .abriga.do a não 

fazeJ: outra va lorizaÇãü. O que 1l. có,ntràoto -driz na clausula 12.• é •qu•e o "Go-
verno bra'sileii)o ~;.r-egará . seus melhores ·esd'6rços no Ún.ti-do de evitar que 
seja .cvea.d•o novo., pláino de 'vl;:iaori~àÍ:ão do cá;r-é". ·Não •era •uma "•obrigação 
juridicll." •.• mas ·o ernpreg·o <te "bons ryfct'id.os'", ti'i,u em uso nos o<>n•tractos dv 
Governo Federal, quan!do 'S:EI tratâ de a,ct~;; da alçaoda -c~os Estados .ou mun1-
cipdro:o:f." 

Ora, ess~u clau,[!ba absolutamente. não diz ·semelhante col!sa. Eis a integra 
da clausula '12•: ·t 

"Enrq1,1anto exlsür em c\t·cuação qúa.lJquer ·dias 1d1tas• :ob,rigaoõe.s e sa!vu 
o disposto na ciiusula 9• ·dú ·:presente. instrumento, o Goven1o abster-se-ha 
.de comp,rur, ·ài>re.c:ta' ·o\1 il•Íli.recta:mente, •sem o· prévi•o consenHmimto dio oo-
inité >C\a.d!o p'or ·es~ipto, ·qualquer ca:t'!\, assim como não autorizará qualquer 
novo plano de v<üorizaçãi> ou defoo•a reln,cVonada oom .o .r.:af'é. O GoV'erno rybri" 
ga-se otiur<Íiün a• assegurar que a livre ,exportaçã;o do ca.f-é, ·oons>tituincLu 
parte da ·garantia., ~ão séja de q ·ualquer modo impe.d'.da ' ou übsLada ernquan~ 
to existir quia1qúer ·das., ditas o-brigações nâJo resgatad!as1." 

Tudo ist? signifiC<L •que as operações do n10s~.~ pri•ncipal pt~oduoto de e.x·· 
vor.taçãu 'flou.ril:t.rn sub:ordinad·as a 0 poder de um "Comité" estrarigei.Po por dez 
an·nos," d'e•s>de que p•elaJ Cl1aUiSul<a 2• : ·do contracto S!lllpp•l,ernJen1.ar 1esse. "Comi,t'ê ''· 
podia den~ol!3-.r ·as ver1das dio 'oatê · P•Of ' W' ·p.r'azo .' E pàm Pmnunemr os ·S'eus 
serviços dispõe a 'Clausula 7" dp contra.C'to ·suppl•élhlentar: 

"Nia V'enda d1o dito calfé o "Comité'' terá ·dil'eito ás Jnforma.çõ.es e tw 
auxilio de· que ·neoessÚar da parte :da Braz. lian Warrant Company Limited;·. 
li .qual, nos •ter!n:os aos ajusbes com o Qoverúo, tem ·direito ·a uma oommi.ssão 
de .tr.e.s p:or 'cento IS-Dbre o P·reço da venda; do ·dito cadlé, commissão de tres 
por cento S'Obte o Pl'eço -dia ve•n d:a d.O· ~dito ·caJfé, com.hússão esta :que é paga v e! · 
pe!'o respeotivo· ,Pro·ducto, ·á ·medida , que se tor'nar ·d1s.]JiÜniv~ll·. O Govemno pa-
g-at•li á BrazÚi:a.n .·War.Í;aJi1t Ooh11Pa.ny Limited urna comnüssâJo de UJll por cen-
to SObre 'Ü P'reç,o .tJ!e eomp:t;a: -de , t0d:o O .café a;dqu:iddo em· 'exeeução das diS-: , 
posições da cilausula ;;•; alin~a E do contracto pr in?i-paL _ .. 
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Outra olausula ·gravosa era. aoqueJla -que só -pe_rrná<Uia, a anteciJ>\'çã0 da 
<iividla. ·E'IIn 19>32 ou {!ez annos. . •dce·pois·. Diz ;'L clausuh.: 

"A con_tar d0 -dia ;le outubro de 1923, 'inclusiv'É>; fi Ooverm.o -tef.a: a ta.cUJ, 

1da.de, mediante um avioo P·révio,de s·ei,s·' mezes ·do eal-enCiario, .puJJ;licad.o pelo 
mcmos em •ilollls âiarios de Londxes e expi.ramd:q e'ffi uma. ?as diatas fixadjas 
para o <pagamento -dos juros, ·dJe ·r<esgatar o .priil!Cipai da tO'tailtdadie da s ditlas 
dbrigações •ent;ã,o .em drculaçã.o ao preç'O ·dle 102 ·por cento acc·res·cic1üs oos 
juros venc'dos. "· 

:Assim !'lendo, feitas- a.!! vep.das. d ·O daflê e _d:«duzi.CÚls , M dJe.spezas, as ~n.
portancie.s res.pectl'vas ficariam depositaidlas •em pode-r àlos- banqu~iras - .por 
dez annoo. O produoto não podla Ser applJcado ·na compra de obrigações 
do em.p·reslti.rno, pm"Q·ue isso dependiia 'das possibil-idades de acqu!sição de tí-

tulos, . • reputal(],oo, aliás, de 1" ordem. pl/llla gara.ntl!a do café .. · Ora, -esses titulos 
r.ã,o .estão. na praça á dispo's·içã,o do Gove•rno. Basta, uma procura forte 
para· subir4:n ja preços .que jâ não cor..v€m. E' o que tem aconteci/do. 

O ex~d.irector encontra na Exposição Bresidiencial. ·_ccmt~'adiçõe.s a roo-
pe:to da liqui·diaçwo do stoak. Attribue esta phrase á Exposi'ção ·~~existe um 
oon~1c1eravel numero -de saccilJs"'. Não é efffi'oto. A Expos•ição ·I'J,~emt.s diz 
qu!e c. Gov-eri)O r.>a:Ssa,do "t-ev.e neces!'idade -de -retirar um ccnsl-dJerave] numero 
d~ saooas d{m mercHdos de -café". 

O caso da. ·l·iquidação actual é simples -e claro. Dada a elevaçãJo ·com que 
procsCLerattn, uma , vez Ubet;to 0 Bras'] d'as claus·ulas· . men~iiémàdaa, os ban--
queiros auroriza;~am a iquicllação do .stCick que está sendo· ve-ndi~o com muita. 
·r'eg.uJaridad'e 'para o resgate· oo divi,da, sendJo, pbomvel que .até ao r:m do 
anno esteja concluída a venda .de todo <> 'caJJ'é . Eis o q~>e ha sobre o ÇH,O!!. 

Quanto á influencia c1'a o0peração no camb.i.o basta d~zer .que o prec1uoeo 
das vendas .é remettiO/o em -camb·!~és diirecta:mente aos banqu'eM·o~ 1p·elos 
ag'on~es .d.o "Comi-té", sendo, p<>is, ess-a.s letras desviadas· do Ii:iércac1o Ce.m-
bial. !Eis porque ra fruta àiessoas letr~ no mlemoadlo constit-ue, - ev!d~ntemente, 

um C/l1fic:it para o cambio. Além diGso, a letra >de ,quatro nuhõe.s. quà no 
· ~zer d.o, ex-dürec.t•or, era trurnbem de café e para p.aga.r. c-~ri:J. ucros de caf~, 

ooiJJS·tiue e foi uma respon:Sa.bilda.de cambial paga o;!ste, anno é ~. ipso facto 
tambem elemento ·dle deficit •de 1923, ll'icamdo assim formàào o deticit de 13 
milhõ·•.s, oorr . .r) ar<irn•ou a. Ex:PO l ~-·c> P tsid<:n<ciaJ. 

Por ultimo 0 ex-d·irecto.r aff!Tma. 1que ·a valoriza.ção do Governo ·passado 
foi feita com base-ouro e a deste an,nó assenta em ·-emiSsões de papel-moeda 
com il creação -de preços arilid'iciaes . Nacla 1nenos ex~cto ... A · c'o~pra. d o stock 

pelo conde ·S1ci1iam-o fOi .f-eita. -com emissões. da Cartei'l"a de· B.e~sé·on:tos .. sen-
do portanto, o stck pa-go em papel. 

Quanto á defe,sa da safra presente. -de ·cail'é -essa re,po~a ·em bases · 
multo simples: . 

I . - Na regularização . da of'f.orte, pelo fornecimen to d'i~:nlo q ÚaJiltidafe 
r.ecessaría ~os mercados. A lém de ser a. a;pplicação de um, :p.ostulado da Eco-
norma Pol>ití'ca - Jato é, qlile os preços resultam do embate . entre a procJ!ra 
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e. a offer.ta - accnesce q.inM. esta lição, inter:essan te: o velhu Sielken, nota vel 
commercia\nte· ·de paf!\ ew ]9'ova :YQrk (da Oasa Orosmo.,n SieJken) e muito 
amigo do B:na~il,. ~c.o~elhqu e ·lemb.r:~u wu1tas vezes ao governo .~ S. paul o 
- que a ba.'fe d~lf .def(')S'a ;4o caf~ ·ll~tá na :n§lg'l,J~~r<izaliíi,o .das ·entradas. Asse·· 
gurem essa -reE'Ji!!'X"zE~,ç~q e ·:a .d•ef,ooa &';!tará · .fe~ta - d!i:?Ji.a e.lle . o Gové;r:po 
Federal a·C\1-b;a .p.e ,cpnere·P?J 'I~- q· postul<V.do d·a BcqnQmia P.olitica e 0 .conselho· 
de Sielken., c:onstru-indo os .ar:màzens regula·dores que· vi'e<ra·w, pois, es-tabelecer 
a base funooinent~l da .d:ef.es'a do café. 

II - O <<e.~lJ.nd(l ,v.onto de apoiu é ~ intervenção dpportun,.,_, do Instit uto 
Je DeJ1e~à PllqnaJ:>en:te jio :Ca:f!é, . ' ' 

· Por.tan~?l ~ d!l'fesa da .c?lhe:.ta a.J1terio!' fOi ba~H\,Gl.a er" ·em· ssõe .c'J ,. (J[~·P
tc'r-a de .REJd_escpiJ.tos. A cl!efe,sa 1ac:tu~: está se fazendo cow a · 'l'llgu)arização 
das entr<11daf;1 f?.Ob •a v{wi]anci4 c,untirt~&. .dq Irn'ltit'll,<t0. dle Defesa Perma.nentê . 
nos mm·G;;vdo~' de qat€ .. 

Era o que ti;q•ha ·a di~er .. 

SESSÃO DEl 31 DEl OUTUBRO 

O Sr;, Ta.va.r~s Cavalcanti.:.........Sr. Presidente, o emQ.nente S.r. Dr. Eplticio 
Pessôa acal:;)a de :dirigir, relatlvamente ao ·contracto d:a valorização do ·crufé, 
'mais ~~ ·\mp•ortante rrüssiva ao Jo'J'na,l do Oommeraio, a.·ICJ,ua1 vem ~:rublicada 
no numero de hojé .desse conceit!Uado orgão .de pu;b'licidade .. 

Não posso dJeixa..r de traze,r ao conhedme'nto ·da Gamara documento de 
W tra.ns~ndencia, que encerra ;eJeunemtos de 'Primeiro. .orC:em, af-im de ser 
devidamente apneciadJa essa inllpürtamte operoção eco.nomJ.ca e finamooira. 
Passo, portanto, ·a fazer a s-ua leitura: 

,o coNTRA.C'l'o P.O cu;Jlí 

EscreV'e-nos o .Sr. Dr~; Epit:acio Bessôo.: 
"A nota do Mi·IJ;i\Sider.io dia Faoond&. p,ubhcada na Gazetilha d& hQntem. 

veio mostrar q uarito .era fundadla. a m~n'he. ca.rto. de >domi:nJgO.. 
A varia d·O Joi:na!; que •eU contestei nessa cwrta· ~1zi-a o seguinte sobre "l. 

olí1usul-a 12" C:lo contmlcto do café: 
"E)ntre as dliSIPIOsições av:ultava a clausu)a 1-2~ d,o cott:tracrt:o,. que prohibia 

··o Governo bras1léiro ·não s6 de rfa:?Je.r a déf,esa. _ruo ca'llé, dÍirecta . ou inP,-irecta-
mente. ·sem .. c; co'nse·ntirrnento v.~r esari•pto :do Oomité. emqua.nto houvesse 
qualquer titUJlo do empl!"estlinllO em CIÍIDCUJlação, com() àe autorízM qualquer 
pçla.no àe ifetesa" . 

Ü ql!e nesta cla.US'U]a ÍJTI-COJ.ir:Ía nas •C€TISU~ 
pressaJ ·pe1aJs paJ1avra;s .que GlcaJbo >dJe Sl,lb'linib.e.r, 
autorizar quaVquer p-lano da defesa dJo café. 

dia varia em a prohibição ex-
i~to é, não 1).Dàer o Governo· 

:·· 
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' ·Tanto isto é ve,dru:le -qJue, loogo em seguida, esbrevila ·o Joinai: 
"Vem .pela imprensa o ex..iD:Ílt'ector da •Ç!Lrteira~é cari;:bio } 2óii:te.sta essa 

prohibição desta fórm:a .categor1ca: · "Não· 'é exacto tamb'em que o ·Governo 
passado se tenha ··obrigaooo a _riâJo fa~r , outra. vallori2RçíW-. O que ~o . c.óntracto 
dll! ·na ·cla:usutu 12~ ·é quE> "o •Gov,w!llo brasi-leiro -emlpi-egarâ. ·os- 'seus melhores 

· e!lforçQs ·no sentWo ·d·e evitar q'lle seja creado novo p•lano. ·de valOl:·iza~ão do 
café.~ 

E a varia proseg.ue: 
I ,, 

! 
".Or.a. essa clausula absQlutamente· não ~iz senrelha·nte coUoS.a" , .. 
E, para PN?VBll~o, tmnscreve a_ 1poreten,Clida da.U:S~-la . 1·2•; onde, effectiva-

mente. nada se encontra ào que_ dissera o Sr. Cús:tO!ài_o. Coelho, ~quant0 _ que 
nena figura a prohibíção de que !fa!lllâ!t-a" o Jornal, •, i'sto 'ué,' ' :~ Se "à.utoriZI\J' 
(l)Uail'queor novo plano ' ·de valorização -ou CLed'·esa; :reláéionruda com ,o calfé. " 

Puz em duvida a authenticidadé -qa clausu:la transcripta, , pelo Jornàl 
viz ver que ella devia teor sidQ reproetuZ"i!da · do ·1J'Iiojf!oto' pritmitivo e nãQ do 
oon•tr{lioto v~esnw, ·p~que a. prohib>ição. dla nova valorvzaÇão . tô1·a impugo~a:da 
pelo meu .Governo e s·UJpprimida d'o contr{):cto, de a9côr-C:.Ü ço1:11- os banqoueiro.S. 

A nQtçt d:o Mlnisterio da Fazenda v€i]u. daor-me Inteira razãJo. EHa publica 
a verdadeira clausula 12", a qurol não oonté7t~ . úmal ' palavra sobre a prohibiçáo 

. àe. nova val"or·i~ação . e, .pelp contra.i'io, repl!!lte . _;,ipsis ve.rbis"" a atti?,nkJ.ção ilo 
·' exJJ<i.recfor . àa. · aa-~:teira ·iÍ,e. Ca·m,bi;o, is-to-·é, o 'que o .contra;óto _cJ.tiz · é que "Q Go-
verno ~m·prega:r:â. os_ seus · melhores .esd'_orço.s no sent)JdJo .de.- evitar que seja 
creado um novo ;polano d&, v&J.orizaçâo ,do ·cad'é. " 

, Ets aqui, a lado uma Q;a .outra, as ;d:Uas ciausu•as. ,_para_ se verificar bem· 

.o. que é.cabo de -,di,l!:er: 

Claus-ula · da sext.a-!eira 

"EIIlKl.·uaonto exi.stiJr em -,.·oh•eU:lação' 
qua'l'quer •dias dlitas · -obrigações· e 

' '•EmquàJn.to existi'!' 
q'U'a:lq·u:er d!as d<ims· 

em .ctroul<tção 
loor!igações e 

salvo o d~sposto na da.'l.LsuQa 9• dlo Salvo o · ·\'1-!Ls•POSto na -clatiisiuJla 9' dD 
pore.sentoe :ionst.rume:it.bo; o - -Govenruo · presen'l:e i•IW~eonto, •O Govenno 
a bstier-•s:e-ha de oomp['8.r; d!i'recta: oU: nãJo comiiJ.J:arâ., dlireota· .ou 14l~ret!d · 

liuiidii!I'IeiotameoriJ!:J!l• sem '.o P:r'é'Vfuo ld01n~ : niie!ll~,- - -sem o ,preVIio ooriSientimooto 
se!lltime:noto rl•o Cornité, diaC;o por .es-
ari~tlo, - qualquer 'OOJfé. asSíni comb ·nãó 
autórizar.á quizJ,qufft- · novo -p:lano · de 
valorização OU defesa reláciona:â(z, cOm 

-· o càte.;' 

.. -':". 

dous textos. 

do ~ Comi•t!é, dOido por escripto, qua!l· 
.quer ,ca:Jf·é e o Governo compromet· 
tecs'e a e~lvr~uar os seus melhores 
·estorçcs +w-·sen-Uaa · ae emt<z.r a. orea· 

. I , . , • 
ç_ão d;e W!n novo p•lamo .. de :._valonzaçao 
do oaté." 
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Ficou. assim, patente q.u.e a primeira clll!usula. transoripta. ·velo Jcnrnal 
não t inha a.uthentíci?-ade,. tal qual >eu dizia; era clausula. de wm projeC!to1 que 
0 meu Governo roousára., e não rJo . oOn.tracto. 

Aliãs, não foi ,só.in~nte wm .a. .clausula 12• ·q-ue i-sto occorreu. 
A varia lliOS h.ruv!á dado 'tam~Qem. oomo sendo dO contracto e. seguinte olau-

sul~. de que me -~ão foi PossnVle•l tr.a.1eJr IJ.a.(!!uella oocasiã.o: 
"Ne. v:enda do dito café, o "OOm:ité" te.rá direito ãs inlformações e ao a.u-

Jilio de que .n~ssi.tfi.r da parte da "•Bratzà1ia.n Wa.rran,t Company Limited", 
a qual, nos term.Ós dos ajwsrtes com. o Go'verno, t~m~- rJireUo. a wma comm.issã.o 
de . t~es por cento s,obre o preço ela '!7e'1l4a ao <Uto cafê, 'CIOmmdssã.o esta. que é 
pagavel pe1o reapecti·vo producto, •é. medida. que s-e 'tor-nar -Cisponivel. ". 

Ora, t~bem esta _.clausula não é authenüca .. 
E' ver~e que e. ·pri-ncipio a commissão ~a Bre.zi.Jian Warrant estava 

fixada em 3% . Ma,is tarde, IJ'OI'ém, o Governo :Pil"·DP<>Z que esta commissão 
fOsse dividi~ assim: 1 11:2 o/o , isto é , -a ~ pa:rn. a Brazi.Jdan Wrurra.nt 

!Compan_y Limlted, e . a out:ra meta.de, isto é, 1 '1\·2 o/o, dü;trL'tYilida em partes 
igue.es , en~e os membros do Comité, inclusive o delegad<;> do Governo bra-
sileiro": 

A 24 de Abri.] o Govern? recbla a. resposta: "Os banqueiros concordam~ 
Cllm a' emen4a do GOV'erln<J, estalbelecenào a. rJivi;sã.o . da oomm.issã.o de 3 o/o . " 
· Ei$, .pois, mais uma ola nurula. invocada, como d'O oontra.cto. quando ello. 

lta~e. - .l)alrte de um projecto. q_,rue ~ meu ·GoverilQ não a:co1hera. 
!Mas vol'beanos · é. nota do Ministeri·p da Fazendo.. 

: A •notá encontra no te~to aJUthen!Jico ·da clauS'ula 12•. que agora ta"runSIC;re-
veu, outro motliv.o d~ criili:ca. _ J1á nã.o 'é a poro.mbiçãJO -Wl n<>v.o plano de va.lo-
'za.ção, que -nella não eXif!t'e, como oeu <lli.21ia, é. a ·PTOhibição em virtud'e de. 

jquaJ "o Governo nã.o comprará d:lreata ou im:lioreot9Jin,ente. sem o prévi.o .con-
ntimen.to do Oomité; drudo por escripto. qua.'lquer quantidade de café, ern-

~uanto hÓuvoer em ·oiTculação obr.Lg,ações de, .empresti.mo" .. 
Mad-s de uma Voe~ ,tenho jli. ailud~d.o á m.zão de ser des.ta rest.rj<cção . TI-a.-

a.-se de um. cont~rn.Cto bi1rutera'l, com ü1rmtos e obH.ga.Çõe8 recipr<lC~aJS. 'um 
tios cont_ra:cmntes -t?m~ a-o .outro certa somnm. empresta.da e lhe gall"!!JJ11te o 
Jiftgamen:to éom de-oo-rmi:na.dla quanMOa.de de .café a vender. Se o .primeiro con-

ctante fic_asse üvre de co~pra.r o café qu~ ente'ndesse e com elle iniluir rios 
O!Ç05 do me.rca.d'O, é mni'fleato qllle aqu.edla g.arnm.tia. se tor:narü.a. iJlusoria. 

Jlahi a. . condição expressa 11110 ·con1!l'lacto de não 'poder uma da.s partes a,ld{J,ui-

1!1~ café s·inã.o ·co.m o. '9onsentimen.to Gia out:z'a. 
, Póc!ie lharver ,n.adl:l, dle ma,js .re.zoo.vel e de lillais justo ? . Pooem o senso ju-
'dico ·e a boa :M dos con<t:Jracta.n·tes a.diin:ltür que uma. dW! IIJ•artes SI(' reserve 

o direito de .~'llllori= ou run:n.ud·lELr, à seu bel Pro.zer, sem -o a.cc.õrdÇ) da ou-
' .!!.. garaartia Q'Ue oi'ferece em .abon.v d.o ··seu .dlebi.ro 7 · 

·· Pediu 'O Governo açtuaJ. aos ba:nqu.e1~ros. a. ;rtuemção de~ -cla.USUila . E que 
lai q\je cons~gu.iu · ? 
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Dil-o a n_ota .do M•i•nillstari·o .fia F1az•mqa qu~ <ll<J.U.i' tr~nscrev0 Utoorai.men~: 
'.' Consegu11ll " levantar a pr'Ohibiçã,o oonstrun<te .c::;a daus,ul:a, ;1.2•· e 4• da Obri. 
gação Geral, :fioa:ndo o G.GV1ern·o Uvne de :imtervi!r ·n(; .:tnei'oooo d.e café Pillr.l 
defendel-o. apenas ocmt a restrioção àe não venóle·~ o novo "stock." · que 1Jor. 
·ventura .forma.sse SINÃO DlilPOIS DE LIQUIDADO O "STOCK" DO CONT&ACTO DE 9 ü!I· 

LHÕES". 

Mas ·qual a diffe.-ença substa:ncial entre .·umi cousa e ,outra? 
O intuito da clausula 112• era evitar - que o Gov~rno, .comprando e ven. 

d!lndo livremente .ca.fé, pudesse prÓvocar nos pt·eços ·do mercado oscil lações 
prejuá.iciaes ao stOck actua], e, conseguintement~. ao direito dos ban(jueiros; 
cle!{de que o Gove•rno se obrigusse ·:. não :yender u ·novo café comprado '' se-
nci.o depoi s (le liq,ddadó o "stock" do contrato de 1\..0v'e mlblhÕfM.", é cla ro como 
a luz do sol q~e nenhuma t'iJ.Zão mais subsistià para que lhe fosse recusado 
o assentimento do , Comité. 

Que foi, .portanb:J, afinal, o que obteve o emissario envJado a Lo ndres? 
Uma simples questão da fôrma: obteve q·ue ficasse expressa no üOntrato a 
condição· que ahi existia imiiYlicÜa mas indubita vel ; a coÍld·içã,o que esta~a 

na intenção das partes, . a condição que constituía mesmo a unica t>azão de 
ser da clausul<3,. 

Hontem, o Gov~rno nãu podia fazer opel'ações de caM sem annuencia dos 
b a nqueiros, que ·r1lceavam pudessem. taes operações d·esv·alorizar o stoclc do 
emprestim·o ; desde 1que L\ Governo se comprom·ettesse a não vender o novo 
café senão rlepoi.s ·:ae liquidhrf.o o stoclc, já não ha.vi·a razã~· para a.quelle~ te· 
mores, e os ba nqueiros niLo teriam duvida ·em da~ 'o seu consentimento; hoj~ 

o Go,ie'mo é livt·e de <lomp.,ar ·ca11é. ·nw.s 'nã-o póde :v~-o senão depois d! 
Uqu.iCLado o' stock; hontem, o Governo p·od:la fazer a def·esa do ca.1'é, ' uma ve 
que não prejudicasse o stock existente; .hoje, o Governei pôde fazer a dele 
do ca.fé , desde que ·O não <venda antes · de ·Ji,quhl.ado esse stoclc, ios~o é, desd 
Q~e não prejudique O stock éxistente; em . consc'encia, have:riá quem tl C'SCUb 

eútre estas duas situa~ões oãiJfiferença sU:bstancia:l• sob >J• ponto de vista d 
intet·esse~ do ·pafz'r 

Pa~semos á segunda clausula, á 7•. 
Esta clau:sula, :p•reenc,h:ida a lacurw. d!o dia · do m.ez, que notei na tronl 

· cripr;ã.o de sexta -f·ei.ra e mostraVJa .que ella, fôra tanl!bem copiada do proje<:l 
e não do contrato, r eza a.ssim: 

"A contar éh, dia i ' de Outubi·<J de ;19·2'3 , inclusive; o Governo tem a lo 
culdaode, media;nte um aviso previo de seis mezes .. . .fe resga~r o pd ncip 
da 'totalida.d·e das ditàs obrlig,ações ElNTÃo em c''t"culaçãc.; ao preÇto d'e 102 po 
cento, accresciuo dos ·juros ·~encidos:." 

A nota :ministerial refere-se em seguida á rlaus.Ula 2a dJo oontrato sui 
plementar. que não transcreve, ~~s que, diz ella, confere ao Comité 11oder 
Írre~oga;ei.s (o ~ypho ê da nota) para vender 452 .. ú00 saccas pór 'ànno. ". 

Enxerga a nota nestas da,usulas a '-prohib'çiio de não antecipar. (o G 
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~erno) o ·pagam'tmt<> da divi<la senão depois de dez annos, podendo pelo ma-
anismo ;do contrato IPI'Otelar-·se por igua;l prazo a liquidação do stock." 
..• com o respeito devido á. -compêtencia e habilidade desse emissat"io, as 

jquaes tenh<J prazec em .preclamar, &.1lflruro ~ue r.este ponto elle na;da obteve 
~uf não estivesse no oontrato. 

Pelo contrato, ta;l. qual :C~i ajustado . no .m:eu tempo, o Governo é livre 
Ide resgatar o empres~mo. quando quizer, sem limitação <le tempo. Esse di-
IMito não lhe vem ·da cla-usula. -7.L, mas de outra .que eu não sei que numero 
Item, pocque não· possuo cópia <lo contrato, mas que eu trá.nscrevl na minha. 

rinieira ·clll'ta e é a seguinte: ".o _.produd.o das ven<las de café, além do 
tqnc foi esti•pulado na clausula antece<lente (pa.ga.m.ento de juros e despezas) 
S;~eoorá ser em.prega.ã.o PRINCIPALM,ENTEl em titulas do pr~ emprestÍIInO, 
(ou em substituição qo ~. se fôr 111It>rovaldo palo Comité, ou ainda em ti-
Jtu!os lx'itannicos -denomi·n.aàos trústee securitiea, coNFORME REi:loLVER ·o GO-

BRNo JlRAS!LEIRO" . 
(i empreg«;~ do prÇ>ducto <las _vendas de· caf.é em qu<i.l.quer das operaçõe!l 

~ndicada!:> nesta. -clausula não -est:ã sujeito ao pr~ de dez annos e nem a 
qualquer. outro prazo. Tanto é .a:ssim que, a 17 de Outubro do anno !PaSSa-
Ido, isto é, m.enos de seis m.ezes depois dle assiunado o contrato, já. a cas&. 

othschild, conforme o telegr.aanma que publiquei d<>mlngo, ·pedia. ao Gover-
no autorização para comprar títulos brltannicos, e o Goyerno lhe respondia 
em data de 19: !'O. Governo brasileiro deseja que os sald<>s IIIPIK'IIidos nos 
cafés vendidos d'O trtock, .que garante o emprestimo de :E 9 . 000.000, sej011n 01)-

licados n-a eom1n~a de obrigações ào referidD emprestímV<>, mesmo -com agio 
tê 10 libra s . o :Governo brasileiro . p7'efere adquirir as obriga.ções do em.-
restim o. d e :1: . 9.000 : (}()0, -porque es-~ão a;o par, e ainda a 110, •dii.o o juro de 

quasi 7 o/o, ao passo que -'OS títulos 'do Governo - inglez estão ·aeima do par' e 
dão juros lnferi<Ores a 6 o/o " • 

Se o resgate di!IS obclgações do emprestl.mo esti'Vesse sujeito ao prazo de 
dez· annos; a clausula . acima transcripta tel-o-hia dito e o Ministro não po-
(deria autorizar, cDmo autorizou, a acquisição daq,uella s obrigações antes · de 
decr.rndos se!~ nwzes da ass!gnatura do contrato. 

A ci.a'lisW.à · 7"-; publicada pE:Jo M.inisterio da Fazenda, não se refere a 
'sto, refere-se• ao resgate _ob-rigatorio, que é cousa di!fferente. O que esta 
elausula dispõe é <lue, passados dez annos, <> G<lvu·no poderá chamar a res-
·gate, pelo pre!)o de :E 1{)2, aJnda que mai·or seja a cotação do mercadiO, todas 
~s obrigações que ElN'l'Ão· estivecem em clrcU'lação. 

Eis aqui. as <tiroprias pala:vms do texto: "O Governo terá. a faculdade 
!de resga~ () prin.chpal da tot:alMalde das ditas· obrigações então ~ clrcuta-
çãoo, a:o preço de 102 por cento"'. 

' ~ O texto inglez é, ~:~e IPOSSivel, ainda. ·mais preciw" The Govel"nment 
n.a.,- . .. redeem .tlie prlncilpal of , the whole of the sai•d bonds- tor the tilme 
belng O)J,tstanàing, at 102 per cent"'. 
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Assim, peh clausula que eu transcrevi ha, p<mco, o Governo póde ··~~N

tar os títulos do emp><estiJTh() -ao 'Preço do mercial!o àesàe o Wia_ inWn-ectW.to ~ 

as-~·ignatura iJ.o contrato; pela clausula 7'~ -que a nota-· minlst~riài. J'e]lr'OdiJxJ~. 
: o. Govecno poderá, ean 1923, resgatar, ao preço de ! 102, os tltulos r('~la'>tt~. 

os tituloOs que · então não tenham •ainda: sido. resÍi_àtaãos. 
São cousas diversas·. 
Eis ahi o mecanismo do contçato,_ como_ resait»; cLaro é ev't_dente- das ~illl• 

c:ausulas examina.àas não isolaua.mente . zfias em c:oMI·-onto ·umas com as au.-
tras, segundo as regras da boa her'meneutica: 

Posso, pois, affirmar, como fiz lin~as acima, -:.que, pel? conocato do .w• 
tal ' qual foi -pact]Iado no meu tempo,. -0 Govern::>· é l·iv-re de _. resgatar o ~m

. yrestJ.~•J quando quí.ze1, ~e:m v lim.-ite d.r, praz_o ~h:iét (L'fiii'I.OS o'u qualquer ol. 

.. t,-o, e, sendo assjm, a intervenção do emf~sari~ ·o: o Gpverno _a:dtual não tm, 

. -r.est<?: ponto, objectivo. 
O argumento de que ·.,o _producto d,as vendas :doa cá:OO não 'Póde ser·. ,.,_ 

~ .plica,cl.o na comopra de -oocigações _do empreB;Umó, :porque ·isso d~pemle tu 
p~s~;-iNUcla<les de aéiQ.uisição dos títul-os. os ·. q.uaes: ·não .· estãc' ·M -_ praçà á ,11,. 
rrosição do Governo", não te;ni ,procedencia, alguma, e a ·-p.rov<t é; que, Hegu,1 • 

.. do ·c-onfessa a propria nota· do w]:ni&terio da J:l'azen-da, j{L se Ç!Ompraram titu-
los "em -qu&.ntidade tãv consid-eravel" ·qut. ·••-a: liquidação. estã 

, concluída". 
A nota 'mini-sterial refere-se ainda, como \rfmos, á:~ cla:usuia -2~- do oontrt· 

t•, llUPiil~:>mentar, que fixa_ o algar-ismo das verb_a,S· annuaes ·!le caf~. 8eM1 
este a;lgar íS'I!lo 453.500 saccas, isto é, exactamente. a deci~ parte ~ "stock', 
(, claro pa.t·a. a riot_a, que !pelo contrato . o Gover:p:o_ -levari~ dez annos a 1·~ 

<!e .. "stock" e, tport~nto, ao envez do. que tenh(." _. dito atê aq-ur,. não lhe ll!'l 

iicito antecipar o resgate d~ empresti~t..' "·Podiam · set' a\igmi:!'ntaOJJ.s e5li. 
vendas, concede a nóta, m_-as .isso por- deUbe(ação .d•o Comité. qu~ nã.v ti · 

interesse em apressac essa liquidação" . 
. Ha ainda aqui un-. _equivoco. O numero de 453 .'50.0 saccas' rep~esenta uo 

1nini1no e não um ~nw. , o· Govoc.no nã.~ 'p6de ·vender menos de ~"~-"-' . . . . 
~accas, mas acima desta ci1'roa. póde vender ·quanto quizer- .Ou p'aGer . 

. Este ponto foi tambem objecto - de disçussão na elaboração do ''""''~tiD 

O G&.-erhú havi&. .prop•..st6 oqu~ as vt:ada~ fossem reguladas assim: ·A• 
v.,-ndas serãio, no '111Ml.imo, proporcion~s ao ·· prazo para. liqurdação do tm· 
J>rest!mo, porJendo ser elevadas, se as necess>!àaàes _do cons~o .o ea,igirfffll~ 

A 25 de Janeiro, os l;lamiueiros responderam: ·"De accõrdo". 
A 18 de A:br-H receberam-se as ~\nu tas dos deus colitr:;Lt<>s,' o -princi(l31 ~ 

o supplementar. Vinha então jã fixado o numero de saccas a vender. Su.' 

ta.tam-se duvidas sobre a natureza -desse _numero.· Ficou <r-e-Solvldo que ~eril ... ',·- .. 
wm m,ininn(!, como semprp se entendere. . 

Eis -o que & este. respeito me dizia naq_uel'la data, o Mlinistro da Fa.;:~Ti dl: 

"Tenho a honra de passar ãs mãos· de ·v •Ex 
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-;iP-.ra o emprestimô de ! 9 ~ o ou. ooú"o~u·, com um grupo de ba:ruqileir os ingle-
zes. o e~arnfi . de~séE' dolis Q.~cumentof' leva-~p -aos seguintes. reparos: ·..:... 
No ·conto'a:tl}i: do, Comité \ ·Clausula 2• -~-: O final •dessa clausula àá urna fa-
tuldacl~ ~li]~:. mio- -paEece a nnuliar c;i. dareito qu.e _deve ter o Governo braaiJ_eiro 
·-de vend.er maior· quantidade de· café. ·pru·a resgata-r o envprestitlno em m,eno1· 
11razo. A é.:!D:PÚca:çã.();. p~r€m, da~a (:pelos l)anq·ue jros) é a seguinte, que ;t 

.in e-u ver_, sa.Usfaz .-. O ponto_-· em (lUestâJo é pá.r!l. salvagu~dar os interesses 
do Gwerno~- Quer dizer .que ·se tõr vendiãp m1ais ca-té em 1tm anno, do que 
453 500' sl:l!cca~;' ~ Comité . üão consÚJ.er~ o Go~ocno obriga:dv a vender 
453:500 sa~c~~ no :il.mo ·se-guinte . o' Comité ·pód<~ dJ~en~Ú emJa ven~. Se 
não exlstis-'Íe esta. cla usula, o <>:overn_o·, ·pelo co11:.rato, seria obrigadc:. a ven-
{]er cwfé que não e'xi~té ,· ;po!1quanto todo o ca.fé podei-ia já_ ter. sidoo vendiodo; 
·entretan~o, é4istká ~á óborigação de ve'nd.,e~ 45S .-500 saccas tod6s os annos. 
·CUMPRB NOTAR QUE N ADA IMéEDE NO CONTRA:DO A VENDA DEl ~QDO O OAFE' l!lM 

uM ou 1\1\AI S AN Nos ;. o. que _'eue estipuLa é ·.o MINrMo a ser vendido." 
Assim;_: .a. cla usula relativa fi vend~ annual d~ 4 53 . 500 s~c~s ta.mbem nw 

ilbsta ao re,Sgit.te d_o ·érnpit'estimc, ante>' ·de .passado• o · decennio. Aquelle al-· 
ga.risrrnY repr~~en1ia um 'm-ínimo :., ·não um maximo . A prova -disto dei-a eu 
proprio no'· GP:voc:ni>--; :0. contrato foi. ·assiinado a Z de Maio e eu sahi do Go-
verno a 15 -de · No-v-embro ; .póís -·p'é!n; n este curto periiJdo de Jeis mezes e meio, 
o meu Govetn~ :;ye~de~ 82~. 6á·s sruccas: , quasi o duplo ãaqueLla- oit_1·a. 

Creió ri~d·à: mais pr eciso accre!:íeentar para. concluir: .. . : ' ., ·. 

V . Pelo contra to .P~in'litivo, -o GIQverno era livr-e d,e interyir . no mercado 
pal.'a defender o _caf-é, uma ·ve_z que sujeit:;tssé á·. mesma condiç[o 'aceita pelo 
emissario do G~vern·o .actua.J, isto ·é;;· desde que se obrigasse a não · vender . . , ..... ' ... . 
o noVQ .~toclc senão dépois de liq-uidaJdo u e-mpre~thnu .. 

2.• Pelo :·cóntrà to prllrütivo, o· Gov-erno er~ Ji.;,it'e ·de ·resgatar ·o em:I»'es-
timo desde ~ m.óinento c[ue 11uii~;s e. . . 

Por consegu1nte, pa~a remover elausulas inconvenientes &q ·contrato, a 
ida qe_ u:m ~r:n:issario a,- Londres ~ãci ·era :rie.cessul:'ia." 

Agora; ,Sr:: . •Presi~ente, ·cabeLnie dizer que, cons-oante ao •q_ue já aqui 
:affirmei, sórnente 3J)_)ÓS a .1prodU:cçá1o das informaÇÕes of.ficiaes,.• já r-equeri-
~as pelo nobre Deputa do .1>el10 Rio Grande do .Su!, St:. Octa.vio Rocha., póde 
~sie assumpto :.sa· cl;e>Vidamente discutido. . 

Isto Ínesrr\.o se contêm em uin dos capitulas dessà mesma carta, o q-ual._ 
]leço perrnissã:o para ·destrucar: 

" ·Eis ·-~r o mecanismo do contr~to, oorno ·resaltà claro e eviden• 
te das· suas · clausula s, · examinadas não isoladamente mas . em c;on-
fiónto urna cbin .as outros, segundo as regras. de boa ha-rneneutica.." 

E' neste p-onto' ·de vista que, •: .íustarnente, m.e . havia colloca cl.o , (Muito 
pem ; muito 'bfml) 
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O Sr._ Presidente: - Tel;Il a palav),"a o .Sr. · Ascendi-no;> Cunha. (Pausa.) 
Não está presente. 

Tem a palavra o S_r. Octav!o Roch<t. 

O $r. Octavio Rocha: - ISr. Presidente, o Sr. Deputado Tavares ca. 
valcanti a<!aba de lêr um doc~e:J;J.to aJnda sobre o co.J'Jtrato. ·dó café. Dese-
jando que esta questão seja comlplet)'3Jl:Ilente esclarecida, vou lêr ?, Camara, 
tampem, o co~unicado à o Gab!n.ete do Sr. MinistrC~ (la. Fazenda, relativa-
mente. ao assumpto, para que confjt-e dos Anna·e.~; 

E' o seguinte: (J;,ê) 

' " Era indispénsavel que o actua: (}overnet a& assuimr a;; r.el>pon~at!lida
des economicas e financeiras Ç-o paiz .pr-ocurasse cOnhecer as condições em 
que encontrou os en~argos e. d,esempenha.r e os z;ecursos ·desUnadiJs' a honrar. 
-Ofi! compromisso::- contrahidoo .pela· Naçâlú . . _ 

Entre esses encargos estavam, .por todos os tituios, os que se prendem 
ii. e:icecuçij.o do contrato do crufé &, naturalmente, á · defesa •do p~o(j_ucto nos 
m·ercados, ernprehendida pele Governo passado. 

P.reoccupaàio, poi:. com essa ·politioa <te defesá do 'café, parte integran· 
te_ do seu !progran1Jrpa e, palfticularmente corr~ a. liquj dação de stock prove· 
Ilil'nte do contra!o, em face da~ exceHentes perspecti'Vas do -mercado, ao to· 
ma1· conheclmen to dos termos deste contrato; • dasde logo se j_m]jressionou o 
Govec-no com ··dous ·pontos capitaes: 

1.• A prohil;ição categorica. d,o Governo comprar directa 0\1 indirecta-
mente, qualquer quantidade de café sem o conset]tiip.ento ~ripto do comítt;_ 
e1nq_uanto ' ·ho.)l:ver em cil-cula9ão qualquet titulv do erp,pr:e\ltirno . 

2." Prohiibição de a ntEcipai o pagamen,to da divida se não dai>ois de dez 
;.r,r.:Jlõ r,orier:do, pelo meeanisiJ!o do contrato, prob;lar-se, pç,r igua:I prazo, a 

' l'iq·uidação do stook., 
Estas d1,1as prohrbições constam eJÇ>pressamente 

1 
d;is cl;'l.l.lSUI;3.s 7' _e 12' do 

contrato de 2 de Maio de il922, assignado, e:tp. Lcm4f-es, pelos banqueiros 
N. M. Ro'ts•ch'iÍd and Sons, J?aring Brothers a:nd Com~a:ny 11· J .. Henry Scllroe·. 
der and Company e o -delegadio ~ Thesouro em Lond.ref?, .Tuljo C~sar Mtr 
reira da Costa Lima., con~-oiT!le q oclg.i.n~ em inglez exi~Jte~te nesse minis· 

. _terio, constando tamb,em .essas· prohibições cy~ cl~l!/lU)·!I-, 4&. -da obngaç1io gé· 
ral, no dorso dos titul<ls. 

A clausula 7" diz: 
"7. The government may on or at .. any time alfter the ist rictobe.,- 193~ 

upon giving 'six calen~r month's notioe by adv!'lrtiseiTJ-ent in not •less tha.n 
two London d!jJly new;papers e~iring on,. one -af_ the _dates fixed por pay-

ment of the interest reciÉiem tlle ··princiiPal of th·e w~qle of l)).e said Bonds .tar 
. the time ~eing ouststanding_ at 1Ó2 per ce~t t~get~~~ ~ith. accru~ii interest_." 

· A traducção, ifeita 'POr traduct-or publíco, é a seguinte: 
"Clausula 7,'. A contar do dia 1 de o-ut-ubro de 1~3-2, il_\qlpeitv~. o Gover· 
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nf, t~ rê- faculd·aó;o. mediakte um ~viso previ<> d& seis mezes dç cwlendario 
pubiicadot pel6 ~énós; ~in ·tloll~ dia!1Qs- de r;o.hdrr-s e· exi}iéahdo e~ uma da3 
datas fl:x-adas para,· o pagamentc nos juros, de or~gatar o princ11>rul da tota-
-lidade das ditás dtii-igiç-õe~, então érri ci~culag§l:; ao p:-eçc· àr. 10~ % ac-
cresclclO _àii~ JÍlrÓs véncidos. , 

A eia u:shia 12 está, a:s~in1 rediii,da: 

"12. The · á'o~'.erriJil~~t shall not while any of the s:Úd Bonds áre óutstàn-
'din:; exc~p~' a s' JÍ\b:ttlq~:Í~d. ln. Cfa.use 9 here of· purchâse diretly wÜhout . the 
preprevlous. co~se~t i'j; -;:ating of the · (~ _o:inittee ariy coffee · an{f the Go..; 
vernment andei·take~ · to 'lse its best efforts ih the sense of :P·re·vep:tink the 
creation of a new pÍari foi' -valodsing·' coffee. •The Qovernment furthei· uh~ 
dertakes thay the ~r~~ expo~t . of· the ~offe íorming porf of the sec~ri.f.y sh~IÍ 
n.ot in any way 'b~ .pr~VêJ;Cted ar' hil'Jderet! so lóng as àny of the- sa.id Bi:mds 
shall be unredeemed .,7' 

, A. t i·àducÇão . -desta clausuÍ~ ê a segUiHte ;. 
".Claul:lula 12·. Jp-niquawto emsÚII' ~~ ' à.if~ula!çã.q qualqu,er dJas d.ita~ obrt- · 

' I. .• .. ' ' ' ' - '- I ' . 
gações e salvo o disposto iia, clausula 9" ;d_o presente instrumento, o "GfY1.1e_t·-
no .nao .oomm·ard:, :_airecta ou ·in,d)i;réciwm;íinte, sem o prévf:~. c:onS'o.enti'mento 
<lo " Oomité"' áadd pot· -e~áripio,' . qual'quer ;ca:fé,. e o GoYterno comp~o~ette-se 
a emprega-r os seus esforços . ~>r seiüido de evitar a, creição çle, um .novo 
plano de <valorlz,i çãQ- .do cá:i:ê-." 

A daustila _·_.2• : '*o eonüato· suppl:ementar confBTe _ao aom.itc p.oàeres ir-
révogaveis para vender 452.500 sa:~cas po~ anho e ~ais uma quanti?-ade ad-
dicional 'de sacÇá.s, __ necessaria _para juros é despezas. 

Deante desiàs clatis~lás que tiravam á.o Governo a liberda de de a cção , . .. ···.... .. . ' _,,.. . 
na política_ e;;onomica 'do· v:Pz foi enviado; á 'Euroj;}a um emissario encar-
regaào ãe pieitear a: alteraÇão das mesmas ciausulas, as quaes não eram _ 
essenciaes, -á _gai-antii do- empr,estimo, ~ 

Em face das po'nderações júS.tas e c: os esforços do emissariq, os · ban-
•• • ' ' . I ·. ' I' . ).' 

,-<Jueiros reunidos e depois de stwcessivas conferen-cias resolveram arinuir aos 
desejog_ do· G.ove,rn·o, isto é: 

a) levantar a: prohibição constante da clausula 12; do conú·âtó e 4i. cia 
otrrigação geral, ficando o G-overho _ Iiv+e .de ittérvir, n9 ~ercado de café. 
vara defendel--ó; ·ap.én~s com a _ restricção· -de 'não vender o novo "stook" qu't:> 
porventura -foi·I'nas:'ie ·:;;enã!o depois de · úq~idado ·o "stock" ão conúa:tó .de 9 
milhões; 

b) tornar ·praticavel o resgate do debito antes de déz annos pela' :fiqul-
oação 'mmedia·ta deste. " stock", ·co'rno' se €SM. fazendo. 

A esse proposito, a:Uirmou-se que jâ o cóntratQ· autorizava a compra 
dos titulo~' e até o êm:p:rego 'do producto •do c~fé ~a suá acquisição . Esse 
JJonto não foi ·objecto de co'ri.testação. Mas ê claro· que n1Lo era possível a 

I 1 • ' ., , · t · • 

compra de titulos sem fundos para ess·~ fim. Ora, pelo contra-to, as veií.~ 

<las eram de 453. '500 sac.cas -por .' anno, ó_. que deveria :d~r pàra juros e des-
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peza.s . Podiam ser augmentã das eesas vendas mas - ~sso por deli:beraça·t> 
exclusiva do "comité" que não tinha ·interesse em aan::essar eSBa liqui.-
dação. 

Foi nes~e ·POI).to relevante o ;r-esultado da acçãq do àctual Governo, pel<> 
seu emissario, que conseguiu dos banqueiros a liquidaçã;o i·mmedta.ta do 
"stock", como se esffi. fazendo e prestes · a ssr concluida, tornando assim 
praticav~l a compra · dos títulos, como já se fez e:rn quantidade qonside-
ravel, evitando assim a situação prejudicíal de'. uma liquidação Íenta d<> 
"stock·'', que se poderia protelar por dez' annol!!. 

F inalmente, cumpre observar que se accentuou, co:rno ·ponto capital, 
a d!vergencia entre os textos publicados êla clausula. i:z•, isto é: 

• " . . • . não au.toroorá qu.aJq:uer n.ovq plan;o de wlorfZ'!>çáJO' e o Gov erTII() e'ln· 

pregara os seus '17t.filhores . fJ~ort)os no sentido. ae e'V'ita.r 9'Ue seja, creado 
novo plano ,de va,ZoriM.ção ~ caté':'. como· ficou I"e4igi~o afina.l. Esta mu-
danç;a ·de redacção não altera·. a substUJQ.cia das. prohibições ,expressaments· 
consig~adas nas cla1.1sulas do contrato, acima: trnsCl"1~; porque, com uma.· 
ou outra fórma bem ponderou o honradn :.exo1Mini11tro da FaZ8·ni.la.. Dr. Ho· 
mero Baptista, "isso escapa á conipetencia, do Executivo,. pois o. Congress<~ 

poderá leglslar sobre o assumpto de mod~ '. contrario." 
. Conseguindo dos. banqueiros as citadas alterações do contra.to, readqul· 

riu o Governo sua liberdáde de acção :1a defesa do café e tornou pratica· 
vel o resgate antecipado do emprestlmo de nove nililhlles de libras." 

SESSÃO DE 3 DE NOVEMBRO · 

O Sr. Octavio Rocha: S·r'. Pres:de n te, ~stá f\!Gbr·e- a mesa a cópia dO 
celebre contrato de 9.000.000 de libras. 

E' portantr> opportuno corimlental-o em seguimenta d.o qU:e venho di· 
zenda sobre este impc;>rtante assumpto. 

No "Diario Officlal" de Z1 de ·Out:!bro :proX1111o passado, o· Sr . l:'re· 
s!dente da Republi'ca · explicava á Niação as mativos da nossa ,precar!a •·· 
tuação financeira e da miseraV'el taxa cambial qÜe 'ri'Os affligE' e· nos ur•· 
prime. 

Nesse importante e valioso documento o Chefe da NaçãQ deteve·s<' 
especia.lmente na ex;plicaçii..o da ibaixa · cambial. 

Attribuiu essa baixa: 
1_.• A' entrada e á sabida de ouro, maior ·egta do que · a q_u ella, nil. cifra· 

approximaü.a de 50,000.000 no ultimo quatrienntu. 
2~ A' retensãa do café gfarantia do emprestimo d~ 9. 000.000 ! 
3.0 A factores de debito, alg-uns permanentes, alguns transitor ios, al-

guns actuaes, . outros remotos, ·mas. com effeitos ~Wtuaes. 
Explicando a influencia de cada um desses fact.ores, a.liâs reconhecidos 
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po, todú a ginüe q11e conh~ce. ou que investiga estas_ questões, o Sr . Pr9-
sidente a:Íopgóú~~e. r-m yiarias ·considerações. 

Sobre·. o. primkiro, . s. Ex. demonstr01.. exhuberantement., o "•teficit" 
E s~oretÜ:dÓ,- a~ée~ltuou ·:s·,. :Ex·:; existindo o compromisro de libras, 

56.00~. 000. . .. . . ' .. 

Sobre o seg'àhdo; ·s; Ex: avançou o· seguinte: o Governo actual, teve necessidade impm-iosa e inUlud·ii'lJiel de pag-uL· 
13.000 .000 ·dé i, no éorrer· do 'anno que passa, ,prazo curto, que veio con-· 
tribuir para :a ·: ~ep~·e:ss·i9 . ·cambial. 

E, sGbretud'?•-' acc~ntÜo\.j S " Ex., flXistindq o comprom'sso de libras, 
4.000. 000' do :']'h~sou~o .. o para:· .com o Ba.nco do Brasil, que contando com o 
eu resgate ,' n~ ven~lm~I;to; 'sob;e elle f!ze;a saques para o exterior, a.g.-

e-ravou-se ·à%nd:a J::lla113 · ·'a: : s1-fu~çã.o _. 

·Declar ou o ·chêfe· do Est~do que tomou duas _pro\>ldenciàs, uma r6-

ervar para. o ·Thesoi]r·ci · os vales ~.ouro , do. imposto de importação e a outra 
nviar um eml~sario ·de · sua. confia nça â. Europa para habilitar o Gover-
o com v •n\!merarió .. buro, . ~-ecessar: ó ao!!· seus comp.rorrússos, ~;em entrar 
o mercado· éamoial. 

Era esse · 'o objec.to · .: 1n~iríci:Pa1 · -da embaixada .do illustre banqueiro 
aulista Nu'ma d~ ·oliveira. 

Mas, decràra· ,o __ ; Presidente, . leyou elle tambem a incumbencla dP vro-
over "duas"' modifi\;ações nó <lOntrato de 9.000.000 de llbràll para O 

t~t~. 

objec:tiv-o·, e~·a •refor-mar duas c!'liUSUlas que s. Ex . . reputa one-
osas. 

Uma ite!las p'T'Ohibia. ·· mn__ a,bs·ozuto' e emquanto houvesse· um ltitulo dtt 
i·dcla em ci'T'cul.açã:o, -iBto -é,. P:o-r dez annoB, toda e qualquer operação de M-
esa ào c.aN· que não jo~s~ p.r>?' inter~edio do comJité 01~ an,tes, ·de uma casa. 
onwnissa.ria ' quê. o a.p~~se,;r;t~va-. 

A out;à. cl[l ,U~~la ~stabeleCià. que só âep.Q.is r'Ce 10 annos pod·ia o e-mwres-
i?no ser resr;Mwr'f,o fi_óa?~a,ó :Q- proif;u,cto e.m pot$~?· dos bamqul%ros pa-1'a ser 
ppiicad.o ao.~l;-~g:q.t~ ·a:a:_. divi:~ci' em 1-932 e paga?Wo o .. B?·asil as jut·~;; de 7 11'2 °1" 

rao anno; q'?i~qo; ?:e~b>Ca ' apenas 3 :ólo · de jwros p•elo ~osí:tL• p'T'O·venilente 
e-ndas. · · - · · 

E, accre~céntoú'"·:j~- .Piesia~Iite que a missão do delegauo bras il eir~ se 
ncen·ou. co~:- --~~~f~::: . 

Até ahi, ,a _··\paÍa\ ci·a· 'do Che.fe do E:stado, em documento :ido solemne-
e~ te, n~ :P a:ià~io ' ·t s ·duas 'Commlssões de Finanças do Con1gresso Nacio-·'';- ··. > ··l .·. . . . 

ai, e re.pródu*-idó no ·'dia . segu'~;rtte na_ 1• p-agina à,o orgão official do Go-
erno. 

Não podia · passar pela ldéa. de níngueni que o Presidente conhecedor 
e assum~Jt.~~ : ·a-dÍn~:plS.t~ati,ves, vindos do Governo do maior Estado do 
ras!l, avança~~k taes a:fh~ma·dvas · sem teH1s exam.ína.do com meticuloso 
iclado; rr;a:Xl~·~';;: quand.~ . ·s·. E~, não se referia a assumpto em .debat~ 
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ou em estudo, mas a providenc·as pe1•'feitas e acabadas desdé Janeiro do 
corrente anno, ha, portanto, quasi nove n1ezes. 

Como Deputado, conscio da respeHal,iJidade do Podér Publico, tolllel 
taes de.clarações ··como um evangelho; ·LlUe .nã-o ádnÍittia a disc1:1s~ã.o r.etn 
reparo, na questão de facto. 

Insurgi-rne contra a investida do Sr. Custodio Coelho 'e:. con.s:deroí un1;; 

audacia desse banqueiro, que podia comprometter, seriamente, o credito 
J.ubl!co, vir desmentir tal exposição; tào simples e categoricamente feita 
pelo Chete da Nação . 

Procurei informações e 
das affirmativas do notavel 
uma nota publicada em um 
governamental. 

as -obtive categorlcas no sentido da veracidad! 
do<;,umento p1tb,lico, alnd_a .ma.is robustecid:.s por 
dos mais bem. informádos ',iornaes, ~obre ma teria 

Foi, po~s com eno:rme surpreza que vi, P,ela "Gazeta de Noticias" o ex-
Presidente, fallar, sob a fOrma ·de. entrevista, no dia 2•6 do Outubro, eotnes-
tando a exposição f:.Jl1 varlos pontos. 

O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Não foi contestando, explicando. 
o SR. OCTAVro RoCHA: - Para mim, a questão mudava _de ttim0. EJr. 

agora o ex-Pre10idente desmentindo a palavr.a officlal. 
O SR. TAVARES CAVALCANTI: - Não foi propriamente· desmentinda senão 

rectlflcandu. 
O SR. OCTAVIo RoCHA: - Impunl1a-se esperar ·a publ:cação dos d0cume,, . 

to!! para ver de que lado estava a razi'.o:· pub~icação .. ,que eu, antes havla 
provocado, pedindo a c6tP!a do contrato e informações sobre a letra de 
4.000.000 !. 

Limitei-me . a pedir, até agora, apenas; a inserÇão nos "ÀJ:maos" dali 
publicações de ori.gem evidentemente ofticial, uma vez .que o rrobt•e ·' leader" 
da Parahyba, meu pre21Jl.do amigo, Sr. Tavares , Cavalcanti, o VJJÍfd. fazendo 
quanto ao documentos de resposta a. ta;,.s p~bli!caçõe~. 

Está, porém, sobre a mesa, a cOpia ào contrato. 
Ha, agor"-, um documento offi-cial, ai.rtheritico e sobre, elfe podemos fir· 

mar opinião. AliAs, eu poderia ternúnar aqui, transerev~ndo os dous 111'· 

tigos do "Paiz" e da "Gazeta ·de Notic:as", que, insu!Weitbs qüanto a fins 
pollticos, esgotaram a questão, bem como t'oda a · impz:ensa. 

Transcrevel-os:hel no final deste d·iilcurso. 
Vejamos o contrato de f. 9. 000.000. 

• Pelas · informações que ' ha vi;i ·'ob,tido e a estavà é'Í:ln vencido de que ~ 
f . I I 

clausula. 12• era imp-erativa Iio seu textc finaL Ver:fic'o .pelo cóntr:o to q~~<> 

confirmada flea a contestação dos . ser>hOres Epitacio· PessOa e Custodiu 
Coelho. 

A clausula 12' está assim redigida: 

"12. Emquanto existir em 'clrculal)ão qualquer das diti•S obrl" 
gaçõos e salvo o d'spo!lto na clauf'ula nona (9•) do. pr~sentu instrn 
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rnent.u, u Guvern~. nãu comJ:W~rá, directa uu indirectamente, sem -:> 
préviu ci:msenti.mento do comitê dado por eséripto, .qnalqut>r caf.ê, e 
o Governo ' éom11rernette-se a emf,}regar os seus melhores. esforços no 
sentido de evitar ··a éreação · de .um no:vo .plano de valorizaçã;o do 
·café. O .GovernO. assume, outro~im; o .:dompromisso de providenciar 
para que a ii+ie e xportação .do café •constituinuo parte da garantia 
não soffra .embàraço ou imp(lJimento emquanto existir qualquer 
uma das dit.as .. obrigações a resgatar. Se em _ qualqt!er momento . ', ~ 

existir em 'poder do,s Banqueiros, oriunda das véndas io café, uma 
quimtiíl, ·cujo ·.im:por.~açã<_i total fôr, na opiniã-o dos ·banqueiros, 
sl,lff·iciente para, opérar-se .o · resgate das obrigações. em circulação 
e: os ·;i.uros :â' .vencerem-se com 1elação ·a eHas; o producto da ·venda 
do :;:-:i.~ê; .rei·tante ~êi:â. e~tregue ao Governo â medida . que se tornar 

. d~~P:I?~i.~~l l. !; :. w 

Na. ,minUta do contrato a eXJpressão era - nãq a utorizará ___,. e, ·por" 
:anto, Impera tiva. O e'x..Presidente, aliáS, muito bem inspka.do, exigiu a 
mudanÇa da exprei)l'são :t>or esta ·outr;i i·":. 'emprog:a;r Qs seus melhores e~ 

. « . . 
forços.. · 

E' àe lattientii.r : q u~ o ex-iPtesidente nâ~,. tiveS.Se idb além, e exigido '· . -~ . . . 
r~tlraàa .. da' palavra . - quà;lq1,1e'r ·~: que limita. 11J.or demais a ac~ãci do Go-
verno ·~' dâ ·po<lerell' .ia~~s·.::aos ~egociadore~ da' valorização·. S. Ex. fez a 
troca i:for· um fundamento apena;s~ qüe está . exptesso nos seus àrtigos db 
d~fe!!n, .:_ ,: ô ila c()~siitd~ioÍ:Ú!lid~de do c{mtr~ctb. O espírito do jurista; ao 
vropôr a r,n.odj:fiçação, foi o UiiiCo q1te preüominou no mom:ênto porque 8 .. Ex. 
affirma . que. ·n~Q ;podia· .tomar ·o compromisso de nij.o autori3a~; um:~ vez 
que a questão era· ci:a alçada do Congresso . Nacion:il ,' este podia não .parti-
cipar da mesm.a opinião. Aos BanqueiroS não rewug'nau a troca de exv, 
pr~ss~e~~- q~e . na: ·~ssenéia. não ~,l.téra:va o contrato, maximê' quando s~ o):}ri-· 
gava o Gpvl;!rni:i a' empregar "os mefhores esforços". 

Toda a . :gente · s~be qUe se o Governo Federal desautarizar qualque~ 
dperaÇã:o de va\~r\~r ca.fê esta· não logrará. exito. 

Do Congresso, ·.~ã.o . s6 ~u( como em q\Iasi tod'os os ~aizés, , maximêi 
.Dos de · reglmen presidencial ( olJ.tení tudó -com "P'otico esforço" quant(, mais 
o "seu .ll~~lhór esforço'';, c;ordo ' estã. no e~ntrato. ' 

Quem não quizer faZer praça d'e palavras, e sim de factos~ chegará a 
conelusãó que· tal expressão pouco ·alteri l'l essencia do contrato, sob o ponto 
de Yi~~ÇI.. :prático·,, . . ~ '-

0 ~ll. 1-'Áv~mi!s ÓAVA:LÇWNTI: - Peço . :~ V. IDx. me perniitta um aparte •. 
Devemos ter .sempre uma ·,q~üsa e~ ' ;vi~'~·. a maneira por que estava, redi-
gido o contrat'9 nã'o fi)·rtna~a rigorosam€nte uma obrigação· jurídica. Este . 
i! o poJ;ito mais Lmportante. , 

O SR ... ,OCTA\;rb · ':RocHA: ~ Declar·ei muito' lealmentll que o ex-Pres idente. 
da Repubúca tinha ·feite limito bem em não ad~.ittir esta clausula. 
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0 SR. TAVARES ~VA.LCANTI: - E' ·o que tambem penso. 
O .SR. 0CTAV1o RoCHA: ·- Tal mudanç:a de expressão, alÍ'ás louvavelmen-

te feita, porqu~ salvou o decôro do ·p"àdain~~to - em um instrumento la.: . . . . , : 

vrado para fazer effeito no extrange!ro, .~ão nos retirou onus nlgúm 
Devia o ex-Presh:lent~ ter alterado ~ dllUSula 1~á li.ó se.u. t:Cxto; àe. ;modo 

a não deixar dependente da · existencia ãe "·qualquer titillo" em- cii"cul~ 
a compra ãirecta ou indirecta, do café._ se!~'• prévio . C{)nsentimento do co-
mité, dado por escz:ipto . 

A mim .parece ' esse ' o grav-ame maior, :máxirr.é quando att&ntarq'l.os qub 
a clausUla 12•- deve ser enten.didt~. em. combinação.-com a de n. 7, assim re-
~~: . I 

.,.7. A contar do dia primeiro de Outübr()"" de 19:i2 (mil nove. 
centos e ·trinta e dous), inclusive~ o Gaverno ,térâ.· a: faculdad~. 
me:iiante Um .aVlSO prévia de !leis m"zes do cà lei::uÍario; publiCadO, 
pelo menos, em dous diarlos ,de Londres e expirando em Um!!. da~ 
datas fixadas J>ara O pagamento dos juros, de resgatá:- 'O .J?rinC!paí 
da totalidade das ditas obrigàçõeS então em circulaçã.v, 'ao preço 
d& 102 (cento e dons) po1· cento accr~s~idj dos juros vencid!>s'· 

.E' -de conoluior, pois, que o Governo s'ó teria a. faculdade, mediante aviso 
de seis mezes, de resgatar o -principal ou totalidáde das ditas "Obrigações, a 
partir de 1 de Outubro de 1932. . · · '' ' ,; · 

·As outras clausulas conjugadas dão de facto· a oada commissario o dJ. 
reito de contratar o nosso mercado de ca!frê. por 10· annos, •porque bastaria 
reter uma quaiquer das obrigações pa.ra. impedir o . Governo de comprar 
qualquer caf>ê, sem prévio consentimento escripto do· "çom-ité'; · e ao mesmo 
tempo o'brigado ficaria ó Govern~ a empregar o seu melhor esforço no sen-· 
tid~ de evitar a CI"eação de um 'novo- plano de valori7ação. 

·E: logico que o novo plano não poderia ser l,evrudo oa ef~eito, porque 
mesmo S. Paulo, com toda a . sua pujanç!Í, n'ada poderia· fà.zer se o· Governo 
tornasse 'PUblico que estava ~brigado a impedil-o con:t o seu m!Jlhor esforço, 
quanto mais se esse ::pesm-o Governo Federal!, · :respej,tando o. S.eu i:loi:n-promisso 
escripto; empregasse de facto o seu melhor·. esforço. 

O mecanismo par-~ amortizar as obrigações, _cll(jo desap-paieeimerito total 
em. ~ unico meio de n.-;s libertar · do m<O:JlO;p,o-iio' -d~ · ca!fé pela ':fi.rma :oommissa-
ria, está assim '{irescrrp-to na olausula s•: ' 

"6". oA a mortização das ditas obrigaÇões 'effectue.r·-s.e-ha 1Jelo 
modo adiante determinado, mediante· um fundo cumulativo ·de a.mor-
ti:l'ação de' um por ·cento sobr~· o tot~:~Jl da · impóttai:l.ci~ :dominal das 

ditas obrigações. A amortização das ditaS obrigações eoffectuar-se-ha 
por meio de compra de obri-gações, estand,o a cotação ao par ou 
abai;xo do par do~ exclusão dos d-uros ve.i10fdos; quando __ a .cotação 
estiver acima daque1le limite, eUa operar-se-ba por meio de sor· 
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teios . ánnuaes, .Jei•to'l '-e;rh _Londres rio correr do mez de Setembro de 
·miJ nci·vecentos e vinte' ·e tres (li.JlÍ3) .e do mesmo mez de cada um 

. - I . , ' 

d'O.s aJ1.nos ·seguintes ,na bccasião que Íôr determ;i-nada pe.los ban'-
'q'ueir.os. O· sorteio r~a.Jiza":'-se-:J1a· em pr~senÇà de um tabellião pu-
blico, .. cond'or~e a pra~e. adop~da nos sorte·ios dos emprestimos bt·a-
·sU!Jiros'. os· numeJCOS ·oãs· obrigações sorteadas .• serão, pel•os b!!Jlque~
ros, 'p]ibÜca.do:i- em dous jornaes <1e Lon(lre.s e as obrigações sortea-
dàs J)ara .reembÓlso, assim , como os juros a que reS"pectivaniente· ti-
verem dia;:eito nos termos do texto . das ditas obrigações, serão paga- . 
veis_ no_ 'dia; ;primeiro de oútubro que immediatrup.ente se séguir â 
dBJta em. que _' ho~ verem sido sorte~dás as obrigações. Toda e qual-
quer ·obrigação·· resgatad·a pela ·oper~ção do F.undo . de Amortização, 
seja POr 'melo de compre, i3E;lja por sorteio, será immedia'tamen'te ca.n-
c<'Jjj•âda ·Pelos banqueirÓs." ,. 

O Gover,n'o podia comprar as .obrigações • üU et;~pregar o dinheiro da 
venda do mufiê .. nos tl'->DsoUda:d·os inglezes, :inas era necessario que os possui-
dores de taes titu;los <)Uizess~m delles abrir mão·. O pl'oéesso -àbrigatorio de 
amortizaçãd era

1 

o: ·da r~feri•da clausula , 6" ··: Antes da viagem d:o emi."Sario 
do Governo brasHeiro . o Govérn() tinha o clireito de emprega<r o pniducto 
das vendas _do: crufoê na cornpr[!. d-e titulas do emprestimo, que rendem 7 1\'2 %, 
como aHirma o ex-iPre~IdentE), mas o possuidor do ti:tulo po•dia não qU:erPr 
ven'del-o. Dependia de sua exc'lusiva vontade. 

O ex-1Pnisid~nt~ argumenta tambem com o minirno .fixado em 4•53. 500 
saccas,. dizendo que e;;se mh1imo não importa, porque .acima desse minimo. 
pMe vender quanto ciu~ze"';--

Não ê isso que s·e' •comprehénd'e da clausula .2' do contracto suppiementa r . 
~M vou transcrever: 

"z.• O Gov.erno. e. os banqueiràs corrférem, peQo presente in:stru-
mento, p.lenos . podere>' irrevoga v eis ao 'Oomitê para vender, dentro 
de ·cada perlodo ·de :U:oze :rrieze.s, na(! ··éop·o:cas e nos mercados que o 
mesmo Comité a seu juizo ·exclusivo -determinar, quer em hasta pu-
bJi.c•a,_ .quer mediante illjuste.s partieulares :. d) · no mínimo, 4!53. 500 
(quatrocentas e ·Cineoenta c· tires miJ e qui·n'hentas) sa;coos de café, 
e b) um~'··qul;lili(iq_'ade addicio~~lJ de saccas ·<ie éafê que baste rpara pro: 
po·rcioha:r a provisiio a:~ uma quàntia .sufficiente para &cco.rrer ao 
pagamentç - .do.;; juro:> .de um ~m:ro .:ls obo·igações em · c~ii·cuJação e de 
quruesquer quantias pagaveis ·P!Jlo rC'omité, ou a este devi'da13 em 
execução dos·:termos .ÇJ.o presente contrac·to, sendq· ,que o numet~o total 
de saêcas a,· 0ue se --r€ferem as rulineas a e 0 será de ' ora avante, n'o 
presente ·instnul).énto <iesignado ·sob a :denominação "o m;nimo esti-
'PúlB!do·". l<'tca entendido que no caso de vertfica.r-se que a quanti-
drude média · d8 saccas vendidas nos annos anteriores foi superior ao 
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minlmo estLt;JuJado, c:,. Comité terá a fa:q;llcl.ade ·.a, se)! arbitr:o; de res-
tringir as veondaE em .qualqu~r um· ou mais ai>Jt.os seguinte·s, .reduzin-
dcHt~ de uma quantidade d~ sacoa.s igj.!al [i'o' e~cedente das .. vendas 
verificada~ anteriorme-nte sobre o minil:nq estipuna:dó." 

D:z essa clausula que o nuinitm,o é de 45·3 ,1500 saccas· por ·. doze· mezes e 
além disso uma qua.n.tlltro.cle ad.d<i.diDfrwl que !baste 'para ·~oporeion~ a pro-
visão de uma. quantia sufficiente para: ;ccorrer ao pa.~amento' qOs j·u~os· de 
um anno ás obrigações em circulação, etc. 

E accorrenJ4 <J.•O "comi-t(," :o negocio, decbiua,ptâo · ~ü.e tal "comité" tem 
a faculdade ao seu a'T"/iitt~o d~ restringir as vendas ·em q.ualqúer um ou maia 
annos s,eguinte.s, quando a, C[Uàn'tidade .média. ·tenha .\!j:a~ S'UperiO'r ao '1111imAtmo 
est'i1Julailo. 

Portanto, atrúia ao "comité" ·cabia ·~ papel ·:de l~â:o na par.tilha, a elle 
cabendo ·fazer o jogo como méihor entendesse c·onve:nie_nte aos se)]}; i;nteresses, 
Tudo o .inais são ·hy:potheses e' j-ogo .d€ pa!lavtas. 

o )SR. TAVARES CAVALCANTI: -Chamo a attenão ·'qe -v .~ Ex . . pa,ra a inter-
pretação authentida dessa clq,usuloa que se en'conrra. _transcrl•p1:Ja, na. eX'posição 
·do exciPresidente da Repub'lica. 

A interpretação é que issp era apena:s para ~ibertar o Govern·6 ·.d::> obri· 
gação em ·que ficariR. por. muitos annos, ai:Jé se .findar o ·corttraÇ!tO, de dar as 
4·5a in11 saccas, quando · não houvesse mais essa •quantidade de café : , 

E' -o que ·eStá expresso ·na dausu1a. 
O SR. >ÜCTAvío RocHA: - O que está escripto na clausuia ·é que se venda 

mais sa.ccas que no Hnn'o a;nteriür; ·o "Comité'' podia reduzir a 453.000 no 
an·no po.steriQr. 

O !SR. TAVAREJS CAVALCAN~: - Isso, apenas, pam não ohrigar o 'Governo 
a fornecer mais café que aqu~llé que .existisse no ·f•st(lok". 

O SR. NAPOLEÃO GoMEs: - A conjugação do contradto •prlncipall cQm. o 
addicional tni,Ji.s1forma, neste, o mínimo de 4153'. 000· sacOO.S realmente n'o ma· 
ximo, desde .o momento em que ·se dieterminou '·que,' ·qua;:iido fossem vendidas 
maior.es quantidades, .di. um anno 'CHl nos 'anno.s seguiilteá;i o· "ICoiD.ité" po~ si 
mesmo a-·estTJngiria: a :venda naquelle anno, então s.6 em :relaÇ!Uo a eá'se, como 
descohtando o excesso· •nos ar.no.s' ·anteriores. Asll'im sen·do, d mínimo, foi no 
contrBJcto add.icion.á.l, tran~ormad:o· em m<J.ximo. 

O SR. ÜCTAVIo RocHA: -E' o que es~ escripto. 
0 SR. TAVARES . CAVAlCANTI: -'- A interpr.etação dada pela:s partes é aU· 

.thentica. 
0 SR. NAPOLEÃo Go:i.ms: - .kliás direi q11é todas e8sas resti-icçÕes •para a 

nossa val!orização sã'3 mui:to plausíveis, 1JOrque as outras valorizàções só têm 

sido desastradas. . .. 
O ·SR. OCTAVIo R!}CHA: - Eis ahi, .Sr·. ·:P.résidente, as con'cluS'OO.s· a retirar 

do eX'ame .cio. dontracto em 'bôa hora enviado á Camrura dos Dep'utados por 
eópia. 
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Reconhecendp •. embora, :por devei de· probida-de, a bõa .fé da exposiçãO do 
ex"Pres.idente; forçoso .:é'· con.cl·uk que o emprestimo de •9. 000.000 de' libras 
para a valo.I"izaÇão elo· café foi feito de modo altamente prejudicial á eco-
nomia dà BrasU, .porque dizer .orlo~\ é dizer balança cómmercral do paiz. 

·Dava,. de fa-cto, um monopolio por dez ~tnnbs do nosso prin'dpwl pt·odlicto 
de expol'taçã.o. 

Fico, 'POis; com a c_Jeposição do Sr. Pres1dente da RepuhHéa, .que não :foi 
destruída em sua. ·essencia pela resposta do ex-tPresidente. 

o Ohe:fe da: Naçã.') fallo'u a verdade e p.-es~u um serviço ao Brasil re-
novando esse ~O'ntrac f•o , '·como o fez; e nos Hbertanto do "controle'" d·o pil'in-
cipaJ proilucto- de nos:oa exportação. 

, Não queu-o, -a;bso'lqta mente; lrrit[l)r o deb.:ute, que deve ser trava;do . rto 
\erreno da rn<tiS comnle.ta ~e:r;-enida:de , r·espeitando os h•ornens pubNco:s e sua.~ 

intenções, P:t[I)S dartdo ·coo.a um a sua opinião como melhor, entender, .fóra 
1 . . . 

do terreno parudat:fo, que •aqui não pôd~, nem dev.e _ser. invoca do. 
Quanto á 1e1ra de 4 . QOO •. 000. de libras as .informações são laconicas . 
.A!penas ·esclarecem um pon'ti:i: ·eJla fOi ' emittidá a 30 de Outubro de 1922, 

quinze dia..'> ~1?-t.es da ·:posse. -do· Gov·enw novo · pa·ra: regularizar operações fei-
tas até então contra ,o .Governo ·e o -Ba~9·o do Brasil. O Governo actual pa-
gou-a na. data c].o· vencimento. 

Não <'i bas;tante pa.ra·.,que pos.sa rp.os di.scutk este caso. Não sabemos quaee 
a.s opero.çÕ!es regulariza da s. 

•remos·, a ssim, oo.tisfeito a · N!l:(; ã,~ . Bra;si.leira., permittin'do. que t o-d·a · a geJ;J,te 
soubesse 0 que f.oi o "t,imtracto de .9.000:000 de lib-ras, até hontem encerra d-o 
nos segr(Ji).Qs de Estado. ·quando desdE:' Iogo diwia estaJ!" no conhecimento P•c 
blico, evlOO.ndo supposiÇões, e !JPiniões b ;J.,S:eooas apenas. em inforima ções, nem 
sempre precisas e vert.aJdeira,s. 

Sobre, ,ena ftca-.ahl. a riünha -oi?fnião. CMwLto bem; mwito bem.) 
Artigo a que se refere o orador: 

O .EMJ,>RESTIMO DE· 9. 000 . 000 

I~stão satli sfe itos, ·na . .sua c:uri.osidwde malsã . os laldV'E•rsa r:ios· do Sr . Ep:" 
tacio Pessoo, que requererrun ao Gov•ellno informaçõr~s- referentes ao -em-
pr<estimo <te 9. 0.00 . 000 -e'sterlinos , contra-hido p·elo e x-Preslidenté da R epublica 
pam atendJe!r ás opel!'ações · d'a valorização no . café . O contracto fo! hontem 
publicado. e da sua .leitmr[l), âlém do que _já Vieiu a dliscussão, naida realllta. 
que se J:lrest€ a ,explorações deprimentes do Governo tra..nsa.cto. SomO~>' dos 
que, . ft e..~e o .primei·rb ni.ome'nto, .julgavam des'D'eoesSa.ria a niscussão travada 
entre o jornal. do CO'Jn~nero;;o, o 'ex-:presidente da Repubiica e o Sr. Ministro 
da Faze.ndá.. ~ssim pensavamo:<. tend.o oem V>i'S tia q;re, si de um la;do, ," na 
melh or das hypotheses, as .questõe~ l•evantada s concorriam para e.Judãtar 
uma contiqversia . em que o prop.rio paiz éra grandlemente .mt~ressado, do 
mtJsmo mrto que a re'pu.ta ção das pessoas aa·ro1adas no incidente , de, outil'o 
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lado, poder:am ac,anretar diff.iculdaJdes ' para ·()3 -n-egociaS. f. c."?llr:'·Sei~os . Tal ver. 
creassem duvidlas, :gualmen.te, não só ' aceraa da lo'sura de -processos Hd.mi-
nistrativos do Governo Bra.sileiro, como tambem sobre a pr~hida·O.e dos nos-
sos banq-ue!l!'os na Inglaterra 1e dos que com elles se a.~'sociara:m, para v.!r 
ao· encontro das nossas solicitações de diTJ:tieiro, em um momento de im-
.p'Or.tanci.a d-ed,siva. .Salbemos !como· _,s., ·nwvrlm(<mta;rn as ór.>posiç·õ~ nesta 
terra, e não Sendo . ·dO S~U habito dete~·-se ante cons!\dera~ãO: alguma, dBsde 
que estéjarn em jogo interesses de. ·popularidade ·nfer:or, tlnhamos a cer-
teza de ' que os n1'ais tortuos'Os àleives seri;un urd!dos em torno· ele 11m caso. 
que. bem deveria ser escla,ecido sem -detlcabidos exagg·&rrn.. 

Apezar .àle •explorações tendenci-osas, o q·ue ficou provado é ele molde h 

oontentn.r o ·publiro ev:denc'·ando ·que si maill não se 0bte\:e, -isso foi devido 
á opportuniqad'EO .pou.::o !avorave1 á . realização de n'lgocio tãÕ a vultâdo. A 
cor:responden~ft trooada entr:e o honrado ex-l\!(i:nistr~ .dia ,Fazenda e o ré!lre-
senta:nte do Governo Brasileiro, em Londres, dá do facto u:na .prova ma:nl-
festa. ]!~o .não quer dizer qu~ o con.tracto !kmaqo; após a troca da coms-
pondenc!a em tq·uestão, se. àcomodasse .de todo a um ponto· de V>ista. amJ)Ia-
mente satisfactori-o para. o dsedobra=ento da a çtua:ção do Governo. 'Lá ficA· 
ra depencl·endo· a compra e a vend,a .do etoclc da fDI!'ID8;Hc1iade ess~mc,iai. do 
bencplaclto do " comitê" creado ·por consenso 1~1utuo elas partes; e o certo 
é ique, por mais curial que se a;presentasf;le a hy:P,othe>:c il!e permittir esse 
!u comd<tê" v"nda;s super! or-es ao ml.nim-o e·stàbe~ecidio em p~coi)orção aos dez 
annos regu~aT'CS de escoamento das obr<igações e comprom!ssos do empres-
dmo, nada 'autoriza a gara.ntir que, em ·dad.a circumstanci.a, ~o mesmo' "coml• 
té" deixasse de exigir inte'iro .l'e."'peito â. letra r<Lg±da do co:i;J.tracto. llJs!JLn 
elle com'' plenos pO.àieres ;:rl'evoga;veis" para tanto, ·e tpdos sabemos como esses 
poderes· costumam_ ser utilizados. Munido de tal com!ietencia:, .p·odia. eJ.ee por-
mover a venda, dentro d.e cada .período de ooze \II),ezes. naA é pocas e nos mer. 
cados detsrmi.nados ,por ·"exclusivo juizo seu" de 

a) no <lll.Ínimo, 453. 000 saccas die ca!é·. e 
11) uma qu:a:ntiàlad·e a,ddicional de sa<'oo.s.. l:la!1-tante pa.ra P.t OPOrownar • 

provlSão de uma quantia. precisa o pagamentó ·dÍe juros ··de· =.mio das ol!ri· 
ga.ções em cireulação. de quaesquer quaiJJt'as pe,gave;s pE)lo ".com.ité" ou 1 

elle ·dev}das em e:x'ecuçào dos termos do contraicto. : 
C.ons jgnou-se, tambem que, "no caso de ·se, ve~:fi~·9.r que a L'JLtl nl i ~ l! 

méàla, -de .saccas v-endidas. nos annos · ant-er:! ove~.· era S\J.Per'oi.-. ao. mínimo .,.._ 
_tipulado, o "comHé" · tcrja facu.i-daàie, 13. seu arbi<br.:o. de restringir as v~Dil ' 

r,.m qualquer um ou mais annos segu'l'Iltes, ·.reduzindo-as de uma rt U~TJ iti:!M 
de saccas igual ao exced·ente das "Vendas. ver'f!c'l>àJas 'runterlorment:e sobre 
mí-nimo estipul'a~o." Convêm ll'epetir que eSse mi-ruimo era.IIl as 453.000 '31'1:1! 

aciiJl'a citadas e ·cor.respondientes a um. ·l'tecimo do etonk .do Governo em p!'t' 
po.rção justa com .os dez oa.nnos d'o serviÇo do .emrn'es~l,ffio. A ('it'l'um~tn·· 
(!ir, tem 1-:gaçã.o immedlata com a outra clausula do contract0 detEI rllnnrl' ' 
-da applicação do capital apurado naa venàJa.s ·E· .eorriopl!'as e do re,sgate da ~ pl'-
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r~çãb; :e ''€hJ. toi_-no.~:~.'l;'(quàl gravitou tambem grand:e par:e ·· d3. po!emica . C.'et-
~o, ~ ' (}~~e;t;J;J.~·~-.l>rl.~;~lp ' p~oc:u~ltlia · a plainJal" as co)lsa:;~, de SOrte que, apt~A 
dt. -decor·M(LOfii,"Os . d-ez :·annos, mencionados no ·contracto, pu.dess·~mos Jiquld.at· 
üS cci-i:i'i,P~~~!iss;~ ·:~~t1.~; Íl:ssunüc1qs~ A v:ercllade, entretanto, é q~e ruquell<J - J.ns-
n·ument:~ , ]ui~fiFco .' ~i;{o·~ - o :-seu niE\canlsmo nas vendas -do minimo, "qu~: de-
v<>rão h,p,r6vJ.Sl~Íi:Í:i: • ·()i_ fundos IlÉH~ssariQs . ]Ki.ffi a amori.ização das cfitis obrl-
gaçõés'( ~li.~.din9-~ ' ~- ~~fras rup~nàa ;para a ~·p-rgvdsã;o -~~ssa:ria a. assegu~a.t· 
o pagaanentô :do JUr;; de um 4nn;; sÇbre ·as ~l:J<r-gações .em circulaÇã.0 a quaes-
quer qua:~:tiks:.-~agay~bis .P€1i&! "~~~ité" ou devidas a ·~to''. 
ven· cia!> .. -a:s:·:~;Jê ;e: o.· reS,g~t~ do eirnprestlJ,no s~ combinam fm·çosament.e em tor-

-n" élaq~<:<i.ie:.:.~;c'ié~· :~~in6·~ o quC, nlio ~sêapoÜ á ·acutdalde .éJie \r:lsã.ó do a.ctuaJ 
Goverr\o cla :;t{~ii,JQlicia. p~:ffi.·o •:f'i.rii ode desp-ender .esforç;.os ·Pml obter ~odif!ca.çõe.'> 
1endeJ?'tés ,a :. p~e.p~fdri6~/'r),~s llJ~na liber~de ·de ac~ão. · · -

Liv,fe'f.'t'-d~ :;~ss;·vé· ~ · _.dt] ~~i~as ··d'e su ccess:o, _TJO.t'-irentúra ·sohrévindas nos PJ'l-

inc·iros- mpmeptos -.:e ,cer:f_<:>s ;~!!- ·segu;•ança_ do negocio; os lranq·u.eí:ros accordaram 
em con-~ed'e,·'· n,_OS- ·as ... faC:íl~dacje.s: arcânç'adà:s peJO. emissal·io do Sr. Ministro éla . \ - . ·- . '- ' •:. . - ._ ·. . . . ' . . ... : ; ~ . . . ' . 
.F'azen_tl~;.~ .r}as ti1oCiifiisaç:ões, ld~ QU;e o G~v,erno se tem a'];>r<iveitado, a p-onto o .. 
:ia h~:V~~- )f~.ás; l:<.[{údaào e. 9peraÇão, com o producto ~€ uma continuad~. 
v.e·uda · d.é, ~:; ap.pÚcaqo rio · ~-esiai;e . ·-dos 1itutlos. Podia faz~l-o antes; p.or 

. acaso ? : Ponú?\·_~o·. e~ duvida, 'v;is.t~ · cdmo pre~crevia:-. o eontra:Cto .que,. emquan-
:tu ex!st:-~s-é - eni ,cir.cuJÉ,,<::!i-ó ·.qua:lqiler .a,rus -obrigaÇões dó .em-p.restimo, o Gover, 
1,1 nã6 co~Úra;~l·~ . dlr e('.~l" . o~ ~rid'~;éc~rn-e'~ts, " s~m '•o Pr-êv·!O< c~nhecimento d~ 

'. eom1té;', :Ô:~~p: ·p·ÓJ.t _esc.d,pt~ , quàlquer. Câfe-, "\ isso p.ar'él. que nen•huma. . venda 
s~ eff~Ctil~&S.e ·em d~triin.e,p.t~ . d'o stock que servia de ga[ant.iq. ao emprestl.-
rno. B~j ~';. :jnclei:i·e~,!f~n'1i~i;:ti~,rtf; de ·qui'\J1qu~r inil.iHincia ~strainha, p·odlelffi S€L' 

realiz,;.li~~ · qu~Àt~~ · koin.ti/as' - ~tl .torn~rn · neceso;at•ia~ lt 'vaior~Úçãó ·ao ,produc 
eln, hii.~,;i,~~ · ~~~D:~s :.:~;.i~s·ttiÇção ·a:e, ,.: só ser -p-osto .á venda um n<>vo stoak 
depois -de lliq ui<).ajdos OJ;J comp['omissos dos 9.000.'000 ~-terlinos. Assim, au-
tonmtjca:inellt~ :o ~p~~~ 'esi:rl a: _ve,f--se li'Vlr~ ,de uma .consid•eravel responsabilidade 
f n!!Jl cé,'í-~;,.-.emqu~to--'-~ .. \jY.~enct'o .á ·c'ontínu :·dàde da acc;;ã~ - valo-rizadora do 
produqJ;q(;~r~ ~~c~~sa.Me: :~-~~: re ,'fiz:essém taes rrwdiflicaÇões, com força. jun-
dica sutt'•.ci~p:te(';lÍiÍn ;cl(l· sce . prevenirem :voss'veis s étuações _c:L& 6onWeto en.t::·e 
·"" nosso~, -~-. d~>iht'eil.e~~oo' lt,ihe/ o.s:'. ' 

Qu:;~;~,o a o,e i ituroif, :~·:b'~ni · vei--dà~e. que :J:: t é.:nden'caa. de quem vive dos n.., .. 
goctor-; ii?:; ·. ~~~sa·: :e ·,poss;u.e· ãirirlelih: e~pregaclio nelles, s~ m a-nifesta çuas! HÊm!-

;m. qua:~'çt~.; hq oa.~;b -~~~ ~.J'ità: ['azão de. força IY;19.iO[', peÍo dee•e•jo !le os pa.~
sar adeante<,'i c()i:rr i :o,. ~a#lmo: ,-de ag-io que possam da<< Mas, quan9-o -s~ tem 
~m mão..~ :pap·eu, :de• gw~nt'a . t~o ;for:iie ,como os dÇ e.~Pre~timo de 9. ()QO .000 .• 
nu~!, ma1s -·•n.atbràl. :c1·6' ~ue · pe·~~necer na prop•rledad·e ·dell~s assegur-a,ndo 
1Jm juro' oer,to h o ·. -ma.!o:r' prai~ :de~ej itv-el. Ora, o . capita l a se~ u;tilizado n ,t 
acqulsiçãó: des.sa.IS oprigaçõés derJvaria -d'o p rcip,rto mecan:smo d<> emprest--rr\0 
apoiado. qú~~--~~e fô~ ~~s _:Vend:a.s . do c~ê .· Logo., não se~'da; .para estra,nha;. 
·q)le uma 'prévia :decisão do •;cQmité" ac'in1a · menciona.do !'_mitasse aquella !< 
vendas, pelo· t'~m;p'ér contra-c'tual, ao n:i1ri imo e~tabele~jdo. ist o é. ao dJCimo do 



-754-

llt0 ck, no lntuino de que, durante d-ez flnnos, c~ntiriu:tssim:ws ad.afr:ctos aos 
termos do corttra.cto ou ·por .outra, irre!ra~velment-: li. .mercê ·de v~ntade 
contrarias e , iinpe1itivas -d'e ·u.ma. i.mpre scindivel liberdade de in:d.vimentos. 
Nessa hy}lloth.ese, o contracto s.eria lesivo â. . Nação. 

Admlttll·mos, com'o o 81·. Eplta-c:o Pe~;sOa, qtie as modi.fiaações em ques-
tão talvez disp-ensassem a enviatura_ de um emissario especiaJ· B Londr~s . Sl 
o contracto lfõra ajustado ·entre o Gover11;p ·e os banquei•ro5 !nglezes. tambem 
podiam sel-o as oalteraçõ~s propo.stas . Si é ·certo, pnrêm, que ;;~ 'llx.p.erienc: ~ 

seria de tentar, não menos verdad~eiro é que um enviado· t;special. qevià:ament,, 
autorizado a. deliberar .e a fallar qe vlva yoz, seguro das causas, ··nazões e 
ef':llei'tos do nE;!gocio, servir:a de mOdo i·nfinita.ménte mel<hor ~t·: fins tid~ 
em Vista ,abrevoian .do · conclusões necessarila>'JD.e l'l te p(Otela,qas em ·VÍ;Í'tUde da~ 
commnm!cações -e· r-ec.ur;ca~.õ.es telegra,pihica s. ;Floi ·o que dt; rest.ô a conteceu 
e aJnda bem, pÓd-endo hoje em dia ~ Gov~rnó e~onerado de ce:rtós ;~ill).p.ed!men
tos, liquidar o emprestimo ode 9.0oo :ooo tanto !J.Uanto 0 p ermittam os re-

. . . I . 
CUI1SOS naOIO;llaJes. 

De\'6-SE>, .pois, a.os Srs. Arthur ~rnardes e Sampa io Vida!, u.ma. inicià-
tiva de fecundos pe,ra 0 patz,. atti:ngJndq o seu ,. t.enn.o. em codições de ex!u. 
flwg.ra.nte, por·qua:n'to com a indepen<1enc:oa dé d,ecdsões .. que nós ,Proporciono» 
collocou o Gi>verno â; vqntade para liqu Ldlaç~o· immediata de todos, virtui!i· 
mente tooos, os compromissos contrahlil.os na elatiraçii,o -do contracto .primitív9 

Póde-se lisamente OQnteseaà-o, e é de· jUstiça -que se o· faça, sem _r;enhum In, 
t-uito de malsina.r a condiicta de •Sr. Epitacio Pe!!~ôa. A v.erdade Impõe-se, 
e proclamai-à nunca é de mais, 

(Da Ga-zeta àe Noticiq.-s) d·e 2-lÍ-92';! . ) 

A.INDA O CONTRACTO DI) EMPREis<t'lM:~ 

( De O PiJ;itz: de 1 c1e novembro de 1923). 
'Estamo~ convenc.íd:os .d., queoGovern~ riã.t. c;,tern!za.r&.- a. ttl~ussãu em 

torno d·o contracto' 'do emprestimo dE' nove milhÕes 'POr maior que seja • . . . ' , 
importancia do .assumpto. 

Em duas varias af'f!cirisas do Min 'stei·io da ~a.zênda, o Governo deu ~ 
informações qu.e- julgou convenientes , pa,ra esclar-ecer os pon,tos -cap)taes sobr, 
a 'referida operaçfw. sem de nenhum m.odo '_pensar em ma:rtter i})oj:emica, tunc• 
ção que não ~he compe~e, mas que ê da alça~ dos que n 0 Pf(i~entQ, o~ 

na impr1lnsa., discutem os act<;JS· publicos, considera.nqo o ernpresUmo um ti-
tulC> dE> gJ.Or:a para os ,negoc:adores , na admruábr~ção transada, ou comb 
uma operação que .não foi negocià.dà com as· devidas ca utela.b, o que c>brigoli 
o nov0 Gov€ol'no á abrir nQva& negociações com os banque!ros, para Jioor· 
tar-se de ob rigações que ·reimta:va lesivas do inter-esse bt"'<tBileírp. 

o PcblZ, embora reconheÇa a opport.unidade do emprest1mo realizado para 
l3var cabo o plano de· valorização do ca.i'ê e faga justiça aos _.Pil-trroUeos· e~· 
forços dos seus negociadores, .estâ. convencido de que era. indispensa.vel ten-
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-:tar as mocli.tloa~::ões do contracto, ttue !oram confiadas a um emissarlo en· 
·vlad_o 1i. Europa, -cujo; missão. com grandl) ut!lidade- para os interesses na-
donaes. fol ~oroaé1a ® mais comnleto exíto. 

A longa l!"êpllca doem'nente Rr. Dr. Epitacio Pessõa, hontem publicada 
.na Gazetilho do Jornàz do C rrm:mcrci·"· não ~onseguiu moá"foica.r ess,. nossa 
convicção; ·não em relação a. d'et·~lhes dE> secunda~·ia i-mpo~·tancia, mas nos 
pontW1 tun damentae!!! .llf.. d-Iscussão,' unlcos que merecem ser lealmente es-
cla recid~s .. 

Para que -o SSl>Lri•t<;> publiloo não seje." vlctlma de corufusões, pela ó!siler-
oS.'i.o de a:rgum·e"(l'tos e <le arguições •sem i.mpm,t:anc~ .• - limitamos a discuss-ão, 
<'orno o fez . o &r. Ih'. EpÍ'ti:IJCiu PessOa, a.os· <lous UllbÍJCos pon1oOs que S. Ex. 
Jrizou e que d.e facto são os -unicos que lllel"eçem a'btençâo e que convem <tor-
nar bem ola.l'IOS':. 

·da 

Esses d-OUS pontos. em qu.e S. Ex. c·onsu bsta,ncia toc1a a UQ'gumen.taçâo 
G-azetilha. de hontem, são os seguinte..'S : 

1.• Pelo contrato primitivo. o Gpverno era livre de intervir no 
mercado pacr-a ·daf.ernàleJ' o ,oa•üé, Ulma V>ez •que se •suj-eitoaJS.~·e ·á tnesma 
col)-dJ!ção aCIC'eiu\. •pel•o emissa,t•io .ci.o Governo a,ctua.l. ist•o é, .desde que 
f.e obr.!:gasse a não vende-r o novo . stocl.: -~enão depois c:e J.iquddrul"o o do 
emprestimci. 

2.• [p-elo .con~rnto p.riri:ütivo, o G0verno era livre de .resgatar o 
emprestimo. de!!de o :momento que q.uiz.&.se . 

::\'ão temoS a menm' hesitação em contesta~· positivamente taes aff!Tma· 
-çõe~. 

::\'ão · é facü · dem.on.str.ar o eqU:i·v-oco ·~m qU:e la.bora -o ex-P.re,sidente da 
RepublJ.ca; tão bl'ilhanie e habil 'é a sua a.rgumentaçâo que .não .pôde deixar 
·de impressio.na ;r os Que a lerem sem o cuidado ·i.rudds·vensUJvel â. rul1(l.lyse deste 
g-enero de ·ope!·ações lf.Lnahcei·~s·. 

S, Ex. ata<;a C'e f.rent.e o .popto que quer eludd:ar, ·mediu.nte esta posi-
tiva e precisa interroga ção: O que obteve o Gov.erno m.'"l.ndando um seu de-
Jegado ~ntabolar negocia~Õe~ p{u.a a m~di!ficação do .contrato ? 

E' S . Ex. mesmo _quem s:e en>CÚq·reg.à. ele da,r a resposta, onestes te1:mos: 

!'Dil-o a .no.ta, do Mlinistel'itJ da F a zenda que aqui tro.nscrev o li-
teralmente : Conseguiu "levantar a prohi-bição co.nsta.nte da clau-
sula: 12• e 4• dá o~rigação gei·ai, :ficando o Governo liv:re de intervir 
no mercado de caflé ·pa·ro. delfeilldel-o, apenas com. a restric;çá<l de não 
·venrler o novo "stocl.:" que 1lOr'l'ent1wa tonna.sse SEKÃo .DEPOIS DE LI-

QUIDADO Ç>' "STOCK" DO CONTRACTO . DE 0 MILHÕES". 

::VIas ·qual a differen~~ substanc!al entre uma cousa e outra? 

I, 
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.. ·o , intuito &1. ._alausula 1 1~"·. era -evJ!tar -q;ue o :·Goyer.np,.., qomprando. 
-e v6ndendo· .Jivoremen<te c:rifé, pÚd.esse PrúVO.caJl"· . llliOS • preçoe do mer-
<'.a-do osciHações prej•udiüiaês -ajl' stock a;etuaa .e,. exmse·g.uinterne.nte, ;,c,. 

C:i:reito d{I.S 'ba.Illq•ueiros ; desde qUe ·o . Govet'!Ilo ~ .. <)!}ri~ a não. 
vender' õ -•novi:> café .·e:omr•1'aJdlo "sendio ·· ãe']Yois ·àe líquúllldo · o " ·a:tock" 
do rfont••acto clie ·nove 11).i/.hõe8", ~·claro ·eomo a luz do sol .qut: nen-
hU'Ina razãJo ma.Ja subs-is-tia para: · •ql:lJe. lhe f-o-ss•e ·r.ectJ.sa.do < .. (!) ass~ntl-

Inbrrto do Comité. " ... 
l, '• I' 

Pe-rdôe-me · o i!l•l1tls~n! !Dr. Elpita.cio . Pelas cond<iç~s am:t.e.ri101:es á ·intel· 
venção d·o· emds&'trlio,. o Go.V'.ér.nÓ· :rrão ·Podiiá compra:r c:fLfé·· '•&e'ffi: a autorização. 
p:ar·•·escri.pto. õo· Co:n!.Ué, e a çlausula: U · d:ci contraéto ~ su.pp!ementa:r com~> 

S .. Ex. é ' o pr-opri.o a decla-rwr, coruferiu a facul-da<'L\;· .• para v.el'ldier :54,3. 500 8ac-
ca.s -por a.nn.o, e:x.ill:icando ~li·nda 8. Ex. que essa; era a de terrniila.ção do lp.l-
nimo e .não do maximo, sem dizer, ••j)•Orém, •que à !1-xação desse · ':rnaxtúio ti -
cava a criterio exclusivo c o Comi.t~. 

Depois (}as müruiica.ÇÕes ido f elm<Ssá rio, · o dóvoerim ifl~; li\'!ie e.e comprar 
café; como e quando quiier; e qu;,~tô a. venda s só. ;Í:lOder'á reaJ1zal-as l~epois 
d~ uhui~o ''o stock do conti.-ató 'd.e 'nove mi1·~õ~s. 

1Como é posslvel çonsiàer a r ·ocom'o uma mêr~ questão· de . tó'rma as modi-
fiO<tções obtidái! pelo Gov~rno 1 actu{Ll, qUá!IlÚl a .nterl.orn[entk ell<: rião pod:t:c 

compra~· uma. sacc-a de -café ·sent li-'uNwizaçcio por esdipto do Càmité e, qoon,-
to ás ven-dns d-o stock ein po&m• dolf prestani:l.sk\t':, -Ê!stavll; presn ás <:ondições, 
da C'lausula que determina -uma ven.C:a. ·mínima tle 543.500 saccas a.nnudmen-
te, e ' •deixa:va. ao éritérlo ·e ás coilveniiendas e'Xcd'USÍ_v'as'' do' ObnÍ._itê ;moo.ter ffise· 
mi-ni.mo, durante dez a.nnos, .a seu arbitrio ? 

:Depoi·s' ' U!.s nbvás n e.g-oclaçõ:es do D1'·. ;Numa de' OJiveiia:; o.s bli.rtqu.eit·os 
convieram .em prolll()ver ·a J.iqui:d'ação totaí ~p: stock e:X.i~i:en,ote : .ci que se está 
íazen~o, etn ,'[l!rbpm·Çôes •ta.es tJ.u.e )á: f .. ràm venoo'd:ós ~ 'éh:l doÓ~s ··terços dG 
orufé deposíta'd:o .pa.ra ~ara:n-tía da operação dos· nov.e n\IHhões· de' libras. 

lParà. su•stentaT o .seu 'pbníto d'e v.Lssta:, o Dr·. Épi:tacio arllmi•tte um equivoo9· 
por !parte· .do' 'Ministro da Fazen·ca:, i:~látiv~ ã · i~terprétação .(J.a clausula 'i',. 
re('ligida nestes tennds ~ ' ' 1 • 1 1 • • . . . ' . 

"O Gov.enn<~ terlâ a fa!CtiJdade de resga ta.,· o Íl.I'imcipal dia -t()talida.de <~~rs· 

~itas obrig'?.ções! então elll, ci.rculaçâ;o (ietq .é, de90I".f:ÍCOS, dez e.nno.:~) W preçc> 
de. 10~ pqr cento. " 

Mas esta clausula '-'- ··diz S. Ex: - refer-e-se ao . resgate Obrikatorio, s~m· 
IOJ.ri'Vim· o Governo ê~ d·1reii•to de,. log.Q no <tia lmme'dda.to ao ' da assignatu-w dó· 
contrato, pot:-er adqui.rir, a.o • 1J1·eço ~o 1ner~C14-ci, tod!JS .. os·: 'titulo·s do·emprestimo-· 

Não ha. duV'ida quoe assim é, pois esse· (}iiorelito d'El' resgatar ~ ti.tulos de 
um e'mpresbímo, '(leW. COffioJ>l''G. deUes em bolea., ,p,eJa cota.;:ão do mercaclo. e.<;tk 
tacitamente reconhecido em todos os. c.ontratos do emp~s.timo e indepen-; 
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dentii·'-' Q.â: ~\:pi,}~~:~--bà•nque1Too, bastanrl<J,. pa,ra Cl-11.~ is:;;:o ;possa ser fei<to, qub 
o Go~r;nt:',!;iti~:P·l:i~~- ;d_~ - r:ecurs.;~ p-aii:a 'I"ea11zà.t· ease..:;i cbinpra~. 

quei~~:~~~;~:~~~u;;~:~~~~;~~~:a~:ve~::~:ed~17a~:~:d:0:~~·;:a::~:. 
desde ,{} ue. ~-P_éió:'J>'e.~ -.-~ori:tt:a~?~. eJ.I es •não : ~~ obri,gavam nem _tinh?-m -interesse 
~Itl veil46~::~~~~~:!):i\l ';q-iie: :;t.43 .5 9 0 -::'S@qp~~ •PO•r run1nc,, -c'ientro dio p~ruodú )le dez. 

a.n.P:O~~/?. I. :·~ ~ . .. ~ \:)/''~~:.- ,·;: .:;~ . • ~~~ > ·: . ... ·. 
H&t --d'e'•:corivh· o ,Sr--'hD-r·.,'rE:r;ntácio Pessoa ero •que a· ·int.erv.en~ão 'do ernis- . 

sal,'i<J: edv~iadb .á ·EÚt:;pa ,·.~;-~; :ip~;~-_,~n~s. ; a-va~~ge~; c;e_ IÍ~ta:r 6 Governo 
,do. B~·asJi · <::a: o:J:Ít;lga2io d~ ~ã(o•:épmP,í:&t; · uina sacoo. -i1,e calf~ sem autoriz.~.ç,ifu;,_ .. . : . '··' .. ,.._' .· . ' •,.·., ....... · . . ···. . . 
p10Í' eSCT.'1pto ;~.(comLte, e: : ~111 '; im~)ÓsiilJã.f•idOOe _ em qUJe- -e~va. de .prect.pilta;r a 
liquf~\;f:9:.:f)df<;:~,t!?c~,, dwdó _ el'n :g~rítia; lfusc1e q;ue à~ l}:aJJJqwe1ros não ,t]nha.m 
atisuÍ'nii(q ~óiili:Í'o'' c(;mp-rorn.isso :àléi:n :!l~ venda -.de ·54:3 .J.iOO sa-cce.s •por ~no, 
isto ;.ê,:· ~.::~~eclso :~:i;r'J;:_6 ser\iiço;:êl.Ei: j.\iri:is" e clesvezas ·áo <e.qni_;mto'. 
. ~-~--: .".j. '~ .. : . .. : ...... -....• ;.-· ~·-. ~-~-F.. -: .". ·'~ ~~ .. : . . . . . -- • , . . -

(;\ _fay'~0.·:~o .c:t;n·:. -•, ID_p·i~-Q .P~ <i!f~~-nm:r que 11ao .ha,vt·a l'=ao pàJ.·ci. que _o, 
com#(s~: - ~l~d·~~~~~~)'K~ :: #i:04Jíi~9c\es p~XJ.p!ootas ·pelo. Dr. Núma de Oliveim, 
em -~-Ô~ d,t,: G-~-véii'no-: b~~si-l~h:ci. :·pprqu-e e&sas mod:iificações não mod!iticavam. 

-~--~ ' .. 1 -~ :.:'<- " '·-. -.... ~--·· .. ,;· _ :,·--~----. ' ... - . . ... 
Gubst.incd::üitJ:ern'te-'..._~-. gai'anti.a : diO_ ·E;lmp;tiestiirno, nãq prova de n1odo algum a 
inuti!l:iQ.~'de d~t ' 'via~~m ·á . 'Eu.r(;p~-'&;' iirii ' ~nÍ'Lssicí-io C:;o Go.ver.no. s-e~·vLnclo es~a 

~:; •- 'I: :'~ _/,· · :· . • ·'~ \ . •, ., ,.:: . ;_ '·'·; ". :;_ ;" •. •:.~: ., ·,· t' _'\.,,; · • • • . . .. • , 

af-fi"i;n'aÇ~q,:~ ·quan.q;o\ ;n)il-1'itp , .l~~;''P-I10Yat~ _qu~ os -negocia.dotoes ;~d•o .erii•tl<res;timo. 

~,:~,~W~t.~~;.~~f~:!2t:~~~;:~.::;tz~':~-~<Ldee~e::;:; q~:e a::~; 
quei:r('l;~;: i&g,ili:r);p;ó,;i;\,; éi.P.Ílr\'i ã6 -de S. ' Ex. r).ão _ti-vemm _ ddf;J'Jicu M:ade <Jn'I ·-a,b.f.ir mão• 
clel~;;_ - .;,tt~t)d~;1'éfci ·· ;:Jtóm-1Hament'e à'os ;iles~5-osi:lo d~leg~Úd~- Govemo Jir~ileir~, 
ap~~~ 'e~p·o~t0~ · oii'niot'i;·ÓS : 1,)6-dero~~ · ·~Úe j~~!fió~VaJIII ~ pedido d.e&SRS mo-
dilficd~Õ~$ ' nb '' .~ónkato , e a~ -.6~~~~n;~~ncias _q~e da-hi resl~ltava,m par"' os ' i.n-
ter~?;·~~s :··~i:n .. ri:sif~;os .. :. . '-~ -~. ~ . · · 

. ~-;_ -'d~ j~qi;a :~~on-li.e_Q~r- que , ps ~egocia.dares q_ ue. ~U.ic1aJlm~lite reaHz~>•m 
A uP.~i'àÇã;ci~;;·d~ : :b:o,;~, ili':i•ÍhÔ~ :~~teplÍin.os não .são: passirvei~ .dJesOO: ~e.nsura, pois-

~;~~~i~~fZt~Z±E:~"::,,r:1:::~~= 
•li'ficft,ç~s i; I'J~€: 'Pl:eli·t~ya, ' ·<Xepo-i•i? / de · t e1• demonstra•CLo que, sem saêl_.,ificdo. 
'lenh~nF:.P~: ~Q!3 tiÍú~~\\.:ci~; ·em;;;· ·Qn. tnJ?;ior con.v.em:i~n.cj:a pam os in1ere..Se8 . 
!JrasHeÚ~~~ :~e~üpe·ra~· ·:q· GQv~n;o · a plena HberdJadle de ' á.cçãJo, nas: ~di~ 
qu:e j.w! !it,~·l?'6 l<Í1.d!ispe.)1~~ve1s Ii~it a ' {lefusa -de noo-so v.nÍlnci~ prod:Uot~ de-
eX!ptartaçKo .. . ·. . . . -.· . . . . . . • -

Nloo p 6cl:e ,'~:,:.! :Jb{/ nem: n~rt;g-u~-m; -' ooiXa.r de recOIIThecer a . reilev.an.üia do 
sez;Vli,Qt>õi ~;esk')Jcl.o ;~h :tJ:a;~~ )'i~q~ei'!'o ~Jauhs.th,~ que · cori.seg-ui~_ ··lihertJa. ~· o Gd-
vernp; -b1;ç~~i1~fr_o ·.J1às ; i,mposiç@es .. _cgnátan.tes do contrato, que embora., como 

<Vr,üi'r:rili!i::C>:~:~, Epdt,ti.ffio: :Tião -;aJ,tera.~s~m· subs~ricialmeqt-e o valor ~ gara ruua 
Of'fe'Í~~Úll:!l/';j:&;-: er'.a,m ;,.(.bri.gações · C_ôtltrah1clJas e $ .Ó p :O'l' ·biilll€ga.Ye] boa VOI'lí.ad€ 

do~:~,ib~~~~~i;~ci-(; ·~::~~$\!; o Jl.!!:i,ni.stt:b (\~ F;zenda, có~ ~-ustiÇq, pt;oclà,moU: . '--"- é 



-.-··-. 758 

·-que Se 'pod1',1 Olrt,t!r· delles que não ·i-ns•i•s.t1·SSem em manl-el~O.~, COmo. erá ;dé ·seu 
,pleno d1rei•to. 

GraÇas 3Jos eSiforç~ ·do em Lsoo.í-lo gru:..a · h~ ·~ Governo-·~ p!ená. 1ii'berdaàe 
·de comprrur e v.en per ca.ii, "libe·rCO.de que attf.m;~·e" 'atlé o pr.mi~i~ · ~tô'~·,; ~m po~ 
der .dos brunq:ueh:os. 

Em res)lmo: 
1• - Não ·é exe.cto 'que, 'Pelo cont):'ato t~;1n~~~~~o. o ·G~verho : era, ·ilvre ~e 

• - . ; • • • _r 1 -~ :t' · '·· i. ,'_ ;' • , t, !> • 

intervir no m:er.ca<do pa:ra defund!er o .c,a.fé, ·~~:,'\r.~\1. q~~)>e .s~d.~i.~ij..s~ , á . .mesm" 
.condição ruooed.ta ·Pelo emds•sa:rúo •&o IGover.no· aOtu~l; ..• ~síto . .-:é; .•desd'Ei.:.- Ci.·~ :.'~ ~bri
·ga.sse a não vender o nosso stock .5t:pÕ:o .ctepo.iÍ:l · ·M l1:qudd~ill:·. ;r/· ~~· êibiií~ ·;'timo . 
- 2o . - Não é exacto' que, p,elo contra:t~ ~t~rnMl~o; . d, .. ticiv.éh'd · fo~'se. Jivre 
.de re~a.t<'lr o ernprestimp,' de:"de o· .mo~nto q~e ·,q·ui-~j~~· . 

Suppomos ··del;nü: esses d!oll's, . po.ri~o~ bem .i'isc~q1doo.:, · 
• .,. 1-, 

SESSÃQ [})E 12 DE Nov'E:tv.u;rao 

O Sr. Altino Ar~ntes: (nuovúncnto ,:àe d:ttétiçcio):. -< ·:Q,:~-\t,~: ~hilt)i~Iica-
~ão pr~Jminar ã V. Ex:, Sr. Presidente e : :ã. : Cam,~l{a: ?rQfDep~ta'd~;;;Íí passo 
a dal~~ é,omo ,rttáio~ r,razer: ausent!l dos: .nossos tril;~~lhos · d,u,rant} g:.:_im~,; de. 

_<\.gosto e : parte do de S.etembro, poi: · J;riotivo~ impériQ.sos: .:e ·'S\.ÍMriores .. ,.11: f!.!!i ~hn 
I ' . o ' •• 'I •' -' 

:voritade, qua.es fossem .graves e su.c~essivas. en'ferm;idad'y~ ' ~e ' .: b~ssoas '~ d~ 'nii-
'J1)1a familia, não me io! de todo .POS~ivel assi~t:ir . á 1 d·i~cÜssãb. e ' t.•·votá.Çi\.0, em 

. ·s~gundo turno, do orçriment,o da F~ZE';,:d:a. , ciiii ~ hohr~~~ ~<mJ'l•;n<::a, ·da: :Gom-

. missão ' de Fina nç,as, -f\. que ·~anto m~ desvaneçq ?-,e . ~'e'r t r;-ri:cer,. tev~ }j !:f,~ilehr
.sidade de en'tregar aQ meu estudo . 

. ' Assim ..foi que, .em · virt~de \i~ disposi~ruo .r,e'gime!Í-~rul, não pud~ '.~/ q uor 
·sul;lscrever o despr..eten<!iPso pat·ecer que; sobre a:. ·p~.opo~•bâ. g~vern.~'!Pen t::tl, 

'r' '• ·'I ~. ' ~ • ' . " ' I.. _•1 . ' , 

·elaborei com ~f,orçó e pa~in~_o~ ~ q.~rto,, mas q)lé (sou; o ·prime\ro a l[.$'~on he-

'Ceho e a proclarnal .-o);· não· teni , até a:g_or_a, p0or :sr;.: sénií-p:;ó 'b:r.H'ho' e li á.titim-
. ', ' .' •. •. . ' . . . . . • ' ..... ~ .. \_, • ;' • l : ( ' 

·dade que ·sob:r:e elle rP.eecte o noine .illustre ,·e . prestigioso· ·:do coHega e ,amigo 
.. • • • _· •. ,1 .-.· ,··.' ·- •• • • •. ·x ····-

·que, tao b'ondasam.ente, se prértou a defendei-o ·e ·'l!:.· e·nao.Ssar-}he: af.~_j!sponc 

·sabilida-de. ' · 
A .elle, poJ.:tanto, ao companheii·oj 1ue .t.a.ri't{> estimo; 'à.a "•leadllr"· que :·tanto 

:acato, ao ISr. Carlos .~e Ca.mpos, . s·e djri.ge.Il}., ~mo .a·e .J.~·~tiça, :as~ .. xfiinhtts ·~-pri-
meiras ·J,Jalavr<ts de c;;rdial ·agradeci.mento. . . . . . .. . ' ,.,. 

Ao Sr: Deputado Octavio !tocha, ao ta•ien toso (i esforçado r.epresentanle 
-do Rio Grand.e dD S •J! , que, com tena<!:dade ê> c~petenci; '(r.erdà'ii&ira:mente 

' . • . . . . . . -. ~ ' . . . • . J· • 

IlOtaveis e digmas do '10080 maior •apt•eço tei'r): estudado ITIÍ'll'U~entemente OS 

nossos orÇamentos, examimtildo.~l•hes e es~uo•~Íi'do'-lhe!Í · com.' ~ii~t~ti~'i; 'oene-
·dictina, as muiltiplas ·vérhas e as C?mplicada's rtibricas·, ·~P<il:~ o sa.1ular;·'effe1to 
de bem esclarecer a Nação e os .seus legisladOres, sobre .. a sit]Í;u;:ãe verlio.deira 
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de .nossas finanças; fiO Sr: Octavio Roch!l ' qevo, por !guwl, agratlecer não-
tanto as .,honr.bsas ret~encias com q•~e capt~vadame.nte me disti.nguio, quanto,. 
princip~lm~f .tE! ; o .~óncur~o patriotico que ~stá prestanto e, estamos bem .con-
vencidos qJ.!1'so, continUa·I"!l . a prestai.· á obra orc;:ament..."lria do Governo· e d() 
Congresso. 

O SR. - <?!:T~VIÇ> R'ocHA; ·:::,, _1E~ bondade, de V. Ex. 
o SR. AL'i'aro ARANTES: ~ E. vai nesta mLnha u.ffirmação, toda indiyldual 

embora, o recónhecfme-r.to implicitp de q.ue u.s dissensões part!darias, que por-
ventura nos tenham -·}g-itado. e sepg,r:ido, não d·evem crear · soluções do() con-
tinuidade. na tarefa éoliectiv:t. ~ 1i'ncessant~ do progresso d.:. Brasil e da gran- ' 
deza da Republica, :--:: porque. essa .ta:refa é Ingente demais pa.ra comportar 
e até •para _exlgi,r i"1p_e.l'io.samente, em bem de S(U nec!es;;;a.rio exito, co-
operação de to.das as '<ictiviõa(les uteis, onde quer que ehlas existam, .!ntel-
-!igentes e. bem lntenc.'onadas. (A.poiaàos- geraes . ) 

-O .J3tf,LsjÍ·, par~ co:npletar os -seus -altos destinos, na economia do mundo,. 
precisa; ant·es .q.e tudfJ. de paz no .exterior e da união e de ·Ordem no interior. 
E, se, mercê de- Deus;. já. desf·ructamos dos ·beneficios da · paz externa, bom 
será que, 'para :dentro de nossas. fronteiros, implantemos, de · vez e de y,er-
dade, a àrdE)m c~nsütucià)i.itl \·El à 'união dos espíritos ·.- para que, lrmanad:os 
todos na .coroial amp.igtia das paixões e das luctes, das feridas e dos ·resen-
timentos· de hontem, (}rientemos a. nossa acç~o conjunta, nesta hora de 
npp,.~himsõe's e ·,:~~: dlfrlcu~dacles', paát o ideal superior de résta.urar as finan-
ças .nacionaes e .concorrer, assim, dedislvamente, pa•ra a maior prosperidade 
e para o mai-or presti:;!o- da. iPat.ria. 

Affirmel, em m_eu .reiatorio, oque a elaboração orçamentaria, para o fu-
turo exercício de ' 1·924, se iniciára e se estava processan<io sob bons auspi-
~ios; e ho~e posso .eonvktam'ente aco~·escentar que, se ella nãG consegulo-
completaJ•~s·é~ de:ntro do:.; prazos estri.clamente t-egimentaes, nem por isso des-
mente as esperanças com qee se ,IJTenunc:ãJra. iPois, o quEl lê evidente, é qu~ 
do esfor!l,o ha'i·nwnico ·do 'Governo e do Congresso, vai resultar, para o .pro-

·xin1o . e;er.Ciêlo; um orçamento ta~ttJ quanto possi~el, exacto, representando, 
J • ; ' ' • 

l'ea1rnente; a previ.sãry razoavel da :J:!.jssa: receita e da nossa despeza para o 
ann.J fimmcéJro ~e 19~·L Das cógitações . e dos tz:a,ba•lohoS preliminares, affas-
tou-se, imra logo; a r;reoccüpação meramente esthetica ~e apresentar á Na-
ção am ·projecto de or~ament<? em que; á guiza ~e balanço de casa commer-
cial bem acreditada, a · columna do debito estivesse em equilibrio mathema-
tico, perleito; com ·a column:a uo c'redito. Pàra tanto, · não ·haveria ·mistér 
innovar.; bastaria pers:.sur r.o antigo e commoda processo proousteano, Ja 

tantHs veús.l·ensaia,dÕ com s"uccesso apparente, de cortar arbitrariamente ãs 
verbfls da od~.im.eza ' e. do3 distendel·, c~m arbitr:o igual, as verbas da receita ; de 
sortP. que, a:o !E;~cho :1ns contas -resultantes dessa dupla e violenta oPtli'ElÇáo-, 
viesse a surdlr no papel; lepido e escprreito, o ambicionado equilibrio or<;:a-
men tari'q :;: .. 
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'A esse ,;elho systéma já se il'ilia'l'a, possiveiine,TI:te',' o "f.;:tmO:SO:.: .:re!iúortQ 
em qúe 0 Minis~ro Necket· ápres'lntou a Luii .XVir. 'a>;e1tiiD~Çli~ ' iri.ê,di~; ~~
<'ula.clamente opHmista_, ·das·. Tendas e .dos enca!'gos liÍ!bÜ:cos :Po:-;a·._!o .. ·<lnno da. 

. . . · ••.... - _._.~, ••... ,1.' '"'• __ ·' 

graça · de· 178.1. ·"Comt.te .rendu"' d.e/:wmi'nou ·o clllioré· fln~ncistn:~ ·e·$."a sm: . . - ' . ~ ,, ... , ·' . . 
demons-tração; mas Maul·epa:s, com op-porttina ·':n,àlicia,_:.a!í;i·peí1;fdob..:,;iii:'0'ibonte . . . . \ ,. . ·-:. "'; ~:.. -~ . . . 
bleu" ... 

Pas miriLgens e dos enganos d~sses ~'tificlÓ'sos ·:,.·':é.oÍ1,to~. àz_ues.\ -taínbein 
nõs temos vivido até ~·àgora .. desr,mio~cu:P;I:d;Ós' de 'l>e.9oi:V:é1~.: pe~i'D~~i;v~~~nte o 
nosso ·.probiema financeiro, sausr.e:{os com o· .ter'· pó(J.l·!i'o:sêm. ~aiot. desdoiro 

' >C:ontornao: ou adiar as (iitficul<da:des que, cada. -à.ri~Q';.'se:',~o~ :a.ntolha~a;n~ e que, 
r>or tal fõrm~ acc;uni<..!ad;'ls, hoje ··,def.ro11tam c<ítilnos~çf, ~ Jev~ritànq:o' . <leant0 
dos nossos 'pass·os a mass.a immeils~, i~d;;fa.rç~-.. ~{;-~~é)~'rlii r.e~J·&~$-abiHl!:J.de 
que, sem computar o· "defie:'U" -j)II'evi~o·,' p~ra .o ~ú.~~:l,~ - ~~~rcic.iÓi,d~'-:1924; anda 
orçando, ao cambio destes ultimas dia);;, por · cerea de' :ãez ·71tilhÕes àe .. contos 

. ·~ . ' 
-de reis, '>l.SSifu dis•criminadi>s: 

< Papel-moeda. 
Divida.- inter.na. 

\ •••••• o • • • ••• o, •• o •• ·; o. o o. o.,,-;,_. •'•,• o ..... o 

• ••• ~ •••••••••• : • ••• o • .• : • ·'1· d - • ~:,.;'•'.: -• .:..•: •• _.,.,, .. 

Divida externa: 

Emprestimos na Ing,!aterra ............ , ...•• ·/. ,,. .. . , ... , .. _., 
:Idem em Fr~riça ::···········,, ... : .. ·.·······'i'• ··ff•·'·'·'··.--· 
Idem nos Estados Unidos· ....... ·: ...... ··:\' .... :•.· ...... . 
Divida fluctuante . , ...... : ........ . . ~._ .. . . ... : . . . . ; .. ;·. 

1'. 8iíG;M0;5'37~000 

·~;.•5;i?:V74~?,:aoo~ooo 

;4:·485. ooo:·oocsooo . 
,2oa'·. !n7;.o!S·5SOOO 
1~3 '::~:Ü_s·~'óo osooo 

; ~Q.O. oo·o: OO OS OOQ 

~~ 
Agio bem o Gqveqo, ,q.l.le- assim ,Jl~téii,~~~ de escla•J'ecêr. -~/:'N~~~- sobre o 

~ooo /verdadeiro das suas finança~' : e . sqbte ~ córis~~~~t~·-· 1~-~~~~dàde de 
I>ôr cobro a taJ!IlflJnho descalabro?' 

Certo que sim; pt>is ~el'ia imperd«;><i,v~l, pór,~~r.~~hi.hosÇ e d~!j!lÉiàl;· o pro; 
ee·dimento elo inand,ite.r io q'ue, por c_omleso~~il~nc~a o-)l, àésdul.d:o,· .tentasse 
-occultar ao manãa'~te E! situação rêaa· da:\. sua .. f~i~·~ e. dos ·~eJ:t~; n:~gocios ou 

, ,I , t, ... ~ . . ,._, .. , 

-que, de boa intenção e;mbora, 'Lhe quiz.esse afagar ·i!lusões e.' ~s'p~áüiÇás para' • . . . . ·, ,._. ·c..-:•. 
um futuro remotQ e incerto. \ · 

A franqut.za official -teve, portanto; a inestima:v'€.1 -\f~n~iefu. ·.ii~ ·enca•·ecer, 
perante os lêgisladores d(L Republ!cá, a·: ~rg~ncia .e .IJ. ne:ç~!j~iqb;d~ ·{-de ulÍil!. 
acção d.os · ~oderes federae!;i, coniu:ncta. e hapnonica;. 'vara .'o -ob:i,edtl~o .de res-
taur~ar e de .consolidar, por meto. de JJro.videiJ.çia~ P1'Qmiplas, .~e1~ej:gÍt;:.a:s e ade· 
quadas, .as ;finanças· cln J'ja,Ção. E :dentr~ essas pr.ovld~ncia~, · ~ ·prlmdra, a 
mais premente d~ todas é o restab~lecimento. du eCr~i~ibrlo ot~~~imtario, pelo 
combate depish~Q, sem remiSJ?ãO, ao gra,nde DI,~<] c{Ue li p~rt\i,rb_a. e ~~niqu]Ja; 

I . 
· o "deficit". 
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• .Uiái( for~a 'é reconhecel"o, esse mal não é novo no noss·o- org~ismo: ·• 
odir-se-h.ia, ao cqntrario, que. :p.·os veio congenito com a independerida poH-
tiC<l, qual triste ·e pesada herança cia· Metropole, sem duvida glori0sa, mas 

.administrativa.men te mal ·o-rdenada, de que .. precedemos·. , . 
E' assim que, em J;.-leno .regimen m~marchico; -~10uve um mi·nistro nptavel .. 

.que chego-u a afofirmar··:que ." o ·timi;lerio era· o · deficit~',. E ·a ·Republica, neste 
caJ}itulo ao oirierios( f o\ a '\'na'is consen'a:d6ra . dàs rev-oluções; pois pre.servou e 
tem cuWvaqo com carinho a deixá i~perial. · 

As · estatísticas ~pff!ciaes ·demonstram,- em -vocdade, que, no período de 
1890 a 18·99," uvemos o "deficit"~ pape1~ de · 671.4'19 :107$690; que,. no período· 

-de 1900· ·a 1909, o "def:cit" f-oi de 373. 936:7•U~1ü3; e que, a. partir de--l!HO, os 
"deficits", apurados em papel, feita a cpnver.são da parte ouro. assim se 

-distribuem pelos differéntes exerci<!ios-:· 

1~10.·.·~ ... ... ;. ... : .,.·:,;. ~ . .. ..... ....... .. ····· ·--~. ·: · ...... ., ..... . 
1n1. ...... , ..... . .. • .',_ ......... . ,.,, .•.. ,. , .......... , ....... . 
'1913 .......... ... , . ...... ................. . ....... ". ' . . ' ..• . 
1913 . ....... . • . .. ·i•'•; •....• · .... ...... . .. •. ··- .... • . . . ·-· .• . . . ... 

'H 14 ... ·'· .... _,. . . . . . ; ....... , ... .. · :··· .. . . , .. .. . . ,.:, .... , . .. . .. . 
19Ú ............. : . . , ..... ·'·"· ... . _ .. , ... ··- .. . , . ,:_: . ( . . : ....... .... ... . . . 
1916 . . .. ..... ... , ....... ........... ... .. . . ,, ........... ; ...... . . • .• 

. 1917 . ........... . ...... , .•.• ••·•· • • • , •... _ ........... .... .... . 
1918· . .....................•.. ' ... • ................. . •..... 
1919 ... .. : •.. •.· .. .. -.. ..•...•... ••. .. . .. . .• • .• . .. • : . •... ' •..... 
1920 . .. ; .... .. .... . .... '•"····· .. .. .•. - .... . . , . ••. .. . . , ... ' . ... .... . 

'1931 , , o o • • o , "· ' o o -. o , , 
1, ~ • • • o 0 , ~, , o ~· • o , , , • I~· o : , o , , • , 1• , , , , , , , • •· 

114. 7·56 :.80:2.$666 
103 .. 290 :.7'64$8'10 
'75,948:2.1>2$472 

129.905: 3·91$083 
3&1 , 988 :1.7:6$664_ 
286.577: 01•5$250 
165. 748:21'.3$-600 
28.1. ~7·9: 832$955 
247.667:222$137 
29.7. 771: 92-'7$705 
296 . 409:751$793 
'424' 51•5 :•318$565 

Quanto ao exerci-cio ·de .19.22 ainds .. :'não é possível conhecer a cifra appro-
' .:ximada do . "defici~"·,·. ·por não' terem : ainda sido . qefi·~:titivrunente a;pu.rados os. 

algarjsmos -de receita e de de.i_!jpeza; entretanto, ascenderá á import a ncia 
vultos!j., vi~to· como. a rec.e.ita orçada, compara{Ja com a clespeza f-ixada para 

-esse exerc!cio,. dá eÍ:p.· 1 e.sul4tdo as differenças para. meno,s .pe :, ouro., .. " ... : 
18.000 :378$624, e pa;p~1. i5.8, 7.28 : 8ij0$79_S . 

.Se 'se ·JevaJ: em cp}-1ta que se tomam nec~ssarios c:Jreditos ad<,licionaes, 
Jiara supp.rir as defi~Jcn.cias -das verbas maccadli..o;; nas tabellas orçlfmentarias. 
·porlet·-se-:tia calcular !<eja o "·d~:ficit" .<'!e- 1922 de importancia pelo menos igual 

~ . . . 

• cá do exercici() anterior. 
Sirvam .. es_t'a,s c~rtslqeraçõeSc apenas para salientar q ue a grá vidade da 

molestia; de que vimos· padecendo, .deva estar, -pelo menos, em relação di-
reeta cor:n a: -durnção . della; e q_ue, por isso _mesrrio, urge fugir . á tr~m-enda 

-<:ommina(lão do classic'o ·pre~eito hypocratico : serq nwdicin.a parat~w q11.~m 

·Jnaja, JJer zongos invO/ u.ere 1rooras . .. 
Impossível sêrià, ~ntretar.:to, convalecer ~ sana.J.~. milagrosamente, de um 

' ' . 
llllomen.to I>!!;ra butro; como desassizado seria •pretende.,- reedi.ficar, em um 

/ 



fugaz q.uatriennip de 8.dminisirac;.ão,. a o]?l'a cori'osiva de um seculo de impre-
~·idente contemporizaçi'.o. 

O actual Governo da Republica mostrou-se seri':imeúte empenhado nesst~:. 
nobre t!uefa de . rec~n.~trucçãir financeira: o :!}OSSO· ·dever inn!udivel e1•a ap-
plaudil-o e secundal-o com prudencia, , energia ; e · clonstancia. 

·E, ·pois, de que recursos ;foi mistêr usar' para cobrir ou, pelo menos, para · 
diminuir sensi·velment'" o passivo de 238.000:000$, que a,hi ··vinha r.e.pontando .. 

' ' ameaçador, do orc;.a.tnento para .1924? ~ 

Recordando sediço~. ma.s nem por isso\ menos verdadei·rcs e)ISi,!la.mentos 
da velha technica f inanceira, j:ã. Üve ensejÕ' de' assigna,lar q.ue,,'·:Para ICaSOil' 
taes, costuma ella r~co~nme·údar: a ·reducção ··das .despezas, o ·.auginen to .das 
forttes da receita. e o •levantamento. de emprestimos. 

O e1n'presU:mo, rnü:a o si:rn.ples e ·transitaria effeito _((j:r:r ,~qü:Üibrio ou·çamen-· 
tario seria, sem 'duvlcla., therapeutica mér~.me11te ·.sympt?in~tica, . i.Ja.;Hiativa, 
capaz de p~olol:lgar a enferrnidad!': ao envez ~e curai-a. Mas, deante da si-
tuaçãq da nossa divWa· flucnuante, o Governo 'não terá outro remédio senlle· 
tratar de consolidai-a oppol'tunamente por:· uma 0;per-açã:o extepi.a de credito. 

P .ende da deliberaçfto do Congress'o o· sagund.o aivitre, I'úddam~nte expos-
to, hontem mesmo, !}€rante a Commissão de [F:.nanças, p.elo' Hlustr,e Relator· 
da Receita, Deputado Antomo Oarlos; 'm~ito eml:Yora a muitos .~e afigure já 
estar bastante sobre<!<nr ega.d,a a ca,pacidade tdb.utaria do povo brasileiro, cuja 
massa diÍficilmente poderia ~upportar, sem sa~íficio,-·· novos ou ma-is pesados 
lm·postos. 

•Só um caminh,o nos :restava, de pr~pto, e por esse Üven.1os .que enve-· 
redar forçosamentey a do c6rte profundo, mas ·bem ordenado, nas (Cespezas ' 
publicas. 

Estas havia·m· avult8.do, com e.~eito, em um co:escenda assustador, em 
consequencia , sobretudo,. dos gastos com a org.ahlza..ção e -o appat·~lharpento·. 
da defesa militar do paiz; com a multiplicação ôos serViços e dos auxiliaS> 
pecuniarios da União, em ml:üeria que, m~is directamerite, ü1cidiria ~~b a 
competencia dos. Esl:.o'1dos, dos Munkhpios ou dos rhniple~, J?articulares,;, e com• 
as differenças de ca1nbio e ,oukos onus deoo~·rentes do enQarecimento g-etat 
da vida - cons·equencii ;ogi.ca da depreciflção dE• nossa mae<1a. 

A ieam~ra não desconhece que, nas ;pastas 1nilitin'es, Gl.let-ra e Marinhr, 
son.i'iveís córtes foram propostos pelo proprio G?vocno; sem sa.crificio (esta· 
mos bem coctos disso) do dev·er 1>1-imacial, que ;he incumbe, u~ não preju·, 
dicar, por um excesso de eco~omia, que ent[o geria· a ttentatoo;-io ·da e;xistr.n .. 
c.ia nacional, a solução dos ·problemas da nossa defesa eXterna J da mal.lU-. 
tenc;ão da ordem in terna. 

Nos demais J\lliinisteríos, do Interior, do Exterioc, da. Viação e .da · Agt'i• 
cultura, importantes rei:jtricç'ões se levar·am a ef.feito, já pela Climj,nuição das' 
dotações para alguns serviG:OS, já pela 'SUSlJensão ou pelo ad_cÚamento d.e ou-
tt·os lniciados ou em all(~amento. 
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Procede-se, parallelarnente, em todos os departamentos da administração 
P. umo. remodelação systema,tica dos quadros do respectivo fu nccionalismo: . 
estuda-se a revisão escnipulosa das folhas dos :nactivos e dos pensionistas. 
do Esta<to; e, em todas as repartições, zela-se pela escrupulosa e pc.ofbua. 
applicação dos dinheiros publicos. 

Para os··prejuizos derivados .da dept·eciação da, moeda, é que-'"os remedior:.· 
hão de ser, por força, de effeito mais democ.·ado,. por isso que elles têm qut>. 
actua:· sobre o conjunto da ec9nomia nacional. 

o illustrado Relator .da Receita, cuja lLUtoridade em assumptos' i!'inancei-
1·os cresce dia a dia, o· nobre Deputado Ant·Olliu Carlos, ~m sim recente e-
precioso livro sobre "'Bancos de En•i.ssão", assi!'Il. se exprime: 

"Os alvitres que a lll.!Jéda excessiva do camlJ!o suscita, :para attenuar ov. 
as causas primarias da desvalorizaçã.o da moe<ta, têm que objecti-· 

vae os tres factores dess.'t ,desva-lorização ~ quaes o desequilíbrio orçamE>n-· 
t1rio e financeh'o, as emissões de papel-moeda e o desfavot· do balanço de 
contas irrternaéionaes. :· 

Considerando que as emissões de papél~moed·1. são,. quasi semrx·e, a con-· . ' 
~quencia natura-I e forçada do desequi.Jibrio orçamentario, por isso quú. 
jnellas é que os Gov'et·nos vão buscar os T,neios C:e sanar a~ deíic•enc;::...; d:... 
b'ereitn; poderíamos, em v~dade,' resum!r em duas aquellas tres causas da .. 

1·iitamento da circulação fiduciaria: o desequilibrio orçamentario e o des-· 
av{)r do balanço das contas intocnacionaes. 

Diagnosticar esses males é; ,quilsi implicitamente, prescrevet·-lhes a con-
~certada e efficaz medicaÇão: ·contra o de~equilfbrio do balanço fl-

nceiro - economi:11ar; contra o dese<JUlibrio dr> baianço economico 

Economizát· e produzir - eis, pois, os dou.;; caminhos '1-ue nos cçndv 
irão, com segurança á solução <i.o grande .problema que nos preoccupa. 

Pratig.uemos, sem tergiversações, a ·polltica m·ethodi·ca dos cqt·tes prc-
undos nos di'Spendios, de fórma a reduzil-os ao minimo p~ssive~ e à. ap.pli· 

f 
ai-os exclusi1•amente aos ~et·viço:is indispensaveis e ás obras de caracter ur-
ente e. inad:iavel. Libertemos a União, que já não teve o melhoc quinhii»-
n. partilha constitucional das rendas 'da Fe<lera ção, de um sem numero de 
ncarg-os e de subvenções ' que, evidentemente, ~scapam á orbita,d_e suas at-
ibui~ües. Suspendamos todas as obras em andamento e que não se rela-

ionem com as n~~e~:~sidades mais impei·iosas da· vida e do de!!envolvlmento 
acionai. Ponhamos de paA·te, t·esotuta·mente, tudo •quanto é sumptuario ou 
e rrsultauos duvidosos para o interesse publico. Sejamos rigor.osos, sem in-
ustiças, ·na reducção dos quadros oo fvncclonalismo publico, cujo estlpen'-
io :- já houve quem frizasse esta clamorosa. •. insupportavel anomalia - -
onsome, quasi integralmente, a renda-pa!J)el do palz, ou cerca de seÍscen-

mit contos de n<is. Deixemos o fausto, as Iiheral.idades, as installaç:ões-
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: luxuosas; as repr~sentaÇt>es ·. deslumbt·antes !Para épocas· de ~uenor apertura 
.para . a ·Thesouc() e;. de men01·es prívações , para· o -pov.o·-: 

~acrifiquemo8 ,nós t outros,- Deputii~Of? e . Senador.e.s, .um ·:Pouco da nossr. 
.PoP.ularíd;tde elei;toral, ,propugnando e d.eclt~tando .m~dídas que, , de ;verdade,. 
t•eduzam a somma de nossos gastos annua-es .. ,,, E·que· ~-·Congresso iBrasíleíi·o 
se n~G. pos~a . r~pepr jâmais aqu!Jlo que, .d~ de. seJ1 paiz, 'diss~ .. r.eCE;lntemente 
ab!l<~íza.de P?urico. fr.flJ.l.qez: 1 

"E' o proprio -Parlamento que, ás· volta~ ·Cf:!:ql as solipitaÇõ!ls indiY1.duae& 
.que assediam .os.,se11s Il(embi'Os, p,r'Qcur.a, econo~ias, .. peqind~· a D~us. a g~·aça 

.de não. ·e11cont,ra!l.~~. ,E. ,cadfi. Deputado, , 1pr~c<:niizando ,resU;lc~õe~ · :ors;amen!;l:, 
rias, guarlía, não · obs~ant<;:, el!l um recanto _sect<et\) de sua al:m:a~. onde se 

.. refugia o rebelde üesejo de corte.jar os seus .1Jlei~Óre.5, fa··hJres a .J]lei,tem·, de;;. 
-~~ ?, · Ó~.Qpôr." .. , . . . .. . . ' .. 

. . Con: ta:' conduct.a. ~~remO!o u~ pouc~, p;;r~;entUr~, .naS riossas comrn~ 
didadi s; ~a ~~;·id:~z' · d'ó íwsi:oo. 'progTediL', · ~:,;,~ ' riossás Úandes: e: ius.tificadas' 

' • • ' ' • • • ' . ! • • ~ • 

. ambições conectivas ... Mas os resultados dess·:~. trari13i~ia _,pr~ai;ão Jlara 

.logo se farã_o sen:tir, actuando, benefica e repa!'adoramerite, sobre todas as 
··COndições dá 'viua ' .privada e ""7 o' que ÍnaÍs ·importa ainda ·::.2 ooi:)re á 'sítua-
gllo· gerai da!> finanÇas -da Repubü'ca, cujo Governo · .Sê _fon'ai-â:> dést'úté; á. 
vexatqrla c·onting;enéia de bater á- pbNâ dÓs c!'a.pltalisúi.s ~ es'trange'iros ou de< 

:iecofrer á. bolsa, agoi;a bem afer.a·olliada, do Bincd do Brasil .. : 
. Republicanos, tenhamo.S sempre. pr.eserite ao éf1Pirlto;· que a ' crisé finan-

ceira insoluvel IlÓde, de um momento pará.· oÚtl!o, 'u'i:u}sfórmai·-se etn iuJÍà 
·~ri'se fatal do regimen; conio "acoritécéu oqin a.' Fri..n.Ça:. de 1789·. 

' Brási:lei.ros. e ·patríà:tas; nã:o nos ·e'squeçamos ·de .que, na es'phera interna· 
cional, (). devedor re~sso .. se i.áÍSfca a tornar"sé; mais' ou . iD.enàs, como na 
antiguidade ou· como entre as tribus selvagen_s •. ·o vassalJ.o do seu credór ... 

·Produzir +'-=-: é; sem contestação. poss~:Ve-i, o outro:··!aqtor decisivo para o 
,saneamento ·do nosso mei-o ·circulante, p<[ra "a.· ·collimaàa ·<Valorização da 
nossa moeda. 

Enunciar esta pi'oposição, •quoU.dianamente repeti~~ em ·todds os tons -. 
.. em .. todas . as rodas, ê com cePt.~. ·próvoear, ,-desde logo,- a risot.a e a- cri·. 
· Uca · da:q.uene·s que, idola trás· das causas: ·m:iginaes .. ou· apenaS.· novas; clespre· ' . ' ,. . 
·za'm e · renegaa-)1· as .. verdfl.éles simples ''e cláras, ·l!Ue ca·racteriza.ram :a boa~ 
solida philoSpphÚv de Jacques de . Chab.annes, m':lr.os .celebre .. como Marecnal 
de 'França do que como -Senhor de ~a PaHce. . •. 

· Mas; como sensatame~te .adv~te Gustavo Le :Bon; esta phjloSQphia é a 
· unica capaz de defini-r· · pl"inci:pios · q.ue os· hPmens. não contest';;i;m ·e pr..ra a 
deftsfl. das· quaes elles ·nilo·· senteri1: a · necessidad;~ de -~rucidar~se.'; . · 

E,' que ·" a8 verdades ehama'l'las ·de La PaUce con_sptuem·. as· mais )mpor· 
--tantes conclusões de muioos. dos nossos actuaes· conheei·IT;Lentos: Nern ~eria' 

-exaggerado· a.f·firmar que os grandes: progressos · da ·s.ciencla ·.consistem em 
--transformaT em verdad·es ele La Palice,- isto. ê; em verdades ·evidentes, hJiJil-
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eses a princ'ipJo: i.rrc~·tas . e, -obscUl:a.s. Jã, se demqll.strou·, ·por exemplo, que 
n1. dos postufa_d~~ - ã.a. .,.th&-IIl/Odnmrn~{;:a, s.obl'e ·o qual· se extern.ç>u ·penosa'llllln"' 

te. durante ciric:Genta.. "a.nno~; ,i( Sagaoida~e :do.s · physkos ·se resolvia afinal 
est:li singela yerdade de La iPalice:·. ~' as· aguas de um rio não podem re-

. ontar ÀS.: provrüi.s_ ·cabeceiras" . . 
:-/enhtlhl .inc.ónJ11Em'iel1,t~, ;. -pó.rtanto, . lhaverí1. __:::_ ·a1érh do da importunidaqe 

~do meu discurs~/·e~ ·-q~e,· ~ p,a,·a. .d.~ciÚ·ar "os mysteri-os appa_t·entes' do 'cani-
bio" roool'ra.rho·s; ainda agora, .ã m'alsinada' ·philosophia-.do· bem senso ccnr{-
mun;; q.ne ~/ ;;e~o escriptor .acima ;efe~ido~ átjsim . desénvolve e. applica ,a.ú 

,ÍJontrovert!Çio: -easitr:.' ~ · " · · · · 
'·Quandq desaw'pa.rece, r>Or completQ, a confiança no vaiOt' úe ·uma moeda' 

rtificial como o paye~; .e q .u.ando o· :palz emlsso·~ dessa ffil:leda aviltada não 
~cissue IJ~t"o ·n~m prata) póde, se'· cÔnc!Úir dahi' que elle não tenha mais rrioe.da? 

De fórilja algu~1à. :·· O -QU·J;:o. e a:. :prata são ·rüerca:dotlas analogas. ~ todas 
as me<·cad~i'iai;i e· porl~m 'ser substit~1uas ,por rhttitas outras. Estas diversàs 
mercador!~ serão;.· 'porv~ntura, de transpurte me'nos facil . do que o ouro e a 
;prata, mas nei.n.· por· isso' será'' íi:tenos . . etficaz ·o seu· poder acquisitorio ." .. 
. . Um ;;i\iB P.eá~~iaivel, qua:]Jqu~r ' que elle seja; um sacco de trigo ou · de 
tl<lrvão, é umá moeda, tal ' qual o pe~o· do ouro prefixado paora uma peça . de 
vinte frànc'os-: . \ .• .. ~. . . . ·. . .. ' ., . 

O sacç:0,· d.e 'trig<i_ ou. dEf, car'v~o ~,:, pois_,: uma in0001L oomu o próprio ouro, 
uma vez qu-e seja possivel J?-e~'lUútaF6 com q1.ÚLntidades detÚminati.o'ts de ou-

.'., .... , I \ .,_. ,. - . . , " . 

tras mel"cad?rills . . ' 
Povq. ,rl'Co é ~q.uell.e que dispõe qe uni excesso de mercadoriaS negocia-

veis· l>Óvp pobre. é · !ul1Iel~e . que, ~não n'as possuindo em prop:o_rção das pro-
-pt"ias necessiila.des, é obrig~o a ·contrah1r einpt.;·éstimos para, com o seu ~rO
duct~. suppri.r -se dell~. ·~ Elle terá, entã":', que . pagar ao seu ven~edor, não 
-eotn n1ercadorlas,. ·ri:ialil com dinl:].eiro mais ou menos dept·eciaão pela açção 
-do cambio::::.. . 

O povo. rl_co ·bastante J:la~·a pàgar suas. meo:cadorias com outras mercado-· 
·t'ias e não. co:m · papel~n~oeda ·nã-o :t;eria que recear as oscilla çõe·s· do cambio. 
Quantg yP.ais um povo é .rioo:· 'de merca dorias. negociaveis, . tanto menos ne-
c~Psit.a ~Ú~· dei moed~,··de ~:~\it~p:· ~u d~' .. prata.' Nada . ·im<po.rta que, para fa~ill
iar, se utilizem letras, . c:P.eques; notas de banoo 01..1 dinheiro em espeoie; pois, 
na tc·oca 'de. mercadoria s ç_ontra me'rcadorias, n iip intervém o factoc "con-

:'fiança" , senno· as transac~ões çómo· que liquidadas á v'ista : 
Donde 61,âra1X\·ente .se . dedo~z que, se Q · il~,tercambio . iJ.os· {ijversos .pair;es 

'Se Unúta"!lie, de- -facro, a uma ta} permuta ue meo:cadorias, e se estas repre-
,sentnssem' sempre l:!:uantidade :ou ,•valor sufticiêl).te para .. estiJ.belecer o equi-
librio entre a . expprtq.ção.. e a importação, isto é, entre a ·!Producção e o oon-
-&umo, as questÕe~ ~1o~~etarias c~t·~ceriam de qualq~a· Import~ncia e f. moooa 
'fzdudaria não passari;t, e!ltão,. de um simples c~rtificado .de valor, analog.O 
"l.ú cheque ou lo factura.. n l~. Le Bon, Les Annaies. 1923.) 
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A feliz solução do problema '-da: nossa. rest-auraçãô :f i'q,;_'nce';i·a :~- da con- . 
.. , O O • O O JO ',\ ' ·,• 

seq.uente melhoria de. noEsO cambio -c,i!ra-se, a-s~?im, l•0_gica:men~e ·· em prórluzir· 
artig.os industriaes e g.eneros agricolas . s~~~epthiei~ de exp-o-rro'd~9- . . 

. ' ''\ ' . '• ' 
. Forç;.a é ;neconhece:t"" ·que o valor relativo ~@ _. uma 'moeda;. em· .relação i 

de üUitro~ .paize&, f!, anÇe.!! de tudo, funcçiió ·da· pótenc-:á. ,ec(n1i·op11i'~a:· -das na. 
ções postas eni confronto. E esta potenpia .-resulta ita, (:uplt'~i!l,ad.EH~~ produc-
c;:ão de ca'lla ru11a della~. . ' ' ·, · . :·'· · '.;<; 

_ .Por :que ·- pm:g'unt~ 0 econon1ista ., : ô_,~· ·Lev.·y ·~ antil~·;_ <;J,e ,. i~924, todos 
o:s ,ca!mbHl!l_, sem e:x;cepçao, ·ni)s ~r~ :ra;v.o~a:ve115? P.orque ._. podia o·):.~nco a<l· 
quirilr ao ·par, ou por menos ai.nà:a, a fibra, ·o 'dOHar .. a peseta>~ Ura, o florim, 
o marco e a ·corôa? Era porque à ,noSsa: producçã9 ; a~p ... :co]'a . e. iJ!.duiit-r'inJ no,1 
p.e·rrrüttia não sóm:E'nt~ satisfazer a maior· párte davn:~SiJ;S _:ne9~sslAades, ma,' 
tambem exporta.r genero,; alirnenti-cJos ou arte:t'a.ç}bs lhou.stt:){l.~;·, em iValor tal 
que, podiainos, facilmente, com os n,1Ühões ápurar;lo~ nessas vendál:i:: comprar · 
nó exterior o ·qu~; faltava ad. nosso con131Jmo mte.rno . :E'; si di:f.Í,eJ;eti.ça ):J.ouv~>
se contra nós, .s,eria ella folga\àwnente c-oberta pela. :reild:a d~s tlittdp_s estra n- · 
gei:ros d-e que eramos possuidores. Hoj.e, porém, a :>lt1iac;:ão :'é,i,.·por .completu, 
differente. No ~orrer da ,g·ue•rr~ tivemos q:qe vend:er riwitós üú.ilQ,S, .éstran;!ei- . 
ros e os :rus,sos, d,entre estes, per:manecem estere:s; por ~f!"IJ<Í.ú,anú) ao menos 
Temos assim que ,importar) em quantidad'e!f iinmensa s , :_gener:o.s : de, ~Íii!lent.-~~•,, 
e materia:s primas_; d ta1 sorte -que, em 1919,: as nossas exportaç.ões é:x;cederam. 
ás imp•ortações ·em -perto de 25 ·billiões de ,fr~I).COS. . 

'ora, si attendecmos a quê todos este~ e:X:cessos 'd.IL Ún.r}ortüçãú sobn· .. . . . ··~ ' . ' 

exporta.çã0 teem de ser compensados em di.n:l).eiro ·- ite confu·do js~o ~. corn 
,ouro ttue sa"hi.rá do ,;j)aiz. recahilr~emos .sémptro::; Óbs·id~'ntemente ;- na: _:;i~irmar,i\r •. 
. fundamental de ·que é indispensaJveJ i-ntensJfic~r;; · 1J'or: · tor;tos os · in.eiD~ possl-
veios, a producçã.o do nosso só lo e elas nóss~ ofrioi;nils. ' _, . 

Nestas ~ondições a funcçãD acertiuh e meritori(l! -d~·- Poder 'J:>\.ú)P<'o f. ' 

de facultar, P'rotg;e.i- e . estfm.ular o livre déscql;mtment'o .dr;Js' recur~os .da !ntdl: .. 
genCia da ini-cia tiv-a .cJ;os se~s cidadãos>. ' '' · 

·~'A sabedoria econorn!c~:t consl.!!te .<lm encorajar, com a in.àx·iina Ç07l~lnn · 
cia os esforços inétividua-es que .se appHquem ;rcr eaçlí'o. dé" - l' i ~ueza~. á melhor· 
utilização do .sólo, das ,'Qu.ooas -d.'agu;a, das _fordi:~ · hydrauli6u; .n'atu·raes; em !•· 

' voroer, :por uma l_egfslação libero!, as fun dações.· de· soc~edades 'iPi11lStr:ae, ·~ 
agricolas; c em não ,detja niinar, com exigencias exaggerada:s do ,:fis_c·o, aqu:r--
les que cooperam para o bein publico, edificando stut p-rop.r'l.a ifgf,tu(Í:.... 

Não táro ·sé esquece -con1 -effeit 0 que. a :rJqueza <'!-e un1 .povo "riâo e· a somm,. 
das r i...-tuezas· doe; part icular es .e que, quanto ··mais p,1·ospe.ram .ell~s, t~nto mnis · 

se fortalece ·o Estado - pela. nossib!lidad:e de ,ter ao ~eu alcance- 4;mp1oH re· 
cursos a que a·ecorrer em caso de n~ce~sidade. 

Longe de hav-er antinomia .e-ntre es ta.s- dua-s riqueZiJ.s vérifiea-sjl hem au 
contrario -que uma só ex.iste como funÇão .<lfL. outr:~." . , ~ R . G . LeV1' , L'mf· 
tiation financiére.) 

·Si Bismarck, após a guerra de 1~70, já preqqnlzava. a, ·f~rinui!l- "aprés· 
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e ·nw.rchand, le· sol.dat", o espidt0 contemporaneo, após tiL conflagração de 1914, 
lnvenas inverte .os termos do :pos•tul~do' germanico pára proclamar· com Victor 
Boret: "cJPfê.s le. soldat, le ytarcha»à." : 

E ' .que hoje:· as :batalhas ·qUA ·c.onquisU.im o ·bem-eostar. a riqueza e to. 
rosperidade das nações só :se trhvam c: &t vànc.,n. n.:. c:><mpo economico. 

Urge prodm~;ir, portanto. 1-roduz:r r.»e~r. e~portar , exportar para enri7 
uecer .individual 6 eollectlvutne~te. 

Quanto maior !õr o valor de nossto, exportação tanto mais nos nppro-
·maremos do •equi!ibrio da. nossa balanÇa 'internadonal ; t:Hrto menor quan-
'datk> de capitai~our0 terã. de j!ab.!r .das nossa!l fronteiras. desaggregando-se 

•0 no~s0 .patrlnionio, ·par .. satisfazer o;, de·biTOl>··resülta.nte3 àt. proya·vel excé.o. 

Nem outro ·é ··o magistral ensinamente> ao nosso magnifico Ruy Barbosa. 
os 'Periodoa lapidares ·que· passamos a -citar: 
• "Es]lê•ràr a regeneraçã·o do m·eio circulal1'te pela circula ção ·metalHca , em 

lui:t paiz de cambio n:iudavel como o tempo nos clim~s tropicaes, é ·cahJr em 
irculo Yioioso. , 

Essa mutabilidade CLo .cambio, e'Ssa sua depressão habituai denunc-Ia m " 
]m;uffic:ieJtló'' a. do r'secursos otdinarios do paiz na liqu!da ção de suas conta:! 

NãiJ. é, portanto, a cl!;'cul,a.ção meta!Uca. ·quê nos ha de firmar o cambie> 
to; é, pelo .contrário,' a. !'lStabi.Jidade do =mbio ao 1~ar - ·.eflfeito dá pr.os-

cridade economicr.. da nãção - que nos iha de pe.rrn.ittir ·a cir culação conver .. 
o~ metall!s.~rus iuverterr( os termos do problem,a e, pot isso·. as sua~ 

não passam d-e casf.ellos de ca,rtas. 'Os s<tlclos a favor do ptliz n'as 
ções ·int ernacionaes, gera.?'lt o cam.b·io _tav o1·avel ; o orombio d.u1·a.àoira-

entc tavor'qiVeZ àeterm·Íno,•a a circulação 1netallica". (Ruy Ba:rb';,sa, F·inan-
-~ de. R~pwbUda.) 

Em clamor•?SO ·erro d.e,.: visã0 · incorrem, portanto, aqu.elles q'ue apregoam 
,-antajÓSl!- ás .'classes a9ricolas e a-os fazeilcleil·os de S. Paulo nom-eada-

a rr~;únÚtenção de uma taxa .camb!a] baixa. 
Os que a~sim ~e p'ronuncia m •'pretnedem descobrir_ uma re·lação constaua 

nec~~~áJria entre n camblc ba1x(- "' a á.I:ta do!' precos do café ., Desses .. po-
• fJ0<1er-5e-hl ~.· repetir, com verdacb e sen1 Irreverencia, que as arvores 

não d'PiXJaJr,n exergau: a floresta ... 
Pois. ao :r.eve:r do ·quo>· en,e·a.nosamentE> s., lhe., ·afigura .. a ·Gtuna pa.rticu-
ao~ iavrad.ore.s< e· a .economd!. ger~ ·d8, Naçãc, só teem proventos e vanta-

de um perfeltt:> paxallelismo entre a alt!j. do cambio e a alta do 

com eJ,e 0.9 lavrador es, .porque no Qarat.earnento gener'alizado 
COI<lliçõfo!; de vida •. ·que ·( :!, consequencia immediata da alta ~rnbial, na 

•dos salru.'ios a grícolas e dos .preços de instrumentos, ma.chinas e 
mate1<'ae-íi' destinad;s ao c~ste-io e ao desenvol\•i!nento de ·suas proprie-
encontram e·Iles compe.n,sações sobejas para a :menor quant idade de 
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papel-moe~a. <tue porventunt vénháJil , a i·ecebei· em ~fo.~~nto 
·produeç·!W~ · ~ . · 

0 SR. ARl<(ÁNDO BUHLAMQUI: - Màs •-qué s.e tr!!-nSfb'rma•."en~ 'i n)aior flU.Jr 
·'·ticlatÍe de owro, pótlE> 'V. Ex. accrescentar. _ _ _ 

O SR, ~.U.nNo A:)I.AXT-ES: .2.::.-''Ga:nha, 'a ;seU: tu_Fn:o; 'á) W.çiLb;; p6l'que, si- . 
. -Q,v"<tlllaritws, ' !>01' :- l!xeni~!o à _-·safra •col"l"e:n:t:ê em -1-6-. 000 -·,QÓO., ~~-':~a~ccas de. " 

·e si computarmos para cada, uma cfell~ de -!l'cêcr:fio' éf,i:m. a dot~Ç'ão- média d;_ 

'tes uHil~os -tem:).)OS- o préÇo de ~ 3- --,o· -~ê,siútruàó' ·se~i>t 4-8oOoo·;ooo a 1 11 ~ 
-ver-se na coluii1na ~:a ··noFsa· expot•taçãli/ isto" ê; no .noss_o cr.ed:tó lm~t·, 1 "ei 
na, Gâ:a, i>oréin, a: ·f ··~ · n-'cota~ão ~1~ '~ã-c<''a: 'dê: ::caÚ e, M:,'Sub1t.o·, nulr<r'll-tti 
;lente, sóf.frer.enios· o e:horrqe'Jlr~jUizó "d€· "Jõ l6 .-0.00.- OQà 'pp/'iS$0;-<iue·; nesta 
these, ac oheita fbtal do ,p11·~uct0 não no.s rep~rliysih_ão ~: ~2.000.000. 

Neste -lance l~van u;_-se--'.erír ·grita; ·a ::({>rrtüda i,rel -.obkc~' dos- c .:>n1 ;LTili<-1 
- ioJ:as -si o it~portante- _é .a.ugmen:bií' 'q <v:o1i.me _ das. ~,rio"$s· t>XPI'l'laçl 

porque, então, restring:J-4\. por medidas coe;(litiva.~- da_:~~vr~, ént1ílda do li' 
1 nos .entrepostos de -distl·ibuição-? Póis: não ilcearretari, .essàs· me'di~lis a t-• 

. sez relativa das letras Q.e- éX:p?i-tação ~. po1.1writ~, o. ~etic~~iiT.t~Ji~~é!las ["oll 

as ·coberturas do··'1:1ósso ·çoii1a'ÍÍerd'ÇJ no 'ex:ter-!«Jr? · ' ·' · , ..• 
Oerto que ·Si-m: ri. li-nútat;:ão das entra&,s ' d.ll,'' Ç!.G.fê;"·i31d(Í cqü-i ·éfl1iélto, em ,;, 

momento. det-erm:.na•r umn. .ptoporciqn~l - õiminl!-içií.Q das -offertas· ele let~~ 
exportaÇão . 

. Mas e5te phenomeno é mais' appnrente do- qu.e .reiál ~·13'~·- · .~oi;lsi~eraxmosq 
-a.:Jtes d"' regimen restríctivo vig-ente, o -qa'fê_, .-logo .-dp~ ~es .o:u ~qu:~tro. 1 
llÍ'-imeiTOS .rn.ezes da col·h~ità. se precipita-va erii. avalan~i;~ ,-~~~: p_o~tos de ~•1 
e .do Rio e apresentando-se pí~essuroso ·e -Ub':J·ridant,é, .ás-.:.af:féi;t.a:s -. ·dos <·o 
dores, pr-~uzia,. então e de ,fac!o, uma .plethora d-e ·letras-· de ex;jloi·t<lc;ào, , 
vo1mi1$, entretanto, la descrecendo p_rog·,:essiovameil:te nos :out-Fo-s, mto>zes-! 
sequentes, e descia, ao fim do ann<> _agri:c_qla; .. a _extrerrí_os de' verdadeir:r 
nuria .... 

V-i.viamos a.Sshn; nesta- m_ateria·, de p~d~i:!irt-i.'qs é ·d·e :ciM·JI;l:.[lsos. lnfj 
v~lmente perúri:badores, do 'fúncciq'na'ql.en-to '-' $.a-dio; no~·m~T •. -;_if~~ii-osso ui~ 
'mo economico. • . 

A limitaj)ão ·çJ.as enti·aaas ·de café velu; em b'oa>·li:&di:,' :i~eguJaHzar essa 
tuai;ã.o -anoma.In, e corrígir-l,he_ os graves inêohvenienle&- 'ãti;:tr~]Juindo, ~ 
tatiYamente, por sobre · ~s d~ze .n:iezes· do 'an:n~; . o ~t>rp~~i~~eiit'q tlit-q I IT1i 

exporfuçãó ~- ~V·l:tariô.o, ao ÍJ:ieS~TO ·téfupo, C).Ue O ··itccum~lt> éld.: i'JrodUC(6, 
seus · gt~andes mécados~ em é-Poca. deteJ;m:·T}aâa-. 1'hé occasiÍ:mâsse. como J 

''costúma·v·a aco'ntecer, :uma sensi vei· ~ r1iih0s~ -dE;~e8~iÍ.c>'·M '-1J:r:4Ç~ii:. 
A pro1>:idencia justifica-se assim sob esse duP.lo, .telev>at1te . i ll"'' l ~ 

nao ha como Tega:terir ápplmisÓ'l rici Govéi;río da :tiepfibliçii. Üela ,,. I 

t:rmeza éom quei·a V·f'm 'exécu-ta'n\J.o,; eÚi milnifes'{o b'ine~lci'o "'"â<i · f trlU!~. 

Nação. 
-0 SR. ARlli-ANDO BURLAMAQUI: - E as- Vendas 'tt' term-o .riãó Ú':tfuirãO n'. b 

0 SR. ALTINO ARANTES: - As ve.nn,l's a) ··te\;Jl-i'o Óao. hrtEirveerl{ con10 ~l r; 
VI 



partt destrui·r' · ~s~~< "ges·e:fi!llo :. eq~Uibr~a:,. porque. -~!lo ,fi.g;ut·am,,em uo:o!la·" l;>alan-
·Ça j\ltet•naciona<i . · JÍ , 1, 1. 

, o SR-:" éARMA:r>?l;}ó; B'!JRLA:WtAQU:r·: r.J.•.M:G.s.,hã.o rcle infhúr. -sc;>,l;Jre o p;r,eço·, dv;, ç~-

1~. ·,po~q-'dij o· •·qri~ defi:J.!ira é a . entrega:: .. ~~~ 'pi;'0(lucto;:es.tá •Yf\llJ~t)(lp, , 1 
0 SH.';• ALTINO' kRA!Ntrj>~ tb_i,.;, C!aber~a p.~lOnVe!'Ltl.1tap rrat~n).QS ._'fiq)!.i, : ll,e~t,un: 

·ctor:ament e; • •,enibor.á,• .çiiJ,· l.incina1€'~~en.te . q.uestã;e> :qu~;; ... t<',l;nto :ten• ,<tPl1f?OP.m1f!f).~r; ." 
l o espil'iot(> ·. puolfciJ:'>~.l q·ue-·ieri.:te_ildJe . ' COnl -a JJ"e<Cemte !7e{Ol'U1a .l~Or qu.e ,.pflSS,l.U . O 
Bl!nco do. E:i·asil e~~;:~r fqrç:a da. qual lhe f~i tniúsfer.ida ,a fa'Culdfl,d.e. de ,~;:r.ni~-
tir• ãe• q.ullJ··-'aW -en.tão: ge~aváJ.< o .. '!\besouro ·Na~c.ional ,, . 1. 1. • , : ' . ' . . 

·TenHié<.:êl!fte< . ·e• eseriP,to,; .. _~t~te milto t 'e· grande . meio .6·:Sp.e.cic:Ü}!Í-etL.t~, .. ÇlJ.!C 

essa. ref().rhta ;!e •as emissões! ·q;ife eU*: ·~utodzpu , são ;,ti._m;';'l;·'Cla.s. ~ul'.<!S. que, e,E!tij.o ~ 
~~tu:IJ;Llo !Íbpre;:,.-a •9epi-es'sã~ '•:ci~bl,al , deveras •, lari'l.en!::;l,veJ•, ,q:u~ .t~~c :J1Ç5 
n~~m1 n n e ~·.p_ovque ,não c-o.nfessaJ.~o? ~ 'tantc .n<;JS ç<;Jn~?tr,o/r;g~ 1;,. -h:um~l j1a .. ,. 

, Não vemos>,.! ,eiltretao.t~, · épji. sã .con~c~·encia.;. O•. peJ!;c.. ,<!e. ç;~,t,1-~alic'\'<tde entre · 
um e outro ;Í'il:cto, os ciuaes .. te·e,tn ·dB :e(!)llrno;rn, 'penso e.u, , sÇnt;~ent:e .f\.. c_oijteiT!-
J>:l:r:u:c·r<làde do .· sett <Jrp,pa:recicÍnento . Esta drpu.m~·ti!,nç,icJ-. tem· red~ndadp, des- -
afol"tunada,rn.im:te .• ~e;m, !'sé.ri.::t \1-esvantagem ·pa,rá, a ~g~t'•:• . aJ?~·eeiaç,~p d.9 .. p1·fmE!iro.-
delle~ • ·l ( I I I I 

o casb em ·debate resume-se, afi.nllo'l, . ~1'1;1 .inpaga-1' se. ·,:;J, all.wliçl!J. 17eprga- . 
nizaçii.o do di'e.~ii_o . .' .. ,pri~cipa l est~belecíme.nto de. :b·e.d(to, :QOS ,IjlOlcles ·em que • . . •·. . . 
!oi clecrétaç1a e na f_l;n7ni:t:·por que• .es.tã.: ;:enao , exeG'l,t:tada, ·,qeye 13er, ,<;pn,side-
rada c~~ Ú ,ct'pri de .. :inÚacção ,_pa.peljst8.·: ,.a .,aggJ,aga.r 'o:s. : males, i.l)~op.testa
velmenté• já preexistentes, .da .. ç'leprec\açã'o d~· :uossa· ,mo.eda, fidl.!ciarja.. 

Pa.h~' bem respor)der.: -a :es;ta que:'! tão, 'é .' ~~sençia] · i;~_q1:d.ar e. :.accen.~uat·, 
~m 1~rümeko l-ugar1 .,: ,qu~• ;a ,.,lét.' n " ~4 . . 6.35; .. de 3 de· J3.;ne'r0: do cori;en.tl" anno ' 
e o suhseciuen~~ càntr~t;; · a.~ '2.4 de AbJii~. n~o d.e~rn.1.inr;,am, P.~e~iZK,tm!Jn~e, 
nenhuma emissã(l de papel-moeda.;, ;tp~nll~. ,cqn11irmara,n;i .. ao .Ba~i(;Q .d.o B,rasil 
R faculdade .. emissora.; ;qu~ · ~ d.ec<eeto .n . .1.455, de 30 de :Oezeml:n:o de . 1905,~ 
já lhe biivia, .outorgado, .remincian·do o . ::Dlú•som;o. por .sua .. . vez ao , exerc:ci.o. dei . 
igual fa:óul'dac)e.'··di.rrante ,ã, \dg'encla- do referi(!o ,contt·ato •. 

Logo,: o ·pÚÍhéi'ro·· . . effeito d(l. ; malqui5tada .. r.eforma foi, .;)-i!np1esnt.ent e, 
es.te: iédúzii•. 'a'• ·um.·-86 os dous a ljpar.ell16s de .emissão . fiducia 1·ia, que,: vir-
tualmente ao menos; ·· .CO~xistiam, < funda;(los . ·é r econhecidos. peJ.a .. legislt;tção· 
brasileü'a·. _üra;. ningue!:'l podérá, sem flagrante ' cóntrasenso,: :attribu i.J:' o. re-
·crudesciint'lnto dl!{ ,mal ,inflaccionista. .a .uma. provide11cia. que veiu. exa·cta-
me•!te, st1Pl?ri111 i'r.~lhe tti~a· das·· fontes .pó<;siveis ... · · 

Por outl•o .. lado,.: é . iricon,testavel que ·:a cll).usula nona do contra;to . de-
24 de A)Jri! deste , :a.J;fÚ> l.e.ves1iu a·s enii'Efões permittidas , ·a.O Banc.o do· 
Brasil das restl'lcçõ'es e das .cautelas· aconselha-das pelos princi.pios e. ·pela· 
'pratica da mod~rnil- sciencia :financeira, exigindo imperiosamente pai-a ellas ·· 
' Dr · lastro· effectivo .'de .. U:m tet·ço de seu :valor,· eJ11 ouro, e . dos outJ:os dous"' 
terços c titulas de .cred,ito, · commerciaes OU· em outros ·a estes equipara dos, 
repres.entativos todos de transa·cções reaes. de liquidação garantida em seu' : 
ven cini~iitJ. ' · 
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Força é coD,IVir em, que as notas de um ,baAc·Ó bem.)idmjnistrMo, cobilr-
:tas, em parte, por um encaixe meta~lico e, em pm::te; p 'or uma carteira.'o,! 
•erteit6s de commercio severamente seléc-êio'rtauos; deVem , insp-lrq.r a na-
ci.on·aes e .extrangeiros uma confiança ,pelo , men9s ... ig'ual- a 'que lhes mers-

•Cem a·s notas do Thesouro, c'úja emissão: depe·nde, ·quasl semprE), do ·arbítrio' 
.exclusivo dos Governos, os q~aes, plassicameJtte -;.llé, cbst)lmárt: recorrer a 
. es!lb facil e lnexgota>"el _;eservrutorio. ·1\.ee. diniheiro~ patá fazer face aoa 
:seus ''deficits" orça mel'ltario·s. \ 

:Ipste "abuso" tornou-se _aliiãs, ião Oe " uso 1'- .que, contra· elle, a exp6; 

riencia, dos povos civilizmdos consagrou este postula do universaJ ·de Scien-
cia das Finanças: "a !tincção de emittlr pa·p~l-~~êd~ ~ão 'ciev~ ser ·exe;. 

' . . ( - ~ ,/ '") ' ' . 
-cida pelos Governos, mas, de prefereneif!, por .instit utos bancarios qt~e ell-. ~ 

.apenas fiscalizem •< :Er que por esta fó;m::t .. ~._assim doutrina o professoi 
.. J:i2le -:se conjura um dos malo1~es perigos da" ~il·e J:lia'çãó fiduciru1a official: 

' .est\ncam-se as emissões de ·japto contiiníÇJ .'' 
. Ma!3, - ha·verá qhem , re~i4e ..,.-"- ~e -'~-~ ei:nissões f a.cultaêlas ~tO Banco da 
' Brasil versarn, ig)la!rne·nte, . sobre papel~'mueda, ao qual se confere, como 
ao do Thesouro, curso forçado, como podei·ão el}as ·. e~capar: áquella l~'O· 

. . r 
.sura e evitar aquelles inconvenientes? ., 

A res.posta não nos parece ditficil em fa.ce da -caractet'istica que w 
. sencialmente differencia ·.os dous apparelhos !l-1!1issop~s . . 

Emquanlo o Thespuro, por ·vín.· de 1'egra, úão eJÍCOlltra r])ara ::.a sua c.t· 

_J)addâde . emissora outros J'imit~ - além da vo~tride e, não ra·ro, dn. impru, 
dencia dos Governos; ,o Ba.nco - mera sociedade civil indep'endente do 

:JJOder publico e sujeita ás pre_sédpÇões: 'i ás sarrc_ções do direito commum -
terá que cingir a emissão das suas nota,s á.s rim·mas leg.~es e· contratudll!lj 

; rigorosamen te prees tabeleci-das no acto de sua reor;-anização, E o nlum~ 
, . a. quantidade dessa emissão - cujo la:sti.·o tem que ser cons~ituiclo , em 

-dous terços de sua· importancia, poe tit'llos commeroiaes d·e credito ou ou; 
tros equivalentes - ficará, por ' esse facto mesmo, limitadÇJ ás Hgitimas s<>1 
licitações da actividade econom1ca naci.on~l e ás· necessidades Jn. til'iollt~ 

-da troc~ e do credito. o j qgo natural das fol'ças economicas ~e'i·á, em sum' 
ma, a unica ]nfluencia predominante na somma dos-' bil-hetes- ~ntregues á 

. circulação !?elo Banco do Brasil. 
O SR. NAPOLEÃo GoMES: - E' a teoria, . ·mas a ".pra;Üca · no B.rasil. tem 

' .. ·., . .:· 
_provado o contrario. 

O SR . .AL~'!No ARANTES :. ~ Devemos. por isso mesmo confi2r em que 
.actual Governo, illuminado J)ela liç'i'i.o dw passado, não :.;olte a essa pratica 
perniciosa. (Mu.ito bern.) 

Só produz inflacção e a. consequénte. alta. geral de preÇos a çriação de 
instrumentos de p:tgamento ou de creclEo, que não venha a.companllado de 
·um prv,porcional desenvolvimento da agricultura:, .. da inqust(a e elo commer·: 
-do do paiz. 

0 SR. ARMANDo BURLAMAQUI: --:- E' a 'Ve1•dadeira theoria. 
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o •.SR. AleT!No ARANTlils: -. "Tod,as as vezes -explica ainda Jesse -que 
se cria um tnstrumén~o de credito (nota tb banco ou quat ro titulo semelhante, 
col'.ocacse mts mãos dos indivíduos ér}le a recebem um n ovo poder de adqui -1 

· rir ,causas ou serviços. Se a somma (!as causas ou dos serviços a dqui -
ríveis não a u.gm e11tar na mesrr:ia, propor-ção, ~ diminu irá, por força, o pod~r 

àcrJuisitivo .dos instrl.ime:rJ..tos . de credito ·então j'á existentes. " 
:r:i'o:ricle; logicamente se infere qu e ·h.a uma relação, u ma · uorresponden-

cia, a ser respiütadil: sempre, entre o accrescimo do melo cir ·~ulante e os 
valores· da pr g?-u cçã.o e venda da riquEcza •e dos' serviços. 

ErÍ1bora não seja· facil nem absoluto.men te segur o estabelecer e fixa r 
essa correspond\'lncia J)or me'o ele um algarismo que, uma vez ultrapassa-
do, para· logo denu ncie a ,PresenÇa do ,phenbmeno d.a inflacçã.o no organismo 

. ' financeiro' ele um pove·; - temos para· nós que, se, em u m determina rlo pe-· 
ripdo estudarmos os dous .f actores indicados em paizes de ca rp.bio ào par ou 
quasi ao par. logl'are.m os calcular a.ppJ·oximaclamente ao menos as rela~ 

ções enüe o volume ela c.irculação e d do com.mercio internacional re.: 
s'pectivos· e obter, dest'arte, coefficientes numericos, que bem possa~ ser• 

. I . . . . 
vir de md1ces sobre a mater1a. 

Ser:a esse, aliás, declaro-o desde logo . e sem qualquer rebuço, um 11ontct 
de doutrina a ser dis-cu tido e resolvido p'elos ·.competentes e pelos especialistas 
no assumpto, em que · e'u; .de m inh a parte me conf ess o bisonho e . . . quas i. 
analphab<;ltO. , (Não a.poia.dos ge1·aes) : 

Como· q uer que seja , acceden do obllequ iosamente a u m pedid~ meu, o 
,Dr. Souza, Reis. - illtistre publícis~ pa·~ricio, qu e tan to se · tem no tábilizado 
por seus v aliosos t rabalhos sobre t i na:r;ça;;; e economia politLca, - conseguiu 

, organizar, com o a ux ilio ,da s mais r ecen tes informações da. Sociedade el as· 
Naçõ~s e do "Federa l R eserve Board", ir.teressante quadro CO'Tiparativo · do· 
commerci~ internaoiona l e da circulação mon eta r ia dos Estados Unidos e dos 
prinicpael! paizes da . E uropa, no anno ar,ter ior ao da Guerra, upurado-lheSI· 
os coe~ficientes. pela' fórma seg uinte : 

/ 
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o ~ ~ 
i~) 

o -- ~ti § ~rOO 

·. l'AlZI>li.· ~ "" !,. ~ \1) \1) "' ... o o 
'ti ~ -â; '"' '1::1 

01 '-" z 
"' ~ 1::l -~ ~ 1::l 

~ (/J 
Ul \1) 'i" 

~ 
..., 

:<.; 5 c o \1) '<! z ~ \1) !,. ~ ~ :;>. r;: 

I_ ~~OI;>. "" , ,. '"' ',2; o g o í' !1 o li! 
< );l h 

"" 
S. o ....,. o 

,•,,. ::- .. •·:. .. ------" 
. i'~ 

' 11: 1 
I I I I I 

12.551,; FncnÇfl. '· .............. ""·" '' /; 19J3-14 fr.s. I 6.051° I 6.500 I 8;4213 I 6. R80" 15.301' 82 S'r1 

·\: I I I 
l 

:( 
I I 

Estados UrJ.içlos li ·1914 c1. I I 
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Hollanda .. . .. .. . , ..... .. ··I· fi. I 1 . 109° ·I· 1.109° 1 . 604° I 5384 2. 143 I 51 o/o 
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I I 

DinamarCa. .. " . ........ f· '1913~14 In·. 1 1598 I 25 I 1848 718 ! 780 l .498 \ 12" % 
I 'I I l I. I I I 
J r 1•, I I 

Italia· : ....... J 1913~14 I. 1\. 2 .6 98 I 1'. 2.698 3.648 I 2.520 I 6 . 168 I 44 çl .. .... . .. ..... .. . ;c. 

'I I I I I T I 
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li i I ' I 1 I 

Succià ... , ....... , ..... .. .. I. kr. ! 2385 L 2.38~ 852- .I 816 L 1 .6US I 14 % 
-~· I (" I I'• I I I I 

I I I 

''· 

I J I 
Snissa ~-- ........ . ' .... ·: ... . ····: 19•13-14 fr. I I' 434 1. 9195 1. 3763 I 3. 2961 I 13 o/o 

I I I I I I 
I ! I • 'I ' I I 

Inglat~iTa, .,. ·.! • • •• ••• •.. ·· \! · . ! 1913-.-,-14 :E 34 I ,125 J',. 157 768 I 631 s I. 1.1028 I 11 o/o 
I I I I I. I 
I r I I I I -------. --· 
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Sendo os dados ·deste quadro expressos em ouro, se q,uizermos collliDa-
,.·al-os a.os . do Brasil, tece.mos que com-putar em IQUro, tambem, os que lhe 
.-são :·eferéntes e que, neste caso •. assi-m·. se. nos a11resentam: 

Brasil - 'Em 31 de .Dezembro de 1922: 
Pa.peJ-·moeda do Theso)lrO, 2.226 mil conto.> convertic1o at;J cambio de 

·tl cl. equivale a :€ '5·5.525.000 . 

Coinmet·cir; internacional na mesma data: 

Importação . . 
Expodação , . . . 

.So.mh1a· 

Coefflciente 47 o/o. 

:. .. .. ........ -........... ., .... .... ·.· ····-·.· 
· ' . o • , •••••• • ~· ••• • ••• , ... . .. ... . • .. .. . . . 

•••• o • • · ,...· •• •• _. ••• • ··: :_ •• :. • •• o •• 

Em 30 de Junho de 1923 :· 

f 48.640.937 
E 68.5?7.610 

:E 117.217.547 

Papel-moeda do 'Thesouro, 2. 226 mil contos .convet·tido a'o cambio d<~ 

:5 d . equivale a :€ 46 . 395 . 833. 
' d on1mer cib internacional na mesma da ta ;. 

Importação . 
:Exportação · . 

:Somma . 

c0efficie:Ii.te,: 7~ o/o. 

•• o ••••••• , • • • ••• • , • •••• '"\··· • ••••• • • • 

. ··-······ ...... .. ............ ·····.·· 
:C 25.239.006 
f. 33.377.0U\I 

! 5::~.&16.000 

Em 3:i. de IJezembro de 19'23 (caJ~uLc -provavet; em :fa~,o; dos algarismos 
,Kic se:r;nestr"l a merwr) : 

Commercio intet·nacional ! 1-30,000.000. 
P apei-moeda ~ ~-dmittindoc.s-e a hypoth.ese ó.~ elevar o Banoo :do Bra sil 

:as suas emissões a 300 m·iiT contos, mantid-cc a mesma circula Ção .'<lo Thesou-
rQ: 2. 526 mil contos . 

Convertido .ao cambio de · 5 d ·. equivali'! a :E 52 . 645.833. 
Coeff!c~ont.e, 40 %. 
oOn,vém observú que. dt< accôrdc;· com c b:llanço do Banco ~o Brasil, 

·em Agosto ·ultimo. a sua · emissã.t> era de 1•80 .000 ·contos, orçando então o 
•coefficlénte em 6 6 o/o • 

0 .SR. BENTO DEl MIRANDA: - V. Ex. perdoE>: c; calculr<- nãc pôde ·Se«" fe:i-
io, .para o válor da circu,lação~ a cambie de G. ou· de .5 ; · ten, d.- se.r realiza'<lo 
.:ao p~u·, de 2'i'. 

O •SR._ ALTlNo AP.AN1.'E~: - Peçv Hcença pa.ra nnnderar que eu tra!'o ape-
nas uma suggestão, afim de <provocar o estud~ dos COIIllPetentes, entl'e os 
•quaes, com muÚo p~azer e verda,de, i1).cluo '10 nobt·e Deputado .. 
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0 SR. BEN110 DE :i'IIIRANDA: - M:uito agrádechlo a V. Ex.; mas, por n16U>· 
turno, permittb-me recoràae' que Joaquim Mm·dnho já harvia côg;itado de-
uma correla(;ão entre o valor da expqrtação e o v-olume da circul~ção, ma·s. 
feito o calculo em om··o,• ao par, ge:não o t·esultadó ·fica perturbado. 

O SR. AuriN.o ARA:NTES: - O que é certo é que a analyse dos J,'mmeros, 
que ::thi ficam reg!strocl>:Js, dEp'nO·nstra <lescle logo •que ·O maior coéfficiente ê· 
o de 30 de Junho de 1923, exae:tamentr, quando. o Banco do Bra,sil ainda não· 
h:wia emittido ... 

:f'()(·tá nto, se a differença entre· esse çoefficiEmte maximo de 79 o/o e o ·ct~· 

40 '%, que •·azoav::mente s~ •prevê .p,,fa: 31 de Ilezmnbt·o .pr.ox:mo, denuncia 
a. existenc:a de uma inflação ·m:onetaria ; poc esta têm que responder, tã:o-
sóménté, as eiliissões do Thesouro, que, rigidas, ~\ão sé contrahem quando• 
as tr::msacções ·dh11inuem; e, reJ;Jrese,ntanclo neste caso uma offerta pe.rma-
nenté dtr moeda, actunm .como peso n1oçto no con·er: elo anno, por sua ,!nela:_ 
ticidade be!n cOI1hecida. 

Outro tanto não s,e verifica com as emissões bancarias que se t•etrahem,. 
nutomaücamente, com a t'edu cção·, do volu1;ne .i1o ·con1m.ercio internacional, 
mantendo assim, .com este, o devido ' equilíbrio. 

Logo, o que ha· a fazer, o que se ha de fazP.r necessariamente é. o res•· 
gate progt·essivo ·até á conver:;;fuo total elo papel-m.oeda do ·'Thesouro ; por· 
isso que - poder ele compra artificialmente creado pple Estado pat·a pagar 
as su:;ts proprias despezas, nem sempre ~·eproductivas, - .. elle é o .pdncipal, 
senão unico factor da supet·abundancia li~ numel·arios em· certas épocas. 
elo anno . 

. Çlra, foi precisamente paca realizar essa salutar. e inclispensavel '·opera-
çfcu que a re!l'>orma do Banoo do Brasil, <'Onseevou o fund.:> -espeCial de ~'esgato· 

e· de conversã.o destinando-lhe novos .e promis&:J.-t'-s. recru.·sos., quaes os enu-
merados nos .differentes paragraphos da clausultL terceira de .seu .c"ntrato• 
com o Governo ela Republlca, cuja poli~ica financeka assim se define sahir, 
energica e .cJarivielen.te'; credo1·a, rrortanto, do nosso estimulo · e do nosso apeio .. 

Eram estas, Sr. Presidente, a s considerações •de ()l'denl geral que eu ·ellten--
dia .do me.u d·e1'&' fazer antes deo resrJI:>nc1et· aos dous oradore•s que, com tantru 
elevação •de vistas e com tanta generosida de vara mim, acabam de discutir· 
ns emendas pot· SS. E.Ex. offerecidas a.o orçamento da Fazenda, em 3• turnr.. 

A g~:ande maioria dessas emendas se refere a gratificações; gt·atifica-
t;õ0s que a Commissão de Finanças, Óbedecendo ·a um criterio u;;,iforme, en-
tendeu ~le mant.n·, nas tnbellas :orçament~rias deste anno, . . por isso que to-
à;:.a ella!! sã{; estdctamtnt~ régulamenta.res, estã.t:- previstas, ou n>J regula-
me!lto das .:epartições em qu~ .se abonam ou taxa tivamente, p.o' Coeligo de 
ContalJilidade Publica; e são destinadas, e~:n absoluto rigor, para pagamento 
de funccionarios, que trabglham fõra das horas do expediente . E' natural, 
-pcrtan~o, que, para set:viç;os extraot·dina r ios, SE,! ôC umà -remuneração extra-

r 
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"rdimida. Aliás, essas g-ratificações _são relativamente reduzidas e, por si só, 
'incy.paze.s de concertar cu de perturbar ocçamentos ... 

Adoptaido €Ste c~iterio, a Commissão de Finaç:ots tev!" que se con-
iormar com elle nos c1iversos ministerios e manter aM ·gratificações, que 
:fossem estrictamente reg·ula:ment:u-es. 

Entre o!ltras, que mereceram reparo especial, fig-ura, a que diz respeito á 
.itssigmutl~ra. de noms. Mas, como V. Ex. sabe, Sr. ,Pz<e;sidente, embora tenha 
·passado para o Ba.nco d-u Brasil a fa:culdacle ~missora, ai.nda continua a car-
'go do Thesouro .o trabalho, lJOr emquanto h1dispensavel, de troco e substi-
tuição das notas dilaceradas, por outras destinad•as á ciTculação. A Com-
·missão de Finanças ma.nteVe a grati:f':•cação esp-ecial, por. milhe!ro ele :._ssi-
·gnatura's, destinadas ·ao funccionari:o -encarregad-o deste serviço. 

O augmento maior notado pelos illust·res De-putados, que crit'.ec"l.rarn o or-
.çamento ela Fazenda foi o r~erente ao estabelec:mento ti<- labvratorio,;, en. 
diversas aiJ'andegas <la Rapuõl!ca.. Devo declarar, E-ntretanto que sê trata 
de uma medida que visa. não só.mente . a hygiene, m:qs tamben1 melhorar o 
.serv.iço da de·vida classificação das mercadorias, p'odendo assim concorrer 
'J)nra o augment-o aa arrecadacão elos impostos. E' ele- notar. ao demais, 
Sr. Pres 'denié, qu.:; esse:l laboraror-.o:; nãu ex1stem em tüdas as alfandega;: 
rio I;ra.s l, mas s~me·nte na do Rio de Jan1"-ir.o; em Salitos - a segunda al-
famlega d·a· Republioa - não existia', dando-se entretanto a anomalh• ck 
'haver. alli em1}regados pa.ra .tal ftincção ... 

Dahi, a imper.iosa necesswade para 0 Governe. a" providenc1ar a respe!to. 
As emendas 56 e 57, que ta:mbem despertaram -pbservações de varias Srs, 

Deputados, r~ferem-se á regularização do uso ~os automoveis. E' possivel 
•(Jlle abusos se verif;quem nesta materia; mas a .Cornmissão de Finança:;; 
pr0CCU}Jada já com o assumpto e tendo de re~olvér sobre o· project~ espe~ 

.. c:al attinente> ac- caso, a1:íresentado pelo Sr Oc:ta•.'k Rocha, tomou :>. in1cla-
tin. de solic1.tar dos díffere·ntes 111lnlsterios as inf.ormações necessarias, não 
~ó sobre o numero de automoveis indispensa;ve·s e.o serviço publico como tan1-

'tem sobre os funcc:.Qnarios a. q)lem seria fácu!tado es~e me·io de locomoção. 
0 SP.. cA.RM.ANDO BURLAMAQUI: - A ii1ic:ati va é de V. Ey. mesmo. 
O ·SR. ALTINo ARANTms· - Alên., disso. a tCon;mis~ão de Finanças na 

~ua emenaa 3( entre as diVersas dJspos1ções d" caracter geral. consignou uma, 
determinando expressamente que o Governo limitasse o mru!s possivE·l 0 uso 
-uos au tomove:s, nas suas differerites repartições. Por esses motivos a Com-
.mi>:são de Finanças !!ntendeu que se approvassernos ainda as · em<mdas 56 
e 57, ·,!•nl!on·eriamos na ce;1s·ura d:o bis in i.clem .. e por iseo, opinou 11eia sua 
rejeição. 

Quanto ás obset·vações formulac1as ·pele, Sr. Octav1o Rocha, em relaçãu 
:ú "tabe!la Lyra" para o fuoccionalisrii.o da delegação do T·hesouro, em LOii-
dres, a C>birervação é justa e como se trata de rnateria já ,-otada. pel&. Camara. 

•C erro dla , tabella será corrigido r. a redà-cção final. 
O Sr . Dep-utado Nogue:ra Penid" :illustt·e •representant" elo DistricL 
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.Federal; · tambem . 111presentou algumas çonsiã.ei-açÕes 8fm 'Ciuvic1a brilhanteS; 
e oppor.tunas sobre a '?'PP11caç'ão da '' tabelÚi ,Lyra.". Posso e devo '!lffin]mr 
a S. Ex. -que confabulaç:ões que entret:ve com ·.repres.erita~t.e~ · autorizado~ 

do Gov<7rnr> ma trouxera·w a con•óccão· plena ·de tiue. absol-~t~ente , nâ,l 
existP a incrim•i.nadà .. m-ã vontnd" d·~" podere"' 'l}Ublico?. oarâ com .o seu . func-
ciona1ismo. Muito ·pelo contrar~o;· o _Gove~·Jio tem ~ melhor ~onta os seus-
serviç:.os, -a -sua caamcidade e a sua honorabilidade- e -estã, ·seri>llmen~e preoc·-
cupado em -rever todas as tabellas _de modo ai ·pedir, .o.pportunamente, at; 
Congresso uma remod-elt"tçã0 ··cGm:Pleta Çlo quadro do funcaional!smo, con-
ciliand-c tan-to quanto ' pos~ivel ·OS direito!! dos servidore~ do :Estado con; Oi 

altos interessei! :la Nação {.111ut~& oem; muí-to ô.eql\. r;- oraaor e cumpri .• 
:;1)' 

me-ntado.) 

SESSÃO DE 11 DE DEZEJ\.~0 

O Sr. A;maral carvalho: ~ ·Sr. P!·esidente, recebi do :Sr·, Donato. 
Martins, fazendeiro e commercia ntt;l de café na praça de Santos, um tralJa-t 
lho, interessante- pelos -dados e orgumentos de real import,.a ricia , relativa-
rnente ft defesa da producção nacional, mormente. no ponto de vü;;ta da. det 
fesn do preço do café em suas relações· com !J-s variações cambiaes. 

Pela leitura que fiz da monographia à que me refiro, parece haver ahl 
idéa"' muito aproveitaveis, di~nas de serE-m analy'sadas rpor aquelles. que se' 
intetessam por esses -assunoptos. 

'Segundo o desejo desse meu amigo, vo1,1 'lêr esse trabalho . pedindo seja; 
elle en caminhado á Commissão de Agricultura e Commercio,_ afim de qu~ 

esta o estude e se m a ri'if este como julgar conveniente. (Lê: 

Como brasileiro e · na qualidade de negociante de café sou c1aquelles que-
anciosamente esperam vêr ,posto .,em p;·atica, em )1reve, o a ppal'elho defen~ 
sor dos preço,s de ca:f€, ,mormente agora que está sendo exportada a g-randlt 
safra actual, cujo volume cor-responde a013 preços em -vigoi: a -niais da· 
dous milhões e ce'ln m.il contos· de réis, is<o é, somma essa supérior ,a ·todo o. 
melo circulante do pa·iz. _Portanto, é · evidc~nte que esse precioso producto re-
presenta a maior riqueza da nossa p_atria e p-or isso · ·cabe ao Gov·erno Fe+ 
dera.! agir incontinenti,_ empenhaudo-se com São Paulo e os <).emai13 Estados. 
dn. União procluctores dessá. rubiacéa, no sentido .de ser posto. em pratica d· 
almejado e indispensavel a pparelho defensor do café, isto já, emquanto 6· 
tempo -. 

Importa lembrar . aqui. os lumi:r,iosos conselhos do eminente Dr. WaH 
hington Luis, que devem ser gravados r:o espir~to dos dirigentes do paizl 
pois é com tal descorÜno de vista que S. EJ!;. tem pautado 0s seus actrnf. 
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poliücós e governamentaés. Eis o que l"e lê em um trecho da sua ultima\ 
mensagem :" o .que é"' _necessario e é 'a vantagem p.rimo·rdial do apparelho! 
permanent~ da defesa do café, :e ·:=tUe não se faça sentir a acção depois dol. 
appareci!J1:enta das baixas· porque ·então os prejuízos são granc!es e· os sa-. 
criiios in e vi taes '~ . 

Mas, emquanto nãà fôr e1·eado e9se· a.p.parelho, é de toda cotivenien-
. cía que as entradas nos •i-ntrepostos de exportação se mantenham no limitej· 
até aqui I?ref~xado. ~.~ 

Aos apoÍogistas de entra.d.as francas, é precizo que se lhes -diga , qu~· 
na pra.tic;:v' isso só daria. fa.taln<ente resultado negativo: 

Afinal d,e ·omitas seria um contr~senEo abai:rotar-se o mercado de café; 
~em se cogitar da dafesa dos preços, 

Que resultaria se se consumasse tal msania ?· 
A conclusão loglca de tão di.Bparatac1o ' acto est_á ao aLcance de qualquer 

f.spirito mediocre eom comezinha noção ele commeréio, que sendo interpellado! 
a respeit~;- l)roinptamente . diria que Jsso não se deve fazer, pai;; desse• modo) 
se iria facilitar :ros> hlliportadores ? abast~:;cimento, á vontade, dos seus· des•! 
falcadissirrws ·· "stocks"., o que 'p;:tra elles seria um v.erdadeiro :rnaná man-
dado· espe~iaÚnente pelo "Deus 1.brasil.eir.o" que assi,.;., iria tiral-os do "tri,; 
piti" 'em .:que ' se iJ,Cham de~de h~ m1.iito tei!J'PO, devido a providencial geadaj 
de 1018, ·que desde então para ·eá, creou o período de exíguas safras e que! 
até hoje: não p'er1nittiram fornec'er excessos para o supprimento visível! 
muniliaL Portanto, é e~actwmente ·neste anno que periclita :o>. · P,Osição nO! 
Brasil -como de-t,entor dos pre'çós das .<i:olheitas .presente e futuras, em vistaj 
da grande safra actual ·calculada em 17 milhões e 10 a 11 milhões emj 
perspectiva •para .a de 1·924. 

Por isso é .. intuitivo ' que os nossos 8ntagonis;tas· do exterior procurarãO\ 
de todo :o modo ·retomar a;. posição commoda que a .nteriormente conseguiram 
manter por mais de uma decada !le annos,. dÉm,tro de cujo período sempre! 
dictaram, os ,preços que muito bem entenderam. 

El' por conseguinte, o rriomÉmto aza.ão para ' que se tomem as . medidas! 
aconsel):iadas·.: senão aindà se verá 'o c&.fé çorrer o risco Çl.e ' ser vendid~ 

po~· f 1-10-0 ou f i-00, ·CDi~ já tem aconte'cido em é·pOcas passadas ouJ . 
seja o Gover'n\) pernüttindo •qJe na pratica se realize o i~.;erso do que fa2l ,' 
~om as em~sSões , isto é, cor:isentirá que se entregue ao e:x:trangeiro vàlori 
effecUirà de f 2-10-0 por f 1"·10-0 ou por :€ 1-0-0 o q';le quer c!i.zer ·respecti.~i 

mente: 
2 saccas de· café f 5-0-0 por f 3-0"0 ou ' 
2 saccas de caré - f 5-0·-0 por f '2-0'-0 ' 
Facilmente se· chega a esta. desanimadora conclusão em virtude de es-J 

lar o café _a.g·ora no apke maximo do seu valor em moeda-papel desva,1.r-rizado 
·em contraposição cmn o cambio ·CÍue por sua vez deve estar se abeirando do ' 
·nivel mais halxo que. tende a .atravessar, tirando-s·e a conclusão de que o' 
café soffrerá inevitalyelmente a compi·essão' .·elo seu valor actual, forçado de/ 



782-

um lado pel'o volume das safra·s vigent~ e da ·futura em p&·speetiva, l'j 
<le',outro lado pela provavel reacção do .c·amb!o; e, eJ"!lfim, pela .especulação 
<!l.le semFre está alerta anteciuando o~~ aco.n:~ecimentos, para isso !'mtrado logo 
-em acção com toda a sua .peculiar av~dez, atacando violentamente· o ponto 
vulr.eravel onde passar tirar prom~tc;:>s r:roveitos. 

Portanto cabe agora se decidir dos designas. dá principal fonte dé ri, 
queza .do paiz, promovendo-se a sb.d. prompta defeza ou então deb.am1o-aJ 
entregue ás suas p.roprias vicissi~udes. 

Se se ·preferir cruzar os braços, pcrmittindo assim que ~r' consummaJ· 
o descalabro apontado, ei{tã.o pÓ"de-sef· ~lesde já vaticinar que. talvez não 
muito longe, tenhamos quéda viôlenta dú mercaâo, descendo <'i. base á .me• 
tade· da actual, e que sabem: com ·camb~o tarií:t>'àm baixo, o que c<irrespon.J 
:derá a uma verdade·lra Cf!-lamidade. 

Ao passo que se forem tomadas as rneclidas aconse)hadal:, o Governo 
praticará .a sag·rada missão. de acautelar- a riqueza nacional pr,:.movtmc\o os 
€Jenientos de valorizar o meio circulante da nação, isto é,'. da-ndo maio~ 

valor ao mil réis que cada. cidadão trouxer comsigo. 
tP_or isso, a defesa ~do café em . ouro se impõe como obrigação come~· 

:zinha da parte ela União, e naturalment-?. é esse o sentimenfo d'os 'IH'ecl~ros 
clir:gentes do paiz _principalment-e da elêYada 1triade CDmJ>OSÜ\.. ,dOS eminen-
tes Drs. Arthur da Silva Bm~nardes, na_phael de Abreu Sam[paio Vida! e 
Cínclnato da Silva Braga que por si só representam o baluarte defensor dru 
riqueza. publica cont:J:a as ganancia.s insaei~veis de uns e as prete·nr;ões in' 
justificaveis de muitos. ) 

· Na contingencia das c'rcumstancias ~.tctuaes tomei a deliberaÇão r1e con-. 
tríbuir com a minha obscura" idéa sobrç tão magno problema âprese~tando 
·para esse fim um plano que visa .rept~ar· os preçbs do café <;i<õ. um modd 
p·E'rmanente e definitivo·. Atrevo-me, a ·tantq não obstante · i·e·conheeer ai 
complex·c1ade da ma teria, por parecer-me . que tanto no fundo como. na fórma 
trata-se de un~a operação mercantil mixt.a' de grande vulto,_ ei': é sob este 
asp~cto que resolvi ·encarar o caso, damlo-lli.e uma. fôrma .pratica e simples, 

· recalcada. nós ._Iimitadissinios 'conhecimentos de que disponh~, os ·qu.<es, fo~ 
raro conseguidos em 20 annos de pratica na. lide· de diversos hegocios de 
caf~. 

l<J sob <'ste ponto de vista; proc1,1re1 saber em primeiro .lugar o preço 
<luro que servirá de termo média· ao iDtercambio entre o importador e d 
productor, ·principalmente, . quando o camb-io chegar ao seu m<cximo, isto é1 
a 12 d., i.i. cuja taxa portanto será fixado o valor rriinimo do café .em mil 
réis papel para as grandes safras. · 

Tomei pm· base o preço de f 13 por sacco .ou seja o equivalente ao cambiei 
<le 12 r1., Rs . 1e~ por 10 kgs. , qu'e reputo razoavel tomando Aro ccnslde.l 
raç:la· a abundante s afra ora em decursó que.· Inonta ao dobro do annci 
p~ssaào~ Naturalmente " e muitos / es·pirÜos r-.~rec~rá modesta demais essa base' 
E>m ouro, mas antes de tudo con,rem frizar que a intenção deste projecto é 
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'·<le fundo mciraf tendo por fito unic~mente estabelecer bases estaveis e nor-' 
.111aes, a.ttenelendo assim ao .interesse ger:cr, ' tanto. da vida comn1ercial com(j 
.a ~la )ll~f:ciuctiv:;j. do palz, pois desse modo ambas de, mi"Los d ada~ poclerãe;· pros~ . 
_11erar talvez Ientainente, mas com maior segurança, pojs· os preços serão 
ma;~ eSta:ve1s, ·~ assim facultará R for1na'ç~~ ·da econon1ia sol) moldes n~.ais co -~ 

'heren~es dos que até aq'Ui tem sido. 
Nesté particular é de1 opportunidade dta.r-se aqui um trecho da ;mensa-l 

;gern presiaencial enviada ao congresso Mineü·o· ]leio preclaro· Presiden t-à 
Dr, R> ui Soar.es, onde diz S .. Ex. : "O prolJieina do café ~ uma equação 

:economica, cujos termos são o produ,cto,· e· o consumidor, a mbos ~om in-' 
teresses igualment e atteneliveis. Baixae ,, preço de uma mercadoria, e te-

J'eis d~salenta.q._o a·~ ~sua prod·ucção; ê!.epl"in1i 1:1111 tanto. ·mais, e a . tereis e~-! 
tancado . Do mesmo modo' com o consumidor. Alterae o preço ele um ge~ 

:ncro, e tornal-o~eis inacc.essivel· á bolsa do povo. Elevai-o ainr~n e começará 
.a Ascassear a .freguezia mediana. Exalç;ae o artigo de luxo e s(i t er á a 
.clientela elos ·abastados que ·são o' menor· nu1nero." 

Tambem tive em mir.a regular o ~pprimento das praças :oem prejudi-
-car a lei <:\11 otfiii;ta ,e ·procura. Tive 1em fini por · objectivo · apresentar um 
·r.ra·n'o de defesa · de preços de ·caf~ sob moldes de execução positi·:amente pra , 
tioos e que ri~tur::Úmente deverá attiJ:1gh· ·O· fim collimado. 

E ntretanto convem desde. já preven'r que o pres,ente processo de inter~ 
·venção não visa valoriza.ção, mas sim defesa: não t em em mir-a interesse~ 
:particulares ou -regionaes, tendo só . e~ vlsta ~ interesse do P alz; o café a u 
·cambio. Não é justo se pretender café a 180$ o sacco com cambio de' 
·12, mas não será ·'tambeni Justo admlttir-se café a f 2-0-0 ou t 1-0-0 para 
o consumidO!' e 90$ ou 50$ por sueco a c:cmbio de 5 1 12 d. para o proe:uctor ;· 

·preciza-se buscar uma fórn~a ele defesa que, .assegú,ando os bossas interesses, 
·não offe1ida o .direito dos nossos melhore:3 compra dores. 

Admittid() o valor mêdiç:> ein moeda. metall'ica pa1·a exportação, pôde-sei 
·prr.ciza1· o capital necessario , para sustentar , a defesa p·ermanente dfl. ex-o 
portação brasHelra em ouro. 

A percentàgem. das qualidades apoiltadas serão tiradas da exportação . 
. annual, obser vando--se a proporção seg·JJ int.e : 40 •J·.• çabenclo a o typo me~ 
'Jhor, 20. •J• ao typo ele Bolsa e 40 •J• destinado ás qualidades baixas que 
n~o serão adquiridas pelo Governo. Entl·e pm'enthesis convém notar quej 
taes proporçÕes nã.o obedecem a expressões irreductiveis, pois variarão se-' 

,.:guJ<do o volume e qualidade ele cada ,;afra em ele curso. N e3tas conell çõ•es 
·O ~afê abr0xo do typo 6 ficarã inteiramente entregue á lei da offetta ê 

·da procw·a e assim faci.Jitanclo a s~hiela dessas qualidades para a Eu-
rop'l. por preç:os modicos, talvez na média de :f 2-0-0 por sacco, porta nto 
.ao alcance facil dos paizes ora en1 crise financeira, tambem. será assim ex-
'PUtgnclo dos no~sos "stocks" sem afrecta r a diminuição do consumo nesse& 
;paizes de cam})io fraco. Com esté criterio ' de adopção dos preços ba~ico~ 
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·em ouro sobre typós e · quàlidades derinidas, deixando-se ·O I11aõf! ao destinq. · 
da sorte, alc"aJ?@.m-.se TegLfJ!tados -oori.sió<Ou%vlelm.ente ·I<espelta,•eis .IJ!ara Jlj 
morAlização dos nos~ros _Jhercados e do· r. osso p·l'{)ducto. Enh'e· elles rióde-stl' 
citar em primeiro lugar a convicção qn?. terão os ·comprudor€s ?os Estacl o~

Unidos de não encontrarem excesso ·dos· seus typos ele im.pO·J:ta ção· -em nos, 
sos mer~ados e assim se clispol'em a cim~pra;r sU:ccessi;a e ,-egulá rmente ~ 
taes qualidades e typos, regulã.rizando de<;se modo ~ procura ·em _.:nossos n1ero 
cados: em segundo lugar e .sempre _que o typo de importação americmJ.ai 
fõr insufficiente para / satisfazer a procurá s.erão' então rebene!icia dos, ll011' 
processos proprios os ·typos de Bolsa ·sffi-~fàzendo o a:ss'im as ·Iiecessiclades d~ 
taes ·m ercados, diminuindo -conseguinteme"nte esta qualida de_, q.Úe, por sua: 
propria razãJo, raiá c~m que sejam tamb!lm-•liepeficiados os:. cafés infe.riof, 
res ao typo 6, di.minuindo ·po~ .sua,- vez. ·os expurgos que serão· .pelo. seu me-
nor volume :Çaci.Jmente retira dos· de nossos· mercados, fazend? e~m o con~ 

junto destes, accesso dos typos peores .par!J. melhores u~a- geral mora-
lizaç.ão da nossa exportação e quiçâ. um:a ;facilidade acquisitivd · pa~-a. o~

compradores nas suas mais legitim·as pretensões. 
Não obstante a cOnvicção que ·1nutro da eff.icacia ,deste. J?rocesso cl~ 

defesa releva notar aqui que impU.ca no c0p'Juhcto de meGiiclas conjugact' 
tambem a 

das qualidades correspondentes á pro.cura na occasi~o tornando acceEsi--
. ' . ;,·, ·' 

veis ·as entradas nos. n\)ssos- entrepostos de exportaçãJo p iJ,r a os cafés dalt 
,?rocedencias que correspondam â. procur-:~. e vic~-v~rsa 'pafa os q_ue n2-o corJ 
respondam alternando neste criterio _de P.ccõrdo com as alternaQões da pro+ 
cura unic-o meio de -ter sempre g~·antida a. venda do " stock" ,regulador) 
para depois formal-o. de novo, fracassando assim quaesquer. t er.t!J.t ivas dest 
valorizadoras e vice-versa, fornecendo cl.esse "stoC<k, qua:vido a tenhttiv~ 
dfl. V:a lorizas;ão fôr exàggerada. 

Para melhor me fazer con1ipreheiider,, junto um quadro ' o qual toma a'. 
'den ·.1nuna ção .de ;,Ann.exo n. ·i ." .. por ell-3 se vê .que ,_q· Govúno póde se 
dispor a equilibar as .enb'adS:.S em nossos entrepostos,. ~om asc respectivas ext 
portações, passo a. _passo, vai' iando· nas qualidades das ··&ntra das de ·accôrdo 
co~ as qualidades e~ quantic1a{1es 'da proc,ura tendo por base um "stock '' ad{ . ' . . 
quirido, o qual ser[!, o " stock " -regula.d01·. 

:Sempre · que houver excesso de typos de exportação; o GOverno come' , 
çará a 'adquirir esses typós aos preços de :E. 3-0-0 e f. 2-10-() r espect ivamente, 
os . typos de• exp'ortação e de -Bolsa, 'at é. c'ompletar o "stoolc" ·de def~sa., ocJ 

casiã:q em que tranc'ará o· limite; "digo, as entradas para esses caf és, e as" 
·sim, successivan>ente durante a sa fra. 

E' n ecessario .. antes de tudo se av0~liar o ·"stoclc" ,precizo para regu~ 

'·lar a defeza detei·miriando ante-inão e ficando o Governo appar ethado 0on~ 
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lo nup1era.rio necessario lJara adquü~il .~o; porque na ollportunidade :preciza> 
Ida intervenção·. nos . pr-imeiros tempos, .rdnguem comprehenderá tão ;positH 
~3menre o ~eu ,ef.felto .e.se verá -como sempre um inicio de ataque sobre a: 
~peração da defesa, por parte dos intereEsados em contra rio, f azendo com:. 
~ue se torne necessaria a compra. total até o limite ·determinado : Segundo a: 
~pinião cor.rente, . ccim os recursos da limitação· mesmo em :t5.000 paral 
lsar.tos e 12.000 ·para o Rio, para Santos bastará o Governo adquirir 400. O O ()I 
accas e 100 .000- para· o Rio, e sou de. parecer que com os recursos da limi.,; 
ação selecciona da por qualidade e typos, é sufficiente este " quantum''!. 
am a defesa se tornar de uma rea!Waãe -i ntangível. 

Ora, deter~linarido-.se .o volu:r:ne de 50C.OOO saccas pa r a o "~tock" regu-~ 

ador da defes(• do cruf'é·· a o eambio de 5 1\2, (base. presupposta pa ra. .os · estu-l 
Idos deste piano), na médi~ .f 2~10-0 por sacca, temos o preço em m1l r .é1s 
jlle 109$2 00 q,ue muÍtiplicado pot· 500.000 saccas , dão 56.727:272$700, , impor-1 
~ancia éSSas suffieiente para a acquisü:ão das 500 ... 000 saccas considera das 
!excesso scibi·e a procura . 

A exequ1bi:l.i-dade .. des.te projecrt:o,. c-om ;o ~toc/G -e ·impol'tan'Cia ac~ma, entre-
anto, depend.e e;"!SéndaJhnente ãa taauldade ode ·se :n'lfl.n11Jula r ·as ent~ega,s c::o. 
roduato nos mercados de ex•por-tação, a .s .quaes serão febtas. sab mol·d-es -cUílfe-
ente~ do sys:tema at~ a.<:iui aplJ,ti ca:do, _ 1sto •é, serão reg.ul,adas .pelas .nece·ssi-

am:es da .praça em v.ez de •d;eterrn~nado li·mbte a·nf·lexive1. •São 1JJ'uito .conheci--
• 1 • ' :. 

~as e -até muHo di.stin-otas as nrocedemdas . das ·n·ossas qua li-!'lades e typos . de· 
(ca.f~, sendo . pontanto taci.U·mo a _ac1opção desse cri•terio. 

Em syntl1ese: hav.enclo g1.·a·1):de .p·rocura para. os •cafés finos, m.olles e de· 
torração .. deved .. ttaver franca entrada nos entrepostos para ess.es <:afés, cor- · 
esporudendo os ·mercados p·roductores á JJe·cessiãade d-os m er c.o"\dol'! consum~du 

res; cessan dlo ·essa ~J·roc-ura, d~;v-erão tambem qesswr as entraclás desses c~:és 

nos respecti-vos entrepos tos, · ·e ca•berá ao Gover·no :conoprar , o exce·dente aJté· 
!formar o stock :vwlOTis&C:-or, aos preços · baSicos ·previstos neste vrojecto: Vol--
ltamclo novamen te a pro•cura •co.i:neça,ri o -6overno a .S1U!ppori1-a do· ·seu &.toc/G re-
lgulado.r e á ']'lroporção que esse !Eõr dinünw'n~lo ivá tambem. a;br1·ndo a entrada 
!Para esses cafés . A.ssln1 frurá com -o ty.po ·de .Bolso.;. e -os in.feriores a esses· 
ft)'lpos es·ta•rão delf,enid:i-do•s nanuraJm,en>te, .p.elo .seu :n•enor volum.e ·e m.enos prec 
fço, •empre a -o a.u-canC{l do·s 'Outros •merca:dos· consumidor-es ·de fdnanças l'Uins .. 

'' Resalta aqui a necess~C.ade do Governo poder colllhecer d-iar'iao:nente qua.es 
as ·qua1i.clades -em -pruc·u-ra .e ·q;u_aes ·em excesso,· -é portaJnto necessaJt"Ío ·escla-· 
re~er esse (ponto nws•tr.ando o meio ele se •conseg·ulr esse objectivo. Pass-o a . 
ex;pQr: 

Comp.ondo-se o stoc/G do Go-ver-no; .de ·dual? q,ualidaJdes ,q-ue vão fig-ura-das 
~a.s l-etJtras tabellas A .c B do A,nnew0 n . .. 2, seTá ~aciol apontar q_u&l de!Qas· 
su.peraburrda ou falta, pois pa•1:a isso bastará co.n:"m~•tar-se as -res pectivas q•ua-
lidades e quruntb~ades · a rmazenada s e <"OllS•taJtadas •nesse anne~O. Quando O• 

·total do café em . stoc/G a-t1tin1gi.r . o 'limite ma ximo, é logico que •ha ·e:icces~o s'O-· 
bre~·lente de ambas as· •quaJl-id~des .-no mercado, e . .en:tão ·sup1primk-se-iá total-



~ 786-

~m-ente; n.s entrad~s emq·uanto ·perd-urarem s.toclcs t1:1c'1beHas A e B em su11s p!e-
c-nitudes m~.ximn.s. Encarad-o sob este aspeeto, ·ç; stoclc do Governo ·J)I>s~ar{, Q 

- desempenhar a 'f'uncção de ~·eservatori-o rP.~UJ:JJr d9s · exce,sso~ ex-isteruttis na. 
.Pl'".tj:as, -recebe~do as q~aliC:ades sobre-excedl3ntes nae oCIOOSiões -de ]}lethom 
·_para depois insuflai-as â. medida das neces-sidades do merce~do. Por esta fór· 
ma poder-se-á r.égular as ~!~traàa,s •com a proc.uro. _diarla do .ar.t\go, que e 
todo .f.aso ·convéa1'1 se :f'h.:nr o maxi.mo em· 50.000 saocos dlarios par<~ ~:hmto1 

~o 20.000 pura o Ruo. ·Afim ~1-e !]:llrevenrir a hy.pothe\Soe <Ca \ro=çã.o de g-randes 
stocks ·de cu-f.ê dis·ponivel nos entJ:epostqs ~e· e~portação. ~ de tooa a c·onve-
nien.ci.a. que taes stoclcs lfiqvem d.e'limit!liCLQi! a um quantum apena!! su[.fl,·tth· 

.·te para attender as .necessidades de. pl'f).ça, cujo maximo l}}Oderá ser 11reli· 
. xa.do em dous <milhões .c1e s=cos em Sa;ntoo - ~ iiO,O 'rnJi'l saccos no Rlo ;· 

Deste ·modo Jogo que .o stook visiv·el 1~as pragas cheg·ue ao seu rnaximo 
· taJmbem se 1)rocede-rll. u s;uspensão das entradas 'nas ditas pragas, indepru, 
, dentemente -da situ~-ão ·do stocJ...' do G.overno, isto é, embora o í'(ij.oferno Jlã 

, tenha ca.ff a•Jg.um compradu .. 
Ohegaêa essà. -o,ccas1ii..o ·eutã-o deverão ·sC'r adoptada..'l .mectRí'a\'3 coercilo 

·de modo 'a descongestionar as 'pr.aç;as, quer ;i~z-er que não será permiLtida 
retenção de .café nos e.n•h·eposto'S de ex.portação ac.ima .de .um :termo. mé1U 
tole.ravel .q·ue •poder'á. ser um mHhãÓ em Santos e 300 m.J.I sruocas ne Ri<J, .poi 
-fica.rã subtend:ido que em -tues qogu.res 'só 1se t-olerara. a perma:nenci-a da mer 

cadoria o tempo indi~pensavel para e. .ma nipulação e res<p·ecbva entrega á ex 
·. p ortação . , 

O modo pratico ã_e se fazer a distribuição C:.a.s entradas em S-antos suhor-
·-dinando-se a àuo:ts qua liclades, bem como a reg:ula.r:ização do s.tool;; riRi\'el 
-C:.eixo de. ·expla nal-o aqui, por .tra.tar-se de dethl-hes de or.dem subalterna qu 
.a todo o tempo poderão ser indi<Jadus, se forem adoptadas as medidas d 
. presente -Iirojecto. 

Reca.pitulando ··os •pontos pl'inciva,e.s . .c:Oei problema, em syn.these, obsernt·l~ 

1.• :_ ·-va.l01· fixo do co.jé e1n ou1·o. 
2." - Mawi11t0 do. capital efficiente para a 1114nu.tenção 11ern~anentc do 

! lJ?"BÇOS ào café. 
3.•- R euula-?·izaçlio das entracla.s com as necessi.(úr.àes àiarias eLo mcrca® 
Com esses elementos se poàel'ii. .pôt' em ·pratica -o !Presel).te •J)r.ojecto sob o 

~segulnte~ 

Pontos õasiaos 

A1·t. 1. 0 O Banco d-o Bra.s.i•l emprestará a {::onta de Café, sem juros e 
-prazo indetermina do. ernittind-o em .notas oe onversiveis ao ·camh'io de 12. pa1 

·-esse f im, ' as importa·ncias . precisas rparo. G. wcq;u~sição de ·q.uacr:~.tidades Hmlt:1 
da·s, em séries -de 500.000 sa·cc.o"lS, sendo 400.000 em Sa-ntos e 100 .900 no Ri 

•.que serão c oor<:.e.nadn.s do segui.nte mo~1-o: 200.000 do t~po 4 expor:a~ful 
•de descripção e 200.000 do ty.po · Bolsa sem descrrpção. da .producç;âo do Es 
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Pauio e Sul de Minas. Os elementos eapecula.dores, com a;.,_ 

·; )t\'llllL repressora das entraeas, forçarão os a..ntecipadores de vendas a des-
bertu "' se -oobri.re.m com ·as prol)ria.s sobras ~·~:>tiradas do ·mercado; 

e) conciliar os nossos interesses com os dos nossos melhores comprado-
é uma das ohaves do ·problema. e isso nã;o será d'iffddl, .porque são muito-

conhecidos os ·typos proc·urado·s pelos americanos e as zonas .possuidoras 
rupenas estabelecerem-se as de embaf'que para cada . 

uma dessas zonas que no seu conjunc.~o con:espondam ao volume c!as en-
'IS que se julgar necessar1o ·para~ o .J.Imlte no entreposto de. ex;por.tação, 

mquanto duro.r -o 1ruteresse dos co.mpta,dores . . Este panto ·ê importante, sen-
o 0pportuno mencionar aq-ui um .q;uadro de exportação no qua:trien.nio de -
919 a 1922, onde resulta. que .pelo seu vulto, merecem a nossa melhor in-

ijulgencia. 

919 
920 
921 
922 

919 
920 
9~1 

922 

Jmportacão dos ·Estados Unidos: 

....... o ••• ••••••• - ...... o • •••• o • ••• o ••••• o .. , .... .. , .... ~ • •• o. 

··.····"'·"'"''''•·········· ···················· ............. . 
• , •••••••• , ...... , ............. ~ • o ,• • • ••• : ................. .. 

...................................... ....... , .... .. ... .. , . ~ ... . . . 
Importação de outros opa1zes: 

··············~ ·· ········· ... r··•···············-······· 
... -~~ .... • ..... : ....................... : ...... .... ... .. . 
• , .. ........ 4 "'"' ...... ·~ .............. . ·., ••••• ' ..... .1. ................ . 

.... .... ............................... -- ...... -..... ~ .. ·-.. 

6.Z14.8:t~ 

6.248.01~ 

6.136 .80 ~ 

5.791.684 

6.784.4:tL 
3.Z7o5.76:l 
6 .231..804 
5.943.347 

f) E' contrapPoducenté •a limitação do ·supprimento elo stoc~ como medida 
ulad-ora do mecrado, emquanto se façaJn as entradas englobadamente sem 

i.siincção de quaJ\.idades e a uma quantidade fixa, pois as qualidades indése-
aveis n·ao eng:r:ossar o volum.e d·o calfê disponível .Oéspresivel, pésahdo f!nan-
eimmen1e sobre as praças sem, entretanto, satisfazer as necessidades do-
nsumo q·ue cada vez rn.als se farão sentir. creando como tem acontecido a 

i.sparidc,de desnortea.dora dos vrec;:os. A 1imitac:ão sem esse criterlo tem sidú -
~efensora real do mercado, oporque as safras, em média.. têm sido pequen«s, 
s com safras superabundantes. serã. de etfeito negativo ou illu.sorio e.pe-
. E' justamente prevendo essa Situação ·q·ue os interessados pt'OCU!"(l.l'}l--

er as cobenturas compra.nQ.o antecllpa,da:mente taes quadidades aos produ-
res d.irectamente o que. en:t.retanto, red·úncln. em !prejuizo do mererul>o, pois 

esse moC.o diminue as aperturas futuras do dis·pGnivel. E dessa anomalia-
Uittt que os ·preS:,umiveis opprimidos tornar-se-hão ono momento, oppresso-
i~to E, desinoteregsar-sc-hão do mercado, apenaa compra.ndo as quantidarl~ -
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'(}pmplementares ·á~ sua.s neces'sidades. Co·m a :f.aoulda.de de r egular-se as ~~ 
trada-s, .oro. 'supprhrii·ndo~a.s , •Ol'R aug'Illenta.n do-as ··até o mttx~mo 'f:e· 70.000 tin 
.cas d!a,rias. · ficará .deste nl'Ddo garantida <~. pra:ticà.biUdade ··deste prQjeú~o 

g) a .tal re&peito convem 'notar que o limi'te ·dia.s ' e'ntrad.as, fixado .. .fi 
-Govérno em 47 .000 swc.ca,s . d~oa~·ias 1>ara Santoo e. Rio, só dm'á ·resultado en: 
-quanto a,· ex:portaçã.o s-e -manti'v:er na relação •C::eooe limite, tpois :nesse caso -
haVCl'll excessos a retdra r . dã :praça, .p·orérn, logo qu'e as sruhi'lias t]l'<1.ra 0 ~~ 

•terior d'irn;i11Uf~m .ou ce·ssem •por •cmnph~•to, corria sóe' wco.nte:cer:, então o J1)1r 
·C'adü -~erá de ser sustentado arti'fic.i~rvte p el•o Gover.no (ou quem i!U a.g \'E 

zes fizer) }lor meio {]e -corn.pra.s; ta n to · tempo quanto durar o· retrahimentó ~ 
' . \ 1 ' 

-<JC'lmpra.dores • .o {j)Ue se!1á :imop·rwticave1 poi:q~J,e isso dema-nda recu.-sos [( 
·ctiniario:l. inca.lcula vei s : iPara aorrob.ore.r -esya.- .. tasserÇâJo .bastt. recordar ~ 

no m1;no '~gente verüfd,cou-·se quatro m•ezes,.. âc me11catto co:mpletatnente Ft< CI 
I ' 

.Iysá do e apezur ;Ck'1. rupregÚa·da escàSSIEJZ dos menc.a;dos c <;>nsumiltores e das e 
trada:s ·dámi.nu<tas d:e nossos e.I1lt•re)J<Osrtos, .os vr'ineii:laes i mporta.dores 
ram -se obstina,damen.te de nossos mer.cados nos mezes .ele Março <t .1 

'Compra n do · apenas as quantidades restrlctas á-s suas neeessicla'des immi!dlal 
o marasmo então não r efoJe.ctiu 11o crn~!1C~"do, ;c:oep!l'imindo os pre~os, P lll'~ l . 
·coincidiu c.om a d iminUição das entradas ·e•m nossos. ·po.dos· · ü ' quasi ltfL 
'Ma~ na · hyr,othes;, .ctc reprodu7.J·r-se identi<oo pht':morn-e•n<O no decurso da 11 

sente safra. no mesmo .la:pso .de tem,po· e·ntão ·se ·oo!1á inevi.ta.veimente 
-accumu.Jo de mais -de ·a.ooo.ooo de ·sacoos que impresci'J:1•(~·iv'e'lniente terão I 
ser retira'das do mercado •para ·evi-ü\•r o des.eq·uilibrio da Uei da offert<~ e ,· 
lJrocuru, ··o ue na •sa:fra em decurso assun>i>~'á proporçõe!'! •terroristas , dado 
seu ·yolume: Para se, aà!q·uirir tal massa !de ca;fê en tretanto, em tão t•ur: 

·espaço de ten~po. serão 'P'l'BC'I·sos n'a1s ·d·e <327 mi>l c,;>.nto!!, e •isso será o "' 
'lleg~egado lfraea•ssc de nossa ·,hfstoria- .de .oa<fé e cambio, si considerarmos 
critica situação financeira do 1paiz. Abalando o cà:mbio sem 1J:l2,nter ns ~ 

:tações do c.af•é, ficará .em nÇJssu frente o fantasma >C·o· stock adquirido e. 111 

-;valo-r izado, ·a ·cusTa de ·ei'rnssôes ,C,,e papeJ-moeda, amgmenitn.ria·c, a plethom · 
moeda rkluciaria. ·P.or1:a:n1to .- ;Je vê, •Sem ;d:uvhia, -qu e pre ten der \SUstentar p 
-ços a e ca:í'~ · permanentemen:re 'J)Or m elO de · -com·p:ra-s dl'reotas, sem obdecer 
•Um piano 'restri(;tO CO'll.cillado· em ;base:;, segru:al!., sêrâ. um erro crasso . 

h) A suspe.nsão:., <de entm.<las nat ura.l·mente ·provocàm a lgum l~'> n~W 

:tra.nsibor~o e algun~a:s qum:x;as · ·Ce certos i.Illteress~dos a o commerdo de e.., 
1Jr.indp.aJmeiJJte dos n·ntec!:p~clores de venda~ futura.s que ~aturalme.n te · 
:seiJJtirão atrrupalh•a dos ·para •cump,riT as ,e-ntregas da co-usa vendida. mas 
_gue·m · 'ignom ·ta<rnbe,m que. essas· a,nt eci'pações são C} principal tfa.coor da •1 

. t) r eciação do arügo . Para c.oll1iprovar essa a-sserção ·ba.Sta apon·tar o ylllu, 
.das vend\1-s anteeipa·das desta safra .calcu~ada em. 2. 000.000 de sacca.s, .t1k"'1 

Por fa ,ita dEJ dados, não es~ comT,)uladb. em .1922 a exportação 'J)elos 
to5 ·C:e P ernc1.mbuco, .Bah!a e .Victoria. 
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_310 pri•nor;lo' .d~te mmo ·q. ,preços mu>t.o i·ruferlores 'ás cotações. ·db dispo.nivel, 
_:preços. pei:os .,·ci:ua~s· .são ;:t~pois eXJportado(! esses caJJ!és; :p-rejudicando .·o . 11aiz 
-.~·o seu v~1:or : :em '·ouro, isto .é; sendo exportados . ,por preços de 5~S a 70$ me-
nos do q-~e. este.va.rn senC:'O· os _que eram· e'leponlados na ocoosifuo <':estas ven-

--das f.i.Itu:~as. Aos queixosos, . p011tan1Jo, flcaliá · .m~üs uma. lição · para 1 o futuro 
e· terão que ·accreooeiiJta.r• aos pheno,menos .;a,ccideni:.tleS já CQnhooi.C:t>s, mai>:~ 

·esse .da:· sus•pe;nsão das entradas. em plena ·Salfra. q:u e, no e mtan.to insig·ndofi-
·.cam:te·, confrot:utado com os •Outl'os, <>llmo &ejaim.: a ch-uva de pedra, · as· géa·das, 
os tem.poraes ' e •a seoca. •mas deverão· levar em oo;,_ta :que a suppressão , d·iJ.S 

.éntra.da:s setl1ã .um d'ac~qr oocasi-onaJ e :t.ra.nsirtobi-o, e. orestaiÚiü semvre tJ r ecurso 
de se oobrirem· :com o- s.ioclo do Governo, po-r preço mod.ic'o e razoavel, á von- · 
:tru<:.e. emqu();nto que os phenome·nos natU.raes, já 6JJ?,O-nta;dos, são · irre pa.ra.veis. 

i) O Governo. a.<lq•uiri-ndo <O stock, at-é 500.000 saccas não f ará. . outra cou-
.sa que ·ma:nter a p&idfl!de ell!tre ouro e papel-moeda., por exemp·lo: com-
_pranQO a 21$800 em cambio •de 5 112, vendendo a 10$450 e~ cambio de 11112 
impedando dessa fô-rma. as vi-olentas ·.badxas {Juando ll'ouv.e-1· o -retrahirp.ento dos 

~ . I 

-comp·radore:s, 
1
fecbaoc:o as .entr<~~das e for.necend9 .desse modo stock q·uando a 

procure. .fôr fraCa.. iJmpedindo tambe,m como <de justiça as altas vi<Dlent;,t.s , ~ó 

,compra(ldO ou vend·endo .nas praças do paiz, sem conoorrer no.s me1·~ados con-
.sumid-ores aDs legim;mos ex'l~Or:tadores. 

j) 'Em vir.tude da ·sabia -m~dida âo eml.nente Dr. Cincinato Braga, f-ixan-
do o miJ.ximo ~mnbio de 12 d. póde-<se' a-gor<L -determtnar o tã.o decantado pre-
ço mimmo elo ca;fé, dependendo a,pena,s •de se manter o preço méDio em ouro, 
pois des,!;e niod,o, dan?<i-se :o lv'aJ-or médio de f 2 .-1,0. o l}Or casso á o cambio 
maximo .de 1·2 d., CDl'r·eS'[}onde a 50$·por sa-cca. AE.sim, sendo, ·o Banco doBt·a-
:s!l e os demais esta·belecimentos de credito ·poderão -fa~r emprestimos alongo 
prazo, garantidos eom warrants ou com eiífeitos ·co-mmerdàes -ref.orçado~ pelos 
conhecimentos de .c.o_,;fé em ltTansiJt o, .n:as . praças de Santos e .Rioo . Desta corr~
binação de m eios e medidas resu~taDá q-ue, na:sc~t1á •lo-g0 =a sol•ida •confia.nça 
na est~Lbilida;C:e cambial e sua ascenção depencl~ndo .do -yol-ume da exr>ortnção, 
·e todos os ·<)i'e'C.itos e actos commerciaes se oosearão 1og0 ma 9 . ·b a ses mini ma s, 
·üeSSa:ndó. de vez ··a aihuso .nos :ci·editos e no .gil'o fiduoiwrio e conseguintemen:te 
restring•indo essas fa,tid·icas e ·peri-od}ea.s ·eorri-das financeirws,· eomo recente-
mente te(l>os vi!sto em Dezembr·o de 192·2, Março dé l\')23 e J ·unho proximo 
passado. 

IndicaçÕes do systema e m.odo ele se ultim.qr .a operação. Frontin. 
IFixan.do-•se o va.Jor médio de · :E 2.10.0 por sacro de café, -resulta que c, 

·se'.! eq-uiváJente ·em n!il r.éi-s va.ria ·l'á ma ·razâJo invei'&'l. da osciHação ·eaanbial. e 
Portanto. na "co·nltlL de café" se r-eproduzi-rão a s resnec t-ivas àifte~·enç:o.s. ·or;,; 
.a•presentando I.uar.os •. ora pre)'uizos for.m-iodavei!S e-m mil réis, confol'me se 
Poderá constatar 11\l-S d:e.mon.st.ráções constantes -das q·uadros .annexos ns . 3 e 
4; o p·rimeiro mostrund·o as operações de um tr.imestr.e .figurando ·a hypothe- , 
.se de caJnib-i·o de 5 1/2 o. 7 1'/-2. d.; movlmei)Jta.llíc:.o o stock maximo de 500.000 
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·' saccas ; o segundo fazendo a,, mesma demonstra ção do. segui:qte· 
· mas a earribio d;ametralmente ·opposto. 

No annexo ·n. 3, .com cambio a scendente ·d·e 5 1/ 2 a 7 1/2 d·., .as comn.r.A• 
e v endas de café wpréserutam um preju.izo em ca.inbio de 115.: 1'27.::212$700, 
pa.Sso que no a.nnexo n. 4, com oombto em dool~•nio; ~e 7 1/ 2 á · 5 .1/2 d., 
mesma. operação apresenta J.g.urul lm.porotancia como lucro. Ora. sendo·· o 
ctivo :do Governo a·penas reg>ulM' os p.reçós,. é natural .que não. ·procure 
rencia. nem 1>r6, ·nem ·contra, h o encerram ente. {!'as operações. mas 
a r ealização .completa do seu desi·C:eratum. 

Co.n'Joo poderá .s·er · ~·emovi·d>ó es.se ü~conveniente '!· Unio~nente si sé 
sar a f azer em o1tro todas a s operações que ·se prendem á i•ntervenção 
verno, não só:.;nente a s ,,6]Jerações de crediito ;para. leva ntam.ento. düs 
ne.cessarios á acquisição do café, como tambem. "todas as compras ·e 
deste producto 
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REGIST RO no· MOVIMENTO DlARIO DO "STOCK!' DE OAFÊ EM SANTOS 
~ .. ~ 

• Registro elo "stock" 

Descr(pção 

TabeUa A 

. ' Entra-
das 

Existen- Data Descripç.ã.o 
cia 

setemoco - 20 ,. ; ,7 ·'Compras -hoje. I I 
10.000 Setembro - 1/10. · Compras feitas nestes días 
12.000 '' 11. ·Compras nesta data ..... . 

~~ I _,. I I " 21.. ~ · C(}mpras hoje ., . . ......... -
21 ... 'Exist-encia total hóje ...... . " 
22 .• : ' C(}mpras ·hoje,, . . . ... ,_., . . 

' . . 
22 .. : · .. Existencla total hoje , ..... . 
24 .. ,. ·cmripra:s ·hoje. . .. . . . ... . 
24 .• ·.: Vend.as h(}je ............. . 
24_. •.. ·-.Balanço hoje ..... , ....• .. . 

2f;.. . . ·c(}mpras -hoje. 
25 : .• · · Vendas· h(}je. -~ ........... . 
25 .. ; · .Balanç(} hoje. .. ... : . : .. 

26. , . · . Compras·hoje· ........... . 
26... -Ve11das hoje ......... ..... , . 
26 .. ; · BalanÇo hoje ........... .. 

I I 
23.0001 I 

I 2.ooo\ I 21. ooo 
_ _.;..· - 1---1 

23.0001 23.000 1 

2_8.0001 J 
3.000) 

I 25:oool 
---1 I 

28.0001 28.000 1 

26.oool I 
I 2 . ooo1 

-"' I 24.oool 

22.000 
18.000 

40.000 

21.000 
-.. ---

61.000 

25.000 

86.000 

24.000 
---1 . I 

· . 26.0001 26.000) 110.000 

25·.oool . I ·"' 

·" 
" 

" 
" 

" ;, 

27 ... · Compras .hoje. . . . . . . .... 
27 ... . \ Vendas h(}je ......... , ~ · .. · 
27 ..• , Balanço hoje. . :: .......... J 

..27.. . Compras hoje. . ...... . 
27·... . Vendas hoje. .. ........ . 
27. • . Balanço hoje. _. ....... . 

2&. . • Compras- hoje. . .....•. 
28 •• • ·vendas h(}je... . ... . .. · .... . 
28. • . Balanço hoje. . .. -...... : 

29 •• ; . C9m pras hoje. ..:. , . . . . 
29 ..• .•.. ·.Vendas h(}je. . . , • , .· .... . 
29. ·.• . . Balanço hoje. . .. ..... . . 

29 .• ' Stock m_axlm(} .hoje ....... . . 

Venqi·i;IIQs nestes dias. . . . . 

1/10. Existe nela total hoje ..... . 
11. · Vendas hoJI!. .. ........ . 

H . Existe nela total hoje ..... . 
-12 , Vendas ·h(}je. . • ... -........ . 1;,. -i Compras .p(}je. .. . .... .. . 
L -;-;. Balanço hoje. . ........ . 
~ 
~ .. 

... f. 
, 13!t: vendas hoj·e .. , .... . , ... ... ,. 

13. , ·compras hoje ...... : .... . 
13. : Balançó hoje. .. .. . ... . .. . 

Vendas hoje.~ . . ......... . 
Compras -hoje . . ...... . 

I 4 ooo l - I 21.000 1 

2~.ooo\ 25'.oool 

2_8.ooo1 I 
2.0001 

- I 26 . ooo1 
---1 I 

28.000\ 28.0001 
------·1 

30.000, ,. 
--'- I õ.ooo 
- I 25.ooo 

~ · I I 
.30 . 0001 30.000 \ 

2s.ooo1 1 

18.000 - 110.0001 

28.0001 28.000 1 
---1 I 

= I I I I 
- I - I 
- I 2s.ooo! 
3.oool 1 

~5.0001 - ' 
---1 I 
~8. 0001 28.0001 . . I 
.~ I 82.ooo/ 
4.0001 

28.000\ - I 
32.0001 3"2.0001 

- I 34.ooo/ 
7.0001 

2l.OOO 

131.000 

26.000 

157 .00 0 

25'.000 

182,000 

1&.000 

200.000 

95. oo·o 

105.000 
25.000 

80.000 

25.000 

55'.000 

28.000 

27.000 

Outubro 

" 
. " 

.. 
" 
" 

" 
"· 

12. 
12. 
1~. 

Compras nesta data ..... . 
Vendas nesta data .... : .. . 
Balanço nesta d'a ta..· ..... . 

1_2.ooo \ 1 
3.0001 I 9.ooo 

,---1 
! ': 12. oool,-1_2_.o_o_o\ 

13 . .. Conwras -hoje. . ...... ·. 1~0001 I 
13. Vendas hoje. . . .. . . . . . . . . . 1. 000 
13. Balanço hoje. . . .. .. . .. .. . i 9. 000 

14. 
14. 
14. 

15. 
15. 
15. 

Compras. -!·,oje: .....•.... 
Vendas hoje . ............ . 
Balanço h(}je. . ........ . . 

·' 
Compras -hoje ... '" ..... . 
Vendas hoje ...... . .. .. .. . 
Balanço hoje ............ . 

---1 I. 
10.0001 10.0001 

---1 
16.oool 1 

I 2.ooo 1 
I 14.ooo 

---1 I 
16.0001 16.0001 

---1 I 
.1~0001 

I 
4.000 . 
"8.ooo 

---1---
15. 

~/5 .. 
Stock maxim0 hoje.. .. . .. . _ 12.0001-12.000 I 

_Vendas nestes dias....... - I - I 

- I - I 1/5 . 
6. 

Exi~tencia total hoje ... .. . 
Vendas hoje .. ·, .......... . 
I· • 

6. . ~xistencia total hoje ... .. . 
8. Vendas hoj-e. .. ...... : . . 

8. 
10. 
10 . 
1.0. 

11. 
11. 
11. 

12. 
12. 
12; 

I ... 
Existenc:a total ·hoje. ' .... . 
Ven!ias hoje. .. ........ . 

· Compras hoje. . ..... . . 
Balanço hoje. ........ ·-· 

Vendas hoje . ............ . 
Com~ras .hoje , . . ...... . 
Balanço hoje. . . . ........ . 

Vendas hoj-e. . .. ........ . 
Compras -hoje. · ....... . 
Bala,nço hoje. . ........ . 

- J - 1 

- l - I 
I a2.oJ 

3.oool 1 
29.oool -- I 

r_3 2.ooo\ _32-.0o(J\ 

6:' oooll 28 .. oool 
22.0?0 ~ . 

28.ooo : 28.ooo 1 
---1---

- I 3o .ooo 
8.0001 

22.000 -

13. 
13. 
13. 

30.0001 30.000 

ve·ndas h(}je. .. . . . . . . . . - I 28.000 
C(}mpras -hoje. - . . . . . . . . 7. 000 I 
Balanço hoje. .. . . . . . . . . 21. 000 

• 14. Vendas hoje. . . ......... 
14.' Compras ·hojé. . ....•.. 
14. B<~.lanço hoje. .. ....... . 

14. Existencia hoje, nihil .. ... 

~ 1:' ,oo;.'·uuu· · z<S.vv• 
~ 

6.000 
23.000 

'29.'00Q 

29. oooj 29. ooo 
' I I 

ExistEm-
ela 

150.000 
10.000 

160 .000 

9.000 

169.000 

9.000 

17R.OOO 

14.000 

192.000 

8.000 

200.000 

50.000 

150.000 
15.000 

135.000 
18.000 

117.000 

29.000 

88.000 

22.000 

-66.000 

22.000 

44.000 

21.000 

23_.000 

:ooo. 000 
14. 
14. 
14. Balanço hoje, ......... . 

14 ·' Existenc:a hoje, nihil ..... 

27 .ooo1 - I 
---1 I 

34.000 1 34.0001 

27.000 

000.000 
Nota - I;>eixa de f:gura" nesta demonstração o stock do Rio, que en-

tretanto deVE) ser feito sob este mesrr.o molde. 
I I 





ComprlL da 3" ,-séJ:-;:e realizada ti{!: · ,s_egun-
dll qu nzena de ,noy~~br0 {l.o:ca.inbío de 'J "1/l!": 

Qual'da.de -A a f. 3 .O. O. ~ por s:wca •. ~ - ..••...•. ·· 
.Qunliilade :B ." a ' f.. -2 -.)o,o. por sacç;t· ..... : . .•.... 
Qualidade ~lo·:.a: f. ·:2 :o .,o .. po.r sacca.-.. . . ... , . 

Comi:)r.ã dà 4• série l'ealizada n·a seg.bnda 
quinzena de ·d~mJ)ro, s·<>ndo: 

Qualidade .A a -i ~ ;o .~ o. J)(>r sacca. .. .. ..• .. : .... ·. · 
Qualidade. B a f. 2,10, ··por •. sacca.-: ..•.. . ... . . • ·· 
Qual dade Rio:·á '( '·.2.0. por. sacca .o,, ·: . .••. . . 

Saldo v<úl)r •do .".-emprest·mo de- :E 1.300.000. ao 
cambio açtuàJ de. 5 1/2 d •. ' .. ·. · .. ... ..•.. . 

QuantidltdC-
àe : sacc_as 

200.000 ' 
200.000 
100 .. 000 

2oo.o6ó 
200 . 000 
100.000 

1.000.0º0 • 

ACTIVO 

I I -Valor em ou1·o 
i :ll 
I 
I 

\ 
I 
I 600.000 

5o o . .ooo· 
I 200.000 

I 
I 

600 . QOO 
5.01). 000 
20~.600 

I 
I 1.300.ú00 

· i. 3. 900 .• 000 :\ 

I --------

PASSIVO -

Ta:ca Valôr ·mn réis l Lu.m·o ~~~• cam-
oambi.al papel I bio e-m 1·éf.S 

. ) p:I.pel 

I 
7 1/2 19.200:000$0001 2.9(i3:846$200 
7 1/2 ~6-~ 000: 000$000 2.461:538$500 
7 -1/2 6 .400 :000$000 . 948:615$400 

22: j_ 5.s: 846$200 l 4. o27': 972$00o 6 1/2 
G X/2 18 . 4B1; 538$500 3.356:643$300 
6 1.;2· 7. 348:615$400 L 342: 6•57$300 

I 
I 

"5· 1/2 I 56.727:272~700i 

146.-827 :272$8oo 1 15.227:272$700 
, I 

~:--= _._::_· _·_:_._. 

~~===~======~-~~==~~==r=============cr=c=c=c~=----------~------·--=========c~~==~======= 
Q1~~did.acie li 

Dis01·!1ninação elas . co-p~pra.s '" flp· sacca·s li Valor em ouro I 
- f, . 1 . I 

I 

ValÕ1· e111. nii8 
papel 

Prejuízo em 
camibio em réis 
· papel 

;- -:·~ _ .. 'l I . I V!tlDr recebido do Ba)l:co .do - Brasil a 0 cam-
liio de T ·1.;.2 -em· 'moêõa convers·~v_el ào 
rmi.lbio ;.de ._. 12. d., pa.ra a. aéq11is:çãq d~ 
-500 miJ ~ac-ca·s _de café·: .. ~ .. :··" ... ; .. , . .-.. < 

Venda da. 3" .s:ér':e dle 5·oo mil saec-as I'êS.-
li2ad?. na primeira -q'urrizena de . dezembro: 

Qu·oH<lad~ 
Qualidade 
Qual idade 

Vendá da 4" Série· realizada na prlmoeira· · 
qu'nzena de janeiro: - · · 

Qualidade A a ·:1' .3 ."O; o. 'por sacca ••• , , ....... . 
Qualidade B a f. 2:10. por sacca; . , •• .• . . •. .. . 
Q~ar rlade Ri<? a f. 2 ._o-: por sàccá ....... , ... , . 

R<lanço d•<Í. d!fÚrença.: ·ae -ca:mbiÓ no empres-
. thnp · fe.ito ·pelo Ba.nco' do ·Bra.:;il. . .... · .. . 

'200. 000 
200.000 
100.000 

200.000 
200.000 
100.000 

I 1.3Qo.AOO I 7 '" .,,.,,,,"''"~'f. 

1

1 

600 .. 000 i' 6 1/2 22.153:S46$200! 
I 5oo.ooo · 6 112 l8.461:538$5·oo t 1 
I • 200.000 I 6 1/2 - 7 .384:615$40() !1 -

I I 
I . l 

·1 I .J 600.000 I 5 1/2 26.181: SlS$200 I 
I 5oo.ooo I ·5 112 21.818:181$8001 
I 200. ooo I 5 1/2 8. 727:212$700 I 
·r ~- • 1 · -- · 1 15.127:272$700 

·----1 ------- ------1 
1.000.000 I 3.9oo.ooo I 1~6.327:272~sool 15.127:272$700 

~========~~======~~==~~~~====~~-~~---
Era. ;o:.que t'n)1ã a d·'ze(. (Mu.i.to ben~o ; mu·ito ' bem.) 

~ 
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I 
O Sr. Bento de Miranda : Sr .. _ Presi~ente aind;:t estão ))em PI;i>Seil,-

os écos das congratulações com o heroico povo do Rio 
.o ··Sr. P-resid~nte ria ~epublic;o~. ou, melhor, com toda 

Nação- Brasilei-ra; <pela realiza~ão ~a.· paz .. ne~;~se .grande Estado do .. extremo. 
onde, .. ha perto. rl-e. um -a:nn'l>,,· brasile.ir'\)s se vln:ba,m. àegladian,d'o na. , C'Qn-

. daquillo .que elles -consi-deravam co:mo um a:lt\o id<eal pollltlco a realizar. 
A ess~ congratulações, Sr. Presidente, eu me a~dcie.i co~ .. toda _.a ef-

éle• minha alma de brasileiro e ·partipta. Seja-me licito ag_OfG.,. ,erp. um 
cem~-le~men<lle idi:v.el!'!so-, tr'a.zer.-ltanib@m os meus pa.rah~ns ao ç.ov~nó_ 

Repubiic.a, :a:o Sr . . _.Presidente Arthur Bernardes, pela .sua i~i9iatifá.: d:!l 
uHW. m:ssã,o ·0 u pelo menos de aJCoroçoar a >''.l:L vinda, para E:'studar 

ec.on'Onúca:e_'· e· :t'i;nar..qe.i;r<l$· vetifi?::tr u ... -1 

pÔssibili-dades econom!~as e traz-er-nos alguns eon.se:Jhos, sugg.estões, 
que nos au:riliem. a vencer a crise financeiríJ. tremenda que. va.mos 

é. dt estranhar, Sr. iPr:esiuente, q_ue eq a;,sim me mary.ifeste, no:i'.! 
começou a accentua.r-se a,_ grave crise .cambi~l que atÜQ.giu os seu~ , 

nos 'tempos actuaes, isto é, quando o <;i!.mbio brasileiro, que_ tinha 
-a ·18 112 sobre .Londres, começou a des~enhar-se em . quédas ~~o-

até attii}gir as :de<prec!aÇões actuaes, tive ocqasião de .pronunciar. 
Casa, estudando essa sjtua.ção, sugg~r:ndo <elguns alvitres 

entre elles, tive ensejo de propor que se eontra,çta!jse uh1, te<:hnicó ingl&z 
ameri•cano, qu~ vieSS€ auxi-liar a - r~sol'Ver ,es~a. questão que para mim sc:. 

de -extrema gravidade-. 
Si a ·camara. permitte, eu lembrarei aqui os termos destn mlnh_a ora~ii,o. 

· Dizh ·eu: 

Como se vê, Sr. Pre!!!dtmte, as reformas monetfirias forap, · vr~

cedidas de longa:. elo'cubrá.ções e estudos. 'Si eu tivesse valia, sug-
geririà ao· Gover-no do meu -paiz; serv:-do hojé por. um ·homem inte- • 
gro, e·nergico ·e de nota vel culttira, cjue- tem' decla-rado alto e bom 
som Iião de'sci:enhâr os à.ivitres e parec~res dos seus 'Conci·dàJdãos; que 
nomeasse um -oommissão no estylo da Mexi-cana:, contendo os typos 
representati-vos· do éommercio, da industria, ·· da ·agricultura e· dll;··:f'i-
miriça, ' subnie'ctendo~lhe, ·como fez Simantour, um •questiona.rio pa.ra 

· set respcmdido; 
• Tambem. Sr. ·Presjjénte; á.ICOnselharia 'a nomeaçãO de uma .com- .. 

mi.;são parlamentai· inixta -para se · occh<par do- a.ssumpto. e .organ:-.• 
:ar' um project0 de reforma, se julgasse isso aconselhavel. 

Conviria tambem que o Governo brrurilelrc. contl'll.(:.tasse um to 
chnico; in.glez ou· nortê-a.rri.ericano· para procede-r in •. loco, e · durant~ 
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o tempo que julgasse necessari.o, aos estudos de todos os dado8 do 
probiema e apresentasse um .plano de reforma.' 

Eis ah1, Sr. Presidente, como eu me mani:festava. E!!Be meu atv1tre 
to, cer,súra.lo, ae!!l!<. C";Otllu ~tâ !!6fill(;, b.!! VCZUI a.Cl'tlmentt, censurada agora 
a V·inda diessa missão ingleza. dizendo-se q·üe es.se fa-cto é off.ensivo aos .nosos 

Dd."lindres . . Discordo, Sr. Presidente, discordei_ completa~ente dessa aprecia. 
ção. Não Pôde absol-utamente {)ffender os nossos melindres ouvirmos oo 
conselhos deses homens que estão habituados a lidar com todos os povos 
da terra aos quaes são •familiares os probJ.emas mais interessantes da eco-, , ' 
'llomia e da finança e que são capazes sobretudo, j{t pela- sua autoridade dtJ 
tec-hnicos, já pela sua autoridade de nossos credores, de .indioor-nos um plano 
consentaneo com as nossas condições economicas e 'financeiras ·e que POSSo\ 

ner obServado pelo Governo e pelo .povo bTasHeiro. 
Sr. Presidente, quando as finanças brasileiras apresentaram um ~~>~· 

pecto mais ou menos semelhante ao que estão apresentando ·na actualidatk 
não foi de .outro modo que procedeu o Governo do nosso paiz. Todos nó! 
sabemo!!, todo mundo sabe que ao ' fim da adm:inf.straç:lo Prudente de Mo· 
raes, a;o iniciar-se a de Campos· ·Salles, devido a causas mu:ltiplas e conhe-
cida.e., as mesmas QUi; estão actuando agora, talvez I!Jpenas com âiiit'erenÇa 
na sua intensidade, a sitQ.ação do Brasil era muit0 precar:a: cambio em dt· 
clin.io, vultososo deficit orçametnarios, papel moei!a em l)lbundanc!a, o 

serviço da divida publi~ absorvendo grande :tercentagem do credito· da na-
ção. Como procedeu o Governo de Cam.pos ·Salles? 

Todo o mundo se rec01da que a.quelle iHustre brasileiro, antes de assu-
J;nir o Governo, foi á Eur.opa, poz-se eiil contacto com os nossos prestamista• 

. tradicionaes, delles obteve o plano que S. Ex., mais tarde, auxi'l:iado pela 
vontade oinexoravel de Joaquim Murtinho levou a -effeito com os resultados 
que todos tivemos occasião de apreciar . 

. Qual foi ·O plano Campos Salles? Que ·nos aconselharam os nossos 1-re~· 

i.am!stas da City; Cousas 'comesinhas: severas economias ·nas despezas, re-
tirada de um montante avultado do papel moeda da circulação, "fund1ng", 
pagamento em títulos do nosso serrv:iço de. d,ivida dur:I.nte éerto tempo, Ji. 
bertando-se, por consequenci&, o mercado cailnb!al da con.cuY"renc!,. do lit1 
verno durante eSSe período, e, como coroamento desse plano tão simples em 
seus elementos essenciaes, a · a,pprovação pelo Congress'o da .lei sabia, S8JPien· 
tlssima, cada vez malis me convenço, que creou os wus fundos: o fundo lle 
gaa-a·ntia e o fundo de resgate .de papel moeda. Eis ahi 0 plano combinado en-
tre Campos Sa:lles e nossos prestamistas, o qua.( só teve _ o mérito e~peclal 

por ter sido executado á risca, estrictament-e, âs vezes implacavelmente pelo 
grande ministro, que fo;i .JoaqUim Murt1nho. 

,sr. Presidente, quanto mais ·pretendo enfronhar1Il!e nas finança"~ bra-
sileiras·, mais me convenço de que o p·lano Campos Sa:lles~Joaquim Murtinho 
foi um plano 'Verdadeiramente sabio, na sua simplicidade. 
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A lei n 1 ;-561, de 18'99, que Jnstittuiu os dous fundo;;;, de garantia e t·esga-
f~ •• traz ·no seu bojo, Sr. Pre.~idente , os elementos es:!fflnciaes, indlspensaveis 
para s·e poder .p:r;'<)Ceder a uma politica financeira segundo os sãos principias 
e de aooordo =m as. condições financeiras e economica-s do Brasil. 

Si as· admi·nistrações brasileiras tivessem seguimento na sua acção, si não 
tivessemQS <COnstantemente a preoccupação de mudar de· ori"entação de um 
governo para outro, ainda hoje a lei que instituiu os fundos de gara.ntla e 
resgate, a lei que coz:ou o pragramma Murtlnho~Campos Saltes deveria es-
tar em v.igor. nat•u:ralmep.ü~ com as correcções que ~s condições do mom!en-
to aconsel.hassem. 

A lei n. 591, de 18 de julho de 1899, creou um fundo es.peoial a ppllcavet 
ao resgate e outro á gararntia do papel moeda em circu~ação. 

"Sr~ Presidente, vou fazer uma rapida resenha, a partir justamente do 
~osso primeiro tundtnq, do que tem feito o Brasil em materia de .finanças 
para mostrar a necessidade que existe pa.ra. nôs, de uma a-utorldade superior 
a que .nos submettamos, de qualquer maneira para podermos realizar um 
plan0 f!nancei·ro systemauco. 

Quero frisar, Sr. Pn~sideitte , que desta dive.rs:liad.e c1e opinões, a bem 
dizer, de UIIla admini-str~.ção para outra resulta essa ba:raf.unda, se assim 
'lle posso exprimir, em relação aos nossos -planos f :nànceiros, um destruindo 
o que por outro havia sido ~ito. Eis a razão por que vou fazer o exame 
ra.pido da lei. 

O art. 1° é que institue um íunàQ especi~ a pplicavei ao resgate do 
' . papel moeo;la. Depois crêa os differentes recursos com que alimentar esse 

fundo. 
O art. 2• creou os recursos necessarlos ·pal."a o fundo de garantia. O art. 

3', que' é como que o "plvot" da lei, diz que, se-mpre que a situação cam-
birul e o estado· da circulação o aconsel-harem, podérá o Governo empregar 
o fundo de resgate no augmento do .fundo de garantia. •e vice-versa. Isto sl-
gn~ica que; poderâ. empregar o fundo de garantia para augmenta.r 0 de 
rasgate: 

Ora, vàmos eri.Ininar o que qu'er dizer este artigo: com oondições cam-
biaes faTorave~s, ca.nrolo . em alta, prosperidade do paiz, pôde-se transformar 
em ouro e d·e-positar- em Londres o fundo de !'eiSgate que deve existir no. paiz 
•m papel moeda . 

Isto importa no seguinte : (Li!) 

"0 fundo de garantia sel'â. constituido em metaJ ou seu equl-
valentR. e depositado em um estabelecimento bancario de Londres, 
dev-endo os j.uros de deposito, assim constituid6, ser i-ncorporados 
ao mesrn'o fundo. " 

~ Assim; numa· situação d.e· prosperidade, o Govern'o brasileiro devia en.-
pregar o fundo de papel moeda, constitu1nte do fundo de resgate, em com-
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<- :t ~:··~· pra de ca;mb!aes -:!!obre Londres que, alli depositadas, fossem· r.efçr,çar> o'fuhdo -

de garantia; pelo cantrari'O, quando a situacião fosse de dep.re5sãõ .camb1al, de 
falta de >negoc!-os, de diffi·culdaàes economi.éas, far~se-ia o inv:erso -o Governo 
venderia sa.ques sobre o ft1ndo de garantiii; - - ~ proilu cto desiies saq'ues em pa-
pel moeda, viria augme.ntar : d ':fundo de resga!te -e seriá. retirado da cirêiliação. 

Eis àqui: Sr. Pres•idente, ·na· sua simpli-cidade, o plano a ·qUe' 'os :ecu.nr>- ' 
mistas mais recentes·-re.soivera:m chamar "·t;he' goÚJ.e ·exchange stah~rd" , 

Os prestamistas qu·e combiriara'm: esse plano com o Presid~nte Cámpól! 
Halles rtão quizerrum naturalmente dar a:• verdadeira -d'enominação; ·porque 
jà .nesse tempo, ·esse ·plano estava ' sendo executado em diV'e<rsos paizes,:. n<~. 
mesma occasiã:o em que foi adaptado no Btits!l. :Más à 'Verdade··ê que, na sua 1 ' 

s implicidad•e, a.hi está o uniq0 meio que, pai~~s ·na.S c~ndições ~o Brash poodein 
empregar pÍua dar á sua circulação inconversive! uma certa elasticti'lade ·. 
Todo$. os outros procesos· que se queiram usar· e qu·e se afastem dos- te·rmo!'l 
ela l<ei numero ú91, estão ·destinados a 'não. daá:--·· o resultado neeessarlb. 

E' evi-dente que só p-odemos dar elesticida:de á ·nossa· 'é!rc~Íaçãd; · lançando 
mã.c dos elemenro, extremos, -isto é, das carnlbiaes, ·Lànçandó"ife: ·mão de 
el:r-mentos 'int.er<nos; -d·e effeitos · commerciaes , o ' resultado será muitó próbl~-· 

m~tico potqu~ s-e t-orna - p~r assim di'zer, -U:m vel'dadeiro mov-imento sem 
fim, nã'O sendo p!Osslvel', á a·dnxinistrn.ção f inanceir~ .reti1:ar -i:l.a: ·c-ire:UiaÇã<' 
num l!lomento dado;' .que o ' - éxigis~e. ·o montant-e de papel moeda càpaz de 
ülfiuir nas ·cotações cambiaes. 

O processo sO -p-ode ser este: a constituição ·de um ti:inde oura em ·DondreM 
e o jogo -dbs ' dous .fund-os: - fundo 'pape] pa!'a r·esgate,. fUl~~O ·ouro, paro 
garantia, podendo ser transformado' o· fund-o de resgate em gara.ntia e v.l~e
versa. 

Neste -i-nstante, si. porv·entura, es·Ui: J.ei -estivesse em p·erfeia vigenma. 
era OCC<'Uliião propicia pa-ra Be emp-regar a O•peração ·de ~ue falia a lei, isto é-. 
o Governo ]:}rasileiro devia saccar sobre o fundo de --ga.i'antia que .;-stive~~~ 

e~ Lond.res, em ouro, aux-iliando: o mercado càmbial e, ao mesmo temPo, re-
tirando dà ·circulaÇão - 100, 300 {)ti 400 mil c·ontos: tantos · quantos .fossem.' ne-
cess~los para 'pod·er influir nas taxa$ carnbiaes. . . ' ·. ' 

Sr. Presidenhl, sob a acção· desses fa.~tores, -combinad-os ·por. .·Càrrmos Sal -
·lea com os nossos prestamistas; todos nós .sab~mos ql)e R.S condições fina n --
ceiras do Bra':'!l m-elhoraram extraor-di-nariamente: 

No discurso pronu nciad-o p-or Joaquim Murtinho, ein • ~90·3, "ellé- e:xu>lícáva " 
justa.ment~ os pon'tos ·essenciaes do · p'la:no .' O Governo -'tinha a escolher 'entre 
trE>s alvitre-s, um. E se decid.iu por um deHes. 

Disse Joa:quim Murtinho: 

- '~E' sabido que · o Gov-erno p-ara execução. do •·funding loan" , ti· 
nlla ·a escol•her: a· retirada da circula ção de 114 mil contos ·e os in· . 
cinera.r; retirar i'la circulação e8Sc'1. 1:1,uantia. e a de.posita1: no~ ·Ban-
cos, a tê que o ca:m.bio fos~e favora.Yel, e .então passaria toâa :e-s~~ 
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~somma p:t.ra Londres, pat·a ~li !JOnstituir o fundo, ou t:nwmente, r~
tirar da circulaç;ã.o. cer;ta somma em .Pa·pel .moeda, . e ,0 resto dessa 
qu~ntia em ouro seria para - garantir o primeiro pagamento em es-
pecie.". 

Dos tres alvitres propp.ostos •pelos n.ossos pres-tamista.s. a n.dministraçãa 
br;o.sileira Campos Sa lles- .Joaqu'm·. Murtin•ho opinou pelo primeir& ,..;- l'etira-
da e q?elma de .'PRJ?ei moed~; na importancia .qe . 114.000:00$000. 

Quero ac~entuar precisamente a sabedoria desta lei, · affirmando . que e lia 
.nàr. de>·.:: ria em absoluto ter sijo esquecida. 

Em seguida. devido justament e ao~ seus effeitos ·salutares, q·uandf> 
. a~ condiçqes camb>'aes b t·asileil,as melhot·a.ra m sensivelmente; e quando op-

primido por uma avultada safra de -caf~. o Governo paulista levou a effblto 
o · seu primeiro plano de va_lorização, de. larga. , envergadura, que hoje é co-
nhe()ido m~smo ·pelos primeiros econom.i~tas c.,uropeus C<.,mo ·''a valoriza<;ão 
do -café no Bra9i!", tl:omendo qu;;. sob 0 in11uxD de,;s~; émprestimD de 15 mi-
lhões de Iilbras, o maif' vultoso qu0 se tinha le:-antado a.tê então na America 
do Sul, o cambio alças.se rapidament." a alturaa capazes ,[c desc.onjunm .• 
C'ompleta.Jl)ente a. economia bras"leira, a~optou o Governo .a poliüca da Ca!-
xa de Conversá, . 

Sr. Presjden te, sempre fui e ail1 da sou aoopto fervoroEo da . Caixa de 
Conversão, achando u nicamente, na minha. OJ~in .. ão humil.de·. que a ponto tra-' . 
<:o da lej _ r.ef-er~nte á.yreação dos fu!l(los de garantia. e resga.te é o de ·não co-
gitar da taxa de estabi.Jização qu(. Se me a<tigura e~senc'al em·.<Jualquer ;plano 
financeiro' que se tenha em vista no Brasil ~po·s de termos passado mal!! 
de a() annos com taxas tão àepri~i·das. Sou, püis . . de upi-nião. que a pol!tica 
·da Cá.ixa de Oonversão de·via s•2-r adoptaida como. . méro !;!O.rrectivo da lei 
que creou os ·dous fundos, qual o de \fazer. introduzir no plano Campos tSal- · 
les-Joaquim Murtin'ho, aep-nas, a co.ndlçã,o esencial . de fazermos a· nossa 
politica financeira em torno da estabil'zação. do cámbio, em uma . taxa ae-
terml natl;; , q.u~· . foss~. ,é.scDlhida ._ dl:: ao~ordv· .Cúrn a~ con-dições . econotr.teas. 
consen,tan.et\ C()ll!-' a nossa situaç.ão de p1·of'pPridade lenta, sujeita a pontos 
de inflexão. .,,, · • .. 

Nã.o hav:a nl!Ce!;Sidáde alguma. -ele aband®ar a po!'tiea Campos Salles-
Murtlnhc . mas não foi assim que !'e .procedeu: adoptou-s€. rt C;l.ix.-.. de Con, 

1,. ,·ersiío no ~o da ·Çaixa argen ti.na com a <iifferença de que es~eleeemo!! 
um maxü;no além do qual . seria preciso cogitar da . moclificr,ção . da taxa 
quantlq a C!).i::ra de Conv:ersão d~via correr parallelamel)te com ··esta. lei. 

Todos. nó.s ·sabemos qu~:o a Caixa de Conyersão,- naquele momento, · só 
podin funcc;ionar: err.. úccasiõe~ d.~; gra·Tidi!' prQsperidade, do,. àvultado,.. sa.!dO!' 
internacio]laes, só então lhe sendo- PC!!>si:VE'>l rece9er quro .. Desde que a situação 
llão fosse esta, a caixa não teria outros recursos. Se: con Linuassem·os, no em 
tanto, a · fazer as dotações para a eonstitu"ção do fundo de resg;1,te e ilo <le 
garan.tias , esses dous fundos serv:ri~m de auxilio, justamente ;í Caixa dP. 

'· 
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Conversãó. Nos momentos de depressão f!nanc·eira,. qua.nd0 se mani·restaSBe 
·o troco sobre a caixa, ~ra o caso de se fazer funccionar c. a.ppt.relho, traiU!· 
formando() o fundo de garantia em fundo de resgate, isto ~. o Governo, ven-
dendo saques sobr.a Londres auxiJ<iaria a corrigir a depressão ca:rnbi.IM, por 
l]'lelo de troco da.s notas em ouro;. e, vice-versa, no momento de prosper!cladc, 
quando ·a, Caixa comeQasse a receber ourt>, tambem havceria possibilidade de 
o Governo transformar o fundo ·de resgate em fundo de garantia cQIÍ\pran-. . . . . . •' ~ .. 
do camJblo e augmentand.o seus recursos em ouro. Assim; ·não harí>'ia neces-
.;nda;de da administ·raçij.o brasileira abandonar o plano Ca:mpós 'SaBes- Mur-
ti.nho: Unha necessidade, sim, a meu .;,er ·e na opinião do~ que levaram ·a 
e!J'eito o plano da. Caixa. de adaptar um~\taXa.· de· estal:ilização ; ma~ es:>a taXJl 
devia ser como que um éorollario lJ:ID coroamen.tq da lci . sa'bi·a por e:x;cellen-
Cia que creou o fundo d!e resgate e o de garantia. 

Em seguida, sabe v. Ex . Sr. Presidente, como sa;be .e. Ca.mara o que 
EL<-onteceu spb o influxo de 'lima. grande depressão ·eco.nomica,' em 1913, cor,\ 
largos saldos interriacionaes desfa.vciraveis comeÇ(lu a corrida na Caixa de 
Co.nv~rsão, atê o momento em que, sob .a .premencia da guerra, o Governo 
decretou a suspensão do trocn o fechrumento c1!a ·~a, seguindo-se o alban-
ãono ieom.pleto, quer do p:lano Campos \SaJJ.leJ;··Murtiaho, q·uer ·do plano da 
Cai:Xa il.e ·conversão. 

O fundo de grurantia já fora tranferido para a Caixa; de modo que, como 
ht< pouco declarou o 1Sr. Senador Frontin, o fundo foi consurnÚio, parte pelo 
pa ga mento de nossa esquadra e paTte desappa.receu. ncf ·troço das notas. 

Dess'arte, abandonamos a politica finance ira iniciada pelo Governo campos 
Salles, fechamos a C81ixa, suspendem~ o .troco e oQS credltos q·U(; iam cons· 
tltuir o fundo de resgate e o de garantia mandámo.s inCÓ:r;iJ>Oral-os ao ·orça-
m&nto da Receita da RepubHca . 

O SR. A.DoLPHo KoNDER: - E noje nã.o temos a Caixa nem esses fund~. 
. I 

O SR . BENTo DE M·IRANDA; ' - Cousa ·nenhuma_.· Aqui entramos no arnago 
d<L questão, na phase .mais grav;e das !'inanças repubHcanas, .porque · ~ Gover-' 

no bra.s!:leiro, so:b a premencía da escassez. de rendas, q.ue ~ntão s.e· mani-
festava, foi obrigado a lanQar mão das emissões .. Isso até certo ponto, não é 
um facto tão ertraordinario, que n'Os aiarmass·e de modo lfóra de commum; 
mas oê que, no momento, enéontrámos · entre nós vozes autorizadas que vi-
nham asseverar que as emissõe~ ab~oluta.nü~n"te em nada int'luem ~as taxas 
cambia.es; que a unka· causa que Influe é o balanÇo internaciona·l. 

Ni.nguem p6de negar, Sr. ' Presidente, que realmente, o factor prlucíQ31 
essencial da ·talxa cambial e o balamço iTiternacioQnal, mas tarrnbem "nin-
guem póde negar 11ue. o papel-moeda, as emissões, veem .jnflirir de maneira 
mui~o tort€ oara deprimir a" taxas ciunbiaes. 

UM 'SR . Dm>U~M>c . - DesdP QUe as emissõe~ ultrapas>'em um certo· limite. 
O SR. BENTO DE MIRANDA: - Sl!n; e temos o thermometro, que ê a taxa. 

cmnbia·l : desde que 0 ·Ca.mb!{) c81i"G, sob a acçãc,. dn clr,pre~sãG economi~a e~tá 
provado que a cinmlação ê excessiva. 
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Para mim, :Sr. Presid'ent.e, é inulto ma.'s pernicioso _esl<'lr propalando essa 
idêa . de que as emissões não influem absolutamente na taxa cambial , 11o 
que mesmo as proprias ·emissões, porque dizer, que ellas- não aftecta m d!! 
modo nenhum ás ·taxas .cambiaes ê prej.ud.iciaJissima ás !finanças da Repu-
blica, a pontq de .ch.egarmos· ã. sÚuação ' presente. 

o SR. GILBER1'o AMADo: - Não ha ·quem diga isso com a reSiponsabi.Uda-
de d<J poder.- (H a o·utros apartes.) 

0 SR. BENTo n~ MIRANDA: - ·Sr. Presidente. o! a:parte~ dos senhor~ 
· Deputados , que .com ta.nta paciencia. ouve·m com ~o·, á sombra, o humll-
de orador, provam a necess1dade imp~escindiveJ de ouvirmos quem nos ·dig:;a. 

. alguma cousa, com a utoridade. fóra do nosso nieio. De.mon stra-o a. diver- · 
gencia, a vantagem da vinda da missão ingleza. 

o SR. EURICo VALLE; - 'São dLvergencias .que existem em toda a parte. 
H< rora tS.in!Jem. 

o SR .· BENTo DE MIRANDA; --- Por que é que a s ern issõe:; Influem na" 
ta.-ma c<J.mbiaes ~ 

Respondem" os .téchnico'!: porque as emissões cream um poc\"1 de co:r ... 
pra artifrcial, 

Exemplitiq.uemos: . qu~ndu um governo, .premido pela escass.ez de renda,., 
ou por despezâ.s extraord!narias, justas ou sumptuarias, é· obr:gado a lÓ.r. 
çar em circulaçãó nClvos . si.gnaes m<metarlos que .nã.o correspondem a uma 
nova rlquE'za creáda, acont~ce que esse, goveno investe os -seus funcci onar)os, 
o sens fornecedores, seus credore~ emifim, de um poder de compre a;rtifiCíal. 
Esses homens, <{Ue viram srutisfe:ta.s as suas dividas, com aquelles ~ignaes- · 

moneta.rios, sígna.es que .' teem ppder liberator io, que podem presidir á t r a.ns-
missão de p.r<Jprie taríos, de objectos, {ie~ trabalqo, de subsistencia , de tudo 
de que precisem., accorrern a-os me<rcados justament.J para se abas~ecer de 
gfnflros de :pdmeira necesida-d .para a. sua vida, e de objectos de luxo e até 

OUrO, por a·caso as· SUaS necessi-dades SÓ ,puderem ser satisfeitas em 
ouro. E o que E~Uccede com o commercio'i O commercio não sente absoluta .. 
mente diminuição na. procura de seus artigos; a,bast.;,ce~se -no exter-ior, como 
se us - su~· condições fossem 0'5 maJ·s favorav~is po~stve·'s. Ora como nã& 
S<· ~reou ·uma r iqueza, como não h-a rlque:k. nova, no moinen~o em que , 
As me~cadoria.a v~ chegar, o palz se acha em dlflficuldades _para solver esses. 
pagamentos, •.o que· não aconteceria. si o Governo não tivesse investido os 
credores deEse !}oder de compra a fÜficlaJ e fica~se· <j.evend·o, porque, neste · 
caso, os credores não iriam ao commercio,. o qual sentiria a diminuição da 
~rocura, fa ria pedidos muito .. menores de mercadorias no exterior, e no 
mercado ·oa;mbial estava Illiviado. Por isso 'ha· autores que sustentam q'IH> 

lodos os maJes · decorrem da in!lacção. Está. claro _: e aqui peç0 desculpa.-. 
- que nào sou ' um E'Xaggeràdo; ao contrario, sou consid erado ' "té como pa.-
Peli8tn. 

O SR. -GILBERTo AMADo: - V. E-x. é cÓntra a in>flac ção, não contra .a 
emissão. 
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0 SR. BENTO DE MII'u\!'<DA: ~· A . . e)l\iS!?ã.o ~ijr i.<L<>~ - cambi_a€,_~ - :d&')r:mii!ls 
. a in.tlacção. 

O SR. S\ALLES JuNr!)r.: - A ~m.i-ssão co:pvçrsivel- póde nã.o ~er· ·ntlt.·ct·· 
0 .SR. BENTO DEl M;IRANDA: :-..>,-- .. E' .(iutro.\caso_, 
0 SR. GILBERTO AMADO: ~ Mesmo não sendo ··~qnve:!i! V:~\, 
O _SR. BENTo DE MIRANDA: -c-· Vamos p·roseguir .. no .ex;tme . . da rnateria . 
. ,.Si _ concomitan:tBment~ á. emissã~, ·-a -riq].Ieza •P~blica- te_ve ·s,urto e 

ordlnario, desenvolveu-se muito, é pQssivel que, .·com esse ira nd.e iltN'n'·· 
:vl~ento, a (!missão. não .tenha effeit<i\tão ~r~ponder~nte par:~ a d....-rn·csmo 
valor do dinheiro; 0 s . seus males serão muito !l,Úen ua:d:ós, .. J).orérn, não om.'"' 
absolutamente : supprimidos .de .modo_ ~ompleto. 
0 SR. A.i>OLPHO KONDER: - :,.\1 a.~. :\,.6n.~!$f'ã0 n·~:o é õ :,,uil:~~o· f~~-Or, da hl[~ 
do cambio. 

0 SR _. BENTO DEl MIRANPA: 
.., \ 

_- Não ha. duvida. ·T.;!i-, i'lUJ;ii er'õs.O, L c<il'l' 
:!< _baixa. do cambio 

o SR. ADoLPHo KoNDER; -Nem ê o préionder~it,e . 

0 SIC BENTO DE -MIRANDA: - Agora-,' podemos• fazE:i: a. argtim entaç:io 
sentido. contr·ario ., 

... Já .. disse que, se, por "exemplo, no r,.1omento · de r·emjssã.o; 
mente com ella, -tivemos um grande surro, vasto desei1volvÚnento e_.cooon 
co, está claro que os males· dessa emlssão potlem ser ta•brarida dos, mas 
são supprimidos. 

O SR. ERLCo VALLE': -.:Come aconteceu em 1818 e , em i~l. g'; em 
com bem grande mas8a .. circul-a~te, qua.Si Fgual a de hoje . . . 

0 SP. . BENTO DEl MIRANDA: __: Perd~o . 
O SR. Euméo VALLE: - .. , -- ou de uns qüinheritos· mil 

tlvemos cambio ·a 18 porque o no~so b::jJ~nço commercíal 't9i 
mente favoravel. 

O SR. SALLEJs JUNioR: - Sim, ·tivemoe 130 milhões de ljbras de -.rp· 
tação e po.demos, naturaimente, sustentar· b meio cjrêulaJite. 'Quando, 1 

~êJ?, deperece 'a riqlleza e augme11-tarn as emrs'ses ha <:>U:n-ãq ,J?fi:Jj \JiZO.? 

0 Sr·:. ERNTO DEl MIR,NDA: - ·E;go;rme ! .- .ri~as, 

mep.to da riqueza, podemos verlflcÚ a in:f\UBncia nefas-ta · du~ 
":\Terbi gratia", -nessa occas-~ão, em 1919; e .trago: aqui o -dÍs? '!'rsn que_ enli 
,pron11nciei, ti_vemps um saldo _~e 52 mi!hõ~s de Ubras em _nosso balanço OJ 

,. n;1erciaL _Como as . nossas necess-idadBs . I'Jtern!I-Cio.naes não vã-o t cima de l 

milhões, quer . dizer que consegl.).imos, pelo menos, ~~o milhÕes de libras I 
S;ild.o .. Pergunto: por que p .. cambio nãq foi ao par ? Náo ~.ha'via razãc-
não ir", se tivemos esse grande saldo. 

Não .foi porque o mil rêiii! ·não te>'<' c;apacidade.· :para illSO .. Não 11:1: 
duvida, é o mesmo que aconteceu na Inglaterra. 

O SR. EuRico VALLE: - Permitta ainda um apa;rte:_ Em 1919, este sul 
exi~>tia, não ha duvida, a nossa exportação cresceu e a nosaa iJ:nportação ,JI 
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' . - \. . . ' d minuiu:· ·mas :tiVemos., ta:mbem, uma for1ni doay~1 exportaçao l._llV.'.,; tve, e ouro 
.r.om.o .v·. ·. Ex: ·,sabe· . .... 

O SR. ~EN.To DE MIRANDA:. -Embora . 
~·· 13'!· EURICo VALLE: -:-, . , . que hav:a. tambem de in!lufr na~ taxas ca.m-

bi.:t;es. J19"ão f<?i só a massa de pap'el. . 
O Sn .. BENTo DE MIRANIJA: '-..,..O que di-go é. que, em .condições normaes, o 

nosso . cambiq· deveria !r. ao par, nessa épuca . 
o SR. S,ALLElS, ;JUNioR:· -· Quanto â. lib;ra pa.pel, que estava depreciada 

por seu .turnp. 
O SR. BENTo DE MIRAJ':'DA: - Não na duvida, reduz.ida a curo, ã taxa 

de .18. 1[2 d .. , sobre Londre;; mal conseg'!iu attingir ã ta:Xa da nossa Caixa 
de Conversão. 

O -8R. EURICo VALLE: -V., Ex. con:1ece, perf~itamente, essa enorn•e ex-
portação invislvel. 

· O SH·. BElN'l.'O DE ·MIRANDA:: '-"-:- Justamente para pr.oveitar o ~a:mbio em 
alta.; mas· àtri;rrp.o .. a v: ·E~. ~ué ·~'ão, ha~v!a. razão ·nenhuma pa~a o.u~ o cambio 
nao se eieva:Bse até. ao par.; tendo ,.nós um saldo avultado. 

O SR. EURICo. VALLE: - .: Saldei puramente commercial. 
o' .. SR:: BmN:ro ·nFJ MIRAND<).: -Não; no .Proprio balanço dos pagamentos. & 

é facil chegar a. esta conClusão, porque o serviço de ,divida feder~l, estadual e 
municipal, é mais ou menos conhe.cidÓ , e as nossas. necessidades de. remessas 
não vão alêm de 30 m!!hões (!e libras. '3,e tiv:emwi 5L.milhões de saldo com-
~erc'üii, o saldo :qo balanço não teri~ siÇI.:> de mencis . de 20 niHhiíes. 

Na Inglaterr~. ·o anno ,p·assailo, aconteceu,. mais ou menos, a mesma: 
causa:' hou...if!l ·uni .. S(!.ldo; o balanço jnternacional de 6.2 ~1i!hõe~ de libras, 
.e .• no llmtan,tQ', a libra .não chegou ao pac Por que ?- Porque a Inglaterra: 
tem inflacção; repito: não ha, duvida alguma. Aliás, o nosso l'ambio, como' ' 
observou o nobr~ Deputada p.or S. Paulo, chegou ·a i8 1[2,. mas não quanto ao 
ouro e, .sim, ql)anto â. libra papel, por· seil t'!J.rno, se tinha depret:iado. 

· Vamos analy.sar o, facto aJ:n,da ein n•>;.;so pa,lz mostrar que ná.o. é sómente 
a questão do.' bala1~ço int,e~nacion;;tl. ·Teho' aqui as· estatísticas do. Brasil de 
1847 a 1875; deJ?OÍS .da .. nossa seg·unda quebra de . padrão, em 1846; conformei 
esses dados· tivemos, â. . excepçã;o de dous annos, saldos comm.erciaes con~ 

trario~ e ·o CaJl1bio s·e manteve acima do par. Aqui está quadro · estatístico: 

·Annor ·' "' 
Cambio Exp. Im~. · Saldo 

v . 
f 1.000 ''j; 1.000 

l84í ... ' .. . ..... ~ ....... .. '28 d. 5.·S85 i;,~54- 3ii9 
1850 ... •' ··· ... ········.···· .. 28 3/4 ' 8.121 9. 215 - 1. 094 

' 1851 ,, .. .. ........ ... ....... , .. 2.9 l/8 8.083 li. 264- 3 .181 
·' 

7/Ú( 
,, 

1852 ., .. ....... ·········· ... 27 8.418 !'.9•82~1.564 

185~ ..... .. ..... .. ............ 28 1/2 9.121 10.189-1.068 
1854 ........... .. .. .. .. ... 27 5/8 10.4i9 9.803 + 636 



Anuas 

1855 
185 6 
1863 
1875 
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. ' ..... . ...... ....... ·· ··· 

Camhio 

~7 9/i8 
27 9/ Hi . 
;t.7· ti4 
21 7/-il2 

F.xp. 
f 1 .000 

10.84-1 
13.150 
1~.629 

20.&20 . 

Imp: .. 8aldo 
f ' 1.900 

10.651 * 190 
1'*.376.-1.226 
14.016 't+ 613 
19. 5·22 rtl .29& 

Como se vê _só em 1854 e· em 1855, res~ee;t!varpen-te, tivemos 636 .000 
J.90 . 000 libras de saldo. Como ê posslvel esse ph,eriomeno de l'e mantsr ~ 

' . ., . . . ',\ . 
cambio a cima do par, de 27, tendo ri.6s " deficits" no banc9 commercial? 

0 SR. EURICO VALLE ; ~ V . E~ . iab'e que n(.!SSe :temp_o ora insignif\. 
t., a nossa exportação invlsivel , 

0 - SR . BElNTO DEl MIRAi-.TD:A ; - ;Mas j 'â tinJ;amos ser.vii;;os de divida . 
O SR . EURICo VALLE: - Não. ha via. qúasi capitaes extra ngeiros aqui 

COJhv q.ua.si llttO h avia immigra çào . 

O Sn . BENTO DE MIRANDA : - V : Ex . cc-mp-rehende que a nossa ~xportaçaa 

uão davu :v!ira 'pagar a importação; e as ,mercado.r:i~s ·que CO!à.pramos,. te-
mos de paga r , não ha duvida nenhuin;'l Quem importa paga, e paga com 
~raz.os de um, tres mezes, no tnaximo ' 120. dias. Logo, se o commercio bra• 
sileir a pagou a s suas dividas, se o Gover-río' tambem saldou o seu serviço d~ 
divida, segue-se que houve entrada de ca.pital extrangeiro ou expor tação de 
ouro aqlj i enthesourado para cobrir os "c1eticiÚ;" inte rnacionaes . Ma~ a en· 
tra da de n ov os cá·pitaes ex tra~getx:os só ê possivel quando' o d~ nheiro tetn 

J 

um valor estavel e razoavél , o contra rio ' ào que temos com camb!o a 5. 
V a mos estudar a situação em outro paiz semelhante ao noss·J - ;, 

Australla. Temos que, em ·nove exercidos,· de 1914 a: 1922, o saldo credor 
na balar.\;a commercial , foi oito milhões e qua trocentos mil · libras ; só ri 
ser viÇo de divida dos Estado:> e c1a Coium.unida9,e eleva-se a 25. m ilhões d~ 

lib r !-ts e ·o cambio austra riano ê melhor d0 que o !nglez: 1\:las 'é q·ue a Aus· 
tralia tem uma circulaçãJo que é um prir.::or·; Ein 30. de Junho ·tinha 52 mH 
lhões de libras em ci!'cula ção, gà ra.nt idas po~ , 24 ~ilhões err: ouro e ~1' 
milhões em títulos .. Determina ndo a per centagem da circula Çã o em rela; 
çiit. ao volume e valor do co~mercio ex~rno que no exer.clcio de 1922-192$ 
foi de f 131.800.000 para a .. importação e f 117.900 parà ·exportação, em um! 
t ota l ele .f 24-S. 700 . 000, encontra-se-ha 20, 9 •j• o que reprel;l'enta u ina baixa 
percen tag~m . Temos aqui um ex~mplo de um·a sã cir culação . . 

Reduzindo ;lo mil réis brasileiro, ao 6o..mbio de 12 d .. , _qu~ ,'é o cambio já: 

officia lmente a doptado pa ra a estabilizaçã.o, chegaremos a f.042.044 :Ó00$000, 
menos da meta de da nossa actual ch·culação, quando o montan te do nosso 
commerclo eli:terior em 191:?12 não passou de f 117.218. 54'1, mimos da me· 
t a de do valor do commercio a ustra liano . 

O SR. SAU.ES JuNioR: - V. Ex. v <!,ir. o caso da propria ;Ftepublica AI~ 
g entlna que ac tualmente es tà com a ba lançà• internacional fa~orP<vel . 
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o 's~·. BENTO n• M.mANDA: -·Ao contrario·; !l é por isso, que . o seu cambio< 
tem soffrido osciUações: 

o SR. SALLEs JUNIOR: - Houve uma quêda talvez de 20 •t•. 
o SR. BENTo DE ·MiRANDA: - Já chegou a ter cambio com iO e tant'os po.-

nento :l.e depreciação, e agora esta. em 20 •j•. 
ó s&. SALLES JuNioR: - A quéda lá r.ão foi tão grandl! como no Brasu,, 

porque elles. têm uma reser.va de 80 •!' em ouro para garantia do papev 
em circulaoão. 1 b SR. BENTo DE MIRANDA: ~ Parece, Sr. Presidep.te, que ~cce?'tuei a" 
divrrgenci!l-S profundas que · existem entr<; nossos homens que têm assumido 
a direcção das financas publicas. E eis a razão por que digo que vai ser 

··de grande vantagem a vinda da missão ingleza economica fin~>..nceira, quil 
bade, com certeza dizer aigwna cousa. · que calará em nosso esplri· 
to. Os conselhos que essa eommlssão va~ dar, seguramente, não ~e 
afastarlio· dos que foram dados a Joaqulm :M:urtinho e a campos Salles. A 
City jã começa a antecipar os seus alvitres. 

O tem:po já está muito ·cul'to, Sr .. Presidente; mas poderei ainda citar· 
o artigo publicado no "Nineteenbh Oent~ry", e escripto por Hugh Cook.son, 
ge11l-le11".0-n, que passou vinte. annos no Brasil. Elle não trata propriamente du 
Brasil, mas sim da quest!io do prateccio~ismo na Inglaterra; sustenta qu.; 
é de toda a vantagem que a ln"?laterra .proteja seus dominio3 e suas co· 
lonias, mas que ella não póde descúrar e esquecer· seus antigos clientes, 
os paizes que conCorreram para o gra:nde ·POderia do commereio e da in· 
dustria ingleza. 

Estuda então de preferencia o Brae;l, 'paiz que conhece ., onde passou 
2_b a'nnos de sua existencia. 

Eis aqui o que elle diz: "Qualquer aunuario do Stock of ex<~hange mü .. -· 
trarà qtie temos feito vultosos emprestimos ao Brasil e que ate agora est~ 
paiz nunca deixou C.e cumprir· suas ob·:igações. Neste momento, deVido A 
de}Jressão mundial, ~ue teve lugar pelos fins de 1920, o Brasil está ex· 
perimentando enorriles difficuldades , O r,amb!o despenhou-se da casa dos 1~ 
dinheir~, em 1920, a approximadamente 5 dinheiros agora. Para fazer face 
aos juros de seus elilprestimos externos, o Governo tem dt' cor.seguir tres 
vezes o montante, em dinheiro da circulação_. brasileira, que fôra necessario 

,algum tempo a·traz.- A depreciaQão do cambio trouxe como consequencia a 
depreciação. de todos os lucros britannicos no Brasil. 

Não .ha duvida que a depreciação foi devida, ~m paz:te, â outravs.ganci;._ 
e desperdicio por parte do Governo, porém, ha evidencia de que o novo 
governo estâ.. empregando todos os seuil esforços para resaçir, de algum 
modo, as faltas -do seu predescessor. Mas, pelo que nos diz respeito esta-
mos nos preoccupando mais do. futuro que do :Passado. A valorizaçã;o do 
caJQUo deperide de muitos factores, os mais importantes dos quaes são 01 
séguintes - 1•, um emprestimo para a:Plainar as grande!! difficuldades; 2•, 
eetricta economia; a•, cessação ' completa da ·impressão de pa pel·moeda:· 4". 



augm_ento das exportações .. ~e te.P:'~os ee.~lA'!':an4tr .u1p: .. e/Upr:_estimo, ha 
elle ter- um~ dupl:o -fim; d~\'&:-~er um"- t~~*it[~a;~ ·a e-. a;u-;x;ili\1-r -. o -B~a.&i-1 ,e a e 
ger.eia de ,garantia, por parte do qov'Eír't~; de '. q~e .. P,.· ~~ri;h~Ífc;> será rn11 
b,em emprega?o. O Governo ,(leve garantiz:>:~.ue·' _:Preümde P,raticar eca11om 
sev~ra e tambem 'que a i:mpres!:!ãoo' de _pap!ll':ll}Oeda; cessa!'â. ... Além disso 
<_?aso de neC!lSSidade~ O papeJ -moe<1~~· ago}a e~ ' ~Ír,cula,Çã.q,: Se:J;!i ·q,Ue~mad~ 
intervallol'i pre-determi~ados ,: como_. fi:Ji feito ou~r:o:ra, V\nte -àp~os atraz, 

.. ~tdn;in1i.tr:..ção do Pre,sid,e:Q.te Call).po~. S>!.lles .," . . 
li':is ahi, S( President~. os . Fo~s~lho:S <p1,e estã.c;> -y!n~o. da ~tY. O 

que vêm ahi vão aconselhar ~·ev~ ·ser m·a~::i ou me·p.os nE;.s.se : tom. O,s rnemb 
ql'e compõem essa commiss~d ~ã,o . no~eri · qu'e,·, merece~ -: n.<?~.sa con,:h!et'll!l 
t C()nfiança Dou~. dellt"; 'c.Ó~h~ço 'de o~raf3 e · t~!'lballios: ~a~*:y. Withe.r~: 
Montagu. O primeiro é um tiirancista; cr1t Hi<lf!O, Joi . re.d.<!-c~or..'.-do ·" Ec-onornis 
e. tem obras te.chnicas interess·a~t!!s . Tehh9, ,aq:.u_i )lrna .. dell~s·, ':The •neunilt 
o! lp~ney': ···· g • trabalho que a'e've ser Jif!q P'or (\~~os' os nosso~ ~in;Lu~l.< , ; 

~ Confesso, á puridade, que ,s6 depo'.s de ter··)Ido este yvro, que é t•·•·h!1H 
;fl llSUtp.Pt9. arido e. fastidioso, é que· pud"' comp_r·ehendêi: .. ·certa~. causas · 
que yivemos toqos os . d.i~s ~·. ·.Úi.l\ir. O :funcêi?náliterít~~ de:;~13e appar~lÍw a h! 
dizer matav:lhoso, que é o ap·parelhó ·b:op'l ~íJrl:ia ·e circula~otio in,glez. Pn 
comprehen·d~r ·porq.ae é que .. Lo_ndrés _r;;i: <l,ur~~t~: mthtb. t~#l!>Q. ~ bt'!!\'enw 
te' vai tornar a ser .á miico mercadó dó ·JI].undo, i::á.p<az ·.,d~J · transfol'mar 
out·o qua!qu,er saqu~, qua.lq)lef' tetra, qu;•lq_u,et;. ?rdé~ ~e ;~~~~ffi.~.rito: . 

Dab,i, ;justamente;. elle se tor.nar o .grande c.en~,ro qu,e movii:nentava. )c,J 
os c3 pitaes. Lendo e!;ise livro é que. s~. pôde comp·rehender l'<Jmo se 1 

~ ' . . . ... . _,.. .. . .. 

I}Zfl '? ~erdadeiro milagre de!· ·eO.r,n uma t;iF\mliJ,~ãçi . )?anearia; que nao se ~e 
,e, .a ~l·al~ de lqO 'inphões de Jlbr~ll póQem se.r feitas tra1:sacções: que .só em . 

.. pém;~ç~-~ de 9P,eques s~ e\evilt:r\ a 30 e 40 llJ:ilhõe;:; de ~ipia_8 ,, diarjas· 
Clea ring-h?use af'óra. outr<J,s que .ta_!). tos ,tJUe s.e :re[!.liZfLm ~ó· bico· .. ~a penna d 
g·Ú<:iJ"da-lÍvros e contgãores inglez~s .so\'l,r0t.udo. os do ~~~1cp;.âl}: )ng!at?,rq. 
ahi se verificará que .esse a~pa'r~Uld pÚf\eito,, de. gr~rtde ~Ei~~~tjcidaãe, que '• . ' .. , ,, . '· . •· . . . . ·. . " 
O banco e1i1issor SÓ póde funccionar terido essas C00:diÇô€S! e .xt n AOr> lilt3I( 

_que f~ram cre~da's peÍa Inii~·te~a, ql!'e .;rimei;ro. est~be~;c~ . .u um .• inb.hm 
~con~;nico, · dépois fin::'-nce·r:~ ~ ~nc.ario:.~•ara P()der ~t;~nti'r· _q ile troca. ttn 
quei· cheque ou ordem de pagam.entó.· em: ouro . 
· ' . m~se ft~aiJ:cfsta, f<J.zendo ,;~, ~;r .. ~ci~<;iio do ap.~re.lho ,•.wa~~'(;i.lhosn, cn 
p ara a circ'ulaÇ;'ão·. i'ngleza ç:óm um cycli~ta _q~e está tran.si'taJ1dQ em ITo 

,ch~ias de movimento 'e trafeg.o . . A s~~ ' ~da. de~e~d~: não só i.'.a M.biLi · ' . .. ,., I • ·. ' . • •:c· . •' . . 

P.ropr:a .como da .regularidad.e c()m que ·o traf.ego .é. ma·n'tido·. Se houver u 
"''· i;;:,te~uj;Í~ão, '~m· ,'atrop~Úo ,' à sua :V1da V'il~:~~at:â, ,, #siJ:n· a t~gularidwle 

f~u,ccioJJamento do systema __ bancariq tp,~:~ .• ,de,);)ende, tanto do .. b em .e:. da· 
p~stidade do P.Uplico quanto da, sua pro.prÍ.íll,;;so).idez. , · . 

Quanto ao Sr. Montagu . foi. Secretario para a In dia , For :ene t!Ue 
meou a eomm;ssão encarreg~da de inquerir .quanto as 'condições do ~.u.intl 

e da circulação indiana, quando ? cambio Indiano cbmeç;qu à levantar 



valo.ri7..açã.o da cpl~~!J;; O re-'.atorio ·apresentado por esta com-
(J.i.D e que aqui tenho. .eli'\ n1ão,_; é_ ela!)ÇJrado em termos os majs concisos, 
•1r.iOJ e irüeressantes ; ~endo, digno de ~~nçã.o que a commissão co~posta 
de3 inglezes e -~~ indiano, apiesentGU O seu relator' o assignado pelos 
in~lezes, tendo o. i~diaho~, di,.sizi),.dad r, ·e elaborado um voto em sepa 
~ . . -~r~ .+'. • 

&. ~-

Sustimtarm .os - in~le~s CJ.Ue devja . ·ser abandona da a política l'in:m ceíra 
ul(ts pelas li:J'dia s···a· ·vtilte: ari.nos, ·.da qst'ab!lização cio valor da rupla na - ' . 

·~ de 16, deixaJ,do"-' o -cambio alçar-se :~:\ 24, o que foi feito: aHi':mava o · 
· JLln•' que Üito era' úm erro e que_ a ta'~&- de .estabilização devi<~ ser m~11-·· 

ós acontecimentos 'provai-ir~ que o. incliano tinha ra~ e hoje o can• 
' ' i ano está de novo 'oscillando na s <'·erc·a n-i!is .d,e 16 _ 

j:;embro este incidente, ponp:i'e .;iciui me bati qua ndo .o cambio sub'.Ú á 
de 18 11'2 d. ,_ <pl~ ·o .:Goye,rno b~asileiio devi-a impedil -o, ma n tendo-o p or 

ao de compra 'dé cambilies;- na taxa: de .12 d. 
Sr. Presidente, termino ·mi,nha~: ~o11sidera.ções fe-licita ndo o Governo 
Dr. Arthur Berhardes, pelà· .. ·viiida da missã o . econi:>mica e f .na n ceira, e 

l" votos para ·_que i3sta ' mi~são <:~n~ u1 tamente com o nosso Governo €1 

1<1 dignos a:uxilia~es sêfu alte~ar o~ tielin~a~ento~ fundamen~aes da s úal 
11 L política finii.hceira 'nos 'qê ·os consél~os - nos -- suggin. os a lvifre1;j 

til' ·possam impedir as ·demasias que. :p ó(- acaso .estejamos a praticar e no~ 
rominbe po_r · ~)'ri plano systemat!co de reergpimento' das finanças e dà 

.(M-uito bemj m-uito uem . o · Mrr.dor é viva-n~ente cwm.pri-

- .. 
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SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 7 DE MAIO DE 1923 

O Sr. Antonio A:reredo: "Prorimdamen.te sensi-bHizado com me.is esta 
manifestação de coruf·ia:nça e generosidade do Senado, reconduziiJJG.o-me nesta 
radeira. que ven:h<> · oocupando ha Já oito annos, nã.o posso deixar de trazer, 
ainda uma vez. á. cada. uni dos meus i.Jl.uatres oollegas, os ,protestos do meu 
inesquecível reconhec:imento, a seg.urança da miruha leadUI.de opolLtica e a re-
a!tirmação d<> ' comop·roin!Lf:so de 'sustenial!", flie1•mente, a lei que n0s rege e à~ 

nter as !tradiÇões gol·oriosas dests. casa . 
Embora a escolha do vice-presidente tenha reca.ido .no decano desta alta 

orpomção politica, pois, com o de564Jpareci~..ento do grande brasileiro Ruy 
vbosa, cuja palavra · autorizada e b-rilhante a.ioce. resoa neste recinto, ce-
hando sobre nós as suas luzes, como as ·estrell.as .que !Iluminam o céo e ter-
ente, s<>u, hoje, o m~Ús antigo dos senadores ' - sei, pel"feita;m.ente, que 

utro q.ualquer poderia, melhor do que eu, dirigir os seus traba1hos, nesta 
ora ver~EtdeirBimente diffdcill, em que se eiwontra o tpaiz, COIIJ! . as suas ti-

ÇII.ã perturbadas pela depressão .ca:mbi1111, e, com mais austeridade e com~ 
teneia, .poderia, com os seus conselh'OS e saber, encaminhar à. resOlução eos 
oblelllll.ii!, complicados e g.raves da nossa pol.itica, e da nossa situação' .tl-

Em cer tas oocasiões, não bas te. sómente o prutriotismo do governo, que 
ra merece a nossa inteira rcorufiança; pelo seu ·devotam.ento á causa pubUca; 
ão bo.ste. o seu esf{)rça e:x;perimentad<> e .persistente. pa,re. derimi-r, desde logo, 

85 CW.culdades politicas, fin.ancei•ras, econom.i.~ ·e sociaes do momento; ~ 

~so tambem ·~ reuniã!) de .tocas as vontades como ag?re., para ajudarmos 
levar a sua cruz ao Calvario, não a.pene.s mBiteriaJlll!JElnte, ma.s com verda-
'ro patriotismo e amor á. Republ.ica, sem medir sa.crit!cios, esquecendo od!os 
Prévenções; ca prichos e ·poreóccupa.çõ~s subalterna s, pondo todos nós, acima 
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das nos.sas p-ro\)rias ambiçpes e verda.des, os i·nteresse,s superiores d~1 Naçiiu . 
Sem is.So, talvez não poosamos cond.uzir, sem p-ro·fl,Indos ab~os o nosso batel 
em me~o da tempest.a•C:e que nos ameaçá e a todoS os povos, pér.turbaoo comv 
foi a vida do mundo civWzado, e dentro del1le a das nações que -sob)'eviveram 
rnef:•mo victoriosas. 

Depois da rot,midaveJ pohtica .por que ·pas&âirnos, dura.nto ma~ - de H 11 w , 

e meio, e em que vi•mos ameaçad.os o pri11.ci:pd:o .&e autoriUrut!.e e a orde~ r,on-
stitucionail, pelo perigo cio convulsionamento da Naçãg - i-nteira, arrastada por 
paixões po1l:iJticas e ambições desenlfreadas, que; i·n:teldzmente, _ainda não a~s .. 
a p.parece!-'wm de todo, pois, sentimoo ainda Ql!entes as cinzas . deS'Sa agitação 
condemnavel, pelo fermento c:a desordem em ·a:.rguns 
memda ·de excepção qfl.le aicri.da permane~, ~~~nd:b;rio~ 
da s crises lfionanéeiras por que te·m passado o ' BroJs·H. 

pon•tos do paiz. c.l' •pel<i 
a·. bp-a~p:~ ;.' l;:~~i · ~ ;JI1.6-\.ó"J,, .; 

O cambio nunca' :'.oN~eu depres-são igual á de;>•te .mo.mento, em qu~ a lillw 
esterlina a.t.tingiu a mais de ciollJCO annos b seu va1,or, comparado CC>m o da 
mesma moeda ao par, e, como no&..'le.s des.pezas .ri.ão se ptii.e:ro .. m reduzir ·quantu 
era necessabo pUJt'a que a re.()eita c.óm eNa se eq.milibras.se; nenhuma mel•hora 
ass~s sensd_;el poderemos espe1~Ú iinm~(u:atament(J, de mºdó ·.~-' co'nseglüm•o' 
elf>val', desde Jogo, dêvida=~nte, a taxa cambial,, <rue tiim,~b nps affllge, dP,ntru 
C.o.~ elem~n.tos orÇrunenrta•rios. 

Mas. ~- não pode~-os, p .or este meio, levantar o OOJ;nbio, devemos. r~s olutu

mente ao menos, deteJco em sua quéde. .verti.g.inosa prqcuranC.o o reinediq 
~fficaz para deb~lla<r ' o ma•l, r'esto.belecendo as ta:xa.s ra,zCt~~e.i~ ~-~.teriores , q·utÍ 

. ' '· - . • ·. ... · .;.. ·' ' _,· • . f, 

não prejudiJq,uem as .nos'sas .J)rO'd!ucções e .q.ue -assegurem os .. i•ntertsse.s nacio-
na.e E: .. tão sa:cráf.icados pela . sua d.e.pres-são . 

Não acred!,ta:mos na .jcr11teira e:f'fica0.1a -:Ci•rec~.;t d-o banco ·e.rnJ.<;sctr . 'Para qu•; 
esse proposHo eSI))éci:al, sob a,s basE)s em que o ct.e.cretamo\l, pqrque . Elile é um 

I ' ! ' ' ., '· ' 

a pparelho -oreado princilpa1lmente para e:flfétos cornmerciaes e para ,ampal'lll' 
e desenvc;>):ver as nosoo.s i11dustria~ . . . 

SEl a ·nossa s-itu~ão economice, ' <:! ftu.anceiora .!Losse outra. se t-ive5Semos o. 
nos;;a viC'.e. .poJ.iUoo nol'mÍrliZiada! B funccionando r egulariillõn'te o nosso orga-. ' . 
nismo economJ.co, ·de modo a restabe'lcer os .· recursos de que car-eciainos pari\· 
supprir os .nossos defiDits ' -orça,mentarios e incrementar ·1;1. noSoS<t. .pr~ucção, des-
envolvendo .as nos.sas linhas !l'e.nreas, as nos-sas ,indus.:tr -iàs .e o nosso com (ller-
cio', então, si-m, essa obra seri::.. córnpaeta,,_ pera preenc-her, .de,sde. }á e no fu-
turo, os 'fi-ns a · que se propõe numa i-nstituição dessa natureza . .-

:Crear-se um ins·tituto de credlito emissor, fo~ndo o se,u .. lastro .com a 
limitada reserva de qu,e ·dispõe o.· Thesouro Naciomal; com .a proinoe,Ssi ' dEl r~s
ga.tl: en• prazo longo, não é remediar in.mediatamente urna . si~uação pnal)- .. 
ceira gravíssima e q'Ue reclama , uma .providencia urgerite " ;Ell~ . pOderá prc-. 
encher os seus ,finoS ·uti·l-issimos e desenvolver os nossos, l.rtterEissel;!' ~i>oomir:O>I . 

'' eo=erciaes . preparando um melhor futuro; :mas .não ~cr.editamds , t\ ' • .a.J:'a]li. , ' . . - . ' . . . . 

esteja.mos ron erro, · que, po.ssa servJr ao:; nos:;oo interesses ·:fi,!li:uu;éiTo"i, d:o )1'\\l.-
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_J~~~ Il~9, . 11~1~.: e!!iv.a~ã9 ,~ffit[>res.yi·nri}vl c~ .. taxa c;tr!lbia:l, .. qu.e ,.nos .. está , colloc;~nd" 
.e!ll.:·\m],a: :,:ituação, ; a.Jl!~·ictiy~.. , , ;, 
, ,, ,Nã9, .!Ja.S:ll<l,, ~: ...çoptja,.;n,~- .QJUe ,.nos il)>spiram. ·os t:A.o~entos . e oapa.cida!i~ - , üo 
honrado gesotor, da •Jie,sta da fazenda, qüe se tem esoforçado par ;L debella.r . a 
c.ri~ll- q1,1e rios,:assobe'I'be. ,~''.,que . o. go:ver!lo .vai en;llrentwnt,l.o com prudencia e 
_patJ;.Jotismo; .;ô>que .precisav.azno_s,. nesta ,emergerucia., e.r:~ot- de .U:J~ -- ·reme.c.i~ - ener-
.d~.JJ.!,, , e ,.~u<lt<r'<j;;, , . cvm u quai _ Pt(-d~.s~.(,HIQs cura.t·- o 111/!.J. que ameaça contaminar 
tudo <> no~so orge.ni~mio depauperad·o; ,qua.si sem energ}a pa;ra .opepl\r . uma 
'ieacção .~fíooz. _ Do;;;· hOII).~llB q:u,e .nos. govez·na,m deve· ·;t .. confiança, qu~. fe-

. li~n1ente1. nos· mer.e~eJ:l'l "e' .f!; .Nação, .e:spe.ra•r !J.iUe Q , encontrem •. per.tos de . que 
,nen]1urr) bral?ilei<ra. dign~ desse ·nome l·hes recusat,:d. .seu .a.p.qi~ nessa ob-ra . .de 

.'rem •q,', Rep'llibii~ P.assado por cHversas ,órls.es gray,i;osi·ma.s e todas fot:li;'"' 
.i:ominadáB pelo'! eSI!pJ.Ço·' {i os. p odere, •p u b.Jilcos e. pela vontade do po;o bl'.ll.';l.-
Ieiro, .como será. cezit.ament!l, dél:)eUada. a de ,agora. ,que no~ atol"me.nta; ap·e~ar 
,oos ·. enorw--e:S did'fJ.cu1da.des ~ue . surg~ ·.d.e 'toda a .parte., E se essas ·('~ises fo-1 

1
r= venci<das a go'J.p,es d·e v·onta(J,e d!l.!l. ·classes . dd;rigentes e -com sacr.it'Jioio ~ll 

pcwo .pelo ·au gmen to ' dos cimpos~os , como aC'O.nteceu . no q u!LtT1enndo Crumrrrn• 
.. Salles, :dén_tro· .d-o , qu<tl ':'im.os victor.iosii.s as medtdas r~a.Jizada,s ·.pelo .. seu go-

verno;. rea!Çatndu a ínq'uebrantavel. 'enel'gia . do erutíio mi·nistro da faze.né:a, o · 
, Saudoso senador .roa:quim Murtinho, .•que soube honrar esta cadeira. com o bri" 
lho 'do seu taleüto, e :a sincez:ideide· de suas , con:vicções .. • nã? vemos r<!-~ão para 

;.:dMánimar agoita:, _ ·'d1l'vendo, !)ad,a ~ ,procuornr c~mprlT o seu .cever de brasi-
leiro· de• ·ac6ôrda •com a . sua conscienda e o JSe.u, .pe.t ri c;>tismó·,. 

O notav'el -ésta~ta -bra-sileiro .nã'õ· ve!Cilou um só, Insta.nt~ · na execução do 
seu programnia fi;nance:i.ro, ma n dando q·ueimrur .su·cces.shraanerute .~is de 120 

:mil çont.o;s de· réis de mced·a--prupeJ, creanlo, ao mes·m.u tempo, um fund-o de 
,• I • '., • . •' . .·' ' 

·garantia e de re.s·gat'e em .L ondres e· procuranco melh orar a arrecadação ; 
·_J;wnrop .a pl·porpessa: do g:overno do Hrasm, .o -que ef•fJ.ca,.,m:ente colllcorteu .para 
,:esto.l:\~I€Cer · e f.Lr~ar o nosso -credlit·o, prof·un.d3Jlnlen1:e aJbaJat3o pelo "d'Ún.ii:ng 
l~a.n .. · .. E . as . s'iias · · ~~eoccupaÇões . ~rrum taman.ho.s .naC!JueÜa Ocl'asaao para 
restabele~~ o nçi~>J>o '. eq~Hibri~ econornd•co e finaooeÍTo que . 6 .seu zelo foi ao 
•ponto 'de aconselhar• que tambem se e.estruJi:sse paTte.·dO café que JXil.l'eCla eA--
,ç.eder ãs neé,essJ.da.qes .do con,sumo mundiai e se prohfbissem 'novas pla;nta-
Sões .qa ·p-tooi.osa ritl!ia:cOO:, cuatuT·a qu~ b.ónr~ os ~9forços dos nossos jav.rado-
.r~~ .e .. podemos .Qlz~r, faz parte do p>a;trim onio naJciotia.J. 

·. ' Ü · ·Éskd.p. ·de ·s-:· Paul_o, que se Pl'eocc•upa .com ve~adei-ro .patriotismo e 
ititelligenola;.-:'(lt; sua gra.nd~z·a, d0 desenv.o1vimen1:~ d·e euas . in.du&trÍ~s _e · de 

' ·~11as · produc,çõe$, im:p·z:e'SI&iQIJ.ad-o com .os •temo,res. -do Mirnis_tro _da Faze~a; de-
cretou ·a· pro·hi-bição -<!a phntio do calfé. por.,!!Jlgum te~mJpo, e . promoveu a crea-
~ão de outra.s cultura~. que· tanto :real:ce têm .dadJo ao se~ eno:~me. p~ogreSs'o . . . . . . . 

'·R$VOgada: a: .. ieL· os Iavraà()res reanimaram~se intensificando o cultivo do 
Wé; e •- o'·q~ue determi·nou novamente a baixa.: ~ - a ne~e~~idaqe de · vàiarize.Ção 
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deste nosso···Pl'i·n<-'lpa;l pi·oducto de e:X.por.tação, na ··cjua..f cO:nseguim(}s ·excalleu-
tes reS'Ulta<dos, com grrun.c:.e IH·ovefta para ·o Estado ·e para os agrii:ultore~·. 

~omo ·aconteceu ainda ·n,a. ulti:ina intervenção dirigida 'bab{lme·~t~.· peio· ·EstMo 
de S . · 'Pim~<i. 

Nlj.o acred:rto. e:útretanlb,' q,ue· o mesmo P·~ aeont~cer •com . a actual va-
loi:-izaÇãp;en.éarndnbad.a. e di•rigida. pe.lo .governo :fedéraJ.d:a•qua.l'jãmais rpodemo 
TheSOUTO auféiií' ·vantagens· reaes; · pare~n·du : a:~Us· que se expõb; :Pelo moa6 
por que foi conduzida essa ·O;elicaca cweração. 

Asslm me .pronun'Ciando não posso ser considerado. · pes~wis.ta; . .porque 
sen1pre fui •pel·a valorização '.do café desde o ·p.t'ime-ird díá. em <1Ue foi ella tm! 
zid:a ao Senado, defendendo-a perante a co~sl:ião !ié . fi'nauçns, qa QUal fa' 
zia parte, mesmo quamdo ~eJ.la díscordaya o chefe do meu :pa.rti!l.o, ~ o· Pre-
Siden.te ··da ·Republi.oo de então; che.ganà.o ·-o meu en.t:husia.smo ,'por e.~se. .medida, 
prJn;:-}paJ!mente depó~ dos resultados 'obtid:~ pel.o Està.dõ de' S. Paulo com 
provei•to igurulmeTllte para os· cÓfres da União; ao ponto .de l!l.co'nseihar o ·mo: 
n.opo1Jo iesse prod:ucto pai;-a o ÊSto.uo, inas di'rigi<do :o serv'i.ço ·par .j.ntere"sa-
dOf'. i'~medifl.tos e conhecedores · do áS&túnpto . , . 

' . ·~ -~·/ 
Neste · sentido ex:Puz sucdhtamente rus tJ;iinhas id•éa.s em um dos. meus 

díscurs'os, deÍnonstran.do a conyeniencia de se . fazer. a vaJ.oriZa.çio -il'or ·~~~-te 
expériJnentado. e que sem ga.nancia pudesse prestar um serviço tnestime.vel.à 
Naç[il e á lavoüra; o g-overho federal, porem, óha.man(io . a si 'a ·valorização 
drectMUente', a.pesar, do auxilio ~ue lhe d~ràm· a.lguns Eshldos. ao Í'Ít·V'és de eu-
tregal-à. aos !ntet;essados immediàtos e á capacidade comprova;da do Estado 
de .S. Pe.ulo, ·preferiu confáa1-a a outros agentes, um -dos q,uaes parecia co. 
nhecr o assumpto . . mas q~e intei'V!iemni no mel'cado .sem .a's . caÜoofas recla-
rnad~s pela ctelícadeza do negocio. 

No primei·r·o J'!10me nto, a c ·àixa Registradora que dominava "-o m erúado de 
ca!é, q>vul.gada a ,noticia da valm:ização, q.ue sei'Tia UJiri motivo para a .an.ta., fez 
baixar -os pre<:;os até. que ,013 agent~s do ·GOverno puàjeram se appa;re~~r con-
venientemente pa1·a intervb:eiU no mercado, comv.ra ,nd-o · desta.OO!lada;nente a 
termo ou em depos1to todo o caifé ' que ap•J;ÍiaJrec~a· á venda, consegui'ndo a.ssiJh 
eÍevar ~s preços v~rttginosamente de pouco mai.~ G.e 8$. até 34$500, sem co~-

, · ·, ., • .; ' J I 

prehendere:rn o .perigo .de .semelhante imprudenoia. 
Se a. vrulorização act1.1aJ. fosse ·por ~x~mpio; entregue ao' •E;lstâdo ·de Sfiu 

Paul~. que tinha. já experi~nol~ desse SeTViÇo e conhece. as neces-sid3:des dos 
lavra:f.!ores. as ·compras de café não teriarrn sido feitas :cmb:o foram ilesordena: 
C::amerute, adquirindo os a .gentes do .governo qva.nto C:alfé . appà.reç:Ui e sempre ' 
:por preç~ mei·or do que o da vespera., de . ~odo <!!Ue não ha.via u:m 1:imi·te de!i.: ' 

·-· 1 

tro do quiü pudesee have·r concurrencia. legitima, capaz de fixar o preço da 
mercadoria· errí. 'Uma miédia com:pensaidora. Se os ageilt;es do gwerno -quando 
o café attLn.g':i·u a um •Jl'reço iazoavel ' e que po!leria recompensar o s'acrifirio 
ó>s IavraJdore9, ·ãeclara:ssem abertamente que não comprariam .~~a de$sa 
te.xa. porém; q1,1e· não ~eb:aiiam vender por menos, ·tudo que e~cedesse· desS!J. 
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quantia, redúnd,aria· ce1'tan1~nte, em benericio do •Pt~oductor. · entregando-,se. 
então, .o met'Cadó norma1izapo aas comp-radores legítimos, que· procurat·iam .: 
co!locar a · ·&~~ . mer.C3Jll.oria. de · aÜCÔrdo c.om a of.ferta e a procura. sem ma,is -
d'dhi por diante a responsabilidade do. governo. 

Foi assim q·ue .procedeu .o Est_:ado. d~ S. Pa:ulo, sem os recursos de quo 
sempre rlispúzeram os ::Lgentes .ea. ·União, contundo com a .Cnrteira de R.edes-
coJJtó do Banco do Brru~il e mais tarde .com os 9. 00(}. 000 •tomados pe.·ra esse 
flm. O caifé estava então. pelo preço Iruflmo ·com tendei)ci a ainda para !Ja.ixa, 
quah·do o governo começou a operu.r·. Ao contranio· elo que a qu.i fizera-m 
s. Paulo declarou qu.e co.mpraria todo café :CIJUe appareces-se no· mercaao ·v·or 
aque!Íe preço e poúco· acima, ~staéan'do ~sim a baixa e a dqu il'i.nclo cerpa de 
4.000. 000 de sruccas, qUe· ficaram armazenada:s, o. -café .foi su!Jindo gt·adat.ivR-
mente e o .Go.verno pôde aguai·da-1: o.pprmtunMade para de,sfazer-l':e de seu 
"si.oek", resuJ,tando d'.ahi um lucro real .para os thesouros Gil Uniã.o e de S~o 
Pulo ela vul•tosa so'Iiüna de 120·. 000 :000$. E assim Re fez a valoriza.ção 
em 1918·. 

Muito 'differentem e-nte procederam os agentes do Gowerno FedE>ral, que, 
'preoccupRJdos· co~ -a O;lta, não se Q.etiveram· em tempo, procu·ra ndo com.pt•at· 
.Rempre, sem cogitar de :u1na: mé~a qonveniente, que .pude·sse assegurar os. In· 
teresses elos la.v:ra.dores, bem como do Thesouro; senão para que e-ste pudesse 
auferll• vuntagens da và:JOl'izaç'ão, ao menos para não nos arriscarmos a ·pre· 
juizoo que podet·ia.rrÍ. ser rec-Ôns.icle•r-ave.is. Além diss•o. ·a •elevação exaggerada de 
preço~ estimúla a · cóncorrencia em ou:tros vaizes, q.ue não podem compet i.r1 

'crimnosro .pala diversidade ~e. clima e de te.rras, ~orno aconteceu com a borra-
cha. que era . a nossa segund.a produ~ção. 

O gàver-no de. erui1Lo!q,ti.ei·en_do alUviar a carteira de redesconto d0 Banco 
do Bl'asi:f, e on{!e os seul' .compr.omü:so" tinham u ltrapassado ·o.o ~imites .esta-
belecidos por lei , sobrecm·regada com as .Cespezas de comp1•a de ca.fé e outrag 
e ~racendo,· ta:lvéz, de outros recursos· financeiros, contrai·u um emprestim.o 
de í D.OOO.OOO a jurfls· ds 7 lj~ o/õ ô 10 annos d€ pra~c, para conünuar a va-
loriz.c:.Ção; encarecendo-a.; portanto, LCJ,nsfderave'lm·erute' para o Thesouro, que. 
al~m dos juros daqueJ.la grande smn.ma. · da armazena-gem no Bras-i·l que corria. 
por conta dos seus' pi'oprios recursc assi-m como os wguros. ··perdia sua au-
torlC:a.de e élirecç.ão immedla.~a do a s·surripto. que pas,;ava a ser controlado' pdr 
outros age.n·•e.s a cuja .frente se enc-ontrava a fínma mais interessada nesse 
ramo dp .negocio e . ~ue .para esse> ~tm creou " apparelho maiS' formidavel que 

.se tem jmagÍnado para a .comp-ra e ·venda do café. ou de outra qualquer mer-
cm~oria cjue s~ lhe ·queira Ellp·pUcar - a Ca.ixa Registradora. . . . ' ' . 

O Governo .entregou a. valorização. coruforme' demonstrei em d·iscurso que 
aqui J)ron unciei o anJ;Jó passado. a tres firmas estrangeit·as dist-inatas e uma. 
só verdadeira·, qull, •l!esde logo! fez recolher aos seus armazens as pa1·tidiul de 
café c1ue anda»-= e.~pa.lhad·as. tirando, ao mesmo te·)TI'PO, os proveitos da i-e-
enoaccação e· das quebras. como daf' qualidades e typos diffe rimfés de café. 
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"Des-ta ' maneira., -a -me-raa&oira · err<:!a~l'eceu cohs_iderav~lmente ... para ·o g·overno, 
· -que -fdcou ·t~reso aos·· seus agentes e :. se vê ago11a ._em: ·um·a cimUngencia emba-
. •·ra<)osa) . por !orça de seus contratos ·~e .não: poder vémier_ o seu :.stock .~e; dispor 

das letr:as re!Opectiva:S ~nfluindo no merca-do . d':' : . cambio,. nem compra-r caf~ 

·~om: o excedente do .producto da -venda:·recil'lhi•do para ·os . . ]laga mentos ·constan-
--tes ·. e-o··. contrruto;: porque: Isso -dep\lnde .d<J voto ·u .ne.n inie C,a cocrnmissão residente 
'em· Lo:ndresi ·(wmposta;. ·de cinco .mei,nbros, ·entre os.. q.uaes. o . . gowernó sõ tem 
·'um· Taprese-nta-n te. 

• ·O'ra;, se .. n1l:o ootive&Semós prívados· das letra:~; de-.canrbio - provenientes du 
·vend.a :do ood'e arm·~natlo e oujos· resul~dos v.ão· ter a 1bancos estra,ngeiros, 
·como gll!ran:tia do e·mptes.Umo que, e:e • a ocõbdo· carn Ç> ·contrato, só ·-pôde se\' 
resgata<!.o em 10. annos, - c~rtaJmente a . tàx"' ·cwmbtal , ·rião ter-ia cbeiad·& ao ex· 
·trem-o em ·que· se acha . a crise · não seria .t ão ag-u-da. a v1de.. .. ti~ ca.-a nem tão 
''iruterisa, a sua ca~restie.., -Ent!retanto, -Um m:atuth•o· ;tir>az a - ~:l,~~á · Q.as vantagens 

<;:l(t raoÍ'dinaria" alcamçaodas ·por .um~: - da>< \t.res ft~as cmnm~r:mu.e.- quE> ·exJ>IO· 
·ram este ramo de negoeio no ;BrasH, The BrazoiHa:n Warrant CQntpany. e 
·que :;·e '..:va~>~ú ·o?.Il" maJB ãe i -1~. 000. o o~ ""-"' 't .,!>3>5 o 000 :;accas-_ db -ca'ft:·G.o go-
ver.no; e cujo relatol"io do a.nno . . passa>do. f.ol• rõcebi•do. •cqm· o;nthushls m o pelos 
a ccionfiil,ta,.:• t e.ndt:< · distribui 'do ::- 11'? - o/• -- áE. " a.cç:ões C!l'<'HnB:r j;:;,s" , entrando P<tra 
o ''fundo de reserva _:E l{lO.OOO "e tailV'ez I/ar'a: o ··'in.cume t[!.x ;' outr~,~>S E 231.000, 
~'onstG:rites do te1eg.ra.mma -·de ·LoDJC:.res . 

Depois de ·tudo isto, ' n•inguem podená: ter .iQlusões aT"-t~I,:uÚ t~. da no&~•l -~i 
túação financeiora, porque ~;er·ia men<t irmos á nossa I!>~;l)•pi'ia ccn1;,icien·ci-it , pro-
cur~-d·o ·nega i-a á luz d-o· soÍ_ -:e a Ver é:la.de ·tl·anspa:rei-.te, que se rE)flecte em 
nossa r otina . 

SES,SÃIO DE 8 DE MA IO DE' 1923 

O Sr:. Alfredo Ellis (*) Br . J? r estdente, n ã o venho contes tar as as· 
severaçõe,s h ontem brilha;ntemente f'!litas desta cadeira ·peio Sr. Vfce-iPre-

.sidente do S enado, quando S . Ex. t eve occa sião 'de _fáz"r 11ma expQsição, não 
só. relativa á administração publica,. cqr;.1Õ 'â situaçã o 'econ omicà. da nosSa 
P a tria. 

Entendi, Sr. Presidente, q.ue me -cumprja não a partear à S . Ex,., ao' ve· 
.rificar que o nobre_ Senad?r commett ia a·lgumas íncor r ecções, algüris enga-
nos -que não podem passa r despercebido~;, tanto màis qiia T.~--t d,' tendo eu 
sempre sido ·o expositor, nas quest ões ~ <3í"eren'tes á no~sa pr incipa\ produc· 
ção, nã.o me era licita deixar de fazer as rectif;cações que me' trazem â 

.... , tri):)una. Ellas não influem diréctam ente s.abre o fim da.menf:J pr-incipal da 
·--:q-uestão; m~s , não podem .~~ssar sem 0 'devido répà..ro·, porqu8 1ést ou cett~ 

(*) Não foi r evisto pelo 61:ador. 
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que S, Ex. as receberá com ·o mesmo es pírito · de tolerancia cmn • que , ·nlis';, 
outro~ acolhem.os sempre SJla ·. J13.la vra :~- , lltOrizacb, '.em referenda· ac•s·· 'l:J.a- · 

.. 3umptos hontem tratados na sua· exposi~;:ão. 
Lamento qúe ·8·. JllJ~:; d1M est!lja presente; -porque estou ;certo que S. Ex. 

vitá conf.lrmaT as.· recti;icaçõé.~ que fa;;.t) a --\ p roposito :do mag110 prObl ema.~ 
do café :. ': 

s. Ex . -disse, 'tratado da d 'recção Murtinho : I' 

·."Que eHe havia manqado in<;lnerar 1~0 rn.il .contos. moed>t-p::j.pel, 
\ ' ' •. • ' • ·,' ' I 'lo.-;! 

creand.o ao .mesmo temp0 um ' !1~ndo de gar:mtia e de ress-:·1 te êm~ 

Londre~· e _procurando m~lhor~r a , arrecad~çâ!o; honro1.1 a pr:omeMa 
do Govin,~'o · d,o Brasil, ·a que efficazrne-n te concorreu nara ·.1i;estabe-
lecer e àffirrnar ,o nosso c.rect1to, profuí:rdamimte d.b~lado pelo 
" fundingCJoan" : E as suu,s· preoe;cupações eram taman11as naqueúa 
oc·casião para restabeleeer o ·nosso· eqüllib':·o economicç e financei-
ro- que· o . se·u zeló {oi ao ponto de aconselhar que tambem se des-
·t;uisse pàrt~ do ea~~ q~.e · pare~,;; exc~der ' ãs n~essidades ' do con-
sumo mimdiwl e se prohib_issem · nov <~s ·I?l.a n tações dB. preciosa ru -
biac;:ea~ Cl:llt.ura ~ue ?onra· .os esforços , dos nossos la-:raci o~~~?· e , po-
demos .. dizer, faz parte do P,a trimo.nlv nacional." 

'; 

., . Sr . . Pres!denle, ;riã;o serei eu _q)lem y E'nha d·i.m in ui r' as glorias drt apo-
theose '-.feita ao .. Sr ... rir .. JDaguilll.: Murtrnho ; ma·s não ·ê real que S ., Eoc .. 
tivesse ·intervindo. ~ a conselhando a destruiç:.ão do café e ,a, pl'Ohibição da 
plantação . N a época eim ·que S. ·Ex,• !01 M!nl sh ·o, ·.Sr . Presi(l :.nte, não se 
oogitava al·nda da valürisaçâ.Q do café. ' Esse ·problema·· ·sm::g· u a. proposi to 
da safra extraordinarÍa ,. de 1.906, .~ qu a-ndt> ú 8r . Dr·. J.oaquirn , Murtinho já. . " . ' 
havia deixado a pasta: da Fazenda. O Ccnven1o. de Taub.até foi . promovido, 
pelo Dr. J~rge :rlbiriÇtí., então President~ de :s. Paulo, qu l ~tdo estava ã. 
frente da Republ:ca ·o 8r. Conselheiro Rodrigues ·Alves. O cf),!selho de se 
destruir a p~·te do café ex·cedente á c! o. consum'o mundial · que; por -essa 
razão, desmoralizava· o m~rcado, produzinlio . uma. of'f.e;ta superior .á procura.-
e ta.mbem ·o relativo á pr'ohibição de .novas ·plantações,. JY«rtiram, 81·. presi-
de,nte, do proprio • Estado d~ S.. Paulo,: conselho e não . ordem. ·porq-ue .. d;ec, 
outro modo ' não pod~~ - o :Estàdo !'em m~srn:o. a Urüâ;o podia in te'FYJJ: · no : 
caso. 86 pela :palruvr~i p_ersuás,va pod1,. o Estado consegui~ -seu-· ,f·Lm; / :e' 
conseguiu. . 

A verdade é que as -medida& lembra6.as peta' ,~verno do T!!stado .!ora.m 
aceitas, sein protesto algum, 1 po:r todos <'e· -la Vl'adores .de S ., P a: ulo1 . ce>n;ven,.,- · 
ciclos todos de que •se ,tratava ·de U'!J1 caso ele .salvação publica. . . 

Eis POl' ·<iue e como foram r •mitadR.il as -plantações de ~a;ff• 'no ><elltldo 
\!e diminuir a producção e evitar qu.e os seus preços' ·baixassem cada vez ma·is, 



- 82'2-

!lesmoralizit·ndo o·· mercado e · estabelecendo o· "crack •>' .·na praça. rlo ·Estado de 
S. Paulo e, ~onsequentemente, nas do· Brasil. 

Restabeleço, assim a verdade .ne::~te .Ponto .. 
O Sr. Dr. Murtinho já não era: .:nJ.nistro nessa . . occasião, motivo por 

·que .. não interveíu na valorização de· no~sc. p~inCípal prod:ucto .. Quando se 
realizou ·ó Convenio de Taubaté cuccupava a pasta da :wazenda. o Sr. ·:br.:Leo-
poldo de Bulhões, contrario ~c essa valorização, , assim como f-o< contrario á 
creação da Caixa -de Conversão. ' 1 

Todos sabemos que S. Ex. caus·ou gravíssimo prejuízo áquella CaiXa, 
por querer elevar -o cambw acima da taxa que tínhamos estipulado . 

Este o .primeiro ponto que venho rec~!ifícar. ' . 
·o segundo é aql):elle ·em que .S. Ex. se re!ere á mane_ira r:or que São 

Páulo interveiu no mercado para manter o pi·eço do ca:fré. 

Di11 S. Ex. 

';Foi assim que procedeu o Estado de São Paulo, sem os re. 
cursos de que sempre dispuzeram os agentes da. União, <;Óntando 
com a carteira de Redeseonto do Banco do Bra:oíl ~. mais · tarde, 
com os' 9 milhões esterlinos, tornados P,àra esse fim. o café estava 
sendo vendido a·ntes pelo preço i:lfimo de 4$ a arrobâ; eom tenden-
cia ainda para baixa, quando o G-overno começou a O,Perar. Ao con-
trario do que aqui fizeram, S. Paulo declarou que cor,:1praria todo 
o café que appare:cesse no mercado .por aquelle preço e pouco aci-
ma, estancando assim \a baixa, adquirindo cerca. de 4 milhões dli 
saccas, que ficaram armazimadas;, o café foi subindo gradativa-
mente e o Governo poude aguaruar · a .ópportunidade pa,·a cl'esfazer.· 
ec do seu "stock", resultando <lahi' um lucro real,. para ·os Thesou-
ros da. União e de S. Paulo d:ot 'vultotla somma de 129 rn1il contos 
de réis. E assim se fe.z a. valorização em 1918 .• " 

Sr. Presidente, de fado, essa· segun,r:ia v·alorização . foi· feita no Gover-
no d'o benemérito Sr .. Wencesláo Braz .. Cllmpre-me tambem reP.tificlt.r e..sse 
asserto, tanto mais quanto' neHa fui "magna parsi• .•. senão a p·rincipa) ! i-
gura, conforme já se tem dito e diseutido ·neste recinto, inclusive pelo nobre 

' - ' ' • -1 
Senador pelo Distr~·c1Jp Federan, cujo niome peço· .lecença : pará .·citar,, q 
.Sr. Paulo de Frontin, porque o emprest\mo foi f·eito.:por . uma fórma multo 
mais ·escasse e mesquinha 'do · que d -relativo á ultima valorízaçãc. 

A valorização feita em Í918, pôde-se dizer que foi . econornica. ··o Go-
verno ·de S. Paula' não tinha abs-oluta:menie recursos para ~omprar o "stoc'' 
de café que ficou em seu poder por ma;s de um ;anno. 

Ne~:~sas condições, pelo <;Onhecimento .que tenho. do problema, ·aventei, no 
seio ·da dmimissflo de Finanças, a necessWade e a converiiencia de se dar 
.reC'ursos ·ao Governo dá. União, afim de· que emprestasse ao Estado ·de· São 
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pauto a .·' sOmma. necessaTia para retirar d,o mercado dous, tres ou quatro 
m.ilhlles d,e. saccaijl; tie c!J.!é, , que .estav.a,:m. st;Jnd:o sacrifi~adl7s, por preço -in-
ti~~o e Jpisel:ayel,, nós , ~ercatlos de Sat;1t.os e do Rio de J_aneiro . 

Discutida a questão np séio da Commissão de Finanças, honra .lhe sejà; 
teÚ4 de sua part.e não .houye .,a. menor imposiçã o e ao -pedtd~ . do Govern;, 
• l • ~ . • ' • •• • ·• ' '· • . • 

que exlgia .l50 mil.· contos mais p~ra a compra de material bellico, a:t:im 
'de . que o Bra~il se desempenhasse do . s.eu compromisso toma!!Q perante as 
nações alli Íi,das ,.· '1 ccre~ce~.tei ·uma a uto.l"i,zação no .sentido de ,eleva r-se a 
~missão .fl. 300 mil contos, !ica_ndo bem cl:;,ro que, dElsses, .a União ~pre_sta

ria 150 mif ad Estado de S. Paulo, que seria.yn exolusiva !Ilente appli.ca do!! 
na comp~a desse café. retjrado · d-o rÍJ,epca,lp, .~:m de va lorizar p . IJ?.~Smo pro-

_,ducto e evitai; que a gan1),ncla dos tGrradores adqiJ.iriSS_é, por w:eços ,in:t:ir-
l)lOS ~ .- baixos· essa ma teria prima que ·C?,ns t itue · ti.Jll!IJ das. Pril)-cipaes ri<J.U~_zas 
do. industrialismo americano. 

Sem nElnhu~a opjJOsição, o 'Senado ~ a Cama ra a ppr,ovar i;l;m .mn,a autori-
zação, dando á l,Jnião 300 mil ·contos. de réi~; .Jna,s o Sr. Dr . Antonio Car-
l~s , que ·nessa occasião occtip.ava a. p"'-sta .. ~ Fazenda, ratinhou - ess.e 
tem sido sempre 6 veDbo usado e, em . lugM: de fornecer os 15Q mil contos, 
de accô~do c_crm o. proje.cto; apenas deu 1_10 .. mH,. pára· se re(l.lizar a . opera-
.oão que se., pretende levar ·a termo, à e ·valorizar o ca:M. 
. :\ Foi com ess·a exigu~ ·qu~n.Üà. de 110 . mil , cont os . que o Governo de Sãp 
PtL.ulo, t endo .á fr~nte, em sua pasta da ·li'azenda, o Sr. :Ór , Cardoso de : Â.l ~ 
meida, C.O!pJ?rou ües fnNhões e Ruzenta s e· t~nta~ mil : s i:J.ce~.s de café, se:~~o 
Ires milhões em Santos e o resta nte no Rio . 

. As condições e1·a,m estas : São Paulo teha de rest~tuir, sem j ur.?~ a ;som-
m~ r~cel:iida para essE> ·fim, dividindo, porêni, com a União ng lucro:;; que 
obtivesse. ., 

São Paulo eompriu o compromisso, como sempre. eostuma fa zet', re~ 

ligiosamente. Feita a operação; retirado dp mercado o "quant.um" c1o ca:l'ê 
. que poude ·. ser . ~dql!irldo dentr:~ . de,s.ta .eom~a, -deu-se .. )·us t ;1.mente ·o que 

se esp!'rava: a alta dos. preço.,, que ·toi, .. pqr assim dizer, lnjecção de ener-
·gia nova e de en'thusiasmo nos productores. de cafê que. !lveram _então 
re9ursos para paga~ a ~âJo de o]Jra, o , c~lono . 1 exf~en;e e intra ns igente no 
pagamento de seus 'salarios. 

O lucr o .. ÍiqJ,ijdo · a t~ingiu á somma a ssombrosa de 130 mil •·.ontos e não 
.de 120. mil, como disse · •hontem o nosso-· ildustre VIce-Presidente, . havendo 
Portant.o. uma . diff~rença pa:ra ni~is· de lO .mil contos .. · 
~ accOrdo com· o ·(lue .estava. estipulado, 'São Paulo restituiu .. não só 

9s 110 ·mil, coJ;,ttos Jlleta,dE:. do~; lucros provenientes ;da . op_era çíi? : .Isto ·quer 
d1z~r. que, ,Por Ii1termediá .do Thesouro· de . .São Paulo, o Thesouro Federal 
1·ecebeu, já _no Go,~er:rip do Sr. Dr . Ep!tar;!o Pessõa , a quantia de 176: .. mil 
eontos. 

Excusado é :t:azer commenta rio sob::-e .. esta ;'·operação . . Est~ ao -alca nce 
de . todos os Srs. Senadores. o beneficio produzido por essa elevada sormna 
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advf11cta da va'lodz.J'çã o do ·café e :i'acHitando i ·tàre'fa '·'de ·vencé:r · as dftribiir' 
dades· financeiras ·elo · -Governo ·que sê irrStállà:Va a pÓ~ o treme_ndo-"óuattl~ik 
r.io do S~·- Dr . Wencesláo Braz, que· decorreu, tp():o' elle, ·atra-v~s da"grariile·' 
guerra ·mundial, 

Portanto,' si- ; Presidente, a c rectil'ic:;t\iâ<i • que faÇO'; ê,'' que' o i!OSSO illustrê"· 
collcgn não' deixará de aceitar, é apena.-; · uma mà'd'ifiCàção que à.CcenttiiJ.'' 
mais o ·benefiCio ·produzido pela segunda' vaioriiaÇão,. erit ;que· w -:um·os fo)· 
rám não de t20 mil contos, ~as· de 130 ~il : ' _são. Paulo, r~stitui,u, 1J·ortaiitd:' 
não· s6' 110 mil ·contos·, que recebera d'o8 ' il.50· 'mil;' que o- proj'ecto. aJ,Itorizit·va;· 
como tarribem. mais 65 ·mil ·con.tos. ' , .·t· · · · -~'' 1 · 

Foi 1Jor ·esta razão que, quando se· cli~cutio' e 'é-uorrrie ' 1·d<~fiéit 1'"''1i ti fl ~ · 

Governo actual encontrou no ·orçamen'••l, conf~Fen.ciando _ na h~tim!dade 'da 
Com:inissão, ·-'u-\·e a opportuni!lade, ·ein 1,1rn ponto de visá bptlmista; de dizé'r' 
'<.o R~lator da Receita que se esta terceir,a intérve;1Ç~i) ' f~sse ·. ' feÚà ''ciii:b' ·b·' 
mesmo eserupülo·, com o · mesmo cuidado é .com. a .mesma econom-ia' da que 
tinlia siào di~igida pelo ,Gov'~rno de' São Pa:tilà::· de\ria-r\lOs :'tér no ·' no~so aétl~'·· 
vo 'sémima superior á:quella que a_ segur.da valorizaÇão nos havia daa·o. 

De fa eto, · Sr. President'e, não era demais que tendo são· ·:Paulo con'-
seguído apurar um lucro de 130 mil contos, ·em uma valorização 9,e, tres mi~ 

·!hões de saccas de café~ não era demais, repito, · que a lJriiã:o': a±i'Q~asse 200· 
mil contos em tirila -de quasi qUatro milhÕes· é· meio , Ae ~ 8a~ca·s de café. 'Por 
isso . disse-- ·que se ·tivessem os 'no ri osso activo ésse .;,lucrO'' att'ebuariamoà b . . ·, . . .-. . \ ~ . ·. . . . ' . .. 
enorme "deflcit" ·de quasl 500 _mil :éonto., , que se atmunclà v a: h:;J. o.üt,ra: Casa 
do Congresso. 

E; foi; :h_;stamente ein virtude dessil_ nota o:ptimi_sta · qu~ o. nobte · Sei1ââor 
por Siinia Calharil:üt., Relator da Recei-t1._ procurou informa.r-sél e.: .t·rouxe 'Íi 

. -· ' :q 
exposição de que ·OS lucros já tinham ·sido ·app!icados, . bem como b' ·~n( 
r;r'estimo de nove milhões .esterlinos .' • 

Eu suppunha·· n·aturalmente que . quatro milhões e meio cie saccos de 
café não podiam délxàr de , produzir U milhõ~s ' de esterlin~s. Te~ do. 'o ' Go; 
verno Federal levantado sobre esse· ~~ li im~ortà:nCia .' de·:• nove. rhn'hõés,' e 
rh.ndo-se mesmo para commissõé;, . e re.:nsaqt.le a .qi.üm'tli:i.' cie um 'milhão d~ 
libras, devial'flOs ainda cont_ar com o ":superav-it'' ·de quatro óü ci-nco mi-

)b.ões esterlinos, Ter-se-hia essa somma equivalendo a cerca ·. de 20 . ·m 11 'éon; 
tos. E. isso ·- ·era ' muito· razoavel,- i;10rque, 'sé na se~nda va-lo~izaçâo havia-. 
m~;,• tido um. llwro de 130 mil ·cor. tos, ;•não .era · - dem:ü~, dado :-a : cambio baix~' 
e R taxa m iseravei -em que ' se .tem conr:e1'v.ado ·o nosso · ·cambio, que esses 
qu,'ltro· e melo ·ou cinco milhões esterlinos nos -de-ssem ·200 mil contos. 

A e~posiçao feita pelo ex-Minisü:c. d::.. .Fnzend;l., s~. ·:Hçmero B:tpiistar 
ao .- . digno Relator da Receita, asseverava que os lucros ·.seriam -de g·oo tn il 
contos. 

Não conheço ainda o:; detalhes da oper.ação · .. 
Disss ·o nobre Vi ce-Pr~sident!,· elo Sena·do· que o 

'tiC'aclo. 
con'trà:tt> .·foi modl· 
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, 0 - ~ll- ·'·,A·. a\.,ZEJP.EDo :_ .. -'- A .. qual ·cont~;aro V. Ex .. ·se :refet·e·? 
O 8R:,; · .ALF.RED.o EI,LIS:: ' """' A essa ul\im~ operaqii.o· • co·nr· .:,,· ; •.Brasiliaii 

warrant , , . ', , 
'0 SR. A , AzEREDo tl,7:-:-' Nunca disse .que tinha sido .fnodificaclcL Dl~se••que . 

0 Gov~rno tentou fazer a modificação . Mas .. não sei- de na.da·. •· :conheço o 
co!Jtr.~J.t!'l -c·o~ a. sua letra, feitü de ·acéõrclo com .o Governo brasile!~·" ··e ·o,· 
em.pr~stadol/'eS_ em :Lpnd.t' es· .. E _!!te. 'é o co,1trato q-ue conheço : e fé; a •elle· que 
me referi •. 

. o s~ . .A.LF.REDo.'ELLIS; ·- Como já .di!-Jse, não conheço os :t~nnos ao: COI. 
trato feÍtR_ _pá):'. esta ultitila val,orizaçã0.. Não me ~ulg0, _portan:t(f;. habiltta.do 
a dis.cutil-o . .' . . b · .·que disse _a pena~ -€ que tenho, -áté certo ·ponto, coro o· :ex;a,g~ · .. . ., . . I 
ger~do o ca~cuJo do ex,Mlr\Ístró da -Fazend:;t,, . que asseverou · ü. ,lucro de 990. 
mil contqs _. 

O ~R. P-A.ti'Lo DE Fi!oNTi:N: 

c! OI'~~. 
o SR. ALFREDo E:Ll.Is: - 'Como d1ss8 e -repito, Sr. Presidente, s.õ. dep_(lis 

de conhecer os detalhe.s dessa operação·, os . (tuaes naturalmen~e nos . serão 
eippstos, pe,l? aP'tual l?e~to~ .·d~ pasta; ~ompetentissimo no assumpto· e autor:. 
do projecto q'ue foi- aqui votado, é que delle tratare!. pev,emos . a~l,!&.rJl ,~:j-i' 

e~s:, .~xpressão pa,ril. ~ntã;o discutirmos .. ;:, \\Pllrarmos o lucro llquid,o _,~esul-
tante desse contra~o .·. 

Fazen\lo estas rectifícações, _:;;~· .. Pt;~s:9~n~e, qu~ estou conv~r:cido , o IT\"'·\1 
nobre am:igo_ S::. Senad-or '.A,zeredo as ac.eita,rá; porq~e são .a expnss;âo d'). 

verdade, náda, mais me cumpre dizer s<>não que, ningue!'J mais. do '1Ue .}l.l\· 
ambici.ona um: optimo· 'resultado para es,;a válorizáção. ·valorizado est.e p"r~
ducto, . a~gmentada a noss~ pr.oducç·ão angõddeira • ~Úxilh't<l~. a, , do ass~éa~i a · 

.. ' ' . ' j" 

do cacâo, a do matte e ·_de·. outros produ(}tos coloniaes, inclusive :ót da b?r-
racha estou convencid~, 'Sr. PresidentE<, que ~ nosso cambio ascenderá a ~m<L 
taxa qi.Je corresponder:á ao desenvolvimento e á : riqueza do· nOS!? O paiz : 

Et·a o qu~; ' tiiÍha -.'a- ' dizer. (MuUo :iJam:; .. ·I1!-1Lito bem~.) 

S'IDSHÃO DÉ.' 12 DE MAIO 

O Sr. Paulo de Frontin: ·_ i ·•.!S·r . .Presidente, na sua mensagem, s.-:'Ex: o 
Sr . Pt·esidepte. da 'R'épubUca dedii:,U qile o' "morri€nti:> impÕe. a congregaçãO 
~e ·esf()rçc?s · .ci.~·,, tOdos- os podé~s W~bÍieos pa~~; oe>p:-espón;~t' á: 1;1ua à.lta: missão 
PolítiCa.; a~s~gurar á ~açfu::i, [l~i-;,_,; · leis e pelos · a () toS · iLdminlstrativos o inâxi~· 
ao· possível b'efu: estp.t: em um ambiente de · cÔmpleta segura nça da OC'dem 

' publica,, ' de severa moralidade·, de· rigorosa honestidade e ·de serena justiÇa : n · -

Acúdindo a.o a'!ÍpeÜ~ cmista·nte ·deste trecho da Mlehsagem, cha.m6 'a àt- ., 
tenção do Senado ~.; 'especi·itlmente; do ISr·. Pr..,sicl~nte ·da RE>publica, ' 'pata 
uma das· questões, 'que aci:ualmente mais .contribuem · ·para a ugmentar :iJ. ·' 
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crise .por que passa· o paiz , e que o .af.fecta €in ÚTÍll~i~las .modaí idac1es. A 
pt·opria mensag~m teve ocçasiãp .. . de se refera· á taxa ··:cambial, como ·sendo' 
um dos •elementos 'prfinordiaeá ·<iue ruffectam a .tti r estía da vida e,-.que· eon. 
tr\bue pacà que a nossa situaçãio 'f·inruncei.ra· mais. se aggri3..ve: 

. ·.Exactamente com ess.e objectivo, tive opportunida;de de )oc com ·todóa 
QS seus ·detalhes, o .importante traba]ho de fól'IÚa~ ' a ·mensagem presidencial, 
·procu~ando:• ali encontrar alg10 reiativo á~: parte que• coP.sidéro. ··mais vali~ 
para influir directa.mente sobre a taxa cambial, isto é, a valoriz:tção cio cruf~. 

Nem. na parte que chamo pro.pdaÍnente· a da mensagem:, nem na sob 0 
titulo .. _;._ ·l!.,azenda -,-, :q-ile é, antes um relatório 'ào Í'il<!;pect.iv;o ,rurúst ro, tive 
-a opportuilidade de encontrar a 'mais leve ~fet-eilc·ia a este ingente .pr oblema:. 

E, mais aind·à; passei .. por uma dec·epção. 'Nâ '· mensagem: de 30 de No . .' 
vembro, que acompanha a exposição sobre a situaçã:o financeira· do Brasil, 
feita pelo ministro ·da Faz.enda, Ó eminente:. rsr. :. De· .•. . Sa'i:n,paio Vida!, exami-
~ando as medidas I'elat~vas á divida externa , encontref textua-lmente o~ ··nu-: 
meros que passo ·a expôr. 

· A divida exte•:na· fundada era .de !ib'r<ts 102 , no :&34, errL.;.31 oo ,Iiez11mbro 
d·e 1'921, tràta ndo-se dos emJ?restimos inglezes, c;onforme a techriologia aM· 
ptada .por S. Ex. e a emissão ·de 1922, a 7 1j2' o;:,,. será. de libras 9 rriilhõe~. 

Com grande surpreza, na. ll}arte , relativ~ :~,, Fa~riàa:, enc orttrei a t3!béüà 
correspondente á nossa divida extern.a. Vejo, q.ue des!L:riiia r ecera m: por cônf-
pleto os 9 milhões esterl!ons. Nliio existe mais eS-ta divida : ·Ha, :portanto, a 
·ma:Jttma cc.mveniencia em que al·gu'm ·ésciare.6ii:ncntÔ ·,:seja: fornecido ao Coh-
gresso Nacional , como ta mbem â o'piri l~o · ~uhlica, 'porquanto a d iminuição 
da divida externa dev.e. · contribuir como eleili.erito de: confiança, como· factór. 
moral para modificação a.á t~xa· · cambial. E1~tidt~~t~. n~o ~ncori'trei alls~l~-. . ... ' ' .. ,. 
.tarúeri te referericias nesse sentido. 

E .' ~xacto que o illustre ,ex-ministJ.·o da . Fazenda, o Sr. Dr .. .. ;Hc)'mero Ba-
ptista , ~~ uma carta !P-Ublicada no " Jornal do Cornmercj.6", ~~~pdnd~z)do a 
~ma discussão havida n~ seio da.' Co~loillissã~ de F:inai'Íça~ · do Se;;íido, decla· 
rava. que o empnistimo de 9 mHhões esterlinos tinlha 'sido .feito a juros de 
7 1j2 o/o, de 10 à 20 annos, com o resgate ao par, por sorteio de "l •·o/o iio a~go: 

ou por oomp•.'a de titulas na b:olsa de resgate, o\Jrigatb,io a . .102, no fim de 
10 annos . 

. 0. . ty.po li'qu.ido tinha dado 91 112 por cento,. ,~· .:.a. garantia do ''stock'~ 

oe ,c.a.t'é eca a garantia dada a este. e~pre:;;tim'o , 

São essas a•s in~ormações officiaes que ·encontrei e que 1emb~o, porque 
embora o Senado já tenha tomado conhecimento de todos. esses ·elementos, 
n~~esslto reco<:da.J-os ~ara. ~anter. a. ~equencia das, :observações. que. sou obri• . . . . ' · .. ' . ·-
ga do a:. fazer , . . .· 

:Pa,e.c~. pois, que a dlvida ' çonsÇJlidada excer:z:1a de .9.' mill).ões ,.d:\Osappare-
ceu entre os ~~promiss.~s do .paiz; .e, que . a v:;nda do ·: .. ~tock'' do café !oi 
feit~ . ·em •· q~a~ú; .. sup~rior á q)lella diov,ida. .. Se~Ía 'aa'. m~ima co'nveniencia 
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,nue-,.e_sse~ esclar~cim<;!ntos fossen1_ , trazi.~os I),ão , sô ao Congt·~sso N:j._cipn,l;ll, 
como tambem_ pe:ant~ {L opinião !P,:Ublica e perante tod..:!s os que lida,q1 : rela; 
;Ionados com a situacã'ó ecanomica. e .financeira ci9, &asll : Mas ao contrB;-
.rio do que S<;! dever.la -dizer, oomp boa_· noticia, ·que l;L_ nossa situação com 
relação aos emp4:estlmós .externos jfl. está folgada, de -que ·este emprestimo 
i~ de~f\ppareceli :e, que, portan,to, . o , governp está. livre do ~' stock" -da safr:-a 
anterJ.Qr do caf_é, para ,p_oder ~.gir com efficJ.encia com re)ação á , s~t·a que 
deve começar de 1• de J~lbo vin-dour:-o, à resultado · foi contrario ao espera-
.do ... que seda não s6 a 1nelhorla .do . ca~nbio como a manutenção qe preços do 
café ou pelo m -enos, a sua estabilização nas cotações do momento. 

Mas, tal facto nã~-- ~e deu .' Vou apt·~se~tar ao Senado em resumo c..,... -no 
discurso constar'ão )ntegt;lumente · - os dados reiativos ·à cotação da · rn.oedà 
e do café, antes· e depois da mensagem.- São -dados de urna semana antell e 
un}a. _sem ap,a depois da mensagem .. 

. No dia 27 de Abril, a cotação. do .dolla~· era de ·9$440, e ~o. caf.é 33$400, 
por af('oba ,, do typo 7, que é. ·a . base das cotações, 11a praça do. Rio de .Janeiro. 
N() mesmo ,dia o café termo, na bolsa, efu' cotado de Maio a ' Setembi·o, j:;elos 
seguintes _n;)reços: 32$300, 29$000, .2-8$8~0, em julho, 27$700 em Ag.oljtv e 
24$800 _em Setembro . Nos -dias 28 ele Abril, ,30 ·clP. Abril e 2 de Maio, tunc-
cionou a bolsa do {!afê o_e _' a )?pi-sa gera;l reJativ-a ao carnJl:?io .. Tivemos no dia 
2 ele Maio, vespera da. exp~diçruo ela m~nsagern , 9$430, pelo dollac: ; isto é , 
sensivelmente, o mesmo \'aior anterior, 9$440, e 32$700 para cotação do café, 
isto é, tlnha abaixado 600 réis, m·as a cotaçã.o C'.c Sete~bro se 111antlnha a 
24$800, apezac' :de ier hav;ido. a. 'baixa . Em relação ao café novo, ao café ~afê , . ' . . ' ,'• . . . . . . 
ao caté papel; em ·Setembro não tinha -sid'O altet'ada a situação . 

Logo após a m€1lsagem,_ a situação se .mo:J.ifi·ca t·apldamente . Espera-
va-se que a valorização -do ca!~ fosse um dos problemas mais detalhados dtt. 
mensagem. T}ve .. occasiâo -de conversar com divet·sos negociantes e Interes-
sados no mercado do ·caf~; que desejava~ obter as .mai.oces somma~ de in!or-
mações a este respeito e aguardavam com anciedade a mensage~ presiden-
cial , Não tendo ella tratado desse assumpto, no dia ' 4 -de Maio, em que 
ainda muitos não tinham lido a ·mensagem, já se . deu uma modlfic~Çã_o. O 
cambio s-offreu uma. ligeira bai;xa; quer dizer, baixou o nosso cambio, subin-
do o dollar a 9$450, apenas 10 r~is·. O café .que ~stava a 33$000, baixÕu a 
32$800 ; e a s cotaÇões para Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembr-o e .Outu-
bro, f at·am succf!ssi·vamente balxadas, ma.ntenclo~se ainda ~ -ootaçã·~ ele Se-
lembre, em '24$800. :Mas. 11- !l de 1{{aio·. ultima 1 data. já a situação p eoravB; ;/ 
~ão só o cambio tinha. cotaçã(l inferior. elevando-se -~ dollar ' a 9$5·6~ cqmo 
a cotação c'lo café bal~ou ~- 3.0S80o e o café ~ pra-zo ·para tSetembro, ;ed.uziu.-
se a 23$800. 

Coniprehende-s6,_ poctanto, que entre um e 01.1tro ha uma dii!ere1~ça de· 
7$000 . E essa differe.nça é u~a questão muit~ cl ~Iicada para a qu l'l.l p!:'Ço 
ve·nh_ para éhamar a attençã~ do Pod'er Executivo. Se effectiva;nente isto 



resulta de qua.fqiier transacção especulativa', "é necessário .que· s . 'Ex .-,-"r; 
Sr-.. Pt·esidente da Répüblica, tome as ·Pi'ovideiH;!as: que ··prômetteu ··quanlltr 
nn sua ·mensagem tratou . da questão 'relafi'irà:' 'ao' cil·mhfo. :"-''' 

De facto S. Ex., tratando do· ·ca:in'bio, diz ' tê:xtüalinente· i1'it 'sJ,ia· merisa:gem• •· 

" 'A situação .earnbiM,. e~pUc:ivel p'or <sausas' ·.riatm·aes, e,': -em lho:" 
. 1101 escaia, por ·~.:msaS: aitif:ciae..: tet".á. necéf!S·ari·ainente' de melhorar:" 

Não ê o·que ·se vê. Nota--se- que ·::. tendenda fdi'para peorar .é.'nâoparà; 
melh01.·ar. 

)Hals adiante,. diz : 

"lf'-or outrc, .lado, o governo . não ·.-dei'X;~lrá ·de exercer dgoros>e !ia. 
caliz·a.ção páta reprin1.ir a ·- es~peoi.Jlaç.ão, ·:qüa.lquer q;ue ·seja a sua mo-

·cJalidade. ,; 

t t' I 
Ora, uma das 'l'noclalidades ,.- o _p.:·o:dU'?to' {fUe mai-s influe na. balança 

r.orriinerciai pàra e~tabiJidade d~ caixa ca·mbial, - é ·ex~cta~ente ·1 ' o .éaÚ·. 
J>a·rece-nos q·ue -deveriBJmos tomar iima .. providencia, que ·já foi, r..iiJ 

na escala qU:e devecià ser adoptad!'l·· mas. ·'~m todo. o caso i'ni'ciad:ít pelo gover-. 
no · de• !3: Pá:u~<i, que prohibio a;_ venda de éafé ~ t~rin~ se Úzessé pelo J)J11:ol 

de ··6.' rnezes. 
Reduzido a ci-nco mezes, as cotações a termo -não são permittldat> antc1 

de AgoRto. Penso .que no ·Rio de <.Jall:eiró não d~ve'ria haver essa H111!tfl~i..l 
até Agosto; não deveria ha.;er .cotações a terrnp, isto é; venda de café pap;t. 
a.l:é1n . d~ p~ri o'do ·sobe e o q·ual: s~. pude~se >!.~llJ~ni ,intocvl:i· no mercado d! 
cnml:iio. E ·como o Sena-do sa-be, o prazo maxi-rrio dentro i'Jo -qual se r-.~• 
agir nQ mercado de c.ambio é de .seis · mezes. 

Cqmprehenâe-se, portanto, I{}Ue o g-overno d~veri'a tan1ben) -tomar liH\• 

vúi.encias paro qúe a. coütção do café - em qukas palavt;-as .,.... :par~t que " 
venl).a -do cá~ a termo fosse limitada 'ao pra~ de 90 fl.ias :j'là data em IJU! 

se' pódé óp~;à.r sobre · .a ca:fé pa'ÍÍel; quer dizet·1·c1á. cotaÇão effectiva do ••1-ett:• 
do . café . ' ' 

E' esta a providencia .que peço venia . par-a ci:íimai· a attenção, não. p· • 

... do.· esclarecido juizo d~ .Senado, subme:tteiido 'â.. sua alta . :c.o:n~.\,d~ação m ., 
P-Sp~cial~emte á .. {J,o P ·oder E'iecutivÓ; . . qti'~ .~ciderá agir ro;pidamente ne,tê 
:«umpto, .concorrendo as~im paro. que não ~stejfmps t.en.dendo _para 
t~adio de ·ca~bio ca-da vez peor. 

O meu : iHustre e preza-do amigo; emi-nente Vice-Presidente do 
tt.-o\Jxe--nos a brilhante -e~:Poãição sotír~ - o que ioj . a: ultima ·valorizaÇão d 
ca!l'. IEs.calpelou _essa OJ;>eração c_om;o · devia taz.:;l-o, ~- tai'v~~ devia ir ,ouJI 
l"'lge, pbdendo ter entraco em factos concretos que deverão s~. ina.is 4'111: 



-82~-

.ou .. mai~ taf.de, trazidos ao .conh_é.c-ime n to_ pu,}J,l ic;o .: S. ~:X ··• ,1}!1, sua .brilhante 

.qrllçúo, disse -: 

"0 cambio nunca S<?f-fl-eu depceciaç_ã o ·"igüat ' á desse· moment o ," 

E; um peque·~o· equ,iv.oco. Peço_ ;eni-~ .para ~-E?~fiihcac O governo a,ctua. 
·.,1itda não ·tilp1 ·a "r e core\" da bai~a dÓ cambio , O "~ecord " da baix a do. 
;~~bio pertenC6 ao govemo .'J}3.SS<ldo : Os ' :t.~es ' :po~tÓs .qu~ tive occasião de 
citar quando ' ·cifscuti esta questã o:. ' n~ -~e~sã.o de 22 d~ J~nho de jgz1, ' ~os
trei que em zã ' d€ AbrÚ õe' is9 ( 11; via mos Údo um ca:mbia' ainda' {Ilais b~xo 
aO· attingido ' p .t;!.lO goV.et'Ot_l ' pa~jsado , -~ Q;ue ess\l C:J.mbio tinha :Údo de _5 39\64, 

'1 .• . · .. , • • .•.•. ·• :. ' • 
ouro, valendo o dol!ar 8$9:13. 

Na data e;m . que f,illav.a; a 22 - -d,~ ;Ju-n-hc, .de 19'21, .e'u . ·rr];Qstrava que r,ós 
.~ta_vamos n,b. momento.-·cQ'JTJ o ca mbio de 5 8\:64 ou 5 1 \:IS. ouro, ·valendo o 
.dol,lnr 9$650-, . 

:Pois bem:, o.· c;:tm'b:io -peorou; ·foi a-inda posteriormentE;, no dia 8-, de Julho 
de 1-921, em gue· se verificou o "t·ecord" de .s ua -baixa, 5 ~l -6·4, oul'O, ·va lendo 
o dolla•· 9$904. · 

Não r1od·emos tomar-' por baSE; de . ~compamção lL 

~ssa moeda nã-o é ouro, é pa.p.ei; é uma questão. de 
moeda. ingleza, porque 
valor que varia 1 

0 SR. AZEREJDO : 

ugOl"a! 
A d~fferenÇa foi peque-na entre aquella. época e a de 

o SR. :PAULO ·nE FRONTIN: ·"c O i!_lusnre amigo vai ouw;r .a leitura de .da dos 
~xados. Nesta •q uestii.o; eu gos.too dos · el-ementos mathematicos, . para não ha-
ver· interpt·eta.çõe's erroneas, e. ·por ísso,_ a present:•<los of<t'iciaes , 

No dia. -4 de Abril de 19~3 é .qu ê t-ivemos nó governo actual à poor taxa 
~e cambio, mas ·foi ·no ·momento ·dê i·n.dec'isão, um momento ·excepcional . b 
Senado --sabe que, 'em v.irtilde ·do ·Oodigo ·de C onta·bili-dMe, se ti.nh.a: o di-
reito de pagar os ·5·5 ,o/o ouro; de d i.reitós sobre a impo<ctação, até 90 -dias, de-. 
])Qis da -prõmul·gação da lei, e· como es_ta. s6mente foi promulgada no - dia 5 
de Janeiro, -os 90 dias te rmjriara m -nb ·dia 4 de Abril. · De sorte q:ue, nesse 
:dlri, houve· uma ~ande q uantida de d-e ·t·oma.clonis de vale·s ouro, b aseados n<> 
d~llar, o .que determinou u'mâ' -ba'xa extraordi·naria. 

A :Ju·nta Syndical da .-p_=a •. esse dia -o camb-io. de 5 4\•6-4, ouro, valeudó o 
dollar 9$766 ·e n a taxa ingleza, 5 19}64 ,pa pel. 

Portanto, a taxa 1-ng!E!za ·era mas!s aÜ.a do que a nossa, em ·s de Julho 
de 1821, .q-ue tinha sid.o , de -5 8\·64. -papel, •por<que o cambi~ ingle.z tinha m e-

.l.horado basta~ te . 

De· modo que o ·" rec:-ord" da baixa{; ainda' do -dia - 8 de jÚlho _. de 1,921 , 
'em que o. ·doll:l(' valia 9$804. tSão dados forne::!idos pela CamiLra Synd.ica 1, 
·llOis nesse dia . houve operações sobre a basil de · 10·$1/.00 o do11a.r_. 

Julguei-' necessario fàzer essas pequenas corr·e~çõ~s para 'não ficar r~g.is
trado que. o "recocd" da · baixa foi attirigi&o neste ·governo ... 
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Por conseguinte, o l;eriodo €m que S€ iniciou a ba ixa fo i ~e meados ct~ 
Junho a Julho, m<;>dificando-se a taxa. mais fa vúrruyelmente de;rois das ·-ope. 
rações dos emprestiinos externos . 

Nas condi~;ões actua&S, desde que o gov€rno declar'e ·que não quer re-
cocrer. a emprestim~s externos· nem â emissiio ·IXJ,pel, oomo eslã for~al~ente 

' dlto na mensagem, onde. se .encontra este trecho: , .. ... , '. esse pj; ·no· ·de restau-
raç'ão · s~rri. ~missão de p!llpel 'moeda e sem; ~~p~e~ti~o exte;no, ; epousa em 
do~~ !u~dam~~s ' ~pit~es ,. etc ... , " pre cis.amos. cogitar:- set·i~nJ:ente do valor 
dos nossos pro duetos ·de expoctação,' e, entre elles .• está ·0 café, ~ep\'e~.;~ 1 ~ 
.dd, por . si só, mais da ni~tade- deste v alor. :E' necessario <tU e com o maxi~ 
mo cu!da<k> acompa.nhemos tudo -que !\ relatiyo aos preços no exterior, como 
raz.o'io que 136de preV-alecer pa r a: ·não j;)l"ejudlcar a :;ua cotação, dentro de um 
periodc. curto, priucip:ilmente qua ndo a . safra vindou:ra se ·annuncía abunda-nte 

São estas as considerações que submétto ao se·nado € ·esperi6 q~e 0 p0~ 
der Executivo resolVei'â o problema em bem dos. cinteresses dó ' nosso 'paiz. 
(Mttito betn,· m uitCY; be·rn.) · 

SESSÃ.O DE 23 DE AGOSTO 

O S1·. Paulo 'de Frontin: (•) _,_.:_ S·r . Presi'dEi-nte, soli ci t ei a -~alaviu para 
f azer alguma s considerações ·sobre a sitüação da praça , que é d:e •verdadeico 
panico no momento ('m que' fallo. 

O !'consortium " ·ôancario . que ha dias ti~ha sido es ta belecido, foi honteni, 
pelo Ba nco do Bras\!, considerado c~ mo não mais existente; e desta cil;-
cumstancla resultou, h:>ntem mesmo, na 'praçà . de .SantoS, e, hoje, na do Rio 
de Jáneiro\ uma situaç;lio de . depréssão cambial tamanha que determinou que 
a taxa , que era bonte!'a de 5 114 baixasse hoje a 4 7J8 . 

O SR Lmz AooLP~: - E o Bailco do Brasi.J affixou essa taxa ! ? 
O SR. PAULO DE FHO)lTIN: - Sim, •Senhor, mas ·com restricções, :sendo de 

notar que. essa taxa de 4 718 é nomina l, porque o valo!' . da Hpra estertina, 
papel, nã o ê o mesmQ da libra ouro .. Quer dizet· . que, se tomarmos .o doilar, 
que estava, pouco ante& de t: nc!&minha~·mo-'nos par·a · .~sti ca·sa, .a . 10$700, cor-
r esponderá . á t axa ouru, .librd. estE< rlina-ouro: a~ cambi? de 5 51 S. 

Esta ser ia a proporção. real, se nã.o existisse -a ' dep reciagã o que existe 
entre a libra -ouro e a libra -pa pel. 

V•ê, p ois , V. ·Ex. Sr. Presidente, que eu tinha razão qua ndo, ·declat·ando 
V. Ex. , em seu bri·lhante discurso, que ' havíamos ch11gado a o - "record" da 
baixa, c'ont~tei ·most;:-a.ndo que esse "record" ·havia sido alca nçado quando· 
o dollar a ttlngiu a 9$800, em 192i, no Governo do Sr. Epitacio P essoo. . EJste 

(* ) Não foi revísto pelo ora dor. 



s:h 
•record" não só · !oi atl·ii1-gid"u nestes ulthnos dia_s, rt'i.its · ul~rapa.ssad 0 de mui-

-pela o~preciaÇã9 . _que se >1eu l'ap :dame n te de hontem para hoje . 
·' Occupando·· a · t'ribuna ·nes~ moment o nã.o viso a-verigua r' qua es· o» ' ele-

-·""'""'"~ que devem s~t~ ,Íevll!dos em conta j-ustifi•ca tivos dessa situação. 
·Não -qu_ero · me atLr1buk .o :pa-pel de consultor, tan to mais quanto sei que, 

·o .p;,.in cipi'o manüdo pela mona rc:tiia, só se. era· conselheiro pa.ra dar 
os ... quando éonsulta dó ,_ 

Portantó, -éomo nir,guem me consultou, comq tarnbem não tenho a lioríra 
de iazer parte da Commis.i;ão de 'Finança s do Senado . .. 

ô SR . LÚrz Anor.P:Ho~ ..:...., Mas, v . Ex:, de~ia !azl)r .parte d.está dommissão. 
o SR, PA.;;L; Dlil ·.1i)toNTJN : - D ispenso-me de ernlttir quaJlquer considera-
a esse respei-to. 
o SR. LOPEEi. GON'<"-LVES : - Mas v. Ex.' cc.nno Senador, tem ampla" ··u-· 

berd~de de disd~tir CJ:Illl!J.ct~ er ·assumjjto publ~vo, '>lobretudo com a. alta 6om' ~ 
' . ' ' '· 

O. SR. PAU:J..O DE FRONTIN : -:- Mas, não ·-)Ile &i nto no dever de da r conl!~lhoo 

Sr. !Presidente, 'na;; palavras que vou pronl.mci_ar não ha nem o obje-
ctivo de conselho, :n'em i> de censura ou critica. Ha. ape~a~ uma !ur~-ul& a 
adop tar, que ·é -exactan:.ente a que a cho necessa ria no momento actual: é a 
fonnula la tina "cave'a i.Jt·: consule.s!,. 

O Sr. Pres-idente ·.cl;;_. Republi·ça, al~m de ter , sido ad·mi·nistra.dor notavel 
, • ' T • 

no !Estado de 'Minas Geraes, . tem a oou· lado o illustre cidadão que naque!le 
overno mcE•rceu ·o alto ca rgo de Sedretario das ,Fina nças. 'Dispõe, p-ois , dB 

pes~oa habilitlilda e de confiança .capaz de orlental~o sobre o que se deve 
azer no momento acti.Jai .. 

Figurei ao .la do dos parudarios do Ba'nco de Emissão·. O ·senado sabe .a 
te activa. que tonie i par~ que pudesse ser ap;provado o projecto na sessão 

o.anno passado .· ·.saôe qual o tr:;~.balho que tive para demover meu illt!stre 
ollega ele repr!lsentação, que se oppunha à sua _passa gem .. . 

0 SR. IRINEU MACHADO: - E' e:x.a.cto. 
O .Sn. P:A.ui.p DE Jl'RONTIN : - . .. ,. fazendo com -que S. E:ll" .. puzesse, termo 

~ sua Dbstrucç~o. 

Nestas condições, não sou uni. a dversario das medid as · p ro.posta.s, e . que; 
eg'undo de'preb:endo, ~~.tiiio sendo execu tadas. 

!Mas, p~r·ece-me 'que ·a execução· não cor responde. ao ·o):}je<ftivo -que se 
eve em vista. EmHtlr· para fazer prog-red:ir o paiz é, na. minha op·inião, uma 
Jecessidade; mas emittir para pagar de.spezas o-rdJinari~, para pagru.· juros 
e ·a.poJ.ices, .para faz E1l" com q.ue haja preços fictí-cios, eiU prod:uct os -de nos;>a 
:rportagão ou de nossa producção, ··póde sa tisfazer a quem está. imbuído das 
déas dout~·inarias , da1uelle q_ue vinta o cabello e ,•;;uppõe que enga.na a to-
Os, quando o unico pnganado é eUe mesmo. 

O Sn. Lmz AooLPHO: - O deS-tino da.s emissões tem, s ido esse . 



Q , 8JI !.. • iP4:l);Lo ' DE_Fr;oN.TI:t< ; · ""'~·A fl)..lt.a .. :de ao_n~iança ·qa<i: r,Q~Ul i:.'1. . da.hi·e 
que consÜ~u.e; ll'II;!< .gra.ll.de .'facror,. -nesta · occasiãq, c.o·ntri•bl,le'·· Pa.t'a .' qu~ ·em Jogar 

,q.e · :>~ l~estal:1ele~er .a. i;;:ossa siLJ,le.Ção cambial, Ql1a . .- cada :~i.ie:tfse t<;>.rn~ . ma.is dif-
fiei!, ma.\s.: p_r emente, 

.. ,., , E,stas ,pond!'t:a .cões são apenas •pa1·a ;(lhamm· a .. a.tt<inç.ãà -.d0 S.r .. Presiden-
,te da.·\Republica, .. Pa-ra. unia situação ·cuja.i; co.;1s~uencias .;:são das i]:l;j,s . g~~
ves, pois, affectam a i·odo o' nosso comn1ercio .ip1.portadoo·., .a· todas as nossas 

. ind?Btrlas, _que t!lr11 n(>cess ld<l,.de de imp~rtar grande I? !ld'-~.e; . ge suas materias 
'pr1ma~; · e, princi·palmc; !·i~, _u, c~r.estia. d~- vldá , qu,e 'trará ~orno ~.u'itac1o ce"-to 
:.~. aggr!\vàcfio das ~F~t~~~Í~ades ~'llrn'· que ~::iá. lütatfi •f! 'tmic:cioiiail~mo: o ~P~ra
,ri.afl.p,:· em~iiJ?., {}e toda a · Nação .... 
. ' . O que ~~~~~ ~~ rno~€nto 1•ec1dma'\serio· estudo~ pará qlie não cheguemos 

' I . ' ''-...' • ' • •.', : .• •, • ' 

á sl~u<tção _igual .á que já experimentá:mos · em •que a· litt erat1,1-ra -doutL·inar:n' 
fi~~;.;~~ira SOpre -~ .eleva,çâo 'do: ca.mb io, á taxa de "18, e_m 19lQÍ O,CC>;lSionou Ulll 

p;·ejui~o elevadi.ssimo ao Thesou;.o .·Federal. ·•. ' . . 
Urge que procur2mos ·impedir que essa mesma litteratura. dO\ltl'inar:a-

r\',{àri~elra, nos arra..St,{•'àe"bra. ·a cori's~q_ueTÍc'a~ .a:inM mais graves do que H1 

!lUt! advier:;tm naque-lla. occasiã'O .. 
•·" . ' ' . 
· ·· 'i'eriho dito . {Mui/: i> béni,· inui-~o be_rn.). 

t•, 

o S•·.'' Sainpaio COITên.: Sr . ;Pr esiÇie rite, ouvi, hontelU,· com a lllQÍOr 

;itterição o discu~so ' a.Q.tii pro'uun ciadó_ Pe:Jo ·· rpe·U· e'rninente anifgo e prezado 
mestre, <!ujo nome De.ço permissft~ _para. declinar, . o· Sr. Seüad~r -Paulo •1· 
:Frontiil ... 

'' ~ . ' \ o· SR: PAULO DE Ff<ONTIN' - Muito agradecido à V: Ex: . 
O Sit~ SAMPÀIO, CmÚtmA: .:__ .. ~ devo . co'nfess~r si ;1cerarrrente ao SPMII• 

que muito me iV~'Pre.;;Riona ... ain as \1'a:ia~i•à .por s .· Ex·. pra-néi''idas, P"t'IJIW. 
co\lhecendo-o de longa, data e 'rend'é l1!do sempre o .cri! to' :da minh,a a~ndJ;l(IÍr 
'A:o se:U, sàdio patriotisír.o, á sua alta' iiüell:gencia e li. ;sua 'inéop:testave-1 <'Olm· 
potencia ... 

0 SR: !PAULo oà Ff\ONTI•~: --:-·Muito obriga do ·. 
0 SR. SAMPAIO CORR:IilA : - . .' .... ·eu ' sa.bia :que ·· S . Ex ... externara. lOI'l'dfJ 

ptiblieas;· ·i·h!préssões, que:·tinl-:a, dos. acontecimentos que se :<Íése-ni-ola,vam, "' 
' mais -louvavel ' dos intnJtoJ:!',- ·Il o intento mer!torio de desp-értar ·a · ~ttenção ·iln< 

=··que dít)gem os· destin,c-s · do paiz. nós inclusive, para o· irionie;nto critico qn· 
· 'or,li.' atta:vessa •a ·nos.sá Pa:tlti&. 
·'" ' Foi ' i!n-imado • pe~r ··eJõSes ' sentimentos , pe:ta impr~são que me· causaram-" 
pa.!avr~: ele .s ·.· Ex : que recebi él.o honra do Presidente· da 'Com1nissã.o de t.· 
nanças desta Casa a .t;, refa., s_ohrelnoõo honro!<~ · para mün, ·e : '@Or 

exdessiva ··para: 'tnel,l!f meinhros .. 
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O Sa.. BUENo· DE .il?ÁivA: - Não apoiado . 
0 s·a.. ,PAULO DE FRONTrN: - Não a-poiado: . 
Q. sa., SAMPAio .:CoRRlilA: ~ . . _ .. Q.e ';lar a s , Ex., o ~r. Se.nadur Raulo 

•le Frontin , "'· á Na:ç;ão,. as exoplioáç~es <' que am_bns têm absuluto direito, 
um pelo. se)J patrio,tismo, repito, e outro pelo conhecimento .que deve ' ter, 
<las. cousas :qu'e se ., p-àssam, dia a dia, no dominiq da administração publica 
-em mater ia . :fina.ncel ra .e ecoliqmica. 

Cúmpv-indo por.tanto, _as determina ções que rec~bi do honrado ·Pl>esi-
pente da Commissão de i<'lnança~. procurei desde logo o digno Sr. Minis-. 
tro da F azenda e o jilustre Sr. Presidente do Banco do Brasil, para. de.lles 
colher as . f~·ormaÇões que; em nome daq_uella Commlssão me cumprfa- hoje 

' I . '\ 

apresent~. ao .meu eminente mestre e a o ,Senado. 
Sr. Presid~n.te, _quero preVlalecer. m e da opportunidade que o momen-, 

. ' . ' . . 
:i o me cifferece· pa ra, dest:;~. .tribuna; tra nsmitt ir ao Sr. Paulo d& Frontin os. 
~gradecimÊmt<;>s· muito. sinc~ros do ·sr . .Ministro da Fazenda e elo President~ 
tlo Banco di> Brasil, pela . i!,cção ef!fi.c: ente <i ue S . Ex. teve, nesta Oasa, em 
algumas :dàs ulti~ás ses~ões· do anno passado; batendo-se, com a sua au-
(()rid>J.de e com grande efficacia, para que fosse tra nsformado em ]ei o pro~ 
jecto de créaçã·o d·o ·:sanco- Oen.tral :Elrr.;ssor, mecanismo indispensavel ao 
G"-smvolv)~ên~~ .,fk.. vi'da_ ·economica da nossa terra. (Mui to bem . ) E · é 
. t~mbem p('jlo .. d.ecidlqo apoio por S. Ex. prestado á organização deste insti-, 
. tuto, al!\m dos outr.os motivos que a-pontei; que S. Ex . tem o direito dE~ 

exigir uma expli:caçã p, que agora, lhe é dada, pa ra que S. Ex. e o Senado 
frquem inteiramente certos de que a .lei que instituiu o Ban,co Emissor, está 
sendo, segundo · a,ll declaraçõ~s, digna 'de acatamento, de respeito e de cre-
{!!to, por mim ouvidos do Sr. Minietro da Fazenda e do Sr. Presidente do 
Banco está sendo, repito, religiOs1J. e · estr icta mente cumprida. 

Disse honte· S. Ex;- (lendo): 

"·Mas, _ par·ece-me que a . exequção não corresponde ao objectivo 
que se teve- em v 'sta. Emittir para fazer progredir c paiz é, na 
minha op.inão ·uma necessidade ; mas, emittir para pa.gar despezas 
'ordinarra s, para paga.r juros d'e a.poUces, para flj.zer co:m que haja 
Preço!j Úcticios, em product~s de . nossa expnrtação ou ele nOs!!a pro-
ducção, p6de satisfazer a . quem está i

1

rnbuido das idéas doutrin:;~.rias, 
daquelle que pinta o cabello e supõe que engana a ·todos, quando 
o unice. ·enganàe ;f elle mesn1o." 

S'i.o precizamente esses t res pontos e>s que determinaram a minhi!- vi;nda 
â tribun~ Para da r sol:i;e ene's as éxoplicações cabíveis no caso, cumprindo, 
.como dls.se órd€lns emanadas da CommiEeão. de que faço parte, por niri:ti.a. 
bondade dos meus collegas des-ta Casa e não por m erecimento proprio.. (Não-
-apoiaàosL) 



o· SR, PAULo DE "FRONTIN: - Com ínuità" ~ustiça ·. 

O SR. SAMPAIO Co~A: -'- Sr. Prestdente autoriza.P.o peló f:li: .. ~i-nistrc> 
' da Fazenda e pelo Presidente do B_anco _do Brasil, ten]lp a - dec.larar _q)le os 
juros das apo!ices· vencidos no semestre ultim-o, não forain· e;1'jl 'absolut.o 
pagos cqm e producto· de qualquer emissão. Taes ''juros -foràín pontua.!" 
mente pagos .pelo Governo c-om os recursos da renda •ordinaria .. o ''q'ue nã'o-. . . \ . I . ,. . . . . ~ 

foi difficil por ser sabido .que os vales 6ur·o ·estão prod'u:?Jindo uina- somtna. 
que· excede, em médiá, de 200 .mil libras. men~aes as riecessitjades do Go-
·verno, no extrangeiro, nb momento que '.- ;:Jàssa·, 

Accresce, Sr. Presid·ente, que as. s~~1mas' à~é' lieij_e· eníittidas têm sid() 
lançadas em circulaçã.o dentro dos termo" . rigpr:osos da lei. .E :ge~· s. Ex ., e> 

Sr. ~h~!stro da Fazenda, bem como do· )l~nrad-o :présiãente ·ciO• ·Éa.nco do 
I , . . ,., ' 

Brasil, recebi ·a incumben.cia: de declar:1.r que tod-os os t.itulos ':'levados fl 
Carteira de Emissão são títulos assigr:;,dos boi-. firri)as cómn•• erdaes nã:o' 
existindo nem um s6 bill~ete do Thesouro de~tr~ de~sa · Car.teira . ' 

E :mai-s nada: que, dispondo o Goven1o de tim credito ab~!'lo .no Banc·o 
do Brasil, por força da lei que o transformou ~m .BánQÇJ; d~ Emissão, para 
clelle dispõr como antecipaÇão de receita, ainda não leve- necesS-iciàde de re· 
correr a toda importancia desse · cr~d,ito, , està.n'd~, ao ·: coritra~1i~; fu~ito longe 
ainda do limite maximo fixado em lei. 

De outro lado, :sr ·. Presidente, para evidenciar .o à.nÍ'mo> s-inCero e ho; 
r:esto com que o Banco de Emissão está ·sendo· ·p~sto em funccionamento 
pela-s altas autoridaes da administraÇão e.o pà.i:z;, .pàsso·:annunciar ao Senado 
·que o Ministro da Fazenda aguarda apona.~ que, · nest~s' dous dias. 'Ç)roximos 
esteja 'Conc1uida a conferencia de iiotas . recolhidas, emitüdas 'pela antiga. 
C Jrteira de Redescontos ·e que estiveram em . circulação . d~vendo'. ser incl· 
11 ~rados, na proxima segunda-feira, cerca de 290. 44ci':ooo$~o ·o, já: i·~c<iihid os e 
.entregues parà incineração. 

AJ~m disto, Sr. Presidente, eu podia ainda accre,\jcentar. : ciu~ o '"lum-
brio orçamentario -e me refiro propo~:à.r1ament.e ao equi..~ibrio oi:ça;!Jlentarlo, 
sem querer al!udtr á divida fi.uctuànte, e;istente "antes do' ac~u!tl. !?;Overn(}, 
começar a gerir a Fazend.a Publ!ca. - tem ·sido 3Í-lcançada )~~io Governo,. 
graças ás med!das de economia postEI-S em pratica· e á exa:cta e. ciúc:iadosa ar-
reca.dação da receita; pelo 9ue posso ar•reseritar desde )á os . ~13g~fntes n.u-
meros hoje fornecidos pelo Sr ·' Ministro da Fazenda, e que ·coristltuem, em 
vergade, um alento para todos nós, sobretudo; se atteri"d~rmos -á . circuiJis~ 
tancia de que alguns 'dos impostos cread~s pelo Congres~o em o am~o pro·. 
JÚmo passarlo, ·não foram cobr34os, .· por mativos· nã.o igr.lOra:dos ·. do Senailo., 
durante o primeiro semestre, devendo· produzir· renda _ tão .sqn'lente no se-
gl~ndo ; . 

A .situação ·é,. a.té hoje, a ·seguint~: 
Receita ouro arreca;dada, 14.871 conto8 e fr.acção; ,despezas ·ou!o, paga~ 

37.302:000$000. Devo observar que, no cnso do ouro; segundo f'lit ir\forroaõl> 
t-oda a despeZa vencida tol . paga... r • 
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Con~ rel~ção â parte papel, , a receita · a rrecadada attingiu a .34'5.987 
contos. e ff.acçàci; a despeZ!). .~ffectuada c paga a -304.-908:000$000. Cumpre. 
porém; .ob~e-rvar ·q,ue nem todas as des:r-ezas papel estão liquidadas .. E stes 
numeras· refere.m-s~e, não ao semestre mas a cinco ntezes apen?.s neste par-
tic'ular. P~ra ó total que deve att1ngü· a 860.000 :000$,' parte despendido, 
parte a desrien.dér , contr-a a ;z-eceita arreGaàada de 345 . 000:000$, ha a contar 
com um. saldo ·. ouro de sete mil e tantos contos, que represehta aiJ<proxim ada-
mente, nas. circumstancias açtualols, se me, não falha o calculo !> fazer, ra,pi-
clament.e, de _ca:heç_a; 35 mi] e. tantos 'contos. 

0 SR . PAULO ' DE FRONTIN: ' - Um pouquinho mais : 37 .. 500. 
O SH . . SA:MPA!O CoRR:IilA; +- Eis ahi, Sr. Presidente, em pr:!meiro luga~·. 

a declàração - do Governo, . feita. a mim errrissario ·da Commissão · de Fina.nças 
desia Casa; de que os juros das apolkes não ·foram pagos com o ·producto 
da emissão' .• E como se não bastasse. ess~ affirmação, -as provas que me 
foram apresentadas por S. :EJx., o •Sr. Ministro da Fazén:ia, ahi eetão 
tambem. 

Devo mais declarar, se bem que_ a minha palavra· apposta a dos dous 
altos f inanceiros 'nada signifiqu·e (não_ apoi.a.à.o·s), que conheço_ a operação 
.realizada pelo Governo· e posso dar a e!:Sil iespeito o meu testemunho 
pessoal-. 

Decla rei· que o meü int'll.ito, vi-ndo fi. tribuna, a.Jém de ser o de cumprir 
ord~m E.'má.nada· ãos meus illustres companheiros da C'ommissào de Finan-
ças, era t a mbem o de apresentar -explicações sobre .os ponto:;; inQl.linados pelo 
meu presâclo mestr.e · _e' eminente -amigo, \Senador Paulo de l!'ro·ntin. 

Outra.·questão ·1). que iS. Ex, alludin foi a de que· o Banco de· Emissão, 
creado pelo Congresso Na éi!mal, não devia. ter o óbjectivo · de emittir para 
a. formação de "trusts" · de produCtos, .·concorrendo de tal. a rte, para aggra-
vação da carestia da vida. 

Subscrevo sem discrepancia o que: S . Ex_. di:;;se da tribl.lna neste par ... 
ticular . Entendo q~e. o Barico de Emissão não pó de i.er esta f1lncção; outro 
(, o seu destino, muito· mais elevado. 

I I . 
Sr. · Presidente, este _modo de ver· o J-·roblema, de parte do· meu honrado 

mestre, (, tambem -d· meu; é, ainda,_ posso affirmar ao Senado, o 1a Commis:;;ão 
àe Finai1ças desta Casa, e o do a'ctual Governo da Republlca. E tanto assim é 
que não existe .na Sarteira de Emissão . do Bamco do Brasil nem um só 
titulo assigi:Iado por industrial de as:>ucaa- ou por negociante, qué tenha: 
tido interesse na alta desse ge~ero. Maj.s ainda·: fui autorizado a d~lara~. 
em nome de S. Ex. o Sr. Ministro da Fazenda, que S. Ex; a ccendendi> a 
um convite que lhe ha.via·. sido fei·to pelo Secretario do Governo do Estado 
do Rio de .Janeiro se . haviam ·combinado pru:-a produzir a alta deste ge-

. . ' -• I • 

nero no mercado·. E mais, que, se S. Ex , disso tivesse tido c-onhecimento 
antes da sua ,viagem, lã ,zião teria ido, por julgai-a. inopportuna, porquanto 

·conderi:ma·· o p-rocesso adaptado e nenhum interesse tem em pres tigia i-o cóm 
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a sua palavra ou com a sua presei\ça entre os que .formam 11m "tr.ust ", de 
qualquer natureza que seja. 

O SR. IRU!EU Mllla:a.wo: - M!l.s o Banco do Brasil não compra os co-
n}lecim.ei\tO!; a 10$p00 ?. 

0 SR. SAMPAIO GoRRlllA: -Responderei desde já a V. Ex. ,.. -' ,. 
Esta~ é a funcção normal de todos ·os bancos: receber uma letra, acom-

pan·had<t de conhec,iment? de en"Lbarque, sacada contra outra ·praça, , e ef-
fectuar o respectivo ,desconto. 

O SR.~ IRINEU MAcHADo: - N~o como est.ã. sendo feito. Explicarei de-
pois ao senado. !<,oi o proprio Banco dÓ Brasil, de a.ccôrdo com o Sr. Arau-
§o Franco, que esteve ã. ·frente dessa ope,r.ação. Tenho as prova!J. 

O SR. SAMPAio Co~A: ~ Posso cant~star formalmente, de aécÔrdo com 
as .. ?eclarações. que ouvi, o qi.u; V. Ex. está affirmai\dO .• 

O que l].ouve em relação ao commercio e á producçij.o do assucar, foi ·o 
seguinte: 

Sabe o Senado - se é ·que de mi nhas palavn~s· al~uem :se pre'Oc..:upou, 
para gua rdai-as, na memoria.. . ., 

0 SR. MIGUEL DEl CARVALHO : -;-· V. EX. é Ü)jUsto para CO !TI os seu!> 
colleg.as. 

0 SR. SAMPAIO tCoRRlllA: 

'o Sl!. L,urz ~ooLP~o: 
ü.nç~o. 

por q'.Ie· nada Valem. . . (não apOiadOs) ... 

V. 'mx. ê semp•re ouvidq com ';;\ n.la~or a.t· 

O SR. SAMPAio CoRR:tilA : - · . .. sabe <> Senado q'ue ha dous ·annos, tive 
a opportunid.ade de apreciar a situação financeira e ~conomica que então 
~e esboça v a. . . · 

O SR. Mwuw. DEl CARVALHO: - Elm un:.. ·bell' ssimo disourso. 
O SR. SAMPAio tOo~A: - ... e entre. as causas de.tertnJna ntes da cl.e-

pressão {!Ue 'soffriamos e do que a~ora estamos pad·ecenào, apontei,. alén, 
da exportação . for<::ada de .capitaes de -ha muito radica~ os no . pai :i, a pro-
hibição, feita pelo Gove.rno ·passado, da !1vre exportação do assucar. Qunes 
as co,nsequencias déssa , pr.ohipi~~o ? Vou dizer a 111:nr.a opini~o pesBoal a 
resp.e~to ão assumpto. 

o SR . !RINEU MAC!j:ADO.: Op,imião. que receberemos. com todo acata· 
mento . . 

o 1srt. SAMPAIO _co~A: - Muito agrade?ido a V . Ex . 
Sr. Presidente, o ass·ucar reclamado, naquella occasião, .Pelo.s merca·· 

dos ertraingeiros, &a então livremente vend1do. Um And'Us.triai,' ou um 
.-.egooiante, cmitrrutava a venda do genero por telegramma, co.m os compra-
dores. dos. mercados consur;nidores, a um d~terminado preço, em moeda exJ 
trangeira. E, como o assucar vendido só ia ser entregue ao compradot 
·ao fim de tres ou quatro mezes, o vendedor, q.ue se hav.ia · ca::Hi,:promettido 
á entregal-o ao .mercado exter-no por um preço em ouro, não qu.qrendo 
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eorrer os azares do cambib, procurava um · banco e neste fazia .a. cobertura 
antecipada do saque que teria de vender mais tarde. 

Em um dado momento, o Gover;no, por motivos diversos que não quero 
agora examinar, mas. acreditando em bôa fé que corria para o beneficio 
ge~al dCJ paiz, prohibiu -a exportação. D~ssa prohibição resultaram, simul-
taneamente, de um lado uma depressão campial, porque a balança economica 
ficou desfalcada da somma em ouro representativa do valor do assucar a 
exjJortai; uo outro, a fallencia e a ruina dos producüJres, porque, em con~ 
sequencia do primeiro desastre, havendo se dado a depressão cambial, o 
exportador estava. obrigado a adquirir c.ambÍaes na praça, attm de entre-
gal-as, a.o e11vez do assucar, determinando este facto, no momento, uma 
grande procura de retras na praça, concorremio, por isso, p·ara. augmentar, 
os prejuízos' dos productores o que arr'astou á fallencia varias ustneitos de. 

· Campos e de outras regiões do paiz, productores ' de assucar. Foi nesta si-
tuação .. . 

O SR. IRINEU MACHADo: - Que elogit para o Sr. E:pitacic. 
o sn. RAMP~IO 'C~RRillA: - Estou l'e-petindo. v. Ex. devk· récordar-se, 

o que aqu~ disse quando o Sr. Epitac'c. ainda· era gov,er:ho .. 
Q SR. IRINEU MACHADo: - Perfeitarri~nte, mas eu estou asignalando 

ma}s esse serviço que o Sr. Epitacio prestou ao paiz. 
O. SR. SA111PAI.O GoR!tlllA: - Esta cir<:!·uinstancia, Sr. Presidente, deu lu-. 

gar a que o actual governo encontrasse a industria assucareira, que ex'ste 
emr;, nós desde. os tempos coloniaes, em ·completo desmantelo, em estado de 
ruína. Dando-se mais a cir.cumstancia de Banco do Brasil, que havia feito 
adeantamentos · diversol;l aos productores, aos exportadores, aos co·mmer-, 
ciantes de assucar, estar com as letras &ssig.nadas pelos usineiros, endossa~. 

das pelos commissarios, em uma carteira, sujeita aos azares de uma execução 
inevitavel da parte dos credores hypot llecarios, cujas hypothecas repre-, 
sentawtm valores muito menores do que os reaes das usinas. Isto, em linhas 
geraes. 

0 - SR. PAULO DE FRONTIN: - V. Ex. dá licença para .uma fl.perte? Veja. 
V. Ex. como uma ·promissoria com duas àssignaturas, quando não se es-. 
tudo ú assumpto, póde dar grave prejuízo aos ba:ncos. 

O SR. SAMPAIG CoRRJ!:A: -Na Carteira de R.edescontos antes da ac~ual ad-
ministração ... 

0 SR, PAULO DE FRONTIN; - E póde dar tambem na carteir& de 
emissões . 

O .SR. SAMPAio CoRRillA: - Esse :Jrejuizo!' pódem dar-se em toda e 
qualquer organização de banco emi:3sor, como na pratica de qualquer insti-. 
tuição' social, ~ execução póde dar lagar a desastres, ás ve~es irreparaveis.t 

I , 

O SR .. PAULo DE FRoNTIN: - Mui.to bem. 
O SR. SAMPAio CoRRillA: - No ·caso do Banco do· Brasil, em l'omeço deste 

anno, este, " p"'ra . ga"rantir um credito chlirographario, transformou-o em 
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hypothecario, d'latamdo os prazos de pagamento e nã'o adiantando, segundo 
fui informado, samma em dinheiro aos iJsJneiros. senão ... 
para resgate de outras dividas, afim de que o Banco pudesse f(car a co• 
herto, .com as hypothecas. 

Assim, as opera9ões feitas·· em' .P~;1nclp7o do. anno', e. ·que ];JOliêo excedem 
de meia duzia de milhares de contos, não têm influído para que os usinei-
ros. de Campos façam agora a retenção do assueaa.', afim de determina., a 
aJta. A 1:etenção· e .a alta. con~equente ocam até .certp ponto previ'!;iveis, por 
ser facto sabid-o na praça que muitos cornmissarios hl'i:viam ven.dl:do ·O assu-
car a dete~·minado preç'l, com grande antecedencia. da safra, ficando, assim, 
sujeioos ao preço que lhes ··fosse. exigido '1:\e:o;> ··i_J.roductDl'es·. 

Conhecido este facto, os · usine:~·os retiveram o :pr~ducto·· ·para. obterem 
alta, Tenho conhecimento de que uma Sociedade de Agricultura do Estado·· 
do R!Jo e vac.ias casas com~erciaes desta j,lr'aça P.rocuraraJ;U , o l;:>residente do 
Banco ·dü Bra..,il, afi:r;n de obterem desta instituiçã o. um credito ·que p~mlt
tisse auf~rir, os .luCl'os da 'alta prev'ista e·. que de S. Ex., .o Sr .. PJ.·esidente 
do · Banco, ouviram a mais completa .neg·atlva a qualquer em~·estimo, que;, 
de facto, ·não <6oi €'eàlizado. 

0 SR. ANTONIO MASSA: A attitude dos usineiros d'e Campos é apenas 
uma defesa contra a baixa a1·tlficia.l c a usada. ha tempos. 

O SR. IRINEJU MAcHADO: - Se se 'fizesse com o diphei.ro , qelles, muito 
bem; a questão é saber quem lhes fornece armas e munições .p.a,ra a guerm. 

O SR. SAMPAio CoRR:l!lA: - Sr. Presid;ente! os ba.lan<;:os do Banco do Bl'à· 
sil C.:Jllfirmam e:rn absoluto. o que' digo ... E·' exacto que. esse esta.be·lecimento 
t'em, •Pela SUa carteira de emissão, emittido DOS ultimos mezes. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN. - A emissão começou em 29 de J~lh!(l ultimo, 

0 SR. SAMPAIO CoRR1l:A: _:_ Perfeitamente. Mas, St·. Pl'É>Sidente, estas 
emissões, feitas dentro dos termos da lei, decorrem da. ptJ;:opria . i;.azão de ser 
do Banco r,-e Emi:>são, que era, . oomo disse a . principio', o. meca1Üsmo indis· 
pensa.vel á .nossa prganização economica .. 

Peço pe1missão ao Senado para l er a res.paito um trec,ho de uma con· 
fe•:encia; ·proferida ha di'as pãssaoos, em Buenos Aires, pelo iHustre profes-
sor Gastão G.éze·, que se sm'prehendera haquelle pa:iz, de um facto, de que 
.nós outros, os que viyernos em terol'as hovas, jáma's nos devemos surprehen-
der, de lmver encontrado na A<rgentina uma situação ·economi.éa prospera, 
ao lado de uma situação financeira má. 

Eu não m~ surprehend.o dessa ditfm:ença. entll·e as duas situações ... 

0 .SR. PAULO DE FRONTIN: - A<:Íul é muito commum. ' 

O SR. SAMPAIO CoRRlllA: - O St·. professor 'Gêze ·disse (le11-do) .:. "O sye· 
tema mecanico da Caixa de Con versão . .. " 
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A C;tixa de .Conve~·são na Argentina guarda em ouro cerca de 80 o/o da 
pt·oducçã:o daqu~lle .paiz. 

(Continuando a Zer): 

''-o s:\rstema :m·eéa11!co da Caixa de Conversão abandona a poli-
lfca.' economica ·do paiz ao jogo da~ forças naturaes, muitas vezes .de-
-riva·das ·do mercado i-nternacional ... 

M1titas ve'i!es c~e1·ivadas do 1n.m·oado internacional, e riã•o de causas inter-
nas. note o Senado. (Continuando a ler): .. , 

" ... . ; e em antagonismo com o moccado interno. Ha varios annos se 
teln ·sentidiQ a n:ecessidade de · crear um _banco d·e ·emissão, que para 
muito~ dev.e ser· o regimen de t Jiansformação da Caixa, fazendo della 
uma instituiÇão emissora do Estado, ou addicionando-a a um banco 
por acções; eom paorticipação do Estado, -ou incorporando as suas 
,funcç·õ.es ás do~ bE\.nco da Nação. 

Não entro na discussão particu:ar desses problemas, que me le-
va~ia longe do meu thema. Basta ter mencionado a questão como 
uma. das soluções possíveis, affirmando que a transformação da 
Caixa,' a .. <:<reftção .CJe un1 im'ltituto emisso1·, correF1po111de ás necessida-
•des reaes ' dto paiz e ao seu progresso economico, no· . caminho que 
tem muitos precedentes na historia dos bancos de emissões, que mais 
de uma· vez, surgiram sobre uma base de instituição de dep0sito, 
c.omo ê o da cai:xa de Conversão." 

Eis ahi o que dis~e o eminente financista, acerca das altas funcções 
ectmomicas dos bancos· de emissão em um opaiz como a Republica Argentina, 
cujo grandé( de.sen~blvirpentó economico tanto surprehendeu • o professor 
frr.ncez, em um paiz como a Republica Argentina em que ·~ producção. de 
ca~a úm dos seus no0ve milhões de habita ntes ê avaliada em cerca de · du-
zenios e ~inte e nove pes-os, ouro, ao pn;sso que nós, por falta justamente 
desse mecanism o· .im:pulsionador no ·passado, não temos IJ{'Oducção que exceda 
de· quarellta· pesos, 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - :Mias nós t-ernos O COnsumo. 
O SR. ·SAMPAio CORRÊA: - Evidentemente, . nós temos que levar em con-

sideração com o consumo interno, por iss? ,que o Brasil se ha feito, . pouco 
a pouco, um paiz ,Indú~tl"ia] ;: nós hoje temos. necessidade de importar . muito 
menor numero de m eorcadoria s do que a Re.publica Argen tina. 

A observaçã o, reconheço, tem inteirÕ cabimento. A nossa produ cção não 
Póde ser ex~lusivamente aovaliada ;pela balança c•ommercia l, mas, apezar disso, 
a g<·ande di.ffere.nça assignalada mo&tl'a que ha ~uito a fazoc ainda no des-
envoll,imertto economico e, para fazer muito nesse 'caminho, nós precisamos 
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~e um a,pparelho que tenha a elast icidade daquelle' que em bóa hora f(}t 

creado pelJo Congresso. Nacional,. 
O SR. 'PAULO DE 'FRONTIN: - Mas .cuja a dmJnistraçã:o nã_o· V:á. derrubar 

-esta organização, -paralysando o desenvolviment~ da prodi.tç?ão .' nacional. 
O SR. SAMPAio Co~A: - Estou, sr: Presidente, quanto .aos· casos C(}n-

.cretos, transmlttindo informaÇões ... 
O SR. IRINEU MACHADo: - Quem é que está retendo as letras ··do café~ 
O SR. SAMPAio. CoRRlilA: -- . V . Ex. falia -na retenção de letras do caié'. 

Pois bem, Sr. Presidente, v-ou falla.r não mais para presta; .·irifornlaçõe$; 
mas .para dizer ·&o modo ·pelo qual encaro o asaum<pto. 

c'ompulsando as es-tati-st:icas <).a exporta çã o ·do •caf.é no noss_o ·uiz, ' pude 
' I \· . . .·'. 

v~rificar que -só em um an~·Q, e se·_ me n~o ;falha a .memoria, ,em. 1906 ou 
1907, a -ex-portação attiongio _a ·20 milhões de saccas. Antes -d-essa .. é);l.oca, s~ 

por uma •vez, chegou a 16 nlilhií€s e fracÇão; em todos os ·-d~mai,s annos· 
tem osclllado entce 11 e 15 m)·1hões, a pproxima d:imente; ·· 15 nlilhões, em l<U· 

meros redondos, .tal·vez algumas centenas de rniihares da sacc:as a,: m~s dess~ 

l-imite é a média a co-nsiderar . 
Ora, Se Presidente, no momento actual, no· anno -corre-nte, .a 'prpducção 

do café no nosso paiz esiá avaliada em ~~rca ·de Ül milhõoo de 'sâccas, exce-
dendo, p .ois, dos · 1r5 :ri:l:ilhões que, n~ ma:x.imJ, o-s · mercados ext{angeiros vi-

' nham pedir aos nossos portos, a mmalmente, até hoje. 
·o exame ,da s entradas diarias de_ café rem Rio ~ em Saritos prova que a 

estes dous •pot·tos :ohegrum 50 !!ll!i.I saCicas em ,24 . horas, o que c<'>.r~esponde a 
1-5 mÍlhões de unidades em 300 ·dias uteis. 

A-ssim, pois , es:tam.os ent r eg a ndo aquillo que pelo consumidor nos era 
pedido no passa do, sem enviarmos pa ra o extrange ir.o os quatro _milhões de 
excess o, que, se passassem para o .poder do comprador ·de ·.Otjtras ·-terras, . da-. 
ria m a est~ enorm-e superiori·d:;tde . de posição para mais tar-de A"mipôr- aQ 

Brasil o preç·o que reputasse melhor satisfazer 'aos ·seus inte'rés~és_; que não 
são os n ossos, evidentemente. 

Qual a defesa quo o compra doc ,t eh-1 a op.pôr ê. n9ssa r esistfn é.ta .actuaJ? 
A retenção das letras de .exoportaçã·ó , _ 

Ahi t em o illus~re Sen~uor Irineú Machado a explicação que .-pedio, se-
gundo o meu modo de 'Ver, todo- pessoaL 

E é esta retenção, deternlináda pel-os interessados- em· nos combater, que 
tem deternünado a 'baixa l!)Omentamea do ca mbio, a ccusada ·Ii>os ultimos dias; 
é uma natural reacção -coritra o çonvenio de defesa: 

Isto, porém, não '(lUer. dizer que a curva geral do cambio não tenha ac-
centúada-s tenderlci~s p ara- ser dentro em breve a ~;~-scendente, m'uito embora 
a presen t e, aqui ou alli; por causa de momentanea acção, algÚmas oscil!a-
ções de baixa. 

O 1SR. -PAur.o DE FRONTIN : - Nes te ponto divirj-o de V : Ex. O Banco da 
N a ção deve ezeroer as funcções de reg u lado-r ·dessa s ituaçã o. 



o SR . .ISAMPAÍf>·. ·Q'OimlllA: - 1Vl!as. "o: qu~ disse .não revela desaccõrdo com 
v, Ex. neste· :paxtjc;uliJ-r· ... 

o rS& .• IR!.NliJU ·i!lÀe'HADo: ' ---: Es~a é .a ·prindpal funcção do ;redesconto. 
o r~R,. ·,si:M'PA1o· CoR~A: -'-··Não· é do. 'vede_sconto •.. O redesconto não póde 

ter sem\jh'antiJ lruf'l.~e·n'~ia; R~O .é processo capa'!' de produzir Q resultado a 
que allude V... Ex.-

0 meu nobre ·'amigo, Senador Paüio !le F.t'cmtln, sabe que, ha dous annos 
passados, lembrei,: ·deste •. mesmo ;posto, a coi?-venlencia dé exercer o Banco 
do Bt·asil .::~qJ,i.~lja : fu·hcçillo regu1aldora, 'l:'ecorrendo ao ouro, então em depo-
sito na ci~úxa dtl pori'versã'o, ·operação hoje sugget'}da pelo Sr. Gastã:o Gé~e, 
para regulàr p oám):lil> da Aí."gentlná.. 

Mas, Sr. :Presi4~nte, >j~; vai 'i:p~ga e· fastidiosa est~ e~posição. (Não 
apoiadOs). 

o me]l eminente · ·amigo terminou a sua brilhante oração invocando a 
formula .:_.·. caveant consules, com que os ·senadoces romanos, nas épocas 
criticas, l·nvestiani de' ·.grã.t).a:e: poder os dictM!mes de Roma. Sr. Presidente, 
pelo que ou~i, ;p~lo íih'e~-a: Comri:üssã;o de ··:Finanças pôde covhecer da situa-
ção, ella ·e eu estamos inteir~ente . convencidos de q"ue os nossos consules 
estão alertas .e• ile . que' e:ritt·atani na !iça arinados qaquelle mesmo louvMiel 
e exem,plarJs,~lrhe s~ritJmehto que a~lmava os C;OnSules da antiga Roma ! :_ 
1/1{1cte a.nimw.'!' 

Era o que tinha :a dizer. · :OM'w;to bem,; 111o1~ito bem. o· orador é cum1Jri-
men'tado.) ·.-. 

O Sr. Bueno de Paiva: - Sr· ... 'Presidente, depois .da brilh!J,nte ocação· 
que acab3.' de prolet'ir '<l. nosso emirient'e collega, represehtánte do :bistricto ' . . . . ~ . . . . 
Fedet·al, •parece~ me' q_ue po~e:ill.os . fica,r ·tranquillós, tod.os .quantos · patriotica-
mente nos int~ress<\-ffiOS pelos altos •pnYblemas· d·as .rinánç·as nacionaes. 

Nadfl tenho- à ~~ccresc~ntat; e isso ser·ia temer~dade "minha, ao que poor 
S. Ex. foi dito. Ve·n~lO a.pena's, ccim S. .. ]Jx., dar testemunho pf3ssoal do 
empenho calmo', 'teri~~ e . r{'ão Ínter.i:ompÚio do Sr. Presidente da Republica 

• • •· J ••• .• '·-· . \' •• • • ,. 

11m debelar. as ·. cHftficuq·daãe!; ii'llanceiras que de ha ·milito !Vêm entorp.ecendo . 
a vida da NaçãO~ 

Desde . a :sya ll1ensag!3rn, ·didgj.da ao Co!lgre!lso Nacional, até hoje, co:n 
as medida§ d,e s~vera edóntnni.a •e de 1l'igorosa honestidade, S. Ex. vem mo~
tramdo que :rião se .deSpreoCéU·.t,oti elo ::proplei?a f1n 8..nCeiro~ que é o ~probleina. 
maximo da: nossa ~;p:,;,t:r.i.à.. . 

Mas·, nã;o é -denttO: de ·.pou<:os' mezes de govocno do actual período p<reSl · 
dencial que se'r:ia possive) ~ milagre de reoolver questões, evitar tropeços e 
saAar diiitículdades, qi,l.(i se V'i'erit.m ac~umulando ·d!.a a dia po; motivos v"'' 

. - ' . ' '\ .. .... , .. ·... . ' 
l1ios, em !'\pp!Ja , de úavissimas ·PeÚin:bações, que a•balar'am nacionalidade 0 

cujas coriséqu~~cia:s ~inda· agora sentimos. , ' 



Estejamos confiantes no es~orço e ~o •P:~1;~éf4~·rB ,;;~à,~\_-~t;;;:,~f.~,~):aenfe d~ 
Republica; que,. auxilia_do Pelo' seu e·rnrnente. Jl!l)inistr;b ·da :FazencQ.a,<~"·éom ene· 
solidario rio programma q:ue se traÇou, 'eEipé.l-a, -Y!lr . de.b~l~d~:S:~ã,s:- . 6;:-ii~~ de m~
menl.o ·-e a:ntevê a i?roxi:rça . n-ol•~ali<'iaCÍe 'da ~ rtos~ ~t-i~ ~ôn.9IDiciC:C~-~ fin~n;_', 
éeira, graças â.s inexgotaveis riquezas da n{},ii!là: :'tei:.t-a; ,, 

Tranq-uillizemo-noi!, po' s, e a,f-~irmei;IJ.o~.: â.~~ rí-~~-ri(ls 
vemo. e<;úá are.rta. - (ll'hdto :.'b~rn,· 'I'I'I!'Uito Mm.)-

O Sr. Paulo __ de J!'ronti:D. -<~i(:f-:- : Sr. ::Presi~eri-~e; c~I:TI<i ~~-~~~;tperfeita
mente de dizer o meu hcinrado . amJgo; SerÍ,adoi~ '.iieÍê· -~stad.o ;: Q,ó'' :'J:úo; Ronw 

Locusüi est; .só um ·dese)o tenho .e~ · b~~éfi~i'o; ~q:; ~~~~? :pâ4z: .<~' , qtié"~- obset"-
vações q')ie <~~ fi~~ &, que ; dete~~minar~m \~ -~~·?1à:ra9õ~és - iló' m,~:~ ; V:feza:do e 
eminente aniigo Senaqq,t peló -,Di'\ti1S~o_,. ~e.def$:1; •. J!()~s_ah1 á e -~_o:n,{i:Mnar rià: 

,pra:~i~o \ • • ·• f . '"": .~ .. 0:.-', j· I .<,"• '.·;~ : ~~\;· ' '·,I •· .. •' 'I 

1 Quli:nto á. -d-ecla,r,aÇiio. dO) . . illU:Stre . t:e.P,r.e'senta~.te :!®i Estado Cl:,e~ N):frias Ge-
rà.es; que é ,de oidem ,politic,a; \devo .. dizer ,:ii, ~; :'W~r: : · g'ii:~ t:S)!ou ~~~stUJmádo,' 
desd~ ü- tEimpo da Mon~~hia, .a seguir 'V.I'Pà; 'ti~htr:.\n~:: ; cíU:~,hd.p; P~'Pi<irio ot; 
ficial- decla.rava qui;) ~ : mii1istér:to goZa_.Ya: -,~· absolU:ta:' .~1~~1á.:hÇ;i: ~e .. S. M . o 
Imperador,- todo o P·u,blico. s_abia ·qu:8,{, era •a,:":qo~seti'lien<)i~ .--~cle~~a: '9;~çlaração ;. 
ml1zes, .9'inanas, senã;o di~s depois ~- m-~nist~~~ó )t~· sub~:t~t~l'd~~-

{j .$!<. !RIN.&U MACHADú: -.-- ReqWiescat,;:- . . _, . 
Ó ,SR. PAULO DE FRokir~:_:. - S. E~; ~ fnu:'stre ~~'!Úír~s~n:?e~~~ ~it) ~sleldO 

tle Minas Geraes me per,mitti.rá que ·eu : .na,o- j ~n~r,e nesta ;IIa:rt~;. el'l:a nao me 
interessa. Nã;o sou adve..·sario 'nem 'períeijço:· ~o :p~rtido que su~tei,t,8;; p6de-se' 

,<'\izer; q.uasi •: incondicionàliuente; :o· . G0'!'~-1\'o ; : po~~U\i 'ahi. e.s~o -·: 6d:- ;IJI'Oblemas 
C:o. lei de ii~'Pl:ens!l, ' do )!Jst~do . do Rio Q- -~ aiÚó . . ·. . , 

Honi:en, pi•oc~rei trazer a ·qu~stão . ~~ •. ~~.tiriàciir:l~ií~ :.a.~;:·se~a,do;:.: solicit~n-i 
do a attetição d~ S. · E~., o á~: P~~~i:d~nte d~ •Re:liub1i~~.: •erri -.~tÚa compe-
teneia, como admí:nist<radOr. q,lii !oi d;~ :- Esta.do ·' ~~ . :MJria~ '&!3-f.i~ .. · ;onfio, te-

. . : / ' i ; . . . ; . ~- ·. .. \ . ;·: . .. . . ·.. i' ·~>: ~ . 
nho _a certeza de· g_ue quando• S. Ex . . e.stiv~ · de'vid:;tment;e :infórm!\_'<io sa,berá· 
J1rocedei:- como deve, nãó esquec'~rído ~ furinúla: ~ ii_ü~ en~n.~i~i il~rit~m . m~ 
tambeúi a fOJ!Ii1~la do Mâr~ÓÍÚil :é6i-i'ano' ·!PhX:.'it6;·· :)dif~· i:, '' c.orifiar, clescdn-; 
. . . . . ' ' ' . .,.. ' ·. ··:.\''',. "'·· ·.·' ' . 

·fiando'. sempre", 
O meu Íllust<re. :;unig-o, cujo. nome péço -vema . par,a éifur.; .f:;t-. S ena~Õr. 

San1Jpa:io co:rrêa, de<)I~rou· que· não. ~e- f€z 3J.so. ~-: àM.:: ~inissÕés :para nenhum 
do~ fim1 a que mE> réferi: <lesn~zru: -~-rdina~Ías; ~~g~ent~~ -~ 'jh:;ds de apo-: 
Hces, auxilio á vafotlzação ·(loS produ~tos náci~náe·s, ·e ·q-ue nenhu~a dessas 

·c;iicu~stancias póde teor influ'ido para qu~ ~~' ;d~s~e ,b. ;apioo· ,que hontem 
occorreu na nossa .praça, . nem a rapida baíxá dà·'-ti~ 'ca.mbúG "' : . . . , ' ,. ·.. .. '.; 

Pál'tidario q.úe sou do banco: de -emissão, , não me ; par~dà. ·que a · ~uà 
execução estava 11endo f~ita de accôrcio , cpm')is ,intuiÚ>ei': p~r:a. ~Úe foi ct;~a-

(*) Não foi ore~·istç pelc:i oradpr-; 
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no 6 que este ·inconveniente é que podeiia ter determinado essa sUJbita baixa 
cambial: V. Ex., Sr. Presidente, conhece melhor do que muitos Senadores 

0 que se ~assou :coin a creação do. Banco do!! Estado~!! Unidos do Brasil, no 
Guverno Provisorio e com os outros de emissão, conhece igualmente os ~e
sastres que provi~ram dessas emissões, a necessidade que houve de serem 
encampadas pelo Governo e de transformar nova.Illente em papel do Governo 
aqu!llo que, deveria ser daquelles banoos de' emissões. 

o q ue desejo é não vér re produ7lido esse erro, dando destino .diffocente 
emissões, que .só deveriam ser feitas para fins productivos, para o desen-

vol'Vimento d'o nosso ·paiz, para o auxilio á htvoura, no !nido de éolheitas, · 
guando o la.v:ro.dol' não dispõe dos recursos precisos para: isso e se vê obrigado 
a recorr~r .aos bancos ou aos commissarios e estes aos bancos. 

o SR. BUEJN.O DE PúvA: - O q u e se tem feit~ é !Bso m~smo, o que V. Ex. 
acaba de expôr. 

O SR. PAULO DEl F'RONTIN: - O illustre Sena'lior pelo Estado de Minas Ge-
raes confirma' que é isto que tt?m sido fffi,to. 

Apen~ farei uma observação. Em Campos as necessidades de dinheiro 
são anteriores a junhr; a colheita aomeça por S. João. ·Estamos no mc:z de 
Agosto; não é, porta.::J.~o, o momento em que o fazendeiro e o usinei~o neces-
sitam de ·recursos, os recursos são necessarios exacta=ente quando eHe 
planta, em Março, para a colheita do anno seguinte, porque, nesta data, 
quasi sempre, elles não têm mais go:nero a vender, saccas d~ assucar a r'e-
metter para os mer~ados consumlodpres. Agora têm a producçã,o e, ·po:tanto, 
a possibilidade de wai.'I'antal-a, têm a possibilidade de obter dos comm!Bsarios 
adiantamen~o.s sobre · safra .que já ê conheçida. São, porta nto, elementos 
que moslt'am .q u e n ão ~ o momento ' o:t)portun o das emissões ·para esse fim. 

O SR . . SAMPA.l'o CoRJd!lA: - A informação que tenho é de que não ha op_e-. 
rações feitas em benc'<ficio de m·.godiantes que tenham interesse na alta: do. 
assucar., 

O sa: PAuLo DE FRoNTIN: - Em relação ao assucar, dá-s~ o mesmo que 
com o café, 

Sabemos q ue, no Estado do Ro e Minas, em geral, a safr a começa em 
Me..io e Junho ; em S. Paulo, é um pouco m ais tardia, e efil .alg u mas regiões 
começa mesmo em Agof!tô . E stá, portanto, o caf-é na mesma situação do assu-
~r. Asslm, , o pr oblema .podia ser r esolvido por uma f6·rma em que o elemento 
dominante nãÔ fossem ás prom!Bsorias de duas firmas, màs a wa r rantagem do 
produ cto, co'm a devida. resalva contra qualquer baixa, futura do mesmo pro .. 
dueto. Pol,'tànto; a p,·cmissor ia., que ê um grandE: mal, o desconto de effeítos 
commer c!a es, ·que é ta.mbem o ri·séo das emissões não estão <!ompletam ente 
tolhidos. 

O Sa. SAMPAIO CoR.R1lA: - · V. Ex . tem inteira razão nas suas ooserva-
~ões geraes; ma.s não, em rel?-ção á f~·ma por que ·está. sendo executada é 
com,a lnc!neração que vai ser feita . 
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O SR. PAuLo .DEl ·FRONTri.n - A incineração é historia lj.ntiga (riso) e eu 
estou tratando de h~storia contemporanoo. (RJiso.) A historia antiga .não era 
queimar 297 mH cor.to::. de réis, mas 400 mil contos, que é a quantia que fi-
gura no baJanqo <de :n de Julho do Banco d-o Brasil. Nã.o ha duvi'd:a em que 
se· queimando 12'97 mil contos de reis já teremos q'ueÍmado Uãila ·parte bem 
importante do tota.l a ser lnci·nera.do, e i~Bso só merect;; louvores. -~ras não ê 
a esse .ponto .que _me_ refiro: t~ato da emissão p~lo novo banco, e a emissão 
do -novo ban-co nada tem com o emprego dos 400 mil contos. Pelo balanço de 
31 de Jul-ho se ver~fi~d que a nova ' emissão já est!á. em '40 mil ·contos. :MM 
tenho informação, .pa~·a 'mim •fidedigna, de .que ' a emiS~Sã~ no' mez corrente de . . . 
Agosto, ·e:x;cede essa quantia. 

Essa infm·maçã..., diz _qu.; a nota de·.\um cont'q de réis nume~·o 50.310 jâ 
está emittida... • ( 

O SR. IRINEU MACHA;Pp: -- Faila-se em 70 e tantos mH contos .. 
O .SR. •SAMPAIO Corm:ll:A: - E' exacto que a emi~são é. su,perior a {O ml\ 

cdntos nesta datu.. 
O :SR. PAuLo DE FRoNTIN: -'- ... fóta as nows de 500$ que h~egáram ha 

·poucos dias é que foram despachadas immediatamente, passando p'elos arma-
zens do 1dáes do Porto pa'l'a serétn Jogo assighadas. Estou, portanto, ao ·var 
dos facto,;. 

O SR. SA:M:PAio CoRR1lA: - Não c-ontesto. 
O SR. PaULo. DEl FRoNT:rN: ~ O mecanismo do Banco, na. minha opinião, 

para d-esenvolver o ]ilaiz, p·m:iia. ser, fornecer às industrias que ·de'lles nece~

sitassem oú os .procúrassem, os recursos; estendendo esse au:icl!io á ag-ricul-·' 
tura e â. peduaria. Pa.rece-in~ qu'e, n~ . momento, só iss·o qúasi e:Xiclus!vamente 
s·e deverla f.azci·. · 

Ora, como mostre: ha pouco, niio. é a oocasião opport1.1na para esses re· 
cursos. 

·o momento é de "warranta.gem", e foi exa.ctamente ne·fOise sentido que. 
chamei a attenção do Senado -e solicitei a do Sr. iPresiuente da Republica. 

Ma-s õevo. _dizer mcüs - permitta-me ·a e:x;pressão o meu iHustre contvanhei· 
ro de bancada·- os 0culos cor-de-rosa. do meu eminente coi!ega .... 

O ISR. SAMPAIO ·CGRR1llA: - · Perdão, não são cor-de-ros-a. V. Ex_. não tem 
razão, a minha visão está muto bem ajustada. 

O .SR. !PAULO mo: li'IWI<TU1; - •.. quanto ás emissOe!! -do. Banco do Brasil, 
permittem a S. Ex . ;;.char {lue tud::~ v.ai perfeitamente. 

O 'SR. ,SAMPAio ComilllA: .- Disso estou convene'ido. 
O SR. PAuLo DE FRD-NTIN: -Terei muita satiSifação ·em que isto se realize, 

mas não estou com essa absoluta segurança, razão por q-ue, exa.ctamente, cha· 
mei a attenção do Sr. Rresidente dFL ·Republica, em 'quem, como d'isse, ·confio 
porque tem todos os requisitos de um habil e competente admdnistrador. Não 
estamos na situação do Governo paseado, em' .que o Presidente da. !Republica 
declarava que ' nã.o entendià de finanças, e, portanto, nenhuma res'P onsa.bili· 
dade tinha nos erros r,ue commettia o seu Ministro dá .Fazenda. 
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'o SR. IRiNmu MACHADo:· -- Elle nem arubla, onde estava o din·hei~o. CHila-
~ilade .) 

O 'SR. PAULO DE FRONTlN: - Mas agora o Sr. Presrdente da R~ubl!ca, 
u.t toi secretario das. finanças lio Esta,do ~e : Minas, e ma-is tarde seu Presi-

dente·, conhece o a~sumpto, tendo, portanto, elementos para emittir opinião 
ssoal e propria. Foi J)Or isE.o que a;ppellei. para S. Ex. 

Q ISR. BUENo ~lil .PAIVA: 7" E elle muito a.gradece a V. Ex . este juizo .. 
o SR. :E'AULQ DE .·l~RONTIN: ~ lfi.No ainda accresc!entar ·que essa situação 

raduziàa pela taxa ca mbial, tão bõa aos o1hos do. m~u presado amigo, , r&pre-
entante ·do Distr1cto F ederal, nesta. !Casa; •ê encarada de modo e:x:actam~mte · 
ontrarlo .pelos ente neli-dos. 

Depois do banquete· offoceci~o ao ~X'mo. Sr. Pres•i-dente do Banco -do 
1ras!l, foi que se deu a degrin;golada. (Riso.) 

Agora 's. Ex ., o meu, honri)-d:> coUegà, va! . me permittir que leia; do 
t8curso pronunc!açlo pelo P.resi·dente do Banéo do Biastl, as seguintes p~-

J.; 

"Po· conjunto dP. operações que um .qanqueiro. competente sugg6:-
r e, incentiva e . di-rige, resu[tam <'Li•ariamente para o pro-gresso d-o paiz 
em que a.ctua, benefici-os !nca!culavels." 

Ora, oJ entend!dog no a:ssumPto n'ão gostaram nem podiam applaudir e~se 
egimen de. ip.ic1at)'vas, .quando estamos a inda ·pagando as cons·equenc!as das 
n!ciativas do Governo passádo . E' e;x:acta.mente .' esse o }}ontCJ qu_e contrib-uio. 
orno elemento moral . 

Ainda mais. 'No mesmo disénrsn disse S .. Ex .. : 

"Mesm·o IJOrque é &TO!leo e vulgar o precon ceito de se attribut>; 
1. baixa dCI nosso cambio a Ilre·I)1ed.ite.do; e malef1oos prcmositos do>o 
·bancos extrangeiros que fun·cç:ionam nC\ nosso .paJi.z . , . 

AmtÚ'zemos ra:pic1ame-nte os factos. Tod'os' se lembram de que, em 191:~ , 
esfructavàmos taxas cambiaes que ascenderam ~ 18 7j16 por mil ré is. 

Ora, ningtiem ql.jt>; está. ao pa.r dos aconteciJ?ento!! cambiaes do -paiz põd" 
ttr1buir ao que S. E:x;. attrib.ue, essa alta· de éarnbio de 1919 e princiopi~ · 
6 1!920 . 

O Sr. Presidente ·do Bano o. do Brasir faz a esse res·peito, a seguinte per 
nta, que respon-de. 

"Ao que s; de,•:eu . ess·a; situa ção? 
E' fadi'l recor<:\al-o: EXJportação 1:30.0~5 . 000; imoporia!)ão 7•8.177 . 000 . " 

Não ha ta1. Absolutamente não foi 'isso que co,ntiihuio paTa esSlt ai:tu~ ·. 
-o. A situação resultc-u da ·depreciação da mo~a ingleza e mais nada. 
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E' como se follsernos. compw;.ar hoje os resultados :5a ·nÇ>ssa '$ituaçã 0 ·~"11) 

"JS mal'COS allemães. Te<:iamos billiõe."< e bolliões na sit't!aÇâci cambia. POl' Ulnl 

comparação com a '·'Jll'os'sa moeda. A taxa não sei-ia 'do ·marco , é. 750 réis, 00 
cam't!io de· 1•6; màs :!om o cambio de 5, qUando o mar·co pode-ria valer 11q~ 
2$500, .consegue-se com e,ssa qu.antia ,àdq)lirir tal'vél!: um i:ni·lhii,o de marcos. 

Portanto, vê-se que não é possível, em um problem&. dessa nitureza, !lt.l'· 
vir-'no~ de uma unida.de que não tem valor fixo e determinado. 

:ll1o.ssàs. estatísticas têm um grande el'ro, qual' o de suppôr sempre a libr.1 
como ouro, quando já. foi· libra papel. · ' 

Os computas' das estatistkas commerciaes dão o va,lor do p<!Jpel-moecla pei 
valor ouro. 

Para .prova.r isso, vou ler ao S'enado o:s. seguintes C).ad·os;. ·p.ositivos. 
Em 1913, tínhamos a Caixa· dB C!'Jnv'trs~ô,_ ·e fJ. méd:a -do. cambio foi a!~· 

guinte: 
Em / 1'918, 394. Vê-se, portanto, qLe as osciJ.lações eram -pe_quenas, e rnol ~ , 

em torrio de 4$. Pouco menos, puUCto mai:, . 'Tivemo!:~. ,portanto, uma n•ktti·ll 
~stabilldade, não. devido ·á. Ôaix~ de Coti.ve:rsão, mas inhe>rente á situaçã.o pr . 
vani~nte da guerr:;. mandiai " que. ríão co!locou o .c&;Jri.blo .em más cor I~an 

·E's aqui os seguintes dados, relativos a essa oseillação:, 

Libra :pap~l .DOlla/rs ,Ltbra cnn 

1913 ............ · ... : . ..... ·.' . : .. ......... . 
1914 ..... : . ....... ~ ·: .. . '• ' .... , •. : ......... • 

15-.61/64 3$109 lj -20/ll 
14-21/3ll 3$4>17 H-15/~ 

1·91,5 .. ' ..... . · ... ... ...... ... . . ... ....... . . 12-2~ /64 4$054 12-. S.'ll 
1916 . ... .. ....... ...... . .. · ..... ... .. ....... . ll-15/•1-6 '4$254 11- r, ,r~ 

1917 .................. • ..... ' • . ' . ; ..... . 12-45/64 . 3$998 12- '3/8 
19r18 ... ,. , .. . .............. .-..... . .. ; " •' ,: · · · 12-57/64 ~$94\ 1~-l:'ll 

Em 'Dezembro, o cámbio'oscillou entre 11~5;.g e ·o maximo de 
pCY\lCO mais de 12-1/2. Umá médÍa puperior á; 12· d. 

'PÕ!s be~. em 1919, terminou ~ guerra. M'odifiéaJran1.~se as cor;tdoGõa.~.' 
no,sa ex.portação, suhstituinco-se o .c'omprad·or .part:cula ,r, aos. Governos, ~ 
cc;wpravam ~em o1har q preç;'o' por c1ue tinham riecessiqade de adquirir rnpl 
damente o ; jroducto 11ara as' ri~c~'lsiâa.d·EÍ.s dos exeil·cicios. ·1 Assim, pois, f 
vGmos: 

1919 Janeiro, . . ........... , . ........ . .. . 
1919- Fevereiró ' . . ...... .. . ....... . .... . 
1919 Março 
1919 Abril 
1919 Ma:o . 

, . ....... ... ..... ,. ............ . 

Libra papel· nozzars Lio·molll 

_12-61/64 
13- .1/32 

~ 13- 118 
13c2,9/64 
14- 5/1-6 . 

3$937 ' 
3$887 
3$908 
3$·8•61 
3$6'32 
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Em ivrá:':~,' cu ·eril.: Pi·efei.to' do ' p{stric'tp .l!'ede·ra:l e úz :· um e:q1pres:t imo de 10 
milhões de ;tioÚ(Vr~, · i~ro'\:~i\q a c;,:P:I:>ortuni:<la:de para r.ef:e·ti~ um factCJ . ApezaL 
dos docu~'e;lli:~s';offi.~ia:és, · na ... out.Fa· Ca;ma~a declarou-se que eu .fiz o empres 
!imo a j\Í'\"oê .'· !í.~.' 8:: e .. :<.~p€í' 8Z' ·.·:i:<>Ío!! ·d 0cüme·uto.s e éoJ;íh~ctos pub'llcados, Pv 

.. ·'-. . . . . ~ ~-. ...... ... .. ; . -, . . ' ' rem: ve~rfic~u~.S:e (}lj€. ·(j~ '?~o:os feram de 6 .e o t:ypó . de . 87. E' muito Ma von-
tade par;:t a;jt~rár'·- ~ v€á!dade. ' . --·. . . ~~- .. 

1919 JunhO' . ·· <: •• ,.,,r; . . . .. . . ..... , • . • , .. 

191~ Julh~' .... ..... . ... ·:<.- ·· • .-;; •. • .•• J,.,: •••• ,,,; .... .. 
!919 Agos-i:iy . . .. . , ....... .. ,.:,, .. ···/,;•J: ' ........ ·· 
1919 
)919 
1919 

·sete~~~o . . . .. . , ,r:· •• ,..:·;: •. • • "' •• • • ••• 
OutuQ_r<::~ _ .. · ·'?~·; . . _ ~.-; •. -!.~)~~-: .•. ·····- ~· .... ·~ ~ • .• • ~ 

N~~-e~\>t~ .... . ... , .:, ... .. ,, ....... -.. , , ... , 

Libra papel 

141 ~/8 
1~;13;32 

14;. 3/16 
14~23/:64. 

14~37/ 64 
16'- 5;i6 

Dolla'rs IAM:a ouro 

3$642 p-19/32 
3$-786 ~3- l/o 
3$79~ 12- 7/16 
3$984 12- 1/33 
3$.943 12-17 /3~ 
3$162.4 13-41/64. 

Em Nqvem~r'Q; hàu-ii~- ~:bus··· eiJ:?.·iJre,stim~. que :vieram inifluir. Um, de Sar. 
ta Gath!lirf~à e out:p'o de.:u~'a ';~amÚ~ ::nibni.clpal, em s. Paulo. 

: .. -~ .. · ~ ' ' . , . 

Libra papel Donars. Libra our~ 

1919 Dezetnti.r~ . 3$62?· 13- !j/~ 

A mMi'a .'- g'ero.I dó anno f.o'i· de .?$-Sl·6. J'\fesse r'nom€p~o a d~preciação dfl. 
moedrt 1ngl:ezi:iàt tcjl;,~r,u.;c'rtêtMéL Tlv$~~. erri Novémbro, a ta,Xa cambiwl. in· 
gleza a -16".5/ Ú ';: ~in: rié~~mhro; 11~33 }·6.4 ·: A taxa ·c·on·esp(}ndÍe li:t>emas ' &. 

13-41/64 e a · i:Hll~ ;-:.'\"ê.~~e; p'or.~rito, como '!nflu.iu pa.ra ' a taxa:. a . ~epreciação 
da moeda; , tJ~gje:?a >:A.i~ci.a :iiuÚs:; o'~osso max:imo de· taxa caiD.l:),a:r foi,~ Fe-
vereiro dé , liÍ20; \i.H~&'i!idÓ, ~~~se mez', a 18~26-l. :, .Note-Sb que essa eievaçã& 
não foi erti :.i9'í9,':·rn:a:s•'.:em' 192p , :,_.A táX:à, ascén,deu a 18, porém; o vaior' do ãol-

. • ' ·. ". • ,'· • ,.: ·. I ~ ·' . ' -~ •.' '.;' '• • • • \ ~ I 

lar foi .de 3~'9:~,'1 .· ~"'P · qtiér ;djzer que ~ .cambio real erà de 12-15/ 32. 

Nestª-:> . 6im'çJ.ÍgM~, . :viu-se·:.q.ue :a situação~ geral do Cdffibio foi, em :r,>Óue.i.. 
1nfiu enc·i~):l~' p~r:á . d~ -~:X:çessõ ele no~sa expD~taçã6 SD'bre a impo-rtação :. E' mu'-, '1.[,···: · . . .. ,. . ··. . . . . . . 
to razoa.ver que •esoo';f<!'cfo sê 'd1!, pO'l.:que, ·como tive oceasião, o ann(} passaàc., 
de expen·~*r ~m : s~M~~ .. ~onsÚtera:ções . du~al1te oiiD h~ras, a taxa caiiiJbia,J de-
pende · do eq)ll~ihi!ó : ;~ú.e ~ sÓ;mm~ da remessa de um pa:iz para outrc.. por-
tanto, á s~m~·~ : do~ .pagamentos a fazer no extrangeiro e a somma dos re-· ' 
eebimentos do' ·extrane-éiro : 

' .. : . ' \ ~ .· 
Não, ·ê .só .o -~·\eh;,leiüÓ . .,...;- l:xÚança, c(}rnm€1!'cial .,.,- que intervem pa.r<i a t ix<. 

ção da taxa ~~b.~:il, n1·~10. outrD, qualquer que seja à. sua natureza. 
O SR. Iiu:Z:.E.;;. · il\:IA<:J.HADD: ' - A ba.iaii.ç~ economica el1volve tudo. 

·. O ISR . PÚiLo DE · FiloN~N .: .~ I,sséi dem~nstra, pqrta~to, que t.ivemo.'5 em 
Fev€reir<;>; a libr.a pa:péÍ a. ,is 3i64, quando, em libras our~, que ê a taxa quere-r. . . 



gula, deviaiii·os ter apenas l;l 15,(:32 ou approxi~wdamentt> .i2 :dÚineiros. 
situação dontiÍ:mou sof<frlvel até 'o IIiéz de Junl;lo. 

. . . , , , . . . . -. ' ., . . . ~.' .r I ' 

.As taxa.s •foram .. succesivaJ!Iente passando pa!1;a_ 3$M(}:l, R$8·081 -3-~~6~. ~. en, 
Junho; pularam 1!<l.l"a. 4$023. ':No ··fim 'do · anrio, ··elE' ~mbriJ 6. d~l'lar .~a vaua 
6$7'83. Dahi p()r diante apezar dos em'!Jrestlmos ·o?':() feiiqs q:uér :P~a. Mum . 

. ci·p~lidaJ<ie, q·uer J>elo Governo, o cn-~bio, foi ·succéssi.va.mimté i~e· .~}evando, 

mantendo-se qra em tor~.p d~ sete mil e_'t~nf"o, . ~::ra ·em:::fór'riq de ()i to niil e t~n
to, .e ~ttingiu, .em Ju!h<l de 1921, a 9$82'3 ·. 

iEsta ·era a situação. Vê-se, portanto, que · ~ eXP,liêàção .. dwda. em ,seu ct:s. 
cul'so pel'O. erhip.ente Presidente· do Ban·co, do :SriLsll não çoNeS:pende,;··l'le facto, 
aos e lementos .determina.ntes da . laxa. .·&~ffi,ÍJial , ôra;:'.esta .circ_umst,iiricia influe. 
V. Ex. sa)Je, Sr. Prf)ddenle; que un~ ais : t:?.~<~e:~ .. qu~ p~~duz:e~ gl.'Bjnde im· 
pressão no ca~hio é il questã~ da êeó:U·()~ia.: .. Quan:·ci'6~·;i.l,. s ituação che~a a em 

. ' ' ' ~ ' "'-'· ..... . ., .!.J', '· 

que estamos a clrcumstancia é de a;tten,deP .. ';Não •llil,. duvid·a .. qui. certas ec0• 

nomia.s não ' põdem . ser feit~ . ~~r que a ~ituaç~o ·.s~ agg~ava :'in1ih ·PÕSição de 
muitos, COIDO · n() fU •ld~lonalismo, no ·àpocarja·dd; E\tC.· . . , 

O 'SR •. SAMPAio ConR:IilA: - Não' ·é, ·p·~iS., a situação. 

'0 SR. ·'pAULO DEl FRONTIN:' - .$.... econ omia. 'não põd'e ~er ·.g~gtjid'a 'ein re!açào 
a merçado~i~s Mcess·arlas, <(Ue ' com,pl,'a~os :.~o;··extra~~eÍ~o:, e . ~Üsta.m mais 
caro. Mas .tudo quanto fôr possi.v,el d~~e ~r ~on()mizade: · as~f'Tt1;: h não pre-
enchi~ento de cargos, a n~ô ·· ~reação de .'repà rt!ções, .á. su:ppressão. ile vagas 
que se derrun quando não houver direitos ~d'qu~ri'<'i'<?ll • Jl- :aÜ~n:Cier. ::s~o medidas 
de grande valor·. .. . ' --

O .SR. SAMPAIO ConRÊA: Deviam .ser o)J,:t.gátoria,s .. 
'·.,''I 

O Sa. PA.'l,J:t.o OEl Fl(oNTIN: .:...,... · .•- ];18,1J."fl, Q e<il!il;ibrio ot,Ç~en~rio . Oro, 
comprehende-se que, para· q4e issq S;e .dê,. (\ l).ecessàrio que :os ·,eaetos (m!Jres· 

· • • 1 '' I -. i · ··I, .('• 
sione~ a ®inião publica .. e se: ·~enha, a,. c.e.rtezà.- cj.e; q_ué e~a o~ie-l).ta~ão vai ser 
.seguid!J. . 
Vou q_e.r um, sÓ exe:mt;:llo ·á o Senadq e se cotp•P!l"eb';eti,i;lm;á que ést.a nt~i:: iha não é 
a, que sé s'eg1,1.e. . ·: .. ... ,. ·'· 

. ·, ' • ' . 11. ), 

Reonganizado a$"0l'D. o Banco do Bra~H, con.st_j.tuio~sé' :Ul'lia 'a,:dfninistraÇM 
luxuos.issima é~m um r.re.sidente-·e sete direc.toré's.: .Ai!Jê : parece o ,P.resi<lente da 
Repub'lioa C()m os seus sete miniStro~ . . 

O SR . Íru~~ M'ACHAI?D: ~ E o esta,C\o en::üssor. 

ü 'S'R. ·J?:A.uLo DE :p'F:oNTrN: - Jl,1as não é só iss.o.~ Ao. :pass.o qi.v~ o Sr. Pre· 
siàente de. Repu:blica, .('om a taxa oa:rillbiaJ ·do momeJ,l.·to e , o.om n tro'pasto que 
paga, não recebe nem a quanpa qjle Ihe ê fixada ·de lO ._cc:J.l'lltos< ·~cl;)$aes, •!uBI· 
.sri,'fler: . o -l:ienado o que: 1;\icebe a.. adt;ninistJ;aç;ã,o d:O Banco do ~a,sil? 

Cinco eontos o President ·e e ,que.tt·o cont0.a càil;a ],1m dos· sete. Jurectores. 
Não haveria naJ<ia ~'!le objectaF a .,sses vencimet~ti>.s, ~endo muito .~zo;wei!, 

Ele nã0. houve.sse um complemento .. · :o 
0 SR. lRINEU MACHADO: - As porcentagens . • . 

z 
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0 SR. PAULO DE .FRONT!N: --;- ... ill'Gl!ÍS meio •POr dento .sobre os lucro& l!-
quidos. A quaill:to vai tudo isso? Qua,nto recebeu ·cada. di;.-ectoc 'no ·semestre 
JI!!Ssa•do'! 

.Cento e dncoenta e ·sete contos cada um! ... 
O SR IRINEU MACHADO: - Druhi a necessidade das inicrativas! 
0 .SR. !PAULO DE FRONTU.i:- E SÓ em um SBmestr>e!!! 
Ora, o ·Governo a;ctu>á!l; o fPres>i:d.ente da RJepubHca talvez não saiba dessa.>J 

minucias, talvBz não saiba o que todo o mundo. ·na rua d,;. , .Alfandega. co-
nhece. 'Si souheese, S. ·EX. se Bsp,~ntaria á vista das importancia~ que sã;o 
pa;ga.s . 

. se eHas foss•em da,das ao ·iPresh'Lente, de quem se e:x5ge o maximo BS!I'·orço, 
I I · . 

a quem se o~riga a deixar uma bella situaçâJo '<poliUca B G~Jbandonar os seus 
negoci'os :particulares, 1ná. Mas, que, j;LJ:ém delle, se dê a -dada um dos sete 

'directores, em um semestre; -cento e c1ncoenta e sete contos, se nãv •é um 
esbanjrumentó, não sei o ·ttue. seja esbandar . 

. O SR. lRINEU rMACHADO: - •Soeis .vezes mais do que ganha o .if>residente da 
Republica . 

O .SR. PAULo DE :FRONTIN: .,.-- Devo aind·a accres·centar que ·essa com•mis-
são foi· dada sobre: os Juwos Hquidos e não é tmp•oss·rvBl ·que uma .parte dBSses 
lucros .Jiquid·os ainda tenha que ser lança;éLa a lucros ·e perdas, se não tiver 
havido muito · •cutdG~Jdo, •porque ·pó:dem .sobrevh· fallen cias de firma.s jutgadas 
·de .primeira ordem, da,n!do ao .Banco .prejuízos, -domo os ·que jlá rt:ev·e em 1921, 
de mo<lo que taes 1uctios não 'corresponderã;o â rOOJlsidrude. ·Se as· poocenta;gens 
tivessem ,gi.do d!stribu~1.as sobre os d1:viãendos, s~a mais lagi.oo, mas, ainda 
assim, a perce·ntagem seria >Õe n!Íl ·contos, .porque os dividBndos foram de 20 
mil contos, ca;bendo a. .cada dir.ector 125 •Contos, o que ainda é mais do· que. o 
que recebe, annualllnente, co Sr. !PresiJdente ·<'f:a' iRiepubHca. 

São estas as razões que, Ji;grudas ã situação do ·estado de sitio na CaJpital 
ida Repuhlica, ~ .innervençã0 n:o .Estado do ·ruo, :que lfelizmBnte :vai ter solução 
agora, aos te•legramma;!i ten!denciosos, passa:dos pa-ra a ·Eur~pa e para os Es·- . 
lados Un1dos sobre ~ Hivoluçã:o no RiJo Grande do Sul, • determinam uma 
atmosp.her a· onde não ha um ·só' ~Bl:e·mento cde con!flança. 

E para terminar, ·direi ·que não E);3toli com os ·dc!uios cOr dB rosa do meu 
IllustrB collega, mas, sem >estar ·com -os 'Oculos 'P\I'etos. de alguns, rucho q ue é 
neces.sari·o ,provideooiar e p.rovidenciRr com u:rgeh cia. (MWit.o bem; .muito 
bem; c. oraaor, é owmi[Wilmentaao ... ; 

O Sr. lrineu ,Machado·(*) - ·S'r .. P rBshlent e, .GI!Chando-sB a hora adian-
tada e o 'Sena;do fatlgado, muito pouco direi, r-e:servando !para tratar do as-
sumpto mais amplamente na sesSão de amanhã. 

A sessão de hoje dBmonstra •d'e modo ,evi>de'n:t-e o -bi.conveniente da prolon-
gação do estado de ·sitio, Qnde a ·CBnsura vae prohibindo ã 1imp rensa de 

(* ) Não f-oi revisto •.pelo orador. 
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tratar de tudo quanto se refere ás ·forças .d't' ·~erra e mM·;· bem como á pol•cia 
militar;. aos &contecime'ltos de Julho, , ã,s finanças, :-á valorisação 'do café. 1l!l 

Ba'nco. é'.e Emissão ao B>"Lnco do. Br.asil ao carr~bio, á .dispensa de Opt'rarlos 
brasileiq·os do Lloyd B1"asileiro, á p-e~oa do Sr. Epitaci•o "idem" , -e de mn 
modo geral, .de qualquec·" a..s~umpto que possa oo.usa.r alarmé á,.soéieaade. 

Vou ler, para desde já communicar ã, nação, o docume.nto que prova a 
existencia db trus.t, que. f·oi realizado na cidade de Can;pos, no dia '7 do mez 
pa..ssa·d!o, ,cujo texto de accôrdo vem publicado .·no . bol-etirr.- commercial do 
i'l\1onUO>i· Mercantil", ·de S.-de Agosto deste anno. 

A SITUAÇÃO \DO .ASSUCAR 

(Lenclo:) 

"A quasi totalidade · cõ-os usin·eiros campistas, ' reunidos honte1p., no edifi. 
qio da Associação GommE'rcial de Campos' ·d!eiiberaram o seguinte.: 

"Os abaixo assig.ria·dos, i'ndustr!aes neste· Municipio, em reunião 
na salão ela Associação Commerc'al, de!i.l:let~ara.m· · e assenta•·am as 
seguintes resoluções, .que serão reduzida.S a instrumento publico SO· 

lemne, sobre a situação do assucar: 
1°, !TOrnearem, corrno nomeado teem; uma comri:üssão para tra. 

tar de tonos os assumptos que ·se t·elaci:onern com o rr.ercad'O de as·. 
sucar, maroondo preço, publicando a.ctas e fazendo o necessario para 
a valorizaçã•o do <producto; 

2•, respoeitar-se os compromissos ant!'Jri'Ol'es, tendo cada usineiro 
decHtrádo as quantias vendid~s; 

• 3°, .fazer·em-,se des.pachos ,com designàção para serem entreguES 
nos arm!l.zen.s Brasilian Wanra'nt, dos pl'oduct'Qs que não tiverem 
sido ant'eriormente vendidos, ·wnoforrt.e relação tomada- no mo· 
menta; 

4", nãq effectuar ven{]as futuras ·sem accôrd<o ent're; a commis· 
' ·~ são e Meirelles Zamith & C., que tei'\i a seu cargo ori-entar a mes· 

ma commis.são ·quanto á posiçã-o dos mercados mundiaes; 
5", saccarem os productos s·obre a dita fir~a MeireHes Zamil.h 

& C., até 80 o/o ão valor do producto; 
6", marcar a co~issão o que deve recebe..- a firma Meirelles 

2!arnit-h & C., COIB'O remuneração do seu trabiüho; 
'7o, dal'etm á firma Meiren~· Zamith. & . C~, ·para esse effeito, a 

qualhliade de representante, na cidade d·o Rio de Jameiro; das usinas 
que necessitarem· ·esse accôrdo·; 
8°, ficar todo o movirr.ento de assucar. sob o co-ntrole da oommissão; 

9", para a oommlssão foram nomeados os S.rs. Alvaro ·Cardoso, 
Francisco Ricardo, Moraes Lamego, Francisco · Va~concel!qs e sup· 
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.plel:!tes: Julião Jorge Nógue:q::a, Palavide :MiortaTi, Attiliano Chry-
s'Ostori).çi Oliveir.a; 

10, os preÇo3 do assucar sã.o . feitos e~ C~pos. 
Preiiidiu á reunião o Dr. Attiliano Crystostqmo, que foi secre-

tariadQ pelo Dr. João :Vianna, tQmallld!o parte na reunião o Sr. Arau-
jo Franco, 'que aqui chegou pelo noct u.rno , Ao Brasil War~~t foi 
transmitido depois o ·.seguinte telegrarr.ma: 

"Us.ineirqs em reuniiio deSigna ram Arauj:o Frànco,_ tratar nego-
_cios seus com 'esse co;mp&.nhia." Saudações - Attiliano Ohrysostomo 
de Óliveira. A U:c:ião Ãgricola; ,r epresenta da pelo~ Drs. Alberto La" 
meg.o e Fecreira Filho, esteve presente á reunião, acceitando o _alvi-
tr-e tomado. Reina grande agitação e enthusiasmo -nos centros assu-
careiros campisfa;s peÍa solução dad•a ao' caso da defesa do assucar." 

Nese accôrdo, ,a,inda se ,pro11ibiu a: venda do assucar allé o dia 8 do mez 
proximo vindouvo. 

Esse docurr.ento é da maxi~a importancia .. 
Aprovei to o ensejo de estar na tribuna para -~izer a V. Ex., Sr. Pre-

sidente, •que o mel.! 'p·-rotesto f·e'ito numa das primeiras sessões do mez de. 
Maio d<;ste anno, sob.re :a or.ganiza.ção da caixa ' àe .. pensões do peesoal da 
FstraJda •dle Ferr.o Leopoldina teve o ·seu etf.eito .. 

A, el~liçã? , que ia. ser r _ealizada por ,um deter.mi'nado modo, foi ·adi.ada 
pela directoria, que pretende fazel-a no proximo domingo, de um modo frau-
dulento, onde a s].naocidade do voto falj:e COllliPletamente, ond o· dirito do 
pessqa.I s:ã:J~ prejudicado pe11~ interv·enção i'nd:ebita· do superintendênte i·n-
g!ez daquella co:inlpanhia. 

Lerei, ama;~hã . ~o Sena.do, documentos interessantes sobre o assumpto. 
Commentarei ' longamente a qu~tão, a:firn de que o paiz tenha sciencia ,do 
modo por que os trabalhadores nacionaes são trata;dos · no Brasil, onde a 
censura· prohibe que os j<C.>rnaes. divulguem a noticia da dispensa. de operru:ios 
bms,ileiros do Lloyd, pam serem substituidos por operarios all~.ães,. manda-
dos buscar expressarp-ente pà.rà

1 
esse firri. 

Nu~ :estado d!e -sito em que até as companhi,as_ inglezas se valeJD., da 
mordaça: par a intervir em 'assumptos, que dizem respeito ás , garantias qa · 
invalidez dos seus operarios .e funccionarios, fraudando a, COJD.posição da -res-
pectiva a ·drr.inistração da caixa de pe'nSôes e aposentadorias, antes d~ .. effe-
~tuada a -. assembléa do prox!rno ·domingo, ,des·ej-o que fi_qu~ ,cqnsignado o: meu 
.Protesto a,qui ·teito·-de que não se silencie. sobl,'e o meD.ospreso aos direi~os 

dos trab_alh~ores nac~onae.s e afim -die que o Sr .. ~residente ~a RepuhUca. 
-possa ainda fnter:vir ,_. pondo cobro Ja esse -aliuso, para · q)le o. conselho na-
·cional de trabalhado;res l'e manifeste, quando forem s;ubm,~ttidos ao se~ es-
tudo as ·necessarias r.ecusas. 

Peçó a y .. El:ll: .• me tnscreva na hora ,da · sessão do ·~:x,p~'(J_í'e~te •de a~
.n•l;tã,, par. a re~poJ;l•dE\r, na _parte ,,qu_ e _i;ne. tOjl~ .ãs b~iiha~te~ consfd~r~Í;ões que 

1/' 
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o Sr. .Sepa.doi· Sarr:paio Corrêa, meu eminente. aíillgo e ·mustre' collega de 
.representação e dizer·;alguma cousa sobre a. actua:l sftuàçãQ. ào 'cambio, que 
resulta das emissões, {13, fitlta de 'ga'rálnüa;s, :d!a:s con'(liÇões de ··iD,tranquillida-
de, de temor, de 'd.e-sC:ah':bt.rtÇa, déter!J1iliadà, peib, ~stàdo àe sitio, f,acto.J:. mora]. 
·de tmme:ns.a 'ís\-'àviála:ae, 'àe ihfi\.iéJ1cia dáci'sNa. rio caso. 

'(.Müúo be?n; inu~to béni). 

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO 

O Sr. Paulo de ;Frontin: - Sr. IPre~i~e~te, como ·a9aba: perfeitamente 
de dlzer o -ri1 eu honraJ.o amigo, ·senador pelo Estado dto ,Rio, Rcnna ,Locusta 
.est; só ·um desejo tenho em .beneficio do nosso paiz; ·ê que as observações 
que eu lfiz e que determinaram a;s declarações do meu prezado e eminentB 
amig>;) Senador .'pelo Distcicto Federal, p,oss~in se confirmar na pratica. 

Q.uanto 'á · deélaração do Hlust:re rep!f,esimtante ·do 'Estaoo 'de Minas Qj). 

\;aes, que ê de ordem ·:política, devo dizer a S. 'Ex. qu~ estou acostumado, 
desâ:e o tempo àa Mo~ar~hia, a seguir uina doutr'ina: q~andto o Diario Otfi· 
ciaL a.eclacava que o mlJ;lste~·i,o gozava da absoluta copfiança dF R. M. o 
J:.mi:ler·ador, todo -o ·puO.ltco :·sàbia. quâr. era a co;lsequencia dessa declamção; 
mé'z'es:, 'sema.nâs, 'senão 'dlas depói~ o mlnisteri~ era· substituidó. 

··o ~- !R:iNEU ·J\11Aç:é'Aóo: - ReqUíescM. 
O s.'R. :P..i.J;mb DE FFio'NTiN: ·.:..... S. ·Ex. o illustre representante· do Estaoo 

de Mmas Geraes me permíttirà qut eu não entre nesta ·parte; eJla não me 
inté:l-'essa. Não sou adversarío nem . pertenç'o ao · partido. q'u~ s.ustenta, póde• 
'se dizé!r, qúasi incól'ülieümalmente, <> Govérn~, çomo nos ·:Ptob~emas da lei 
"da üil.prens·a, do Estàdo ''do Rio e .do siti<> . 

':Hmiül'in Ií"oc\i.}ei 'traz€.r'.'a '·questã:o ao con'he'cimento 'êio Sena'do, solicitan-
'~o . ·a ·'~ttEin'çio de rs. :In:t., o iSr .. Pr'esidente da ·Republi'ca, ~rh ·cuja coi:npeten-
cia, como adm!~istrador que iio! do 'Esilid'o de Miha9 'Geraes,·- eonfio; tenho . . 
a c~rteZa. de <i.\'ie ··quan'Cfo S . .-Ex. estiver çleVitla:íiúmte inf&màdo, -,sai!l.el"á pro· 

'·êeder cómo deVe, ' tãb esquecendo ·a forin'Ula "q'ti"e !(;'Ji'un'êíei ' ficmte'm, riem tam· 
'l:Jém 'a fór'illúra do. · :Miarêclí.M FJ'oriiú1o ' P~i:x'ó'fo: "confiâr·, ·rl>esconfiando 
OO'irlpl-e". 

G ':ffif..ü ÚJ'ustre 'M'rt.fgó, :Cujo. 'nome I'i'eÇo ·feilia 'pàra 'citar, 'Sr. Senador 
:Sampa io Co'rft!a, 'deCllWDU '4'iie riã:o . se fez \i~o 'das emiSSões ~para: nenhum 

.. do~ fins a que me"refhi: ''aeYpézil:s ordi'b.arias, J')ag-âilien tos · <le j~1i-'ós ·de a:po· 
Úces, auxi!ío ·'â ,.vaJotizaÇão '(i:ós prbd\ictôs .'naCionaes, e- 'que nenhciría 'dessas 
círcurnstancÚts :P6ae ·~tér inhúiao parÍ\, qÜe Se 'désse O 'pàrli'é() '1que IÍÍ'ôntem OC· 

correu na nossa praça, nem a .rwpida baixa .da ;"táh ·da:in'btal. 
iPártÍda rio ·:q'ue sou do •bàD:C'ó de ·emiSsão. rião '!né • ·p~rêdia que ·li.'·súa exe-

<:uÇã.o estava semlo telta '!<> aecbrdG -Com OS lÍI.t'ultó~ 'iilifrà 'que t6i cr.eadG 
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e que esten~·Jc()nvemenie ê qu& ,p~dena r.e.r deter1ninadd essa subita. baixa 
cambial. V. E)x .. Sr. Pres,id(l!Jt_e. c9P.l;t!)ce melhor do. q'l(.' mD;itos_ S~nt:do- , 
t·es o que_ s~ .P:j.!3S.\lU .CC!ffi ·"\., cre![~fup UIJ Banqo <1:0? E;s;ta,dos. Un,idos do .Br~,il 
no Gove.rn.9, P,rov,lspr~?. ~ co!ll os outtjos ·d(l ·emissão, c~)}li(l_ce igualme.n,te os 
desa.str.e& que -1)ro,vi§';t:al11, defi\l,lifl, e1lli§.flÕ~s, a neç:essWp-d,e qu~ houve d~ se-
ren]. encámpafl.aJl, rie.Jq Gp~~r.no -~, ,qfl, ~'ans~.o.rmF !l.qvçu:n,en,ü~ em pa,pel ito G,o7 
-mno aquillo qile df3'v.'~ia ~E\lõ d~c:tuel~es 11!1-ncq~ de emi!l~ã,o.-

0 , qu~ Çl~§e.jo é ~iiq yt;r, r,.~r~Hzi~p. es~.e e;rro, dapdç dest,inq dif!ere:nte a 
emiss,Õ~.> q)le, S,(Í q;\'jver.~?,'trí S\'lcl! feitfl:~ :qar:à, f,i~s pr,O~lJ>C\iVOE\, IJ~~~ O d~s_SIJ,•vlOj: 
vimento do I:\OStlQ, paiz, Pfl.!;f!,, o. au:x;ilio ~ lf7;-:-our,?,-,: nó inicto, de colJlei~·~' q:Uf!-r;t· 
<fo o JaViÍ'aào,r .não dJSpÕe 'elos recursos preCISOS ~::1,ra. if!S.O "f, Se· VÊ)._ Ob~i~_a,do 
a recorrer i .,aqs ;· º~;nco!õ- ou ao.~ co~pron:psl'of' e estes aos bancos. 

o :S!l. BUENo 'n:m PArvA: ~ O que' .se tem feito é iss-o mesmo, o. ·que V. Ex. 
acaba de eX!P{!~ ·-

0 SR. íPAULb DE ' FROJ>"TIN: - o niustre !Senador pelo Estado de Minas 
Geraes conti.r~ que' é -is,to gue tem sido feito. 

Apenas farei uma -obs<;lrv-ação. Em Ca,m;pos a;l:'! necessidades de dinhei.r;:> 
~íb anteríores a Junho; Et' colheita começa por S. ·Joãó. Estamos no mez 
de Agosto; não é', portanto, o mo!!lento em que o. fazendeil:o e o usineit:·O 
necessitam de récm:&os: os recursos são necessarios exactamente quando elle 
planta, em Março, par·a",a co'.heita. do anno segu·mte, ponque, nes~ data, 
quasi sempre,. elles não têm ·mais · gepero . a venda·, sacca:s de assucar a re-
metter para os mercadq!! consmnidore's . .4g.o-ra t'êm ·a. producção e, .portanto, 
a poossibilidade de warranta~-a, têm a possibilidade de obter dos commissa-
t•ios aileantamehtos sobre a safra .que já é conhecida-. São, portanto, elemen-
tos que most~am qiie •não é o momento opportuno' àa,s -emissões para esse ~l,m. 

O l::iR •. SAMPAOO ConR:tllA: .,-. A informação· G[Ue tenho ·é de que não ha. 
operações reÍtas . em beneficio de 'negociinres que :tehh:ij.m intéresse na alta. 
do a.ssucar. . , . -, ' . , . 

0 SR. PA_ULO DE FRONT);N: 

com o assucar. 
Em relaÇão. ao caifé,, dá-se o meiimo que 

•Sabemos q-ue, nos ··Estados do Ril() e ite Minas, em gerai, a safra começ!l. 
2m Maio e Juriho: em ,s. ·paul~- é, u~ 'POU~(l mais tardia, e em :j-lgb.mas r~:
giões começa ~II)..es;rpo em A!<o~to. Está: Óm:tan_to. o café n:)- II).e~ma situação 
<lo a~sucár. Assim, o prob1ema 'J;l'O~i,a s.er r~sq~viÇ!o por uma fó~m~ em c;tue 
o eleme;r;ttQ. _dl(n;rünante· !)_ãç, f-osseiJ,l al\l promi!l.SO~i-as de <:~;u,as. ~irma.s, mas' a 
warrantagem do producto; cw;n a. Çle.vi,da re~>alya. ,contJ;a t;J.lfal·t;!u~i- J;>;;ix,~ fu7 ' 

tura. do mesmo productp. :Portanto, a .p.rm;nisso_:r.ia. que. ('\ um grande mal, o 
desconto de e.~feitos commel'CJ~s, que ê t~;bem o-ns~~ àas -e~is~ões não 

\ ' \ . ' ' ' ~ ·' . ',. . ) 

estão completam:ente tolhidos. · 1 · · 
O SR SAMJ:>AIO CoRililA· -V.---Ex, te;m inteira. razão, nas suas obse~va

~ões gel!'aeli, mas n,if~, em ~elaçào a fôrma po~ que ~stã sendo exe:cuta\f..a. e 
com a !ncin'eriu;;ão que vae ser feita. 
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0 ISR. PAULO DE. FRoNTIN; - A mcmeràçà,Q ê h!Storia. :a.nugâ, [1~~0) e eu 
~st.ou tratando de histeria ct1ntemporanea. (,Riso ) A l).iirtO.ria antiga.·não era 

. /. . . . . 
(JUeiinai" 2!!7 mil co1,1tos de; réis, mas 400 mH contos, que é . ·a; qu~ntia que tt-
gur.a. no ',balanço de 31 de Ju~ho do BartcÓ .. do· BrasiL 'N'ão .. ha du~idli>em que 
se qu~1manao 297 m~i cohws · Í:l:!i réis já· tereJílO& , queimado um,., parte bem 
impdrtante d;o to):<Ll a ser mcmera,a~, e J.Sso sô, i:rierece louvores . . Ma.S não ~ 
a esse pomo que rhe refiro; nato aa eri:lissã0 p·elo novo· banco, e .a. emis~à() 
do novo ~anco .na:da tem com . . a dos 400 mri. contos. Pelo· ·o;:t![anço :de . 3·1 de 
Julho. se vertnoa •que a nova emi~são já está em 40 :.:li{u· ·contos. Mas tenhi:> 
infomnaçào, para mim ffd€dJgna. de; qu,é' a enuSSàC'> nO ·m~z· 'CBt>~nte, de 
Agosto, exced·.,. essa qud..IltJq,. 

'Essa infm:mação diz que 'a. nota de.· um con~· de 1:éi11 ·~uinero 1 59. 3•16 jâ. 

está emitt!da .. .. 
o Sn . . lRÍli/EU MACHADO.: ~ Fàna-st em ·'lu e r,aJi:to,",' in!l qori~os. 
O •SR. .SAMPAIO CoRR:ibA: E' exacto que a: <eirlissão: ê superior .a 40 m!i. 

contos, nest~::. ·data. 

O: SR . PAULo DE F'IÍ:.oNTIN: . - , .. fóra .as nota.& de ;iOO$ qile chegàram h~ 
pwco~ . cllas :·e que !'oram· ães·pacl;!adas. i:tmnediatament~, ·pass.and·o pelos a.rma-

, ' . ' '· . ·· . . . . . . . · 
zeus !lo Cães do Port0 pu_ra serem logo .al!l~igÚ~da.s. Esto~, ·~~t~~t'o, a.o par 
doll fa~tos. 

0 SR. SAM,PAio _ÇoitiuilA: - Não.·contest0 . 

O SR. PAULo DE FR_oNTIN; -.., O_ mecan!srrio nu Bapco, na minha opimac, 
par-a. oesenvolver c pa.iz, .Podia. se,. forniJC:e;:- ás :ndustrias ·que delles necllll· 
s'itassem · ou os procurassem, os ;~cu~sos, estena.e.nào es:>e auxilio á agricul-
tura E;·.i 'pecuaria. ]'>ar.ece-m6 .que, no momento; só isso::quasi , exclusivamen-
te ,:>e deveria fazer. 1 

()ra, ·cmrió ffiOS~ei h ÇL po).i. ç;·o,:·, não é· a . occasião opport~~ra essef 
l"SCUI"SOS. ~ ~->. I, .... . 

o: momen,t.o é de wa?·rantagevt, e foi ' exactanient_e 'nesse : senti~o ·que cha-
Ir~e! a att()nçãr~ d'.; Sén.a(io e solicitei a: do Sr , l;'rE:sldente da Re];iuh~·ica, 

Mas devo dizer .mws - p érmit.ta -me a expressão 1o .meu: illustre· comp<,-
··' . \. . ., . . · .. · .. 

nheiro d\>. banc.ada· - os oculós côor~de-ros:a do meu eminente ·collega .. : 

o · SR . SAM·PAio CoRRl1lA: - . P erdão; .não sã:o cõt-de-:rosa. J v ,. Ex. não· 
tem razão; a minha visão está muito bem ajust<Lda. 

·o SR. ·PAULO DE FRoNTiw -; · . .. ' quanto á!< emissões do .Banc_:ó do Brasfi; 
permittem .a· S. Ex. a,char que tuàó .va.! •.perfeitamlinte·. 

O SK . SAMi?Af" ConR&A · - Disso estO\? -cbl!-ve:ncido. 

6 SR. PAULo DE FRoNTIJ\1' ·- Terei muita satisfa çãc en: que isto se rea-
lize, mas nãó estou' c.om essa. absoluta segurança,. t·azão· por ·que, exactamen-
te. 'chariJ.ei a attenção do Sr. P~esidente da R epl)blica, em qUem; co.mo disse, 
·~Onfió, porque tem . todo~ OI' reguisit~:;; de> um ·habil e compete nte admini~· 
trador . ~ão estamos . na situaçãQ do governo P.assadb, em qu~o o Pr~sictenw 



~· 855-... 
da Re-publica declarava que não entendia de fmanças,_ e, portanto, nenhuma 
responsabilidade tinha nos ocros qu.; cammetUa o seu Ministro da Fazenda., 

O SR. IRINEJU ·MACHADo: - EHe nem sa:bia ond€ estava o dinheiro. (Hi-

laridaãe. ) 
0 SR. PAULO DE _FRONTIN: - Mias agora o Sr. Presidente da Repub!ica, 

que foi Secretario das Finanças do Estado de Minas, e mais tarde seu Pre-
sidente, conhece o a ssumpto. ·tend·o. 'poctanto, elementos para emittir opinião 
pessoal e propria. F'loi por isso que ·appellei para S. Ex. 

o SR. BUENO DEl PAiv~: - ~ elle muito agradéce a V. Ex. este juizo . 
o SR. PAULo DEl FRONTIN: - Devo ainda ac~rescentar que essa situação •. 

traduzida pela taxa cambia;!. tão boa aos olhos do meu prezado a.m.igo, re-
presentante . do Districto Federa! nesta Casa, ê encar~da de modo exàc~, 
mente contrario pel·os entendidos. 

Depois do ·banquete offerecido ' ao Exmo. St·. Presidente do Banco do 
Brasil, foi que se deu ·a degringolada. (RiSo.) 

Agora S. Ex .. o m€u 'honrado collega. vai me permittir que leia, ·do die:-
curso pronunciado pelo Presidente /lo Banco do Brasil, aS seguinte palavras.; 

"Do conjunto de opel!'ações que um banqueiro competent.e sugge-
re, incentiva e dirige, resultam diaria:mente para o progresso do paiz 
em que actua, bendi cios incalcula v eis. " 

Ora, os entendidoS no assumpto não gostaram nem podiam ap,plaudir . . 
· esse regimen de inicia tivas, quando estamos ain(!a. pagan-do as consequencias 

das iniciativas do governQ passado. E' exactamente esse o ponto que con-
tribuio como elemento moral. 

Ainda mais. No mesmo discurso disse .S. Ex. : 

"Mesmo por·que é errone? e vulgar o preconceito de se attri-
buir a baixa. do nosso cambio a premeditados e maleflcos propositos 
dos banco;> extrangeiros que .funcciona m no nosso paiz. Analysemos 
os factos . Todos se Jemoca.m de ·que,. em 1919·, desfructámos taxas 
cambiaes que ascenderam a 18 : 7\16 por mll rêis." 

Ora, ninguem que · está ao par dos aconteciment os canibiaes do :~Jaiz pó de 
attribuir ao que S. Ex. attribue , essa a:lta de cambio de Út19 e princípios. 
de 1920 . 

O Sr. Presidente do Banco do Brasil faz ?- -:!sse respeito a •seguintt per-
gunta, á qual respondeu ; 

• "Ao que se deveu .essa situaÇão? 
E' facil recordal-o: - E:1rportaçã0 1: 130.085 .. 000 , · !mpoort~~ão 

:E 78.177 . 000. n 
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Não ha tal. Absolutamente não. foi isst> que contribuio para essa Situa-
ção. A situação resultou da depreciação da moada ingleza, e mads naila. 

g• coino se fossemos compal'ar ·hoJio os resultado!' da. nossa situação coiit 
os marcos allemães. A ·taxa não seda de mareo a 750 réis ao cambio de 16; 
mas com o cambio a 5, quand·o o marco poderia valer aqui 2$500, consegue-
se coin essa quantia aJàquirir talvez u~ milhão de marcos. 

Portanto, vê-~e que nã.o ê p.ossivel, em um problema dessa na tureza, 
servir-nos de uma unidade que não tem valor fixo e deterrnmado. 

Nossas estatísticas têm um grand·e erro, qual o de suppôr sempr~ a 
libra com om·o. quàndo já foi, mae agora é lib1·a papel . 

. Os computas das estatísti-cas commerc!aes clâo o va!:oc da libPa papel 
pelo vale ou'ro. ' .. Para provar isso, vou ier a.o Senado os \ seguintes {lados, positivos. 

Em 191.3, tínhamos ~ Caixa de Conversá~, e a média d~ caiU.Jl'io. era 
q1,1asl de 16 d. 

Eis aqui os dados l'elativos á osdllação carpbial de 19;1.3 a . 191&. 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

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

·······-····-······ .. ··········.· 
. ...... ····.·-········;· .. .. : .... 
....... ........ .. .. ... . .. ..... 
................ . ... ... .. .... ... 
••• o •••••••• ? o ..... ~· •• ' ' • •••••• 

1-5,-61/64 
14-21/,32 
12-2•9/64 
11-15/!16 
12-45/64 
1l:-571•64 

3$109 15-29/3! 
3$4'17 14-:?.9132 
4$054 12· 3/16 
4$254 11- 6/~ 

3~9n 12- 3/8 
3$947 1 2 -17/3~ 

. \ 
Dul'ante a guerra, o camb~o· osp!llo!ll, portanto, entre ~l-5/8 e o maximo 

de 12-17/,32. Um pouco maJs de 112-1/2. Um,a média sÚperior a 12 d. A mé-
dia 1para O· d·ollar foi de 4$000. . 

Pois bem, em 19L19, terminà da a guerra moJifilcaram-se ·arl co·ndi~;õe~ da 
nossa exportaçã·o, sUJbstituin.do-se o comprailor p'lrti·cu1ar aos Goveocnos, que 
coinpravam sein olhar o preço por que t1noha'ITl necess-idade de adquirir ra-
pidamente o producto para rui necessidaKl·es dos exerci tos. Assim, pois, 
tivemos: 

.Anno Mez Libra papel Dollars Libra ouro. 

1919 J a nelro ..... .. .. ·· ···· .. . . 12-61/<64 3$927 12-19/32 
1919 Fevereiro ...... . .. ..... .. 13- 1;132 3$887 

> 
12-23/32 

1919 Março ········ ...... ..... 13- 1/8 3$908 12-21/32 
1919• Abril ....... ...... ....... 13-29/164 3$·861 12- 3/Hi 
1919 Ma io .. ··· · ·· . .. . . . .. . . . . .. 14- 5/16 3$632 13-39/64 
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' Em Maio, eu era Prefeito do Distrícto Federal e fiz um emprestimo de 

1o milhõ'ee de dollars , .Aipr~·ei:tC' a opportuni<dade para r€d;erir um: fact:JO. 
Apezar dos documentos .offimaes, na outra Ca!Ilara declarou-se. que e,u fiz 

0 emprestimo a juros· de 8 e ty.po ?2. Pelos documentJoe e canwartos publi· 
cados, porém, verifica-se que os juros foraan de 6 e o t;ipo de 87. E' muifo 
boa v.ontade para. alterar a verdade. 

l"., 
Libra ouro .Anno Mez Libra:{JapeZ DoHan 

1919 J11nho ············,· ······ 14- 3/8 3$642 13-19/6·2 

1919 JÍ.llho ········ ·············· 14-13/!32 3$786 13- 1/6 

1919 Agosto o • •••••••• . ••• :·: •• o • •• 14- 3/16 ~$975 12- 7/ 16 

1919 Setembro • • ••• o • o • • ~ ••••• o 14-23/64 3$984 12-13i 33 

1919 Outubro ················· 14-37 /1&4 3$943 1<2-17 /32 

Em N>oyembro, houve outro emprestimo, que veio influir, o de Santa 
Ca tharin&.. 

Anna Libra·'f!apel DoUars Libra ouro 

191~ Dezemb'ro 17-33/64 3$1629 13- 5/8 

A média geral ,do amJO foi de 3$816. Nesse ·momento, a deprecia ção da 
moeda ingleza ·se t~rnou notavel. Tivemos; ·em. Novembl'o, a taxa cambial 
lngleza a 16-5/16·; em Dezembro, 1'7-33;,64 . .A. taxa correspondda apenas ·a 
13-41/64 e a 13·-·5, '8. Yê-se, p>or~anto, como incfluio ·f!Jara a taxa a deprecia-
ção da. moeda ingleza.".Ain,da mais : o nosso maximo de taxa cambial foi , 
em f,evereiro de 1920, attingindo, nesse ~ez, a 18'-13/ 64 . Note-se que essa 
elevação não foi em 1919, mas em: 1920. A taxa elevou-se a 18-17 / 6·4 a 19 
üa Fe1•ereiro éte. 1920,. maximo attingid>o em l~bra papel ; na mesma data o 
1ollar estava, porém, a 3$900, o que cones.pon dia á taxa ·àie 12-21/ 32, ouro . 
A taxa. ascende11 a mais de 18 , pqrém o valor do dollar f oi de. 3$961. .Isso 
{jUer dizer que >o 'cambio. real ouro era de 1<2-15/3-2. 

Nestaa c'onaições, .vê-se que a situação geral d-o cambio íoi em pouco 
inf!uenc!ada pela do excesso ·de nossa exportação sobre a importação . . E ' 
muito r azoavel que esse f a cto se dê; p orque, como tiv e -occasião, o a nno 
passado, de expender em varias considerações dura nte oito ho.r a s, a tax'L 
l'ambial depende do ettuÍlibrio entre a somma da s remessa s de um paiz para. 
~utros, por:ta n'to entr e a somma dos pagameritq,; a fazer n>o extrangeiro e .<L 
~omma dos .rec . .,bimimtos do extrangeiro. 

Não é só o elemento. - balança commercial - que in t ervem para a f : .. 
;.;ação da t f!. xa cambial, mas oukos, qualquer (]Ue seja a sua natureza. 
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O SP.. IRIN.ElU MACHADO; A balança econoi:nica envolve tudo. 
o Sa. PAULo DEl FRO·NTI:N: - Isso demonstra •. porta,nto, .qu~ .ti~emos ern 

' .. , ' . 
F-.;·,E-reiro .a libra .j:!apel a 1'8-3/64; qtiapdo, em Hbt·a~ o~ro, que ê a taxa que 
regula ·devíamos ter apenas 12-15/32 ou a:pproxfmadaniente 1~·1Í2. dinheiros.' 
!Á. sittiàção .continuou ·soffrivel até o mez de Junho .. 

As taxas foll'am successirvamente passando pa-ra 3$801, 3$808, 3$8&9, nos 
meze8 de Março, Abril e Maio e, em Junho pula .. am para 4$023. Dahi por 
diante; apezar dos empresÜmo~ oum feitos que!· pela !Murudpaiidade, quer 
pelo Governo, ' o cambio ;E-oi ·stiocessivamente se elevando, maritendo-s~ ora 
em t011.·no de sete mil e· tl,nto, ora e:m torno cie· oito mil e tanto; e attingio, 
em Julho de 1921, a 9$82ll. 

Esta era a .situaçãó. Vê-sé, por:tanto, que a expliciação dada em seu 
discut"so pe1o eminente P1·esidente . do B.a~.~o do· Brn.sil não <:oi-responde, de 
facto, aos elementos determinantes da taxa.\cambial. ·ora, est<~.. droumstan-
cia influe. 

V. Ex .. sabe, Sr. Pceside.nte, que uma das causas que produzem grande 
''ili1p1'essão no .cambio ê a questão da eoonomia. Q~and-o .a sttuação chega a 

em que estamos, a drcumstancia ê Ide .attender. Nã.o ha duvida que certas 
eoortomias não ·poderri· ser, f•ei:tas ·pot"que ·a situação se aggrava na posiçãs de 
muitos, oomo no funccionalismo, no operar1aJdo, _&tc. 

O ·sa. SAMPAio OoRR:fllA: - . Não é, .pois, a situaç.\í;o 

0 \SR. PAULO DEl Fko.NTIN: -- A economia não póde ser feita em .relaçãO 
a meü·eadoria·s necessarias, que compremos no extrangeiro e custam mais 
caro. Mas tudo ~qua.nto fôr posS'ivel d·eve ser f>CO·no-mizitdo: assim, o não 
preenchimento de cargos, a não creaçfuo de !'<?,partições, a suppressão. de va· 
gas que se derem quand,o não houver <hleritos a.dqukidos a · attender. São 
medidas d.e grande valor.,. 

O 'SR. SAMPAio Co-RR:fllÀ: - D.e:viam s~er obri.gatorias . 
O SR. PAULo DE FRIDNTIN: _:_ ... para ·o equilibri·o orçamentar)o. Ot'a, 

compre.hende-se que, para que isso se dê,. é necessario .. que os factos impres-
sionem a opinião publica e se tenha a ·oet"teza. de qu·e essa orientação 'l'ai 
ser . seguida. 

Vou dar um só exe1nplo ao Senado e se oomprehen<deré. que esta mar· 
cha não ê a que se segue . 

. Reqrganizado agora o Banco do Brasil, constituio-se .uma ·administração 
luxuosissima oom ·um , presidente e sete ·directores. ·Até pa.·ece o P_residente 
da Republica com os seus ·S~te minish,os. -

0 SR. IRINEJU 1MACHADO : - E o estaJdo emissor. 
0 .SR. PAULO DE FRONTIN: :.:____ Mas ~ão ê só isso. Ao ·passo/ que O Se. Pre-

sidente da RepubHCfl, c'om a taxa cambial do momento e eom o imposto que 
paga, .não recebe . nem . a quantia que lhe o§ fixada de 10· contos mensaBil, 
quer saber. o 1Senado o que recebe a administr.ação do Banco .do Bt:asil? 
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Cincq 'contos o pre'síde!it'é e, quatro contos cada um dos sete directores. 
rão haveria; mina quê objectar a esses, ,vencimentos, sendo muito n:tzoreveis, 

se não houv€)Sse ,um complemento ... 
O SR. IRI~U MAcHADÔ: - - As percentagens ..• 
O SR . PA]JLÓ DFJ FRoNTIN·: - . .. mais meio por cento sobre os luc,ros 

Jiquidos : A.; q'll~nto ·vai : ttido isso? Quanto recebeu cada director no semes· 
tre passaxlo? • 

Cento c ci!).coenta e:- sete contob ·cada um! ... 
O SR: lRrNÉlu MACHADO: - Da,hi a neéessida:de · das inLciativas! 
O SP.. PA;ULO nm FRóNTIN: - E só e~ um semestre!!! 
Ora, o GO'fet"no ~;U:tual, o Presidente da RepubHca talvez n·ão saiba dessas 

minucias, -i:afvez· ·não saliba· o que todo -o· mündo, na rua da · .M!fandeg.a, cu-
nhece. Se . :soubés.se, S .. E:lí,_._ se es<panta,ria â. vi;sta das importancias que 
síJ.O paga&"·. 

Se ellas .. fbssem dadas ao' :!;'residente, , de quem _ se exige o maximo e!i·· 
forço, a quelll se oJ?riga a deixar -uma peBa · situ !l.ção Políti-ca e abandonar 
os seus ilego_cios· .párticularés, vã. . . Mas, que; além delle, se d€ a cada um .. . . '\ 

dos sete direcyx·e~:~, em um ~mestre, ce!lto e ·cin·coenta e ~ete contos, se nãú 
ê um esbanjamentü, não sei o que seja esbamjar. 

O ISR. lRINEJU MACHADÓ: Seis vezes znais do q1.ie ganha o Presiden~e 

da J(epubli~. 

O SR. ·PAULO DE FP.ONTIN: Devo ainda accr&Scentar que essa commis-
são foi dada sobre. os lucros líquidos e não é ' impossível' que uma parte 

· ' . .. .. . 
desses lu~s Jiq;uidós ainÇla tenha que ser lanÇada a -.Jucros e p~rdas, sé não 
tivet· ha'Vld:o muito ' cuidado·, porque podem . ~obrevir fallencias de firmas jul-
gada;: de :P•r imeirn ordem, dan(lo ao Ba,nco prej·u!zos , comô os qu.e jâ; teve 
em 1921, ·de .modo. que taes iucros não corresponderão ã. -realidade. & as 
percentagens tivessem· sido (!;istribuidas sobre os_ dividendos, seria mais lo-
gic~, mas; ain-d,a assim, a percentagem seria de · cem contos, . p,orque· .os di-
videndos foram '<le ·~0 mil (!OTitOS, para cada (licector, O qU€ ainõa é mais dO 
que o- que i:-e~e]:)e, annualrrteJ:~te, o Sr. Presidente da Republica . · 

•São estas as _razÕes que, l~gadas á situação de e~tooo de sitio na Ca-
pital -da Republica, â. intérve-nção 'no Estado do' Rio,, que f elizmente va-i ter 
oo!ução -agora, ·aos telegrammas tendenciosos, passaõos -para .a Eur.opa . e 
par._ os Estados ürrido, sobre a rev:cnução nc. .R.ic. <kande _do Sul, determi-
nam uma atm os.phera onde não .'·ha' um só elemento de confiança .. 

E para terminar., dir-ei que não -esilou com os oculos_ côr. de rosa do 
meu iU:.ustre collega:, mas, se-ri1 estar· com os oc1üos pretos de alg~n~. acho 
que ê necessário pe:-o~idenciar e pto->"iden_c·iar : -c~m urgencia . (Mui to bern, 
!n1lito bem;· o !i,·a'd,fY!· é c·wrnp·rim.e-ntado., 
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SF.JSS\ÃO DE 25 DE. Alf0ST0 

O Sr. Barbosa Lima: (*) (movilmento: gr:mJJc d.e a,tt{3nçã,o,, --, Sr. Pre-
sidente, o S•ena<'Lo, consÚtu,ido ·Pel.o nos.s:o ·l·Eigisladoi:., cc'!I),o Oa,m~lí'a revisora 
tem_, na hora pr~ntJe, <op.br,e os :;;:eJi.ll hombro;;. a IlJ,fl!TOT reSl;J 9})Saqilidajlede 
que a Ína,is eJKtgge:r;açl~ i.J;nw n.a,,çii(o P,Q<).~~ conpfl<bel: 9:,eante d?-. li! ~t.'!J(l-ç~o em que 
tmmergiu o Brasl:l, qualquer que seja o a.specto sobre o qual se .q·u!ji~~- ~ncarar 

as condiçÕeS em .que > Se ' fl'I).C O~-tra ~- nO~Sa nacLQ1na\id1J_.d;e NfL . (iB\~ca.diSBÍlllh 
hora em qu~ nos ach,amofl : 

A.o Séna<'Lo oabe, neste momen1;0, o dever de não poupa~~ €<~Qrças ;para 
dar aos nossos concidadã os. a oenteza mequivoca oo qU8 topcQs "CJ.\ll!Jntol'!. temos 
a honl'a de representar os Estados da Feder.acão Brasi-leira .nÜl;l el[l,çon>ira· 
mos honesta e s in cm;amente corr1IJenetr~dios çlos d,evere:s qu,e, a hora; presen-
te nos está a imp~r, não c" para a;]vitrar remedio:S instantf3,neos para ~tuaçlh& 
comq. ellta, que ~fl.ll).a;\-s cqnwprta.,··a:m en:L, P~.z p:enh u:;n_ do ~U-fl,do,_ was para 
'e:t:JJ~nhar as. no~fl.S Ç!!!)j.l;J;l·!l'.r:a ç_õel;i. no sentid,o . . dJe dar ao ,publico a CE)rtceza 
de que nós não nos orie~,t\IIDOI?, nesta., hora e~c~p.cianru, P!!r um cl'iterio 
exclus~vam..ente P!P'Üdafto. 

E' grato, Sr. Pl'M~dente, _ .recorda~ que, por unia feliz >C\o1nJciO,>enMf!-, passa 
hoje o anniv·ersario em que todos os brasileiros .evocam, d,q nosso .her.oico 
pasado a ~igura !incomparavei de Luiz Alves de Linía (muito bem) : e f>L· 
zendo-o, nos temos recordado, com •esta Temin>iscencia op.pqrtuna, o que de 
exoepdonal tinha ;aqueÜa grande figura, como exemplo · que. bem. pódB sw· 
apcmtáldo, na ihora presejlte; •Para todos os brasil·e'iros que .se Pl;'eoocupa.m com 
a sltJuaçãG politic"< em que imme11gi-mos. · 

E' opp.ortuno r ecor da r adnd:a - tão r a p)d!a;me.nte ·quanto (), ~o;mEil:ltü' 

par1amen'tar exige . ~ que a,queHe q~e mais t:;~,r~de 'I:~~Ji.. a. ser o d;~que çle 
C:u:~s, encarnava, na sua extraord;in_a,ri<~- P.ersor,,alida,Q,e, ,f?, ~pkito de tole· 
ranoia e de 1genevo.sid8JC1e, que tão bem cara;ot<;JriZf!, a n9!l~?.,~ rll,ya (,'!lJMIÍto bel)l 

apOill!rJ:Os) e ê um motivo de orgujho para to(LQs os bra,&L~os . (1'/!u#o bem;) 
Era o. Caxias ·de 'S~nta L~ia \lo ·Sab,ará, o, ~~xias. dE\ lS§t -qu~, c9nvickJ,ilj). 

para mand<t,r celeb.r,ar exequias por to!'los quan,tos ~jnhp.Ím t oll).ba.iio na de: 
flesa da l!eg;aJ.i{j.ade, ·respqn<lta,, COJ;U a nobrez.a CJ.l,le tãt;J. b~ill.. ,Q ' w~aoteriZOU 
na h.istol,'ia · de,s nossas l-utas •pulitica,s , que e,Sta,va J?rompto a \lri?.SiE>,Íiir, si ni\.0 
a promover, ·exequÍ\Ul por todJQ~ quantos tLn;h\).m t()lllba.do de \];m lado e de 
outro, •<iue todQs eHes suppullihe.m ter CJi.m!t)ri<'Lo o. seu diever d.e W1'triota. 
(Muito bem I)) 

O SR. _Bl;JNJAl\UN BARRoso: - E<ra uril, ~avo en,tre os mais pra,vos , 
p SR. BARBoSA LIMA: - E)sse ambi,e.nte ue excelf!a · tolerancia B$;tá pre· 

c1sando de s·er recordado ::'a ·hora:. em 
1
que atravessamos. 

0 SR. PAULO DE F'RoNTIN: - E segui-do. , 

(*) Não ,foi revisto pelo orador. 
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.o· SR. BARBoSA LIMA: Era, ao mesmo tJEliDPO, e~sa ·figu.ra. varonil e 
bei'Ok,1. a -de quem encarnou, com ta,nta segurança, o ty,po de capaiCidade :po-
litica de · que ' .se .podem orgul'har ps brasileiros, como e~ueUe '11ue, _nos mais 
delicados momentos em {jue a integrHlade nacim18Jl v.eoile.va sobre os s<:u 
~undamentos; récondiuziu o. Maranhão e ·o Rtc. Gran-de do Sul aos sentim~motO!l 
da integridaçle nacional', como promovendo a àmnlstia, es-forçand!o-se velo es· 
4uecimtntlo âüe discordias· 'part.i·d!tria9 ~e t'raba-Ihamdo para manter cohesa. a 
nacionalidade, que ê o or.gul.ho de" toél>os" os -brasileiros. (M'U4to "bem.! Apoiaãos) 

:Srs. Senadores, nã.o ha - penso eu - um )jl'à:Si'le tro {fb,e Dia hora pl:'eoon-
te não v-iva com a alina povoada das mais dolorbsa.S appré-hensões '!'> od.á.s mais 
crueis incerteZall, á.riiinado. apena.S, pela esperança de que os .seus représen-
ahtes, de. qu·e qs s·eu·s leg\;Jadores ·se e.~evem a alltura -da missão ardila, como 
'éiitiUma óutFa, ·ae so'tO'i>or os 'problemas i>artidarios aos prcib.Jmnás éle'vada-
~rite v oliticps, e de "recordM- que O:;! problemas póli:tkos ~estão \fatSJlrriente 

terrlveill questões ecóhornica!l e financeiras que -àtnea,- · 
!)llJll fazer desabar o proprtio soalho so'l:Íre o qúttl àss~ntà.hios a:s nossas deli-

açõés pz'ecal:ias ' 
O SR. "LoPEs GoNÇALVES: - A pblitica · ~ a scl'~ncià da adm~·nistração. 

O SR. BARBoSA _LIM;A: - Sr. President~, o segundo ramo do CbrigreSdo 
acionai é convidado a dar o_ seu assent•umento ã: Oafuiara dos Deputados 
ara a;pprovar o ;projecto da pror'.oge.Ção dios .nossos tra!balihos. Verifi=dtt 
sim, que •está terminado 0· período narina! ·assignala<io pelo ' legi'SftaA'I'or cons-

ituln1e, afim de que nos desempenhassem'os dos ndss·os {1-everes 'parl-arnen-
(tares, o povo Iierg'untarú.: que fez o Congresso no sentido de .p·rdmover a pa-

ifiro.oão dos' animas? No sentido de attender á nO.ssa délicaida situação , 
nternaciona.I? No senot:i.do ode acudir ao brado de angustia q:ue sÓbe ·a.e todos 
s laJres humil-des contra a penti.rie. que ·se a.ssento•1 nos ra.res da grande 
aioria d'OS brasileiros? Contra a a:sphyxlarite Ca..re!lt.:a da vida. pela mísera-te! -de:tn:eciação da nossa moe"da? (Pa;n~sa.) 

O que foi que ·fez para: evitar que ~?e estendesse até os limites da patria 
rasileira a debacle formidavel, oriunda · da grande guerra que fez dese.p.pa-
ecer, qua-si que por . inteiro, o poder _acqu;i.sitivo d3. moeda a mlt'rtaca., da 
oe!fu: lfranceza e da propria .Ji-bra esterlina, -ol:irigadl). a curvar-se deante -

a super:oridade .das ag-uias a,merl<'.a.ne.s? .(Pausa.)-

Nós ,qúe fcimós 'duràrite a grande catastrophe mundial um dos rn:a;' t! 

ros'pems celetro1s do vel'ho. continente; nós que tl>venlC>s enoojo de •.;nceritival" 
·ÍI!'oducção dos 'noSos caili.p'oo e de mostrar até que ponto ·uma poUtioa, in-

elligente, precavida e sâbia ·poderia irnpttl'S'ionar ·~ OS r.oss·Os proiress.os ec·o-
'oinicos e financeiros, nós. hos enco:ritran1os - -per·dtoe-rhe ó Senado que o 
iga - depois 'd'o maior cyclm'l-e :!'irrànceiro <Íu-e atravessou ·as regiõe-s of-
'ciaes d0 BraSlll . , . 

9 SR. IruNl!ru MACHADo: - ApoiAdo. 
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o SR. BAimosA LIMA·: ... nÕs ·nos encontramos conduzldoi a u'ma tax 
cambiai: qU:e, si algum dia se tivesse annuÍlC'iado ao ·maü; p~simista dos -nos 
s os ·1romens ·p'ub!ieos que 0 Bràs!l desoE·r-:a :, até lá,, serb. rnotiv·o:.· para manifes 
taç9e::i -da· mais ab~oluta lncreduli'dade; pois b_ue tão baixos e • tão• fracOs n 
demonstramos --em materla de energia par;1 nos e n"aminhal' intellig-entement 
e 'patr:oCciam.ente.:.. . 

O SR. ÍR1NEU MACHADO: - · ·A nossa moeda ·cahiu, f'.inda mais ·hoj e, 
o· SR. BARBóSA ·LIMA: ...;_,,-''.o dessa i6ssa ()!TI que:torpbamos·: 
Sr. Pr-esidente,· annuncia.-s~ que alguns ·m:<;:áffientns estãç em r·,nninh 

para. esta Oasa do é-ongr!l_eso Nacional,_ ;Lidos e examipa-àos co'm 0 lle1'id 
rcSJl;'6ito os trapé\:lhos qu.é neste p"art:cti la.r · ~eem s;:do executa-dós n:). Cama 
ãos Deputados, se:ía-.In-e- licitto, _ colr.\ _a deferenc.ia que me nierce.c'e ease t·am 
do .Oongresso Nac;_ona.l. expressar a minhe, ~ estraruhétil.. Pensei que, compe 
netraàos -todos -os legisladores da. ~ravid.Jte eX·C2·pcjonal da ~ii~ Hitua(ji . . . \ ... 
f .anpeira, os ·orç.amentos da Republ-ica seriam org-1,niz&dos,_ discutidos e v. 
tados, na ·. -hora presente corri .uma· s-ever idade; com um rigor d-e· tal Ol'Cle 
que não -só, pudess~mos ju{gar poi>S!Jvel ·o e-quilibr.'o or\:.a:mentari.o, tão neces 
!"i.li_'Ío na hor<l- actual, como pom0 .. de ' p-ái-tida; pàra ._. qtialql,J.er l'e~o n,trur~à 
financeira economica. e cambial, sinão que esta seyéri·dade iria ·ao ponW, nà 
ae simplesmente nivelar a - receita com a d:E>spew. mas atê •, de. .proporcion 
Silildos q_ue nos p~rmii:tisserh uma volitica, . gua.rcia.da~ . as devidil.s proporçõe 
n,nalQga a que -têm adaptado os paizes que se esforç·am;- na velha c i vili~il 

o • 

el.!rop~a. par· .v91:tar ás condições normaes de uma ]<10-ejl,a sã, Jibertc1ndo-s 
das. ave~turas_ a que fumos . arrastados :p-elo p_ouccí cuidado _que tivemos a 
r ecorrer á moeda de curso forçado,. ás. emissões ilhmitarlas , por a_l!Sirn di-
de pap·el-moeda para cobrit d.efioit do Thesouro. 

Infelizmente, Sr. ·Presidente , não só ,na v;otaÇãq dos orç;amentos, rn. 
'linda· na apresentação de .certo nu@ero -de p_rojectos, tenho tjdo o desgosl 
de enccin'trar elementos para quasi .de todo ~e desilluC:ir, e~ 're)aç ã:> .á pos 
sibi!idade ao program:rna uni,co, q~ sE· me a;f'gura cmposto pelas -·ondiçõe . . ) . . ~ . ' . . . . . . 
3.J10r-mne·s que actualmente estamo-s atravess:;tndá .. 

Sr. Presidente, si a mim, velho· co!i1tituf;.,_t€, .' soúhador i.rr).pén-ltente, 'd: 
logo- incorri-gível, que a.Ín-da !icredita. na exce.llencia dó · regim€u l' epubl'can 
>:i ao obscuro Senador pelo . .Âmaz~nas (~ão a1Joiàdo8) fosse ' ·licito. umid> 
•YD.61j.te, não SUggerir, porque, expontaneamente :jâ, terf-;. SUrg·do J;l(l cereb 
':de .todo;s os meus honrados e, illustres coH.eias, ma::; 6 voc;a:r indicar, apon 
um programma. eLrt~lo . sem gra.ndes compli-cações àcuti-i!larias, que pos. 
conàuzil-o •em melhores <btrecções, . eu me per-rnjtt ' ri-~ concitar o Senado 
alloptar o compromisso irredJUctivel ._Q.e nã0 vota-r, qua,lquer ~ue seja o p: 

texto, qualquer que sejam as solicitações não '_mp~·c.ta de que Tegião, ofl 
.ela.!: ou não · o:!lf~cial,. nenhum augm_ento .dé desp·eza, quer- esta;. $e tl)nhe, de f• 
zer p-elos recuTsos habituaes ·-p:rovenientes da reçeit_a votaci.a · p-~lo Poder · 
gislativ.o, quer se t enha-m de realizar -por meio desse - perdõo;-me 0 Sena 
--.;;úphemismo financeiro de que 't à nto, ·p !l>rece-.me, . ~e p:,.tá ~OD1E?cand o a ab 
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snr-as .charna;àlas ope1·ações de. cr~dito int~rho ou externo; nem uma des-
~eza autoriioo,ndo, a não ser o que ho.uvesse. de estriota-mente imp pesc indi_vel 
dentro das· oond'l ç.Ões· rigor-osas, veg<e-ta.tiva.s; do apparelJ:i0 J;Jaci-onal; quer es-
ea daspeia.; 1JO·r min'm;a que· .seja, Se tenha .d:e ej'fectuar c-om os recur.sq,." 
ncrrnat;s, .quer 1!{3 tt.n·h~c (!e realizar por meio de apC>lices, por m.eio do ap•)_}ello 
1, ·emprestimo ~nte'n~o ou por m·eâo de ~.missõ~-s-p·ermitta-l~e o Senado qU<• 
o diga e !ev~ a m:nha :p·ropol')ição, a:caso temera.ria, á co"nta, di\. minha igno-
rancia d;utrin~-~á'---de 1,1m apparelho b áiSta.rdai)'lente. ei:n~ssioúista~ 

o SR. •PAULO DE FRoNTIN-: .. ·- Apoiad.(). 
o SR. IRINEU M~CHA.Do: - .F'oj ó que SJJStentei u ar"no passado . 
O SR. J:\ARBOSA LIMA: .- ·Eu' com~r-e·hendo,_ Sr. Presid-ente, o banco .. rb 

emissfu(}, dotado de adm·rav-eis freios automat:cos ctue a sabedoria classica 
ao!; grandes t(leorlstas ··ela economia. política vem construindo e aPerfeiçoan-
!)o, ele s•eculo Nn. seC'lllO, atr!J.vés· ~e IOdO"' ·a!'l fantasias ÍÚ'e, para.sitniamenL'·, 
, .. r.cu·ram de v-ez em qua,nt0 pertm~.11Lb'J._. Oomp·rehendo a exce-llencia d~ ll t~l 

~• l e belecimenfo· ou de. m~is ·de um ~s~cíhe-Iec:mento -:lesi;.a or•dem ;: comprehen d:, 
a.'nda a .possibilid-ade de divergencias theoricas no tocante á bifurcação àos 
(, ,; ,;rma:dores, -'entre u~:dades ou C'>ltt-:-::..Ud'a.de banwia; · m <t.s. em un: c,u em' 
cutr 0 caso, cpm a ·exist~ncLa deMe cnntrole 'exp.ontam~( ·.~turai, p.:Jol'que, 
trt';L vez que o ~iHÍ.e-te de banco, >t rn·ta, a oedu!a. emittida pi>r um d'àsses 
esta.beleçimento com pod·er liberatorio, valendo, na phrase norte ameri~na, 
como lega,l tenãer._, toda vez que t.aes bjlQ1.etes possa.rn ser reconduzidos ac. 
p,·~'go, ao 'guichet do estabelecirnf. ,._,, , emissor, pa-ra h a ver a . impur tan<;t.c 

em ouro promeot:Udh. nÔ .p.rp•prio bilhete, o fluxo e refl•u,o , consoante as V':iL-
riações na maré do cred-it~ ~-ubJrco, ê a m.edhor gare.ntia pam que não se 
rossa abusar, c.omo se póde fazel-o em estabelecimentns ditos emissioni.stas, 

• I . 
mas pas·sivame_p.te servido· pe.\o curso .forçado no p-resupposto .paradoxal, d•~' 

que, sahindo <dà. rua da Candelaria _ou srul).Lndo ela . rua · do Sacramento, sã(} .é01L 
~H.~ dhf.ferente;s_;, quarJdo essencialmente, para os maJe.s que o papel moeda p.óde 
trazer , o resultado é; o mesmo. 

, Assim, setn pretender absoTutamente a~ordar, _ nesta. n ,0ra tão inc~pó!'
tuna, prob],ema tão co-mp1eio, ffi;as, de facto,' tão nociv'o, sobre · a eco· 
nomia nadonal; insistirei no meu appeilo, para qÚe esta Casa, onc1e a. an-
ciedade impô<:) -deveres bem maiores do que os. das imp~d~;mciasr 'j-uvenis qu-e 
teinam na outra Oasa do Congresso Nacional, para que o tSenado da Republ-iea, 
form.9 uma mu.pallha invencível, si é ·!}O&Sivel .d'izel~o, dec,'dide. a desobêà·ecer 
o rei pa•m melhC1· servl!t"; disposta a recusar .tudo qu[!.nto fôr despeza que 
não seja .abselutam.ente, impre.scindi'"ei, rigo1·0s·a i nadiavel a. concitar os or-, . ,. \ ·' . 
~·a ns ·di. ltdmi-hlS·tração a obstarem t'lldo quanto. fôr - p-ara usar a .p-l:irase 
dl que tanto Sb accusou no' quàtriennio passado - a tudo qlfanto fôr real !-
lizaçã.o balbylonic<(, pharaon!smo . mega.lomaniaco, reconstituição quast geQ-

, log!ct~. do oproporio s6lo dra patri!L a derrubar m ontanhas e· aterrar -oceanos, 
Para que; mais tarde, se possa dizer: po'r aq.ui tam·bem passou um Ram.eés -
III ou IV. ' 
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Não, 8-r. Presidente, os bra:síleiros fêm o direito de exigir q.ue o Con-
gresso .Nacional, _<tue o 'Govet·no Ida Repub.Hca; encare a sítu~l)ão a larmante, 
em que tão ac:!cel'eradamerite c:aminh:Lmos, não para ·o aby§mo dos declamado-
res, ma.s para a ruína. mãí amaldiçoada, mas, .desgraçadamente, fecunda, de 
todoo esses rn:ares que são o pesadelo dos gover~os i:m,.prevídentes e que sup-
põem ·p-oder cura:r .á p·onta da ba~oneta. 

Uma índdsposição, que tnc -reteve durante perto de dua.s semanas, impedi~ 
!lo de frequenf=· as sess'ões do l;léna:ào, ·ob'stou que eu to-masse parte no de-
bate que se abri o por íUWtivo da lei •de 'fi·:p,ção ·de . forças ode terra. Tinha e11. 
dito a alguns arnigos, çom quem mais de .perto ·p.rivo,' que me a balançaria, 
velh~ · soJ.d·ado que tambem tem muito · a p'eíto a q~estão sagrada da . defeza 
da ipatrja. sem embargo de l:aes sentimentos e .d·escrido e-m absoluto da· effi-
ci-enóia do tão si.u'rado ''si vis pac~r:n para )b'eJ.ium" , -eu me abalançaria a 
suggerir aos 1neus ·b'ortrádo's c·ollé'gas 'da üommisosão de iMa:r.inha ·e Guerra a 
c.onve-niencia de, em urna hora tão aperta:da corno aquella ~m que nos en-
COll'tramos, •começar o .>regimedl de ·e·conomias, podando nas despezas evitaveis. 

'E' certo CJ.l1e 13Jque]}a.s -que são motivadas pelo pagamento de vencimentos 
a fünccionarios vitalicios, á offidtalidade •e aos •demais ·empregados 'indemissi-
vei,ll do Ministe1-.io •da Uuerra, essas d·espe·zas são im>ccessiveis, ~té certo ponto, 
á acção do Pod-er Legisiàtívó. 

·Mas não me pare-ce que fosse descom};>assa:damente paradoxal .propor quo 
em vez de '44 mil praças, pa1·a o e.ffectiv·o ·ao· Exercito; ·no •anno vindouro, se 
r&duzisse, como . em tempos mti:to ·menÇ>s grav-es de que os -aetuaes .havia sid~ 
proposto pelo imm·urtal Joaquim MUi'tirtho, no gran'de 6.u111driennio em que 
nós t~ honradamente nos desempenhamos .'das deveres impostos ·'Pela primeira' 

•mora:torla, limitassem·o3. 'digamos, a . 20 .m.n; e se ·mais ·rigorosos .qui~essemoS 
~er, a lo rri'il horné'ns. ·I 
. Evidentémente, a ·ec,onOII!-ia que ·se faria, desde logo, era nã.o de pequeM 

numero Ue rniJhaJres de C:oritOS 'de .JiéiS. ·0 ·exem)hlo teria SÍ'dO d!'~Sde Jogo pe~G 

orçamentc por: onde ê intuilivo deve.ssemos ·começar. Eu teÍ'Ía pedido, que 
essa pa"aposta . ·do P.odcr Exeocuti'?. e u ~rojecto éla nossa Com.nilssão fossem 
enviados á tCommissão de Finanças e ahi ·aguardasse o estudo do or.çamen!~ 
da Guerra e o cotej-o necressario com as possibilidades da nossa receita o,· 
oinaria. 

Quarenta 'mif homens pa ra fazer a guerra, ê nada.; para a paz, póde S<!r 
muito . ·Em :quli.lq·ue!' das •h ypotheses, ·pa'z an,uina:do, a quem falta o prin· 
oi-Pai "nilt'vo da guerra, que pense n .l poss:bilidade de um sacrilego confllcto 

. I . 
na . America ·do .'Sul, :) um paiz dementado, insensato. 

'Mlano·bras! g.rande~ manobres! o :grande ap.pàrato technico -coin que se 
possa ~desd'obrar o .a:specto brílhantisshno dos nossos .profissionaes, ficariam 
adiada;s ·,para m'éihor ép·oca, p·orque não podemos a.dompanhoar a mentali· 
dadé techni-ca 'de um ·r;ovo :que tanto se .·preparou pa.ra a guerra q.ue acabou 
se ·a fundand'o ··nu inena:TTa.ve1 a·b.ysmo em q~e ·se afundou o mundo civi!iza'do 
no p·eriodo de 1914 a 1918 . 
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As missões extrRnge:ra_s, c!ontractadas para dar .instrutção technica e.w ,, 
terra e mar aos nossos· solda-dos e aos nossos marinheiros, têm, e não pódem 
deixar de ter, uma orient açi'j.o pr(}f1ssiona.l corr&SJpondente ao clima 'fmHicuso 
llaquellas regiões, mas menos compativel com os· sa,udaveis pAramos em qu·e 
a vi<h decorre :sob ·.o irrtp~rlt de outros iélea&s na, ca.da vez mais, pacifica 
America;.,. 

A acquisição 'de engenhos dl'! guerra-, os mais nef<tndos, até as propriaa 
mascaras usa-da.s ·em ·dyersos· .Poritos ·assolados, '])ela ultima guerra, os t anks, 
"~ av·iões, o mais tocrivel arsenal, p6de e d~ve ser ·:;tdiada, na hora presente, 
sobretudo; quando :atravessariws u~a qua·dra em qlie a· pão. falta nos lares das 
r,ropriae fa,millas Íeme·d!adas E} em que assistiinos ao doloroso confdJct o, en-
tre a, preoaéupagão da valorizar, tão carli. aos productoFJ e a.os seus interme-
1iarios e o.·enc!aredmento que ·~ outr;,. ·eX)Jressã.o synonim a daquella, tão des -
gt•açacla pata· a vidc"l dos que muur\)jam obrigados a sa.laxios fi:;,;os ou clifflci!-
mente melhorados. 

O Congi·esso Brasildro tem necessi-dade ·de. faz.er· um làrgo ·e honesto ex~L
me ele conscienc·a e ··pade:r: recusar o 'seu assentiment o ·á manifestação de con-
llescenctenci:a iJ?perdoavel como fOi aquella que consistia em !'Lcenar aos offl-
e:aes do •Exu·cito com a ·poss;bHidade de uma inactivid;ade em ;que iriam per-
c.eber vencimentos su;)é.rior!=s áquelles em que percebiam, quando no exerc,i~ 

elo de, seus labores profis.s~onaes. \ 
QuandO.· em um desses ultimas annos reil:widio o legisla dor bra,sileir?_ )1/1. 

Jeglslação. lllien~s cautelosa; com a, qual pretendia rejuv en,ecer os quadros do 
Exercito e ·da. Ar.mada, eu me recordei de que.,no.s dias roma nti.cos ela roman-
tic:t ·Con:stituiç[o ~e1iublicana, a.o votarmos um do~ artigos das "J?.ispü-
sições ger.aes" ·da ·!Carta de 24 de .:Jfev.~reio:o, a~sentavamos que a aposentado .. 
ria s6 podfa ser corrcedi.dà ~!LOS funccionarios publicas em virtude de inva lide» 
provada 'no serviço .publico. A apq.~entadoria aos olhos dos J.eg~islaclores , tã<> 
bem in tenc!lona da· daquella qu a,dra aurea, era tomada no sen tido la rgo, a mplo 
da p::tlavra - a passag8m do serv.iço aetivo para a inacti v idade só P?deria sa· 
feita por incapacidade comprova·da. 

A ··candes·CendefÍ.cia dos ·legisla;do;res encontrou en9anohas para . assentar 
que a a posel'ltador ia não ·abrangia teohiniea;rtente a r eforma ; que a refqrma. 
não podia ser ·dada comopulsoriamente só por te.- a tt:ngido uma .determina da 

'!do.de,.·pcir exemplo ao,g 43· annos, em que se ·a.pp.Jica :va o s:urraclo "senectus· est 
mbrbusl• '- ·gravava,-·se o orçamento elas ·despezas _ co.m. inicia.tiva s de' r'ejuve-
nesc•iiriênto dos quàdrns, .quer dizer, abria-se a maré das condes-oen denoi"'s . . 

·11:ais· tarde, durantP. a '·guerra, qpa:n:do nós votámos a mo•·a.toria de. 1914,. 
o legislador· de uma :,'ação em mÓratoria, e legisÍ·a dor as!'\edi·ado pelo t eme-
roso 'presentimentp da grande guerra de , 1914, fazi a a ·revi sil-o [!essa lei .para 
corrigir-lhe as demasi6 .. s, para assenta•· a necessidade •d.o rejuvenescim~nto, 

)iassando os limites estatui.dos na primitiva legislação para. idade ainda mai':!. 
woxima do inicio da madureza, senão dos ultimas dias da mocidade. E agora 
11a hora pres~nte aponta-se superficialmente es,can dálizà. dq ou sincerament~ 
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es.candalizaclo para a legião ele marechaes e de· geiJeraes que figuram· rio « Al-
.ma'nack" dos fnac9vos, de I)ar com a cohorte não menos nume.,c.sa de alml-
rantes, de vice-~mirante·s e ·contra -almirantes, que figuram ·;gualment.., m .. 
orçamento do ll'r!nisterio .da !Marinha. 

Poderia parecer que me pronundÚmdo pela f(ir:t~w>por:·q,ue:_-só agora estot. 
fazendo, depois de quatro mezes, durante os quaes p~·.ocilrei .. me. -ii\.t<;ii'ar ela 
situaç_ão e aprender ~om ta.ntos mestres; que Üve a alegria de . encontrar 
nestlL Casa; podei'ia parecer que uma tal <;lU, qual inco.herencia, se não um;, 
certa timidez ou hesite.ção no ado.ptar essa attitude de agora, existir!a da 
minha parte, quand.o subsco:·e,>i, com satisfação o prbjecto .de.lei iniciado pel& 
nosso .díg·no ócdl!ega, cujo ·nome dedino com a devida vep.ia, o OISr: <Senador 
Azeredo, autorizando r, Govemo a a.clquiril' a indompa1;ave1 bibliotheca de um 
dos grandes patriarcha.s da Repub!i.ca, o ino,J.vidaver Ruy Barbosa. 

•:J?evó, po1·êm, r·eco~· dar ao Senado que .-tei~fo um dos •Srs. ~enado-res pe!G 
Distdcto Federal, julgado conveniente ·limitar a clespeza ··com essa .acquisi-
çãó, sem embarg'o ela profímcla vÊmeração que ienho >pelo grande ' brasileir o, a 
cujos. herdeiros b:-ia bomeficiar esse proJecto; ·fui um clós dez que votaram 
para que se inserisse no meEmo a COI)-cliÇão· de ' li-mfta1-a, Qil~r d!zer que já 

então eu a.ccommoda.v'" os n·;eus pronunc:amentos .á ln'spiração que no mo-. ' . . . ·' 
menta presente me ttaz á tribuna. , 1 

o ·senado me ·pen1o~á que numa ,hora tã-o pouco propicia. à disser.tações 
rrienos eloquentes eu r-usasse cançai· ~ sua in.dulge.ncia (nã,o apoiarÍbs)', ::~,brin~ 
i:lo a minha nlma de pat:riota, exp on:lo-llle ·as ·minhas -- preoc'c il]>ações de velh[) 
republicano, e hypothec:ando-1-he o· meu voto e à minha obsé\.1rá palav1·a, D[) 

sentido das consid'etaçoes que venho de adduzir. (Muito 1/e?n; · m;~ito, 'bérn. O 
orad-O?' é C'!t?np-rimEntaclc tJor va4·ios Senad01·es -~ pessoM· 1~esentes;• (i sessiio.fl 

SESSÃO DE .27 DE AGOSTO 

O ~r. I>aulo de Ft•ontin; ('") ·-"-. Sr. Presidente, ti v~ de occupar a at.-
ten~o (to Senado em duas sessões da semana pàsSaél.a., Da lH'i:meira v~z, 

vim ã. •tribuna para oha'!Ilar a · attenção desta Ca:S,a elo Par1a~ento -e, eape-
cialmente, de S. Ex. o Sr . Presidente da Republica .Para a situação à~· 

p.an1co que se ti-nha determinado, na ' quarta-feira da ' sernana alluditla, oos 
praças do Ri? de Janeiro e de Sant-os. No dia imm€diato, o meu presado 
am~go, Hlustre· represe:nta-ntel dp ,Disa:.rilc<to r.F1ede:ra~·, que fôra incmmblCI~, 

pela Commlssão de Fi:nanç:as, ele Qbter -.as infor~açõeg .1·e!.ativas · á amissão 
feita pelo Banco do. Brasil, e 4e ~·espo:qde-r ao que havia di.to, desempe-
nhou-se dessa in'al;lznbencia, tendo ' igualmeJ'lte o nosso emin\m~e . collega·, Sr. 
Presidente da Commissão, Sr. Senador Bueno· de Paiva; ·cU:jó nome peç~> 

(") ~ão foi revisto pelo, orador. 
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venia. para declinar, dedarado que, sob o ponto de v1sta politico, havia 
perfei•ta uniformidade de I'déas entre a , ori~nt::tQão de S . Ex. e o Sr. Pre-
sidente da Republica e a dos Srs. Ministr o. da Fazenda e p residente do. 
Banco do Brasil ; 

Deixando de ·!ado .a oragão'. proc1'uzi.da pel0 Sr. Bueno de P a1va, tive 
0ppm·tlinidade· de .responder ás ponde'raQões offerecidas a esta Casa. pelo 
nosso emine-nte. collega representa nte ·do Districto F"deral. 

Te!•rn:inahdo as minhas •Considepa çõ'es , deClareL que ·era i.ndispensav~;l 

pr;ovidencia r com urgencia. Se.ria, portanto, mais· natural que eu aguardas-
se. estas proVidencia.s_ e verificasse o eftei.to . dellas antes de nova m ente o.c-
cuprrr &s.ta tribuna em i't<ttengão aos m.ei.Is honrados .col1egas, membros do 
Senado Federal . 

.Sou, J}Orém, for()ado a quebrar es"k'l. linha •ele acgão, pela circumstan>Cia 
de que, tendo 0, meu em:in~n.te . amigo1. Lea.àer . ela Gam.ara elos D eputa dos , 
cujo · nome ·pego venia para declinar, o Sr. Deputa<1o Bueno ;Brandão, exr~
mlnaclo e respo.úcliclo, naquella Cwm.ara, a s observagões que eu tinha feito 
no Senádo, s·eria faJta ele cortezia não cor r es•po nder á nímia gentileza que 
teve S. Ex., principa1mente pela fól'ma tão b_onclosa pela qual eHe se. re-
f8rio aci orador que qc!cup.a neste m.omento a tribuna. 

E' isto que m.e obriga a tomar a palavra e examinar o que S. E:~ . 

disse em contraposigão ás obse·t;v:a ções ou allega gões , que eu .formu.Jei. O 
~eu discurso foi em resposta ao primeiro que ,a,qui p r dnu nciei, porq:uat~to, 

s: Ex. não ti~ha ainda con·hedmento do .segun.do, razão pela qual nflo 
examinou, nã.ó a f.fir.mou, .não contestou prop.ósiçã.o que constam do se-
gundo cliscrurs-o p-ronunc:Útdó e que conejjitudram, na m;in:ba opinião, f::t" 
ctores moraes que affectararrn, s ensivelment e, a baixa cambial, 

Comegarei, 'portanto, examinando, na orde1n em que estão contidas em 
~eu discurso, as principaes .contE:stações apresentadas ao que eu disse. 

S. Ex. comegou o seu discurso analysan<j.o a situagão ,cambial elo diá. 
unteri?r, nas pragas do Rio de Janeiro e de Santos, .procu ra ndo dar a este 
movimento das nose.as relações commerciaes ' e internacio11<<ces · .motivos que 
não me. pat~ecem fundados. 

Justificando ~mis pa:Javras; S. Ex. deu outras causas como determi~ 

nantes da paixa: do cambio, e assim as apresenta: 

"Com ef;f.eito, si no paiz os poderes publicas.. os int eressado", 
se ·e!k atTeg-ueni de amparar a proclucgão para que não desçam a 
preç.o vil os nosso·S' generos exporta.vieis, 1J'ft2ços. '-que obrigam a 
não leorresp.onder sLquer as despeZIJ,s com o 'cus•teio, com a Ct> .. 

lheita. Ao mesmo passo, a.qut;Iles que teem interesse em nus 
cdmprar barato, .foi'marn as suas compa nhias, •as suas asso-ciagões, 
de modo· a impôr a sua vontade ao , Brasll, ·que é conside t-ado .como 
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fa1)1o de defesa a.og genoros- de producção exportavel e ' com 0 fim 
especial de ·exercer pressão , nos mercados, em seu beneficio. " 

E S'. Ex. a-ocresoenta: 

" E', portanto, esta um<J, das causas mais efficientes para .que 
o nosso ca,mbi-o não seja, iComo já disse~. a expressão do nosso 
des<!n"o.l virnento e. da nossa ri-queza." 

Não me pare-ce. que S. Ex., tenha razã;.o,. neste ponto, '.reria shló 
riecessaria a constituição de syndicatos 'baixista·s, de: ·l~Ú·ga envergadura 
dispondo de .;vt~Haclos e.ap:itaes, pa~a p-od·erén~ reali~ar o ·que ,S. • Ex. ,_:~ 
como causa mais e:fficie.nte da taxa ·camibÚL!1 quando nós sabemos que na 
va-lorização de nossos productos nós temos /todos os recursos ·suffi.cientcs, 
fcrneGidos pelo Governo e :pelo E&tado de São Paulo, ·e ' constitu indo .f1. com· 
missão de defesa que foi organizada pelo Gaverno. 

Não ha, portanto, rn.e parece, procedenoia na causa, que· I>o<lerá existir 
em pequena esca,!a, mas oornb.inações de uma ou outra casa exportador:\, 
qi.Hl ·procurou, em bene'fi.clo de seus lucros -commerciaes, -obter,. pe1o menor 
1)reço possivel, o caflé que tenha necessidade de .. remetter aos se)lS com· 
mittentes nos E;stados Unidos. 

S. Ex. continuando ainda -diz, re.ferirido-se aos factores rnoraes: 

"Enoarando por este lado a questã·o, não vejo,. a{)tuaJnu•n!e, 
no Brasil, como se possa attribuir a ca.usas rnoro.es e depreciação 
da .nossa :mpeda. " 

~.o· brilhante ·discurso q:ue a.qui pronunciou, na u1ti·rna sessão, o i1lustre 
·representant!! d(J Estado d·, Arnaz~>n&~> tevb o'pr,o-rturüd.ade db rnç>~trar eomo 
essas cauSa.s moraes podem influir. Toda a prim~ira . parte ·do SBU ~s

curso teve como. o,bjectivo preconizar a união e a harrnon,ia Bntre todos 
nós, Blirn·Lna-ndo-se todas as causas de Cidio, de perturbações e de lutas 
intestinas. 

Creio, por.tanto, que os factor.es rnoraes ·constitu em de ' facto. um ele· 
rnento muito im·J?Ortante ... 

0 SI~. B.'I,RBOSA LIMA: '-- Apoiad·o. 
O SR. PAULO DEl FRONTIN - E S. Ex. , o leaàer da •maioria da Ca· 

ma.ra não 'oontestou um a,parte do honra,(!o D eputàdo minliiro; Sr, Fro.n· 
cisco Peixato, nestes terrnoo :~ 

"Nem causas moraes podem influir no cambio." 

Parece q.ue isto não necessita de contestação, porque .é urna affi.rma' 
tiva de. ta.! ordem que não acredito que ·haja um econ~·tista ou finan-
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ci&ta que possa ·adaptar a proposl9ãq ' contida .neste a.parte. Todos sabemos 
que não, é s6 em rBlação ao cqmbio, mas em reladio ao credito, qualquer 
que. seja, . que nas operações ·commerclaes, muitas vez-es, mais do que o ca-
pi.tal effecti<va:mente realizado, vale o credito. (_1p0iados . ) 

Um banco opera com ·Um •capital mínimo. Os de'p·ositos· que recebe 
permittem;lh e? 'entretanto, alargm· ·extraordinariamente as suas operaçõeS', 
fundando exactamente no seu, credito. 

Uma c.àsa commercial com o capital de 100 ou ele 20 contoo, p6de, nas 
suas ü·ansaqções, pYrar .com sommas que. representem 10, 15 e mais vezss 
es~e capirtal, blase.o'tda exql;msivameil•te no cre~i1to. Sabemos cru e 
r·essoa, habituada a ·cumprir rigorosa e ~·e!igiosamente os. seus comprr.-
mi;;sos tem muitas vezes ,mais ·credito que um capitalista njio hahi.tuado a 
cumprir as suas obr 1gações, •obriga ndo os seus Cl'eodores: · muitas vezes a 
reccrrer á justiça. 

Dra; assim, pa·rooe q 1,1e os factores mora:es influem. (Apoiados.)' Be t\-
vessemos uma circulação · me<talJi.ca , unica, o papel moeda nenhuma. fun-
cção r epresentaria·. 

E', ·exactamente, o que S'e dá' hoje, no Mexi co. Naque":le paiz 
onde o papel moeoda tinha éhegado a . O, não havendo quem dess.e valor al-
gum iis notas - depois que se creou a ·moeda ouro e a moeda prata, 
com' circulação total muita .limitada, diffieÚ!tando, porta nto, as operaçõe,; 
bancarias; cfrmmerei<aes, industria.es, etlc., mas em todo o caso., tendo a 
moeda um valor real, superior mesmo á libra .esterlina, e igual ao do!lar 
o seu cambio foi melhora.nclp e ~está, hoje, a 50 •qua.ndo o valor,_ exacto da 
unidade é inferior ,a 48 dinheiros . 1 

M:~s este nãio é . o caso do' Brasil, A nossa. moeda não é metallica nem' 
cheg-amos ao . . ponto de ·considerar -como seu valor todas as emissões feitas 
pelo Governo. De .modo qtie,' aqui, ha uma <iivi•da representativa,' f·unc1apa 
Bob a confiança, ·que o Governo offerece, que -o paiz apresenta a todos 
a.qu.elles que recebem ~ssa.s como notas tendo como un1 valor convencional . 
Essec -fa.ctores mo;·aes podell). i.nt';ui'r d·e ' um mod,o muito sensível, podendo ' , . 
mesmo ·dete1'minar a ba·ixá do valor a taxa que ·não corr·esponda á sitlllação 
economka. real do nosso p:aiz. 

O SR . BARBOSA LIMA: ...,- Brusta Lembrar a significação do vocabulo -· 
/id·u.ciiwio - .p!lra recordar o factor moral. 

0 SR·, PAULO DE. FR0:-1TIN: - V. Ex . tem r!lzão. 
O Senado ·recor'd:a;-se ·que houve uma época; em 1888, em que se pre-

feria. quanto a recebimento, a nota a.o ouro, e este depreciou-se ele tal modo 
~ue ·a. ;ibra era adquiri<da a~nas por 8$400. 

O ER. Lurz ADOLPHo: - A .moeda .papel tinha agio. 
O Sn. PAULO DEl FRONTI:-1: - Exa.ct.o1.mente; a moeda papel tinha agio 

pelo incommoclo que dava o dlnhe'To, our-o. O Pr;esidente do gablne.te de 
então, o saudoso brasileiro, conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveh·n, 



870-

teve n ecessi&<tJd e de tornar obrigatorio o r ecebimento. ;da libra, -com curso. for-
<;Jado, á ' razão d:e 8$900, .quando o valor real era de 8$889,. 

Vê, portanto, V' Ex ., !Si-. ~resi;dente , como a -cdnfia,I;tça podia existii• 
-em. um momento da•dd liga.da a 'Ulúa s·éri.e de outra~, p~l'que nãó é só a c.on. 
f iança que impera: A circumsi<"õllJCia era fav órav·el; tfu:ll1a havido a poss;. 
bilidade, pela a bunda ncia do .dinheiro no -estrangeiro, de se ' conseguir para 

·, · o .paiz operações parüculares vantajosas. 
Foi graças .a essa situação folgttda e de confia n ça que o ga bineete Omo 

Preto po~cle fazel; a reducçiio de juros de apólice-s de 5 ,para 4 "I". o paiz 
atravessa um periodo de condições -extremamente favm·ave'is _quant.o ao mer: 
cado mundial. 

Entretn:n t o> :: influerrci;:t dos factores :moraes é ;muito gra nde, e peço 
venia ao Senado é]Jara fa~er algmnRJs -considerações a,· esse respeito, com ~' 
·quaes ni'io tenho absolutanl!ente o intuito de deprimir· a nossa situação, 
r1orque. aq10 que quan dç> se -chega á p·osição em que chegamos, o que S8 

eleve fazer é , desde ·Jogo, toniaT clara a situaçãn , pelo conhecimento pre-
óso de todas as res')~onsal:iiUdades, afim de ·que o. Govei·no e o Coúgres8D 
possam tomar n1edidas capazes de ;mtelh ora r , pelo ·menos, f!,' •. situaÇfto que é 

r;ositivàmente má. 
0 ·SR. IRINEU MACHADO: - E i-sso mesmo foi ü que O c Sr. Cincinatc 

Braga disse neste trecho . do seu discurso: 

''Não é que et: ignore a forç.a invisível dos i.aet-ores morae"; 
não é que não espe•re ·muito delles. •Si -con:t elles não ·;faço agoru 
obra; é sómente porque ninguem ' te:m base .segura · para p rever ao 
certo en1 que 1110l;,ento,; eiles entrarão em acção." ' 

E m~tis adiante: 

"Estou tam:bem segu·rrum'ente conven-ci-do . de que esse mesmo 
factor moral -(o ·politico), a cujo alcance alludi com respeito á Eu-
ropa, ir-á aos poucos influindo beneficamente Çl.e.ntro das fronteiras 
'do Brasil.' " 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - O illustre p r esidente do Banco do Braq:\ 
incumbio-ste de res·ponde1: ao aparte do. honrado r epre.sentai1te do Estado 
de Minas, que de'l"ia ser -contestado pelo iÜustre leacler 'da maioria dlt Ca-
mara. 

Mas; como .dizia, o estado de no'sso paiz, s-egundo meu modo de pensar, 
exig e que o é overn o .estucle q·uaes a.s ·suas razões determinaJües, quaes as 

. r esponsal:ii:!ida de:s totaes; i.üdo exa minai-o em seu aJUago, pa·ra não illudir 
a situa,ção, que 'é grave. 

V. Ex~ , Sr. P residen te, deve salJ'er -que· dos f-ornec.e-d'ores do Governo, 
no primeiro s.emestre deste a.üno, ainda. muitos ag1ua rda.h1 o pagamento de 
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suas contas; os .C<'>~•structores entl'e os •quaes podia dtar nüminalmente ·o 
que se ·e·ncarr.Eig>ou . do serviço .da duplicação da linha entre Mog-y das Cruze~. 
e São Pa~Ji:i! 'e~tio. extraordinariamente atrazados no réceplmB·irto das me-
diQões mEjn~aes do trabalho feito. . 

O .sena.do nãp ·· ~·scprihece as re.clamações feitas a prop;osito de falta. dé 
pagamen~o ele contas da ~ommissão do nordeste, no Ceará. 

O SR. IRINEIU MACHADO: ..,..__. :besta tribuna li um telegramma firm!jld6 
pelo Si:.., ·~osé .AJiriaral a ·este re~1peito. 

O SR.. PAULO Dm FRoNTrN:· -. Posso aincla addidona,r uma outra cir-
cumstallrciia: .. os bancos estrangeiros, na 'sua .quasi. totalidade, receber~m 'ins-
trucções .das ,casas nlatrizes para · não mais descontarem contas dÓ Govel·-
no, pela: demora :que t•em ·havido lia satisfação dellas .. 

O SR. IRIEU MACHADO: - Al.ém disso, o Governo. passado emittio letras 
do Thesou.ro; que fez endossar pelo Banoo do Brasil. Falia-se até em uma 
de quatro milhões :.est.erlino,s; venctda a 31 de. Dezembrry elo anno passado. 

O SR .. PA.tJw DE ·FRO:r'/TIN:' .~·Não. entro na analY:se- das responsa:bilid~t
des. A. no.~sà :sit.ua\:ii:o actmal não : ve~miti:é ·que digam'Íos que os enos com-
mettldos e as responsabilidades· assumidas só ~oml)•etem ao eX.-Presidente . cÍa 
RepubÜca e ao sen. Governo: As responsabiHdades ·.pertencem á Nação. 

O SR. Ltnz AnoLPHo:· ~ O ·doverno não tem solução de co_ntinuidade. 
O S<t. PAULO DE FRONTIN: ~ Portanto, nós; re-p'l·esen.tc'l.ntes ela N ação e o 

Poclee Ex.eeutivo; temos. 'obri.g'ação .ele ~providenciar no senticio de sahirmon 
ela situação diffiicil por que passamos, que. não .correspon cle ás nossas po~
sibiliclacle's economicas . 

O Sn. IRINEU. ~iÚmADd; - E1,1 estou citando: exáctamente este facto para 
ee Vêr COlUO foram sacadas e'ssas letras· do :rheSOUl'O,• e . se COnhecer O~ 
meios ele que lanÇou mãó o Governo para fazer pagamentos, 

O SR. PAULO DE FRONTIN: - Quando .uma sociedade in~1ustrial ou uma 
casa comrn:erdal ·começa a . • se.ntir diffi:culdades, a primeira cousa que deve 
lazet·, caso se tenh::t porGdo de bôa fé, é solicitar ·uma concordata, e a 
P1'imeii·a Pl'OVidencia, 'que exige .a· cop.córdata., é um . .balanço. 

A failencia é deciarada e o balanço não . é apresentad~ voluntar:ianlente; 
o, é ÍJor cleterminação. do jujzo, em periodo certo; q•ue é imposto á firma . 
Nestas co~c1iÇ<õe~ creio :exa,ctamente que esse bala nço é que deve ser fei:tl 
o f:ubmetNdo á apreÇJiaçãó do .Congresso. 

Amanhã nos 'vão •pedir, ·1para cobrir um cleticit orçado em 238 mil contos, 
economias e lcrnpostos. 'i1"~m.os gravar mais a inda o contribuinte , e exacta~ 
lllente sobre quem está pésando, sob todas as fórmas, a excessiva baixa da 
taxa cambial. Por outro lado; la,mbem nos vão l)eclir, em materia dB é{)O-
nomia, a: .reé!JuCÇã6 de vencimentos e .diàrias, quando justamente, a carestia 

· l]a vida nos ~b~igaria a elevar e nÕ.o reduzir .esse•s ven cimento's . . e diarjas. 
Ora, como é · q·u~ · o · Congre'sso ''Pócle resolver cçm1 co'nsciencia sobre as 

medidas a tomar, se n~o conhece a situação em que .a· Nação ,se encontra?' 
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O conhecimento justo ela situaÇão ean que se encon~í·a /) paiz. elas Com-
nüssões de Finanças; e, se não o .for.em; ·tere! ,.<X!casiãó, em plenario. de 
apresentar ·req-uerimento .solicitando as informações necessarias · para que, 
quando os orç.amentos aqui chegar.em, tenhamos elementos ·certos e positivos 
para podermos deliberar a ;espeito. 

Quanto aos factores mora>as, ·é ainda neces8ari·ó coorn:ar a -a.t,tenção d0 
Senado pa:ra uma oireu.mstancla de c_erto valqr. 

_A atmos·phera na Eu:r.opa, com relação ao nosso credít.o .. corifornw o 
anno pa:ssado V'eri.fiquei, não nos é muito fa:vorav.el. ··'A.. razão é ~imples: 

os emprestimos dq Amazonas nãq forrun pagcis; o de Alagoas,, tarnbem não; 
b . da Bahia, foi s·u,spenso,' fazendo-se urr:· Jundir.t{l, não sendo boas as CO!l-

dlções do Estado. 
Por outro lado, verifiquei ainda .que se )\s tava,m tentando. certas com!Ji-. r . - . 

nações 'P<l:ra actos qile ti.nham desa:grada?o .p'rofundamente As conuni,sões 
de. portadores de títulos mobilia1·ios . Enh,.e e1les havia a acqruisição, em 
lellão·, da Estrada de Ferro d-o Brasil, dand? um· prejuízo', póde-se dizer, 
total, a os acclonistas e àebent1wistas; e. á inda houve uma pendericia com o 
Estado . do Espírito Santo qlh~nto a um emprestimo anter~or sobre o qual 
não se ti:nha chegado a nenhum accôrdo. E .ntendo que o Gb·verno de,-eri~ 
ter sido scientid'icado desses .f·actos peJ.os se].Is embaixadores, p;élos s~us eon-' 
suJes, que acompanha•ln ·de perto essas questões, .qU>e estã:o ao par . das Jc, 

,. '. • • t 

clamações, que-, co.m c~rt<t frequenc)a, sã:o 3!presentac1as. Durante o Jl()UCO 

tempo qwe -esüve na Eurapa tive -conhecimento de mais de uma -rclamaçào 
levada aos cons·ulados a este respeito; 'e, no emtanto, até hoje, ao çiue mG 
conste, nenhuma providencia .foi tomada. Ao contrario·: ~orus acto.s, p1·inci: 
p.almente) ~e talvez ~res, vie!'lam, ainda aggravar , ~ssa at~·osphei·a.: rO pri.: 
meiro, o accôrdd pro.po:sto pel-o Presidente do Esta.do do Esplrito Santr 
sobre Ecste empresttm.o, que está em falta e que nã'ci foi ·a-cC.eito·, .pv·rrc{ue niio 
juiga rwm as condições proposta:; raz-oaveis. Essa, é wrna: quest-ão recentíssi-
ma. Po: outro }ado; o facto da MunidpaJ-idade <1e P -er:naanbuco ter um e:r.-
prestimq. de 400 mil libras ·com o CO'ltlJOn vericldo no dia ,1 de Mi).io ... 

0 SR. RosA E SILVA: - Pen!!O que ' V. Ex. está mal informado; O Ef· 
tado d~ Per.narrnbuco absolutamente não El&tá atrasado no pagamento de jurJS 
de sua divida. 

O :RR. P .. n~m DE l<,RONTIN:' - Não me estou referindo ao Estado ele Per-
nambuco, ·mas á Muni·chpalidade do Recife·. 

O SR. ROSA E SILVA: - Asseguro a v ,. Ex. que as f inanças 'da :Vfuni-
cipaliclad-e do Estado de· Pernambuco ·estão em pe.I'feita· ordem. 

O SR. P.H!LO DF.' FR<(NTIN: - y. Ex., permitta , 'isto é •Um: ponto ãe 
facto; roem eu .tenho interesse em aÚegar o contrario, ne1n ' V, .Ex. em re~ 

cc.ntestar, s!Uvo veri-ficando o engano . . 
O SR. RosA E SILvA: - Desdre jlá asseguro a v~. Ex. que quer a 1\IunJ~ 

c!palidade elo R-ecife, q!ler a administração, em geral, do Estado d€ Perna!<1.: 
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uuco zelam ·a~ · s.uas ·trnanç;_as nã:o ha.vendo, nbsolutamente, nenhum atrnzo 
de pag·am~nto. 

0 .SR. 1\IIANm::L BORBA (cU1··tgincLo -se ao Sr. F1'fintin) : "" - V. Ex. eshl ~•) 

referind·o a u~a local que foi .Contestada pelo .prefeito de ~ecãfe. De facto 
publlcaçà{J neste_ senti-do foi feita,' .. mas, inc'ontinenti aprareceu a contesta-
~ão. E já agora aprove.lto ? ensejo ·pa~a tràzer ao conhecimento de ·v. Ex. 
que todas as :Muní·cípaUda·cJet;: de Pernambuc-o . teem em ciías seus com-
promissos. 

o SR. PAULO :DE FRONTIN: - Folgo ·~mm-ens-o •Que assim seja . .AJpenas. n 
r;ue estoq dizéndo está publÚ:acio no jornal .A:rn.e1·ica Latina, edição de 5 de 
Agosto, chegàdo. ha dous dias. Esse jornal, na .sua "Finançàs:'., deela~:a, .. 

O Sn. RosA _E· SILVA ·:' - .Mas, em materia. desta ordem,_ é bom nã.o fa7l€1' 
'abra com pub-Jiib:cações de jornaes, que, 8Jfjnal de conta.s, não tem dados 
e.xactGB para fa~!' · :1.SSI3VE'rações d,essa ordem. 

0 SR . PAUíf DE FRONTIN: -1.-.: VV. EEx., podem 3;dduzh• tudo quanto 
guizerem' ·em relação ao fa-cto, certos de .qu:e receberei taes argumentos col'l 
nca.to.n·,ento, sobretudo, partindo de collegas ·tão distinctos; mas, não é de-
ma:is lembrar a V. Ex. que esta co~te-staçã-o ' não é, crmhecida na Europ'l., 
quando poderia já . 11er alH conhecida, fa,lta essa que con-corre em desfavo<" 
do · credito brasHeiro. 

. . i . 

O SR. RosA E SILVA:. - Si as ·obrigações• contrahidas p·:lo Estado th~ 

PemambU'C<;J podem i-nfl·uir no cr.edito brasileiro, então o meu Estado estú 
e!ficientemente 'contribui-ndo para o levantamento do credÚo nacional, pois, 
até hojei nenhuma des~·as ob'l·jgações deixaram d•e ser cu:mprid-a.s flje:-
~~~nte. Assim. fizessem, os outros Estados. 

o SR . PAULO DE. FRONTIN: ~ ·v. Ex. joga pedra sobre os outros em 
<ietrlmento do credito geral. 

O Sr< . RosA E SILVA: ' - Por.que V. Ex : está fazendo· affirmações gra; lel>, 
base.o.clo apen:~.s em ~impJ.es infoJ"maçãó 'éte jorn~l q_ue está cet·tamente ma; 
informado. 

O SR. PAULO DE F'RONTIN: - Estou ape.na!? cltàndo· um f,ucto e o facto 
·~ este. 

O Sr.. RosA E SILVA: -A ·publicação de um jornal . não ver!.fica-da, Assim 
como us jórnae~· dizem muitas vezes a verdade, outras fazem Teferencias a 
assumptos que são bastante delicados para não serem trazidos, por essa. 
fórmo., á discusslio. 

0 Src -PAULO . DE FRONTIN ~ - Mas, V. Ex., permitta que o diga .que 
·seria muito mais logico q_ue o i€1p;·esentante financeiro d-o Estado tives"e 
rOntestado a informação q'ue ahi !oi publicada. 

O Sn,. RosA E SILVA: - O me'u cohlega acaba d.e dizer que a infarmação . 
já foi r;ont~stàda e, pa.ra inim é uma S'llrpr&za a assev•eração .fe.ita por V. 
Ex., ela tribuna .. 
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O SR. PAUW DE .FRONTIN :' - 'Eu tere\ o Í11'aioi- iJ::a~}' r' · em a:v.é·riguai a 
imt)eocedenda da publicação. 

o SR. RosA E' Su,vA: •~ V: ·Ex. comü='e'J'lende, ni'Ie se Iossert'los contes-
tar tu{10 quant•o os jornaes puoblica:ni, sem bas <=, não se far'~a ·autra causa 
senão contestar. 

o SR. PAu Lo DE l!'RONTIN: - ·v. · Ex ... : está ·enga.ha!lo·; não se trata de 
jornal po!itico, de jornal pa<l"tidario que viva descorri:pon~:a; h"ata-sé de uma 
loacal.' publica-da na secçê.o rinan·ceka de um jo1;~al que passa :em revista to-
dos os assumptos fina ncei1·os e c:ammerches· da AineiicfL '.'do SuL Póde estar 
€mgtu1a~1o, .0 autor da nota, não duvido, e ·é até •de ·toda· coi:weniencia rtue 
o esteja. Em tal ca~•:J teréi o r~ta::ai' pt·azer em ou vf1:. ·a' cop.testàÇão . 

O .SIL RosA E SrLYA.: - Seja. com~ fôr, é· inexac.ta· .e uenhuni Estado do 
Brasil é hoje melhO<t· administrado do ' que o 'de Pernambnco .. 

O SR, PAULo DE FRbNTIN : . - Não''estóu tratando .da· ID,stâido de Pemam-
buco, apenas da j\•J:unic~palidade, Em tado o caso ficará regisÚada a con-

. ' . I, -

'testaçio de V. Ex., e este incidente mais conf:t·ma o 'que ~Mou' dizendo. 

O facto a que me referi,_ dessa .publiéação ·nos .J·Ornaes ',Iinance:-r.os eu-
ropeus, affecta, sem duvida, .-'a coi:rffança no cc-edito du Bras·il. .A. es.te ele-
mento aindà se .. aP,dicibna a ,pro.pria mensagen1 ·ao Prel;eito d-o Districto Fe-
d.eral, onde S .. Ex. declan1· ser tal a situação ela Pr~feitura que. se toma 
necessaria uma in oca to ria . Ainda mais:· no domiúio dO f! negocias dos E~
tados Unidos e do Canadá, o r:n-.ocesso pr:amo_vi'C1o para a annull.ação do con-
h,acto da Companl~ia Telephon{ca teve tambem . uma repercJ+Ssii0 desagr"· 
davel . Não enh·a,;;-ei na. an~lyse da justiça .oi.t inju.Stiça ·dessa a~nullnçà.o. 

' ' ' ' 
Limito-me a e~aminar-lhe os ' faetores mOii·aes ·e estes oontr~l:m'emi para esta· 
situa~àn 

.Portanto, ..;,i, o S8nadu que. h;.~, elementos muito importantes ·que podem 
ir affectando o cred (<::> do Brasil no extrarige:ó:'o. Nos paizes e!ll que a con-
fial}Ça existe, .um desses elementos pôde •restabelecer 'o equilibrio ~ntre os 
pagàme11tos a, f azer . no -extrangeiro e os. recebim!'mtos do ·extt·angeiro, porj 
que, quando h~ oonfiança ·da ·parte dos que neg·ociam "com o B~asil, tendo 
este sua ni.oeda des,;aJodzada, faz remessas para <Já, à.'ii:m de aproveitar a 
alta. posterim· e assõm ter :o l~cro córresporidente. Especulaçõ·es deste ge-
nero aff~ctaram sensivelmente o cred'to da Frar.çà, permittilido· que, quan· 

·do, na questãoo do Ruhr, _sob ' ·a· influ~ncia da Inglaterra, houve esforços 
para que se elevasse· o valor - .ct:à lib.ra esterlina d€' 80 para 100 f;rancos, ·pu-
·clesse a França, com ·OS cre-dit.os de esj)eculação, ttue ·são creditas ãe con-' 
fiança exactamente eovitar, ref•rear esta lbaixa de · cambio; estabilizando-o em 
81 e S2 fran;:o>~. St- aqui existiss\' essa c~mfiança, mesri1o "se ;,tS drcumstanr 

· cia~ de mc.me.nto, úU prove:ni'entes da p~quenas ·e~p·ecúlaçÕes· comme.rciaes OÍl 

da retenção da exportação de· ,{'ossos géneros ?iais · iluJ;Jortail~es de exporta-
_ç.ãol con1o, o ca;fé, o :as~ucar, o· a:Ig·odão, o ca·cáo! a bCY._~ra-cb~~ etc., teríamos;· 
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por uma antecipa,ção, estes recu-.·sos de ·cred!.to, emquanto: não se pudesse 
tran~formar .ehl .moeda o produdo eXj}Odado. 

são estes os' elementxls qil~ me 1Jarecern oontestar a affinnação do mus-
tre ·lcndm· da mal<o.da d:a !Camara. 

s. Ex ~ .adiant~ accrescentou ainda o seguinte: 
··~ão se ·póde; pois,, ·a.ttriÍ.mir ao insuccesso ào conso?·c.io, a depreciação 

QU~ ser.tiu hunte.m ' bc. nossa taxt, cambtal" . 
Quer dize1· .que, .tend~;> eu considerado .como urn dos fa.ctores da baixa 

da 'taxa <:am~ütl , o' panico que tinha havido nt::-s praças ·de SantQs e Rio 
de · Janek~, $ .. ·E;x: , contesta, essa ·IH"'f>Osh;;ãó. 

Eu poderia dar . a miri.ha .opinião pessoal err' contrario;· mas >Qcho pre-
feríve-l üar a opinião de uin orgão, que é· m·uito conceitu a c1a nas ··odas com-
merciaes, ·A Go.zeta da .. Bal~;a, jor~aJ que . obteve ha pouco um grande pre-
mio na. Exposição Internadonal d-o Ri.o de Janeiro. 

Eis o ~1ue diz;.·. em data de hoje , e.sse orgão fi_nance't·o: 

i•consoari te · prev·i•l'amos no nosstJ .nurner.:J anterior, a t:A.·iste idéa 
do consorci:o õancm·!o, para o fim de c~ta.bel ecet· a tàxa unica, fra~ 
cassou redonda_nJ.;;,n.te, não tend.o a metwr· du•ração. De fá.cto; como· 
accentuámos, sem rodeios, e fa.flando francamente, na linguagem 
rude ela V€ll'dade, tal k!Jéa não· poderia trimnphar nem ·Se manter em 
hypothese alguw..p. ;' ten.do-se em vista 01< mai~ <:IJn•!queii'o~ iprinci-
PÍif?s· .que 'assigna!am as oscil.l açõ~s necessarias no ppenomeno regu-
lacl o r 'dos ·mercados. 

'Gesj:acla e-m uma hora que ·. reclama, pela sua gravidade, todo 
o 02:iterlo e o ·maxi.mo espi,:ito de previ~:ibilidade, a. mnovação sal-
vadora, por im·pP:Jpria ·e inopp(,rtuna, deve ter .·cau srudo. dolorosas 
decepções. Ella 1 irromp·e)i, de subi to, e, . assim como veio desappa-
n~ueu. Nãc. era. para n.eno!> .. . E isso :aconteceu, depois 'elo ban-
quete retumbante, p•rom.~vid~ .tr)el'O ·Sr. 'BmtcVistà, c].irt><ctor do,. Bonco . 

- F'raucez-r.táJíano,. no qual figurarap1, como não podia de ixa r de ft-
gm:a.r, todos 0s ditectÓ;rer, é g<::rente~ do,~ estabelecimer,to& banett., 
rios desta Crupitttl". 

Está ahi: portanto, a opinião de um orgão c!.:pecialista. da questão. Elle 
f~r. out•·as referencias, que me di-spenso ·de lêr ·ao Senado, porque já toma 
um cat·acte.l· divers·o. daquelle a que especiaJmeute me refiro. 

Comprehende.-se que ·quem dirige um esta belecimento, que tem uma 
orientação fi~·me; segurct, que conhece qual é o meio de alcanÇar 10 :o]Jje-
C\ivo d~terminado, não. póde .estwr· constantemente , variando desse dbjectiv o . 

Ora, a parthl: do dia 9 ele Agosto, em .que a i."txa cambial ·tinha a ttin-
gido a 10$ o doÜar, ·procuro.u-se, pelo consorcio, es~rubelecer uma tax,a, ou 
arrtes, tmiformizar, porqu~ não é propriamen!~ · umtt estabilk la de ' o que SI! 
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·quiz <J:n.ztt• foi que diversos .estabelecinH)ntos ad,uptassem taxa unica, não 
t:iodendo variar. E ma!s, quiz ·se m,'l.nter -durant.; als·uns düLs uma taxa lixa, 

e que toi a de 1 114·, 1nglez,- equiva lendo a • 10$-135 ,a 10$18'0, para o d11llar, 
pm•que>. a taxa .ingleza tem tambem pequena vaq-Jaçã.o em rel,ação rto clol!ar 

Essa situação Ée conservou até o ·momento ern que p oonsorcio foi 
rompido. 

Romllido o consorcio, tivem•:Js ex.actamente no mesmo dia, em que 0~. 
cupci a. attençã,o elo Senado, a taxa de 10$701. ·~o dia ·13eg·uinte, foi de ré!s 
10$726; e no sfrbbado fqide a.l$0S:3. 

Portantoo, vê o Senad.o que o niomento de parllco não foi uma que~tiiu 
instantan~a. A situação -continuo\.), a aggravar-se. A .taxa. )cambial, ouro. 

continuou a qescer, e tivemos· o d.ollar ascendendo de 10$1SO; ·na vespe,·,~. elo 
.pa.nieo, a 10$200 ;. no dia do panico, subi o a 10$70~ ; no dia immediato a 
10$726, e no sabbado, a 11$053. 

""íio é, úortanto, uma questão simplesmente momentanea em que daclus 

as explicações necessarlas, tive.sse, em lim mom~nto P,e p·arri-co, sido alte-
rada, em victude ·das ponderações que foram feitas na sext~-fei,ra.; qu : r 11~ 
Senadq, quet· ·na. ·Camara d-os Deputndos. Ao co'n.b:a.rio, dep.ois dessas vx 11Ii· 
cao;:ões ainda se ag-gravou a taxa camb'al. 

Son obrigado a chamar a attençã,o do Se:mdo ~bbre. esse ponto. ,,fim 
de fornecer elementos, não s6 ao •Senado como ao. Sr. lPc-esidente da nc·pu-
b~ica, ))ara que vejam exactamente o que se estâ, passando . 

O illustre lcade-.- da rhai>Jria aÍ]lda accrescento.u ,"' tra.tandoo da'i em:,,,)e': 

"Apenas desejo afil'lrmar á Camara qu~· este factà.r não }.>óde 
absolutamente ser a!lega-do agora como detet·mil)Rnté dtL b~dx:t do 
nqsso cambio, e não -o póde ser :porque se I() Bane~ do Brasi' cem 
•e-mlttido papel-moeda, o tem fiüto ·~x.clus:va•mente dentro das :tU :c>-

Fizaçõe~ legaes'. " 

Ningueih contesta que ha autorização, nem .que o ·papel que , se endtio, 
em qualque~· occas:ão, en2 .qualquer tempo, meio milnão de contos Clll·c f~i 

emittido durante a guerra, o foram com, aut,1Nzação _legal. O que "·se declar~ 
é que quando · o p apel-moecla não é. destinado a um il'irn especial do c• .. ,en· 
~-():v:.m.ent,o do paiz ou c1a' defesa da no~sa producção, ha a recear que ~;: 

operações <Oommerciaes, ainda que feitas na f6rrna dos estatutos e -da.s l~is, 

sobce duas firmas, podem affectar a taxa cambial, por· ser element<• ,Je 
desconfiança. 

De mod.:J que, nesta parte, tambem gou obrigado a contestar a affirnw-
ç:ão do fueu emdnente a~igo, o illustre leacler, da Camara dos :úepurado~ . 

Feitas estas contestaçõe.s, peço venia ao Senado paJ!'"a lêr um peqw:no 
quadro qu e tem a sua cpportunldade, poorque ;va.i mostrar como 'são " ii -
nanças da Ame~!«\ do SITI, e como, sendo · c.. Brasi1 o .palz mais P"I>U· 
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"'"' e de mais v:asba t'xtensão territorial, aque·lle que tem, portant·~. os 
ma:Ol<·~ elemento,s. 'p;wa poder apresentar-sa em, uma. .situação .francamente 
t 11.1,m\'Pl. corr{·parandu-se ,aos outros, nã•o está, infelizmente, nestá situação . 

. \ssi!ll, a . OoJ:on\bia, cuja uilÍ'daode ·moneta;da é o peso, . valend'O uma 
JJil"it ester!ii1a cincó pesos. e sendo a t~x,a •càmbial ·estabelecida na relação 
rlo: 20 este'rlinos para 100 ·pesos, em ·31 Janeiro, tinha a sua unidade· ·valendo 

1, .• ;. : en~ Março 101, e, a 30 de Junho ultimo, 98, De penneio, nas condi-
·;~rs em que as colheitas são mais expm·taveis, chegou ao · 'valor de 101, 
t 11 , ê, ligeiramente aciina 1do :pf1r, .'que foi excedido no, me~ de Março do 
sorrente anno. 

Na Venezuela, .em que a -libra estec.lina vale 25,22 boli:vars, estava o 
cambio a 24,40, a 31 de Janeiro, a 24,15·, em 30 de Junho, e attingio a 
i4,05 em F~ve("eiro. Está., il;}or cCJnseguinte, sensivelmente ao pa·r. 

o Equador es1lá em '· condições pouco rttais desfavorave is. A libra vale 
10. sucres. Em Janeiro eSk'l.va a 16 ,.35, mas a sua situa9ão melhorou, attin-
gindo, em Maio, a 14,.80 . . G a 14;84 em Junho. Ha portanto uma de-preciação, 
mas que nÍio at,tinge a 50" o/o, 

No Perú, a libra esterlina ê igual á li-bra peoruana . Esta está acima do 
p~r. Te;;. a. se.u _favor r. de·preçaação da libra esterlina, que, em 30 de J"unno, 
tinh;t um agi"o de 8,5 .o/o . 

Cl Uruguay te:rn <i seu pes.o ouro valendo 51,06 d. Esteve a 42 a i4 em 
Janek'o, a 42 7(8 em Junho e cheg()u a elevar-se a 4.3 5j&, em Março .. A 
deprrciação tambem. nãq attingio a .20 o/<> , 

:\'a Argentlná, o peso ouro estava a 47,-58, hai~ou a 43 1j41 em J a neiro 
e Março, e estev\l a 42 o/o em ,/,Junho, devido á crise Ida sua }Jri;ncipal in-
dustr:a, a pecuaria. Âpezar de tudo a depredação é de poucó mais de "10 :%. 

~a Amecica do Sul, s6mente, se approxima do Brasil o Chile. No c ·hile 
a libra estePl.ina valeJ 13 pesos e 33 . . Em Janeko esmvá em. 38,10. Elevou~ 

• I ' 

Re o cambio a 34;60, em fins dE: Junho, .para m-elhorar a inc1u&tria .saÚtreü-a 
que é, a !Joi, a princi!Pa!J· da·quelle paiz .e a que directamente ad:fecta as diffe-
renços ··camblae's. --

Vê, pois, o .Senado , que . a nãO s&· o Chile, todas as condições dos P.ai.z~s 
su;·am<eric~rios são relativamente favora veis, .apezar ,da · guerra. 

Ora, nã~ ha t•a.zão para 1qu:_e, tomando-se, as providencias convenielites~ 
estudando . com· rigo.r .a. dtuação •·eal · do nosso pa.iz, acudindo a todas as fa-
lhas . que eÚa poS$1 offereçer; restabel~cido o credito do Brasil, i nterna e 
externamente,. não possamos çhegar a uma situação can,~bial muit o mais 
la1·orave1, 

O SR. Lu'rz ADOLPHO: - A depreciação é super.io!l.- a SO %. 
O SR, PAULo .DEl FnoNrrN: - São estas as consÍderações que julguel 

co\ll'enient~ filZer para cha:mar a altenção dos poderes publicas e princi-pal-
mente do Congresf:~ Nacional, que vae ter de examinar, successiva..nente, 
estas questões, Diante das corl!'entes que p-odem. sE>' .offerecer, é nece.ssario 

r 



--,-; 878 

qu.- ·sÊ déterminem pro,·Ldencias efficazes, afim de: ·salÚt?TIOS dessa ~<it ll 11;;\o 

pomosi'c; <JUe s<> traduz pek ·augme.:2to de toÇias a!! utiUdade$. que sã0 impor-
tadas, pela inf.:uencía. do cu~to das' utiU.dades que ' poderiam ser lmpcmad;u 
e ·que de-term:nem um limite do.' custo . das noss:1.s ·producçõ.es industt-iaes t; 

finalmente, sobf.·e tudo que diz {e~peito á carestia da vida.. (lJ.htito bem.; 
?ll:u.;to bem·.) 

.SESSÃO DtE 2:8 "DE AGOSTO 

O Sr. I riu eu l\'Inch a(lo: (*) - Sr .. Presidente, •tt:az-me ã. tribuna a ne-
f-essida-de <le av~ntar r1uestões <JUe dizem res·peito ~ g<~Jrantias 'da viela do~ 

trabalhadores brasileiros e cuja natural connexidade com o problema <1.1. in· 
fla.cç~o e da conseqüC>.nte c'iiJt:Cstia .. d!t ,vid.a., conjugado com a irlsuffi.c!encia de 
saJarios ; foi aqui t.rat!lãa,. ~0!11 tantO bri<lhanti~nio, pelo meu eminénte amigo, 

·c pr:eclaro !Senado,r. 1"aulo elE; Frontin .... 
O SR. PAULo DE Fno:NT:rN: -Muito ~l!>riga.clo a:·v. Ex. 
O BR. IRINEU IMAcruno: ~ .. ,. e pe).o eminente e grande :republico, Sr. 

Bar~osa Lima, que. ora hom·a· esta Casa como repi'esentant_e do Estn<lo ·ao 
Amazonas . 

. Não é de mais, Si'. ·PresJ.dente, c.hamar a attenção' para a shuação de vida 
dos operarias da in-d.u:;tria priva<la, jft que nos ~reo.cctipamos, a cada momen-
to, a crtda ·passo-, com a sorte· d-o fu.nccionalismo· e do opera.riaodo official; jã 

que V .. Ex. : m~m.o, ·nas suas brHha•1tes .(,rações do amio p•assado e eles: e anno, 
em; a.gradecim ento ao voto de confiança e de l}·<ir(ra excepdionaJ com que o 
Senado o disUnguio, eollocando-o. na PresidenCia da ICommissfuJ ele Policia; 
accentuou .Para os ca.pitalistas e para o ueveo;.· do es(ado mo·:lerno, a neressi .. 
dàlle de concord~t·em em torno de princí-pios .que esta.beleça m justa partilhà, 
nos lucros das socied;>des, nas ·ex.pinraÇões industria~Js e commerdae~. esta-
belec!eneto em favor dos operarias uma copartiópaçaig __ nos benefidos que o 
.capital produz, em cor:s.e.que'ncia daquillo que é primaria 'e éssencial - o 
proprio trabalho, o proprio esforço, a propria activi·dade do opet·a~io. 

: V. Ex., Sr'. 'Pres!d.en te, não ignora, que a victima constan-t~ ele .todas a' 
Roluções !financeiras é, .O funcc:onalismo,. é O · óperal:iado, <1Vfal' O ·càt?bio cabe, 
apenas o "detiéit" a:v0lun1<l· se; quanto n1ais .!le avariam as finanças, e, cGn-
sequ.e:ntemente, ma,ior G a diminu iÇão do poder aeq uis: tivo da n1oecla, o que 
;hes vale, de facto, ,,m u.nv1 reclucção de vencimentos, ele salados, lo&"o o 
J~oder publico começa a sua obra d3 runeamento pel~ · re:lucÇão de vencimen-
tos e salarios de funcclon arios ·e o·pe.rarioll. 

Tenho, Sr. •Pt·esirlente, mais de un,a vez, meditado sobre as :finanças fe' 
cleraés e as do munic: pio, verifi.cado que o màioi·; a mai.s. eflficac, _ 0 m ais util 

(*) Xão foi r evistú !JBl& ot6.dor. 
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dos pro ~essos para .. sal,:ir·ar a situação financeira, par<~.' diminuir o "deficit" , 
consiste em 'l)rocurar a.ntes ,nas gr!J'ndes questões fln~n.ceiras a solução para 
0 ~~so, em v~z , de bnl:'car-se nos acc:essorios, nos orçam-entos, nos pequenos 
quadro~ de tunopiona•:ios, nas rept·usentações publicas, a~ victim,ts que hão 
i.e dwr o espectaculo da nDssa sàbecl.oria ·e pm,gar as cu!:pas dos máos a.dmi-
nistradores ·. 

Nós acuª '.mos co;:n providen<!ía. leg is lativa, desde 191,6, em favor dos tra-
balhadores elo Estado, votar::.'.io, a J)rir,ci.pio , a gratlíicaça(J da carestia. ela 
vitl:t . - 1S19: -:-. d~ :.,1ue _.foi inicia.dúr n~sta Çasa, depó:s, votanp.o a tabella 
Jll'Oposta pelo no~so coliega Sr . .Joti'o Lyr~;., .qutl tomou seu nome, que veio 
minorar a situ_ação angustiosa do funccionalismo· e dü. operaria.do elo ' Estado.· 
l)uanto, porém, .á -situ:,içãó dos o-perarias de industr:as particulares, esta teír\ 
!empre esdàpado â.s llC'Ssas -cog.itaçõ_es. 

A.Yo~mna-ndo a despez.a pt:.;)Uca, desorganizando as f !uanças, ala rga n_do os 
"deficits", ·O poder· federal' tem encaxeciclo a vida e diminuído o p'oder a,c:qui-
,;tivo ela moe:da sem CiU.e 'de quál(JUé:l" modo, tiYe~HE: Sido preoccupa:ção nossa 
a sm·te dos op·erários dtts inçlustl'ias · part!culúes. 

·Agom.: mesrrio, a.gitnncloose na Commi-ssão ele Finanças á Questão ·do mon-
tepio e do opera-riado, ó meu honra·ãó collega, eminente -Senador peio Eétado 
rlo 'Rio Grand.e dp Norte, Sr. João Lym, p.:opo~ que se estendesse. o seguro 
a instituior em fav<:)r üo funecionalismo, a .tódo p operariado. 

Sr. P•resid0:n:te, h~ u~ erro ca.p.itaJl .,m toda a con ce.p~ão dó legislador 
!ll'as!leiro em materi~. -?~: gm;a'l'ltlç._s, não só aos operarias da industr:a privada, 
como no.s servidores 'r' [, }J}stado . 

. ~ s s ·m , qua,rHlo ·ó . ~~,~: :El~ny CJ1.aves ~t:op~z a inst ituiçao da Caixa de ~eri
>Ões e Aposentadorias -.em favor ·dos fet·r·o-viarios, a o ·reç:.ebe-r o seu projecto 
nestfl ·;('asa; acc!entu~i O&sde :wgo um en·G CaJ?l't<>.l. !'-iãú o corrigi, já eJÇpliquei 
1:ma. vez, porque os ;.n~oprios 'interes.~ados vieram solicita•·-me á ap-prova.ção 
immeclía ta do v-rojecto, . sem emendas, pel? terror <l1Je lhes inspirava a possi-
l>ilidude de· um a diamento d9. solução, 

Em todos os paize~ tem se e~tabelecido sempre umi distincçfio entre o .. 
>egu•·o particular ou o seguro commérciaJ. ; e·. o seguro s.ociai, o s·egCiro :lo 
Estaclo, em fayor dos seus . fv.ncC,:onarios. O seguro commercial, do:; parÜ-
culares, é uma .. jnstitu;_ção mutua· em que a quota d.a contr:buição e a .natu-
reza das wopri<ts aspi)·ações fornecem o producto que deva ser ap-plicfado á" 
garantias dos associadGs, q1.1ando se verificam as con cUçõeb, quando se dá : 
implemento das condiçiles d~ apolice. 

Quanto, porém, ao seguro operar.:-:o, que· se reveste de um c~ra;: ter soem,, 
lcomo a ~itua.ção de ai!J n:;;enta.àoi:ia óu de invalidez. do operaria ou do funccio-
nario publico, 0 caso P. dlfferE>nte. Tres são os elen1entos que deve-m concorret 
i>~ra a soi11ção. q.a qu E>stão . A <!ontrihuição .exclusiva dofun~ionario como a 
~o opera.rio não 'deve ser estáoelecida r, ela. !cá. Tríplice é a contrõbuição no 
caso do operaria ·da .. ihdusti-ia particUJlar: contribue com uma qu<ota o ~stado. 

com outra, o pa,trão, ~~- . com· outra ainda o proprio o'peraric. ; e o concurso 
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dessas tres contrlbuiçõ&s ·~ que funcJa a. Caixa, organiza a massa de ond~ 
deve sahir a. quaritla necessaria ao pag~II;lento de cada uma das p&nsões da. 
que1les •Que venhà·m n. ter .direito a elia. 

~o seguro do· fun~cionario ·Publíco, dom~ no elo operarlC> do ,Estado, s1 ê 
certo que não ha um 1>atrão, um indust:r:ial 'particular que tenha 1a obr:gação 
de ·contribu}r, o Estado, que substitue o patrão, riâo .pôde <le'ixar de cuncomer; 
elle concorre com a sua contribuição pRra a organização do fundo da Caixa, e, 
por outro 'lado, concorre o proprlo :fúncciorw.rio' qu '·o proprio operaria. 

O .SR. LUJz AuoLP:C!O: - Nas rej:,art:~ões pub11cas é~mo nas officinns 
fJmccionario como :o operariu contribu8 ccirr, um dia -de salario' ou de venci-
mentos. 

., 

O •SR. lRrnEu MA.CUADO: - Isso ac~ualménte; mas estou ld!zendo que, nu 
organização de toda.s. as legisl~ções c~lta.S da JJ;urop:;, e dos paizes ame.-icanos 
que têm .adaptado a s-oluçã<!, a contribuição rtão é .. exciusivamente do fun ccio. 
nariu; o .Estado concorre tamb"m co~ uma quota destinada á organiza~ão 
deste fu,ndo. 

O SR. PAuLo DE FR~NTIN: A's vezes até o publido, 'como nas tarifas. 
O SR. li\INEU MACHADO: - Mas é um modo indiredo. · O qu0 não se ~om

prehende, porém, é. essa con·e~te' que no Brasil está deturpando o caracter 
da assis.t\)ncia e ·da provtdencia f!OCíal, e,m favor daquelles que se ím·aliclam, 
envelÚecem ou moorre:n, ao servf(;o ela íridl,lSli-là. pai·ticular, oi+ do Estado. 

Ass'm como, na actuaJ orgamzação do" .seguro, da pensão Ól}eraria para 
os .ferro-viarios, deixcit'>-se .de lado a contrib~ição ·das .companhlas, assim, no 
proJecto q'ue ora e~tá ·· em debate na Comn1J.ssà:o de Finanças desta ·Casa,· no 

. . . ' ' .• 

seguro em favor dos funccionarios como dos operar10s do Estado, se útá es· 
qüec~ndo a necesshiade de esta:belecé.r, como todos os }}OVOS cultos têm feito, 
a contribuiçã~ do Est&,,do .para .conconer c~m a quant\a nec,essaria , ao ' Údo 
da contribuição do oper·a:r10 ou do :i'miccionarroJ para a organização do Pmdo 
destinado ás ,pensões {!e Invalidez e . cJe velhice . 

.Sr. PDesidente, a orientação moderrià .não pe_rmitte .que o Estailo cruze 
os braços diante de todos os grancLes prohtemas do · tral.Ja!hG, .:!'ante ela quésião 
soc!lal a ,que nenhum l';stact·o. model"jiÓ se Ílilrt~. 

Assm,, üS te<:elõei< acauan. rie se tlírlgii:' ao Sr. _ Pre5Men~ & 'Repubtic~, 
cnan{andp sua atteugâo para .o· estado d . .;, per,úria em que .se encontram corri'a 
<>Vidente depreciaç-ão qa':inoed;,:, ·com o excessiv~· enc.are~ime~t~ da Vida e ciiini 
a paciente •exiguidade ·da retribuiÇão do seu trabalho. Ac.centuam os bpet~J 
ri·os, ness.e ;,1emorial, que querem da.r ao p~del' · vub!Íco a noticia ·do seu. pen· 
.~amento, paora .que ·~m um det~rm·'n.aclo momento, ,quando a crise venha a 
tornar-se aguda, não ·l~~ssa ser int·erpreta da con'io um •gesto c~lfuÍnoso a ' s'ua 
conducta, .e esteja totla a sociedade 'advertida 'da ràz'ão' de ser do ·c~riflicto d9 

, ' 11 '!. 

~apita! e ·do trabalho : 
E' . ev:c1e;;te a psychologia dessa obse.rvação. Nà defichmcia da nb.ssa 

legislação, qu~do os 'ope~ai:los se levantam em greve .para· r~clamar , ou'.êm 
~elação á exiguidade uo~ seus sailario5 oll ·de excesso da seu to:abalhG, ou de 
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!alta de ,hygi\)níl e'' garantia nesse trabal.ho, é sempre a policia quem intervem· 
com armas na mão .Para intimidar e suffocar os br.ados e gestos de reivin-
dicação . 

E' ev!dente qlj~. o temor vem desses prectedentes, e; por ·isso, é n"eceS.sario 
quebi·ar esa pédra ·m annol·e tumul~tr, para que a voz dos lesados seja ouvida 
pela .sociedade' i)1teirá:. 

Longe ,de p.<im ·o !omentar ou incit-ar quaesquer conflictos entre patrões e 
operariós, : .. énV~~ Cllil)iü L:!stàs e traba lhp.dore·s: mas, porque is·so me.smo ·é um 
dever da.. minha conséie~ c i a·, é um temor do meu espir!to, sejam minhas pa-
ln.vrus ·de .appeiÜo. {). obt·a de cpncor.dia; repa ração e ele justiça, para ·que o 
caso sej~. r .esól vi!:lo.; ·de . um ·lado, com· a 'bô~ vonta:de que os traba!l·hado~es pe-
dem aqs capitalistas ; de outro la cl.o com a serenldaqe . que os traba lhadores 
devem ter nas suas r eclamaçõ·es, com tanta firmeza e segurança nas palavras, 
co.mo ~·om -t~nta ·'~od.,ra~·fi.o e discip·Üna nos · ~esta s·. '' .· 

Tod~ :conh ~;cemos a sitl!lação a ffllc i:i-v.a do. encarecim en to da vida. A 
~ensura t.em p.rohibiclo os jm;haes de se occ upa rem da alta do pl!'eço, do en-
carecimento ela vida ; ·r.os mais o.ngustio~d.s problemas da existencia humana.. 
Assim, para ~:ar a ~oÜcla de que o preço do ca f é e o da farinha t a rn'l;!)m ha-
viam subido o. "Ccirre '·a da lVEanhã ;' teve necessidade de esconder essa noticia 
n(l parte dommel'cial·, lá Qonge, em um recanto ela quinta ou sexta pagi·na, 
dessa.s que· não desp:artam a attenção ela {!ensu r a , nem ' das a u toridades ~o
llciaes . 

Não só eu disse, no meu d.iSCM$o ha dias pron~ncla.do, ana•ly~ando. o caso 
da concentraçiio feita pelos ccinse.rvadores e pelos usineiros de Óa'm'Pos, que 
o n!!.~ucar h~Vi~ -attingidó um ' preço que era ,r.emuneradoi, e as altas QUe se 
pretendiam eram .forçadas,. de preços a rtif.iciaes ,' como ta.mbem posso affir~ 
mar que o p~oprio p;1·e·ço ,do café, com a manobra de retenção das lett·ras de 
rafé, coni:tooos .os " bi!ls" subtis do .processo de deefsoa de {),ue ·lá n çou mão a 
vo.lorização, consegÚio <elevar o preço. 1\o dat':é, m as pela consequente deprecia-
Qâo c1a. moeda brasNei,·ft, esse prE:ço nàu attingiu mais que os prop:ios preços 
anteriores haviam fixaé'.o, 

Com· l'elâ ção' ao a ssucar, ·sn 1Presidente, se de ·1D2i pao·a 19·22 se deu uma 
dimi·nuição de 21 o/o no seu pr~ço .médio a.c.tua1, de 1932, par-ct. ·1923, a. elevação 
foi de 1()4 o/o . ne· modo que, se t orna rmos .:Para termo de relação · os preços do 
anno passado, a elevação é ·Çle '1111 o/o;· .e, para o p1·eço do anuo atrazado, de 
1921, a elevação é de s3 W'o. 

Com r~iação . ao· G;afé, tenho · em mãos Ü.m documento que é de uma elo·-
quencia. inc.udita; é l! Boletim do Consultor ,do Commerci o-. Vejamos c qu E: 
dizem sobre a valocização d,; café os da dos publicados pela Secretario. da. 
AFic ultura do Estad:J de S . .Pa ulo (le•nrlo): 

·" 1l{.Ovim.ento ào j)ort~ d.e Santos, no· !,)1'Í·nteiro se m estr·e · 1.(, 1923, 
e a va.1o1·izaçi'io rJ,c caté. 
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' Dados pubHc;tdos pela Secretar:a Cle. Agdó,ultura .dÕ EJ.~taclo de 
S. Pau:lo atte:stam que, durante o pr.imeiro .seme~tre ·-ao c·on:ente .anno, 
enkaram e:;n Sa.litos 1.109 navios; com 3. 07S; 102 toneladas de t·egis-
~·q, contra 953 e 3.499. 027 no anno ·de 19.2~. Ness·e ·mesmo Periodo, 
sahil;am 1.'107 navios c'om 3.105.4.45 ton'eladas, .Coulia.ilG.8··e 2.507.450 
-em 19:22. O valor do~ .gene-rus im.portadós foi de 347 .5~8 :'929$ . . .. ... . 
(:f 8.1?<5.922}, .contra 197.0,56 ::712$ (:E 6.242.202) em .19~2. :Os ".Vaiores 

c111- e:!>'poi·tal}ão. subiram tanioem,_ f> ois·, s e em .1922: por .esse .porto pas-
saràm 513.637:724$, ol; >~ejam . :E 16.15-9.1~2, em 1923 foram expc.rtado; 
687.49ú:204$, •;orrespondentes a! 16 .. 228.490 . - l~.JJrec~ando, se.gu11tlo éSSe 
qU<),dro; a expnrta"çà(i do <Jaf.é, O principal proc1ucto, vê-se ;q\le lle$ses 
seis m~zé""s fo~am exportad;:ts 3. 8·61. 872 saccas, contra 4;131.173 em 
1922, a· que flâ uma dõminuição para o anp.o to~ren-te ' de ?66 .39Í 
'sa CCiJ:S .. Em 1022 l'endirunos o .caJié; em média , a ."117$800, Ei .. a c;turiJmente 
o vendemos -a- _ 158.~720; an:edoi1d:;u1~.0 c:fra,s. P·wrece, á p: imeira Vl.'lt<J., 
qUe ha Um grande ]U.CQ' Ó Q r y-éoJ.her:_". ·o c'ambio, eP.tretan

0
to, ·. tenclç' 

vindo de s· d. a 5: 11 4, desviou. ·todo . o iucro que nos ·ppcl~ria traz~r a 
·valprização. Assim é que, verificando-se o total da expéu:tação no~ 
períodos em .J.mrallelo condile~se que, em 1922, :513.•637:72·5~ .·produzi-
rram f 1·6·.159.112, ao passo que, em - 1923, S8'7 .490.:204$, ·'P·rÓd!lz:ral)l. 
apenas :E 16.228.490, ou seja., aJJ~eciando as .clifferel;"lç·as: · h ocãmos 
173.852 ::48o~; por :E 69 .•37S. 0<'&-, valendo estes milhares . de libras; a 
um cambio razoavel de 8 d., 2.081:.340$, ape11as, .. o;eg1.le-se que a eco-
nom.'a naciona-l perdeu, e,nl r.:nmbio, 171.771:140$, perda essa . qu,,, 
.a}) reeiada em relaçfu; á importancia elo .,c~.fé -exportá do em .1323 .. ce 
·613 .417:134$, 1·odu~ essa quantia .a 441. 645 ·: 994$, mediante cujo ~r esul

tado il,s saccas d~- ~'afê foram r~almente vendidas .a . Ü4$Í:90.! 
· · Jogámos C'O;n as ci.f:ras totaes· da ~xportação, pm'~ . qiscutirmos 

apenas com v café,_ ~arque em ô87. ooo: ooo$ ' expo1:tad;~ em :1923! esse 
p<roducto entra com o. cD<;Ji'ficiente de 613 :o o. o :·000$, .'léguiildo-se:lhe .o 
algodão, aÚé,s valorizado natumlmente - •em Téis e ·em es.terl inow ,e 
com 20.000: OOG$. Diante ·destes . algarismos of.ficiae s.,··. fp,i'ça· é con· 

.c'Iuir que v·àrÚiri7l.imos o caf•§ de modo col;traproà.ucim.fe ·para .os ir·· 
te·r~sses . u~ ·~oll~céviàaâ~ b1:àsileir&, pre j'u{hco.ndo ~ . p.~.·oprio Es t:i~( 
va~orizac1o_r, na. proporção em .que elie .comm;.mga no corijunt :, na•, 
ciorú\1 . 

Rio de J~D();ro, 23 -ele .á..gosto de 1~23. 

Não é pos~ive,·, .Sr. Preside:ni:e, i'ieinonstra1 de urr. modo mal~ ·(Hc)qu r.nte 
os eff~ito~ ci.a política d" valorizaçãc.-~ 

Os da política de valorizaç:ã,o -é\o as~ucar, auguro eu, hão ci6 dar ó mtis1u'u 
resultado., 

J á 6onbe(,i'dos os ·funes.to"s result9.tlos qul:i deU a polit)c~ de l)i"~tecçàu e ele 
encarecimento {la bo:rr<.cha. 
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A tioss.[l: ::xl~~:r'tâçã;<:,: que ero de cerc•a d'"- 55 o/~·, em relaçã,o áO '.<!onsumo 
mundla•kJ:i:abn;>u•·: a ·::15 ; o/o ' 

Pói:: ti\{ê ?;~~ 
Des'Conf;i;tti,.jÍ,}f~~A~tó§ · ··pelos pi·eços excessivos do pro:.'lucto brasileiro, ~ 

clientelâ·' ·prê,b4't.Qii ',íc;g,l{•li,.; ohdi, pudr;sst~ fazer as sua.s plantações. ·Dkígio-;,e .. ·.·.· ., ... ,,, . I , 
,para a· Af1{ic,à,: .. parâ.c:íl; ·India{ e foí tão gralide a pro(lucção conespondentr_, á 
plantaçã.:).; ·'f.(\~ .: ~atri~:nh;·i .que; .em poucos an;;os, a nossa bonacha começou 
a sentir ·•gs ;,{~.eit~s~ d,~': ' ~rti:a .có;ncur.iencÜt intelligerite, pois, de então em diante. 
só pod~~no~: ~o;~~orpl'~· 't.Om :à " út'o.due;;ç.ão· extrangelra na bot:nteha super-fina, 
Jst(J é, a: d_e.;:Íl)·éúror q,'urulida~e . 

Con'l! .reiaç.Ko .. á :Pí;Í!iticá ·48. e:Xtorsã.o ao compra dor, -como resposta á pah-
··uw ela . bii:ik:~, :nóíf: leV.a.mos 'J;rmis longe. do que deviamos ·a nossa reacção. {)s 
p're~OS S~ t;;rn~;arti :. t.~.b . altds· e, el'C~·ssivos; para satisfação da ganancia dor; . 
i ntermedtii.rip~·,1: d~~ ~~~l:o~;);~ores da bolsa de ·Santos, cl:a bolsa do Rio, da 
:b~lsa ele · H:a':mtiúf.io,- tlo H~~i:-e . e ' de Nova York, sempre com a preoccupação 
de se atteridér\i.0's :i~t~rmedlú.ios, que a co~sequenc·ià veio xi-ser esta . 

.Os port~guéz~~- :6o,n1e~ar:am a: prócura,r terrenos ;ara a plantação elo café. 
E' tula dis ~i'.i:i,des:, pr..,&ccu~a.ções da l)olític.a; colohial franceza, como d~c in. 
g!rza, segúhrdd ' 6~ pÍtss0~ ;'cia · portu gueza, ' produ:;r.ir . café para !Íbe-rtarem-se dt~-
cxtorsãcJ do'~ -~i,eÇbs " bias:Íejr~s. - ' . ' 

E' est~ o'üt.ro: ··i~cto com que p,recisam contar os lavradores bra~iieíms. 
A sua p~liÚca · d~.;~ c~risistii: na oeganização ·de synd::<:atos (:; coo];eraCvas l&-
caes: elé.v~; consistir .ila politica· de 'que lança<·am mão os úultivadores france-
zes, . 1Jel~~-s;_ ···aus~ri~·cos, aliemã:es ;: com a organização das suas concent.raçõe~ , 
àas suas associjá.ções · •p.ara, na elimináção gradatrva do int.ermedia·rio reterem 
em su'<).s' ITJ.àos, :urna'·,pa.rte dó lucro, desviando-a das elos expoliadores. 

0/o ca·s~. ~q:,'as·stÍc.~~.· Sr . . Presi'dente, o que se dizia n&. Bolsa, o qu0 ,;e d,, 
zir< no c!Jm'jilerçio.'do'. Rio cJ:e ,.J~nein er'a qut .o Bane<; do BrúsiQ, de .mãos c!adlu 
com a or;.ganizàção.· .d.o···aia 6 ·de Agosto, em CMnJ)os, comprava <á razão de 70$ 
a .SrLCC[)!, p,b1;: ê~ri·heeiit..ei~J6., dobrando como commissM 8 o/o para o bancC; f! 

tocanclo 2\o/J p:).U,áís: f~: casa .cqmmissa·r:·a interm,e'dlaáa, á casa .Araujo· Franc<> 
ou ::\feire!Íe_~·-·. Zamitl:t · & Comp .·, ·· dtias pGssoas clistlnctas e uma só verda.deir .... 

Se já:··alii. enxergamos dous intermediacios a ganharem 10 'fo, a'{alie-s;, do 
(jlle era a .- sinCeridade {;oi;: p':reÇ!lS, escorchando-se OS con~umidores dos genero,; 
-a~ ·i\l imefttâ~ã;b. publlca >qúe · ii.ão ·.'po.d lam·: em 'um" <:pode, .de perigo social 'como 
esta, .ser. feridos pel:o arbiJrio ·do· interrn~di!_a.I'ip ou do proprio plantadori 

)J'âo é f'Únc:ç[.o do Estado qe.rtamente · p..·ejúdlt:o:tr a producçãÓ, a la Your~. 
·Jiaciona:l; n:ia;s. tambem .não •póde sE)r um dos fins do Estado permittir a cafti-
niza~ão ela : Iav~ura ha·cional nas .. ·niã:os de me'a duzia de intermediarias que: 
cream e~te:·:.~ritci . arÜficla:i no intere~se unico de levantarem os p;eços, arll• 
fici::llm~ni~:: t~-inbem; para 'obterem lucros exc!'lss ivos, ex1Ylorando a um t~mpt. 
as PO!}il/.~9:9fi~ :.· e a praptia proô.ucção. 

A~s.~r#,J.· St:, Préslélente, ·ac!abo. de mostrar á Casa que a politica da va!o.->-
-~~ão, das eni.issões e .dá. retenção ele letras para valorizm·. o café, deu ccm;t; 



884 

res\llltado diminuição oa moeda brasileira, ern contraste com o: i:tugmentu de. 
valor da unidade, do v·alor da' ·exportaÇ•p.o, ,com a .:poÚti~ da_ · val'd~<_za;~i;l.c... 

Não nos enganemos, não ·tenhamos illusões.: . ~o:Ín -~·i;s~ poütka;· ria~ tuct·i. 
a lavoura de S. P~ulo, não luéra a Nação;. mas ia:nh'iw:r.>ô.S:'; i.Pterrr;erliar!o •. a 
cujo serviço incondic,onal estf. a IJolitiCQ 'da valoriz;(çã'c. . · ' ·· . ' · .. 

. Como consequencia , como ré.~:Yercussão ck'l p~l:~hl\:;a - ... ~)1~- ati,g~eJ).tâ o pre~o. 
do ca.fé, do assucar, do lei-te, da farinha, dns · gen~;o~· maif;(_~e~s~Ílciaes é. 
vida da 1população carl•oca, dia popu•Iação üaeranaJ!, ~16-i temo:§;_ a_:, __ :&o~~tatar ~l 
~_rescente angu~tia dos que são a-ff_L!gidos pe1:?. :eS')l~.ctic§_l~·, •po·n,~tq.~ie pe~a 
elevação dos preços das 'l.itilLdades, dos genel;OJ'l dé .. a,l-~·J?Íltáçjio. 

Em um trab-alho curiÓso feito pe10 J~·. _jôão. ~-o'u~;e'-nç.ó :e- pu:ÍJ!iooclo no 
Imparcial, edllção de 2G de Agosto de 1923 nós v-er-ificãrti·f>s· ·o :seg\J:in:te': 

r l ' . • ; ·• ," ' • ' 

Oscillação dos · preços e>m '1922 para mais, s.Ô'bre~ i~H: 

. . . ' 'I··. ·.:;' Jt;_ 
" F:uinha de -mandioca., 14,63 "L"; .ca!é mo~dt); 3:):,-!7: ."1"; atr(>z; 'Ü,39 

feijão, 26,76 ol 0 • • 

Oscil!ação dps pr<;ços en'l - 1~-22 para menos so.)J1'e · 1_921 :· 

Assuca.r, 21,11 •J•. 
Ei>tas percentagens denunciam um estado de cousa.s :in;pi:~f~lpnantes. 

,EiaboPaudo os orçamentos nos quaes se fix:>.~11 os veiidmeJ1tp~~.'i·.' Ji.it6::tax.,dos 

OS oprodUCtOS al.ime.ntiC'ÍQS de primeira ll<!>C~Si;.ida.àe, não · fJ cleve_riÍ :_.1'~~-é,i· 05' Je., 
gisladores sem u:m ' exame:' attencioso. dos !ncl.ices dos _. PreÇos no'' anno q11'~ 

vai cOrrendo. " 

Senhores, em relação a taxação é •esta nossa mis$ão .. ·P ·orque ·:não h~t 

de ser tambem em relação a fiscalização das E!'missões , ~ fuonb·pciii·~~âo e re,; 
tençã,o de letras, sobre ps prqprios artigos cio · ~osso pr.odúc.ç~,<:-~eie\'"ndu; 
inutilmente os preço13 sem nenhuma ·vanta gem; desde 'q~·e· d ·:·dl~Í~uida ; 
exportação iiin.tned.iata, des!Je :que O cambio _·o,a))e, sem 'ÍJ-·\0.\leitp,~:~&ra I' 
Pl'opr:ia pJ'oducção nacional? 

Ass!m, não é . <l,e ·extranha.r qu~ tenham -levado _a.O:s pode~es 'p'4btco~ ei 
seus gritos de protesto os operarios de ind-~strlas particu-lares,, -c·oino faz~n~ 
a cada ·momento soar, nesta e na outr~ ~a~ d•b Congre~so, sua~ · ,ife~l!<m"~ 
çõ·es, os amigos cled:icados das causas dos -opera:rúns· e funcci·otiari·os do E>• 
tado. 

Vejamos em ra.pi-dos traoos qual é a situação' _dos ,- .ó-pe·rar!G-s ·: da nos~o. 
industria de tecidos , ··a pri-ncipal das industrias fabris· . 

. Das estatistica.'l organi~adas pelo C,entro IIÍ.d·ustr.ial das. E'rub!'~~s; consti>.-
que nel'as tmbalham éeroa de 150. mil Qpet·arios, sendo q:ue . : n&~t:i' ~apit~l 
trabalham aJiproldmaclam ente 22 mil creaturas, homem;;.· mulJ;lér~~ -· e at~ 
crianç'ls. 
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o~. a;ctU..aes sri,~arios -estllio vigora-ndo ha mais de seis annos, sendo qu1< 
até· se 'eif~·ori:tr~in: ·op_e,raricos que vencem salarios i.guaes aos que percebiam 
ha maü; ::déG~~~~ ~nnos, 

HR. trabil.:lb.adores que· ganham por dia inteiro de trabalhos o ridículo 
5a.Iari(l a; z$o,Óo.: '.Z$:ÍoÓ ·e 2$9oo_, 

O 8.d:dii_9iÕiiA,:··obtido .em J!l19 de 3.0 ?i•• sobre esses salarios, em qut:wl 
. rackt mocúflei: ;;,,: sit~ação de ve'rdadeira. penur.ia em que se encontram esses 
mesnios _'fta'l)a.!~.!l~óres. Além disso, esse augmento foi, na general.ida(lc, 
burlrt'dio: p·eros .i'lrS,: 'industri'aes. 

Os, salarios dos diaristas ·nas varias fabricas, são da mesma insignifj-
cancia entre "oi~·mintm~ rtfucula de 2$000 e ·o maximo não menos ridículo de 
A~OOO·. 'l'aes -~aiáií'ós nã-o ·acllxivalem ·.ao actual cust.o de vida e a rectifica.çiio 
do::; !lle~_p1o.S' a 1Q. nive1 êrp. q--ge ·es'~á, ·_em .. que se ·_enQontr3:, far-se .. ha cíe urnR. 
'imvresc.: .il~fv:é~ necessida.d~. ·Tendo em ' vista a situação real em que se en-
contra:m os operarios das : rabricas ' ·de tébdos, a defi~iencia evidente dos ;seu~ - :~ \ . ' ' ' - ' . ; ,\- . ' 

ganhos; .o formtdavel encal'ecimento da v~a de um lado e. do outro, a enorme 
rencla ao ·llw·ro aJÍfe.rido pelos Srs. lnd

1
ustriaes e a situação vantajosissinía 

que clcr;frutam, qúf(nd·Q. se in:opro:visam, c.orno é notorio, avultadas fortuna~ 

em pouco espaÇo 'd'e 'tempo _:_ fói. que . fizerÍws desse justo pedi·do de aug;men-
'to de sarà~·ias;, .9.·\!.e ;~~rã cl'e 50 "i.• para os. ·que percebem diarias até 7$000 e 
dt· :30 oi• liJàrá .os __ , que pér.c~beffi diarias superiores a 7$000, -inclusives ern-
Jll'eiteir:çii\~: 

Esse .. áug;tile!ltd ·~ para os _operarios que trabalhàm em fa!bric-a s de t"· 

,tidoH de lã, ·e iqúanto. •aos operarias de tecela!l'em de aJlgodão, sol.Ú:itwmo~ 
apenas 35 ?JJ,;i .,de 8Jvgmento', confor~e officios que opportunamente , serão 
entreg-J.1•e;s .a· esses ;ind·ustriaés. 

Or\(, Sr. Pre~::d·e:rit~; se eu mostrei .com algarismos, que são inpresH •••;· 
nantes~ que. s6. nOS- dOUS ultimas, OS ,preços das , sete priricipaés UtilidadPS 
de que nãô· ,;Jó-~f >prescindi r .. á massa operaria -,. ~ assucar, a farinha de 
·mamllO.Q~l' o . cO:t.~·: riwido, o arroz, a batata, o milho e o fe~jão, -. os arti~ 
gos .. miis .b_aratcis •de que ne•éessita parai viver; se accrescentarmo-s que a 
pita do17 .~l•uirueis ··:r:~~; 'f:e'tt>_giiiJ;J.osa; como admittir-se que essas creatura~ 
possruli). v~y:7~ ca,m o.s. s•~lar;i~s -~rue foram fixados- ha dez a.nn(J;; atraz'! 

Sr, Pl:e~Mente,_ si fgrmos l:iuscar os preços dessas substancias alimen-
tares em ·H16 -~· ·19ii, v-erifi-caremos que algumas -dellas ·subiram de 400, 
5o o e Goo :· (,~ .. 

F.uí:; ;:;"sp-U,.; e sere-i ~rÇLncamente proteccionista. Nunca ·Poderia éompreher..-
deJ; crue uni pa:iz, depois de ter feito a lo·u.c;ura ele cr.ear uma industria, pc•r 
tadaS} nilÚs: q_u·e proteccionistas, prohi•biltiva~, depois ele possuir -mais de 
\res,enrh~; fabrÚ:mi de .tecelagem, possa ,pôr por terra todo esse tmmenso 
erl'O _do pass.;tdo, mas err;o· que ·hoje constitue um faoto consummado. 

~ão é 'ina:i~ possível destruJ~' a nossa indusüia s. de tecidos de algod!l:o 
e de lã; pol'que' eJ:la já interessa a algumas dezenas de milhares de traba-
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lhadores, pol'q·ue alúm dos 55 rni.l -operQribs,..' deven1os, ;;f~ f~ ___ êirp,·:. ·]i,lha ae 
conta, os auxiliares; os vendedores, os em;prega.Çlos de·. j'l~él;"t~t!lrio, etc.,. 
llk"lssn. formi-da vel de compati-icios, de cuja sorte nãó .. ni':is · p~d~in:Os · desir,-
teressa l' . 

A](;m disso, Sr. Pres:dentl.', atraves:iamof! , um, p~liq_i'!:~: '/il;ie1f~~{·oilal N 
vida mundiar .em que todos os paizes, mesmo os ·mais exag.g.erad~rnente !in'''>·' 
oambistas, como "· lnglatcrr«, so fi~r:aill ,pl'pteccioni$ta~ ·Pe.l~·' nl:~i9l'ia nece~-. 
sidade, não só ele -se porem a c;oberto do~ ··p·erig·os-_.:4a : ex:p:p:ftaç)~ó·,:._. oqtno dos 
da import::tçã.o, com a remessa de d'inhelro p:atà p: es't~-~;1i~ro; '· :íill-$ época, 
ile pagamento, ·e tambem necessida de tmperÍd~a .'Çie:: Pl:qt!lj_i::ai- 'ti'il:lâlho par>. 
a i.mmens~. mass... d·e tra!ba lha dores; ouja ·o eib~-d~d~ ~Ón~Út~·~ . ~-, -~~~ temp•, 
uma deshuma-niüade e un1 perigo ·J?ara ci·· ordeiri ~-~Ci·~u: · . . ~~· , .... 

Mas, dahi, ,da protecção, que .se conseguia, . i i:)]iqducçã:o .iiacton.'al - co,.. . . ; . . . . .· ·. . . ' . . . . ' 
vertel-a em expl oração egoística d.o capit a'i, sem -oüy.ir os· S·.el!S Cle'véi:es para ' ' ·J. .. " ' ' . ' '· ' ' . .. ·. ' .; ,;_ ., .. 
com a humanidade, ·para com o pí·opr~ô : traba:lh<J;~<iíl\.' q~e o. ei:]r!i(fl\'!)Çe, ~;.,. 

thesoura ndo egoisticamente, sem augment:l.r ' o ·' s~Ja.i·\rr :(nisei"iLvel :·do . tr<~;' 
· ba1hador que rnoureja mi producçio ·f!· sàcr'Úica ·a vida en1 -~''híbercul~;e: 
erescente, confirmada pelas esta:t[stka~. - .. v.ae.· ··glrar;ô:e :·.'(f!•~t~ric);a: . 'P,.óiS n~.ó; 
pode.mo's ser indi.ferentes á sorte. do ' tr'&0al:h adÕ.t,, q_ue '. il~9 :;p6.d.e ·.· rmi:is vivç; 
com os preços actuaes, quando • .são sabidamente ':iü;O:speri?~ --·ii sih.lação dr, . . . . .. ' .. ···~ .'. . . . 
tantas dessas compan hias, que para occul~àrem ··a· distrjbÚigão 9-9s:--diviclen: 
d·~ chegam até a fazer o desdobramento das a~çõ~s; pr~criàso '4i.':i:t'!le. Ian~am~ 
mão para o~cultar a • sua · pros~Jeridade, fortu·na é ~:·exlg:rf!-l:Í.deei:rri'e,1Jo, 

Mostrei ,. Sr. P1'.esMen te, -q·ue só em. dous. annqs, ;:~· . ni-êdia Çle ·encarec·;: 
mentt. dessa~ , sete. utilidades fcfi. de 260 •tu. · Iil' p0rt ir:n:ü j; J>'rbJ:tmdamen;e' 
verd<tdeira a affirmação dos operar.ios . e.m ·t_abr'iças d~. ' teci:dÓs, quândo c1izei)'L 
que si o salariÇ> que obtiveram em. 191~· e 1917, .éra .'já.: )i;isuffi:qi~rtte pm·a 
m:mutenção du suas familias, milito mênos agoi:a . é . ·~l~·tihl~1 ~- ci1):11ndo o 
en.cai:-ecirne~to dos alugueis das caSAs, ·do · tra:n.s;pçn·ne, : .. 4·;; :··~~~1uá.;io . c1ou 
remedios, che.ga, · á exhorbita.n t es ascençõe.s, quando o.- :.preçÓ ·.das. :~rimeirii~: 
n e:c.essidades, éomo a carne, 6 assu~m:: a, fari,nha, o_; · f~ljã:~ ; ~,. i;( .b1!:taia, a 
arr.oz, torna quasi impossível a eiist&ncia· das cl'asf?~S ·'in;ol~tarJ~Z·, 

. . ~ ' . . - :. ,: . • •'-:...)>,·; 
T!n4a -pois, p1·ofunda razão o meu ~minen.te, ~o]]ega1 ::h ot)I..a·' Ü\U.$tre d• 

re}Jl'esMtação do Districto, o eminen\e Senador I>atilo' de Vr'q.nHU:::.·,• 

0 SR . PAULO DE FRO~TIN: - Muito obrigado 'a "<.f'. Ex .. , 
0 SR. lRINEU MACHADO: - .. • tinha, j)Ois,, .çà.rradas ele . l'<L/"ãb o . i~ê1'oquen',F 

1'epresentante do Esta,do elo A.mazqn~~ . q~iJ.ndo, ··útna e o1,1Ú·a, -~-~l~~:·a, fal~; 
Iando acima das convenieücias do servil siiencio do mo·inento - d .h~avnm a 
attenção publica, solicitavam os cuJdado,s do Governo para a:. ~~fti!J-ção Püc 
rigosa e vulcaútca c<Jmo esta em que ,rws . ericolltramos. CO:J~o:')A·ran.c~t. 
r;nais obediencia, corno sujeitar a maior p~ss.Í.vi-dade; 'como arra;,-~:~1:• h;aJJalhoi. 

' . ····\ 
(l~cli ca.Ção, .t-sforços de homens condem~ad<is a viv!'r ·co~n 2$00:0, ~e;. -lSOOQ' 
lWr ma, cortando no 'numero de_ refeições e, por fim; .q-ul;ii;,q·ci .. Já' , iss.o não· 
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~ sufficieút.e supprtmlndo refeições inteh·as; alimentando-se, até um«. só ve?.: 
por dia·! · 

Perigosa ~, .po's; a. situação. afflictiva e .cl1egado o momento dos nossos 
inclustriaes ouvirem a's 'palàvras generosas de SS. EEx : ; ouvirem o con-
selho são; a ·.advert•encia liumanà dos que fazem appe!Jo á coJisdericia. e á 
;noralida.de e at.l;\ aos 1Jr<OJprios ülteresses do d;Lpital. 

Pâ_rh· o es'}Jectaculo das convulsões ·bul·CJhevistas; as explosões do com-
mun;smp ru~so voltam-se os_ olhos da humani-d·ad,e, hoje, •em um movimeh~o 
de odio e reprCJ:vaÇii.o, descuidados todos da applicação das. leis. sociaes; _' es-
quecidos todo~ do.s an,tecedentes de- acçãO, violencia e compt•essão QUe provo-
.cm·am as <:).OrloS}Jandente•s ·e· n;uLthenicamente ie;ua·es reacções do3 dia·s d" 
hoje. 

Quanto mais :egoísta~, inj'ustos os que estorquem, · tanto mais 
mais violenta a #zão do que se tem e1e d&f·ender. 

certa, 

Em um per-iodo erp. etuil se Sl.!-pprime', comple.tament~, a Übe1~dad.e da 
imprens<t, na es.pectativa de se .conce&er ao paiz a gt·aça m \seri-curdi osa 
dessa lei, . que se conve1~tetcá; depois, mais ou · mer.os, em período c1e prolon· 
gtunentiJ normal pela SU;J?pressão das garantia~· da imprensa coni a lei 
Gordo, sob 6 estae1o de slÚo de hoje que é UJ:rl..o'L suppressão provisoria·: e.m 

· urr. periodc ~in que a voz do~>. opérarios não pôde ser ouvid~ sinão ·para ir 
bajular, para .lamber as plantas -dos que os comprimem e es'tão ao serviç·o 
dos capita·es; em um per-iodo em que -o. ope.rario nã·o tem ·o -di.rei.to de ~'" 
reun'r; em que o-seu jornal é supprimidu; em que a sua séde é fechada; 
em c1uc o· seu , syi106ato ··é .-condemnado .; em que as r.euniões dos O·pe.rarios 

• . J 
são impédidas ~ ern que ü- meeting é ·prohibido, · em que toÇlas as vozes de 
reh'indica~ões '}J:olitica.s ,6·· econam.' cas constttuern ·um caso de alar.me, ele 
perig-o para a · orde~ pub11ca;. em uma época tremenda ,ci:nr•o esta, não· se . . - . \ 
procura; senhores, nenhuma solução humana, equitativa, pat'a todo b paiz'; 
pro cm·a:~éé., apenas, obedecer ás r eclamaçõ.es egoístas elos que queren1 ct 
rr:Dl'phina. e o óP!CI ·para remedio dos males sociaes, quando não são .sinào 
a satisfação· ela sua moral e da sua paixão pessoaL 

Chegarnjos ao momento 'de substituir '•a política dos exploradores de 
Santos, prohibindo a •exporta.ção de Ca:rnpos, ambos, :com o seu orgão e.· a 
sua, rept·esentação na Capital da Republica. E' chegado .o momento ele .di-
zermos aos que querem a valonização artificiaJl, asphyx'iando o . paiz, que 
a protecç~o, os favores, 9 auxi.Jio da Na6ão já chegou até aol1d,e podia 
chegar . Nãó ê mais possível j;iroseguir para satisfazer a a.!nbÍção descame" 
dida, dos q·ue nã:o· büs-c..'l,m desernbat·açar-se 'dós intermedi.arios que ex .. 
tol'q·uem, [Jor que e11icontr'am sempre nas . faciÜda cles do iJoder federal e na 
benevolencia das einissões o remedio para, cada d]ffi,culdade qu,e se lhe 
dellara . 

Desde mu'•to, ·.senhores, que me habituei a .ouvir· os clamor·es- dessa 
POlítica d6 va loriz;:ição. Um dos rpeus ma.iores jubilo3 de homem político. é 
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haver si·do um ~os onze Deputados, que, -em votação nomina.l, se munire,. 
tara,n1 contra ,a politica de valCHizaçã'G, ·vqto que ex~)Fip.1 ;a.' UI'J;la: convi{!çiio 
·profunda', tanto maior qua11to ·Ó 'J::'r.esidente ele ·então, b p'rop):'jo. Sr. Rodri-' 
gue·s Alves', acceàla á compressão da politica Jocit1 de São P~1,1lo, de Mina~ 
e dq Rio ·d:e Janeiro, pai·a não se O'JJpõr ·com o seu vfl·to á polit!.ca de valo-
rização, mas .para condemli.!!!~-a, n~o só como Presidente da , Ré,publfca, mas 

f' ' 
como b.rasi·leil'o e .:fi·n a ncista emi·nente, que b· era . 

Para irmos contentando passo a passo essa p'olitica,; chegámos, afina:, 
ao ·Banco de Emissão . 

.Dev'o ·coriduir agora a minha viela· politica, si o :Voto . elos nteus concl-
dac!iios1 el1C'Ontmxr nas violenoias de um poder revi-sor a possível ·racili~lad~ 
de uma u surpação . Um dos motivos de mais justo orgulho que· .terei ao 
encerrar, não pela reprova ção dos meus conci~a_dãos, 1. '!nipha vi~ p~liti
ca, ~s por um. ·golpe de violencia·-e de rp.p.lna polÍtica., terá. .' sido .. a de ha~cr 
combatido, pela possibilidade dos ahusos ~que, se estão veriflcá·ndo, o Banco 
de Emisl:lão. · 

Em terreno QPposto .se achàva, como se acha; a c6nv·Ícção profunda do 
meu eminente am'go, 81'. ~aulo de FPontin. AdvGgi(do in'transiiente e m·-
doroso da re'foi'I'I'la ··com a sua amizade, que tanto poder ·tem solYre mim, 
cum. o valor da sua intelligencia, ·com a fasci'nação do s~u affecw é elo seu 
coração, que é um e&erinÚ:( d~ joias, a sua alma, q:ue é um thesovro de 
bondades ... 

.O SR. PAULO D:m FRO'NT1N~ - Muito agradecido ~."V'; Ex. 
O ·SR'. lRINEG MACHAl>ú: - ·. . . p:elo· r)oder immenso da sua gen.tHeza e da 

sua estima, arrancou-me S. Ex. da triouna, a~segura ll(!o-me apenas, como 
vantagens, consegnirmos que o poder .Publico, todo ·enfeix~d.o. nas mãos d0 
Presiden'te da Republica, recluzJ·cJos os !lous ramos . do Pod·er L!lgisl ativo a 

. J'l'léras chan cellas, concordasse n§'. inserç~o, no orGamént'o, ~e uma e.rh8nch. 
que va!lia por uma amnistia para os alumnos da Escola Mili tii. 

O 'SR. PAULO !J.E FRONTrN: - E até hoje não . fot applicada. 

O su·. IRINEU MACHADO:. - - Senhor·es, si ha~ia p empenho de ho:nm pat·~ 
e Gov~rno, que arranc(\U a um·a consciencia capaz d~ vencer a ep-&rgia. Q\1<! 

já ti11ha, certa; nas mãos, a vJ.ctoria; si havia 1)ara o Governo ·Uin empe-
nho de .honra,. -era o de concordata na aWJliCação da · med~da, pela evidencia 
necess idade de manter a digriid.'l.de politi-ça, de r~speitar a concessão ao seu 

t . ,' .. . 
ad,~ersario,. da lealdade na r·ecipro~.td:ade e do respeit0 ás :PI'Op-rias necess:-
àades SUJ>eriores de entrarmos na p~)]it-ica -de apaziguamento, de o'rdem, por-
que ainda hoje perdura a velha for:m.ula da pGlitica de apazi~uamen to e 
concardia, pa-ra se t~n· a m·clem publica, o roopet~o e a tranqunida.de de todas 
a.s consci-enci.as, a S'erenídacle ·d-e tod·os os cprações e a paz. de to'clas ,as ·praças 
publi-cas . Essa formula constitue o· m'aior .de todos os factores mcrraes para 
uma poÜtica ele estabilização ele taxa cambiai. 
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Par'e o ·Gwei·no na sua :i;lol1tica de emissões! Par-e o Governo- ·na sua 
poiltica, d.~-. ·vaJorização, em· ·fayor, jé. não dos proprios productores, porque 
mostrei, <tue, com a P,QiÚicá de valàrização, 9 .sacco.. de café custa ho,je 
menos do: que·-á.ntes .• . ~orque n1.ostrei ·que o a.s"ucar já estava sufficientemen-
tc proteg.Ldo, ~and~ ·-83 •t•· mais do ~que. ha dous annos passados! . 

Entre fra~ca~ente o. Go.verno · .rla politica , de confia nça. ·no !paiz e rle 
,deste.moJ:: de ·un;r ·:p_erigp qu€ •só .lhe lhe in~inuam no seu ' espírito o,s que 
quere In exu:ilCilr;ar· .a ~-_'ecileÍ-a, a furià, aS violenciase a.s vindiCtas d,e Ulll Luiz 
x:t! ~ão tenha o •Sr .. Preside~ te da ReiJUbüca temor; n11.o se arreceie dE> 
um perigo~ que não -exi~te! Gonf-i•e na Nação, para que a Nação confie ne!Jc. 
tambem! 

Dêciio,s; ân!es de tudo, a prova da sua rectidão ao gerir as finanças 
publicas do paiz. Qual o total das nossas e:rn.issões? Qual o •total dos nossos 

\lejicits? 

O bala'nço. áo nossú ?-'hesou1·o pàrou em 1914 e ainda nãú eslá sequer 
féchado .o de 1915. 

Somos _um pa:iz cuja _ç:o~t;I.bilÚl.~de >p,ub-lica nao Pôde .forrteoer; até hoje, 
-~~ oitavo· mez de )lm e.xercido, o balanço do exerci cio anterior. 

Si se •per:guirta aos portadores d'a palávra official, que ~eem negar; a 
· emisRão, •qua,l o ··tótal ·.della, respqndem,: ~· ".Mais de 40 mil contos" -. 
<juando mais de 4ú ifiji· ·c6ritm .podem taml>em ser menos de 400 mil conto~. 

0 que o '·paiz quer· é . uma politica de precisão e de aff irmações , 
Sr . Preside11te, ICl'efo 1que a. hora está .quasl. f inda -e !para concluir as 

minhas ·C·Onsideri).çõ·es , ·eu pediria a ,y . Ex.. ·consu-ltasse á ,<Ja:sa se ~ne con-
cNlP IH'orqgação poc n1éià ,Íjora:: .. ·Antes de e~.gotada term~narei -o meu disc~rso. 

o Sn . PR.ESIDID:'oi'I'E·: .!.o. O 1Sr .. senado.r Irineu Machaldo requer pro rogaÇão 
· da hora: dó ex•ped:_ente ;poe tri.nta minut-os. Os senhores ·que a -concedem 

queintm Jeva.ntar-se . (Pau . .i-<L.) 
Foi :concedida. GQuÜnua. coin a pa1qvca o Se. Irineu -Machado. 
0_ SR. IRINEJ.T M:A_CHADO ,(continua~tdO); -;.. .Sr . 'President!, quando se pre-

lenclc, busca!' as C"-·il~as da ~epreciação da no~sa_. moeda, que é -de ·cel'Ca de, 

1 SO o/c, -c<Jmo alir.da ·hem-tem assignalou a:q ui ... 
0 SR. L UIZ ADOLPHo:· - De mais , de 80 o/o. 
O Sn. lRI')IEU MAcHADO: , - .. ; a estatistica com!Jilra,da das Reputmca.s 

sul american!Ls; em que o Brasil :figm'a em ultimo h.War ria -depreciação da 
sua moeda -· a primeira ·das_ oousas a V'erificar· é o q ·r~a11t·um de deposlco 
ouro, is.to 6, o nosso a:ctivo; a ·segunda '.das ICOusus a vei-ifica'r é o 9uantum 
d~s emissões - o nosso vassivci. 

O •SR. PAULo DE FRONTI•:'-1: -V. Ex . me •P·efmitte um .aparte?· O q1~antum 
tlo ouro já não existe á -di Eiposlção - do Govecn:o. Pertence hoje ao Banco do 
Brnsil. 

0 SR. lRINEU MACHADO; 
gat·a.ntla é a m:esma. 

tM;a.s, em todo o .cqso, tJara o extrangeir o a 



-890 

O ISR. PAULO DE FRON'Tl•~: - N.ão, })Orque ·hoje não· garante mais a nossa 
circulação, garante a.penas o que foi feito. 

0 SR. lJtl·.XEú MACHADO: - !Sabendo que .o B!tll.CO do Brasil é Inais ou 
menos um testa de ferro do Gova·no Brasileiro, porqu~ é um· õa:nco do Go-
verno, onde os capltaes dos acci-onístas particulw:·e's não podem vencet· nunca 
a vontade .nem a maioria das acções do Governo, onde ·O Governo delibera 
e orden.'l. á sua vontade ...• 

0 SR. 1PAULO DE FiloNTI•::-<: - Ap_o:ado; fr';_Z tudO qu~úto quer. 

O •SR. IRII~EU ·MACHADo: ......: Este foi o pril~Cl!pal dos meus a,cg·umentos. 

0 .SR. PAULO ·DEl FRO:!>TI•)J: - ~em teve representaÇáto ela minot·ia ·nas 
administrações. 

0 SEI, lRI•..'\'EU MACHADO: Onde o Governo é do11oi sober·ano absoluta; 

O facto -é que ci extranged.r_o_, _-para calcular a 1re:âÇ1í.o entre a nossa 
mo&d& " ~ sua, busca sabe.: qual e o r>assivo, <!U.al o tot!)i elas emissões 
qual o da existen.cia ouro. 

Eu ass1gnalei aqui .qu~ esses 10 milhõeii< esto3rlino~ eran.t come um ~xer
cito de theatcc . Quanato •no Thesouro1 para garan~ir a emissão ·do Thesou-
ro; passa,ndo pare\. u Ba11c:o E'missor serv:o de gai'antia ás em.issões que lá 
se inrr. fazer. 

Por outro lacl!J, o Governo continuava a do.IT\Ilnar cornpleta.n,ente o Ban-
co, fazendo direct!Jrias hlteiras á sua vontade, •pondo e di:;:ponoo de, pura 
soccot-re'~ .a vulon'zaçã,o. mandar fixar os ·preços das nossn.S' rrier.Cadorias de 
-exportação ú Sc.l~ vontade-, manda..· reter .as let!·as <le '<;afê, ou S!Jltal-as, na 
p~-::Lça, da.:- ou neg~lT cobertull'a, e assim pOli' ~:e<M1Ú\. 

Ora, senhores, se estil. ·?. a nossa situaçãG. -cltu·o que o -ecnsoccio não 
podia durar rna.is· de dvus ou tres diaf!, 

0 SR. PAULO DE FRO~TIN' - 0 ecro fGi ta:zei~G 

o :SR. IRlN~T li'IACHAT>o· ... -' ·Más dizia eu, •pr:o.curava saber qual. era •· 
nossa moeda. Em u~ trabalho publdcado no aornío. da Manhú de 21 de F•· 

· vereiro de 19,23, 'l da lavr~ do escripturarirJ do 'J'hesoill·o Sr. Valeria Coélh• 
B.odrigues, cuja competcncia ~ \ncontestavel, cujo ze1o e dignidade merP.cem' 
a nossa estima e a da aclministraç~o. dizia .S. S. , n'o tt·abalho a que. alludo, 
que 0 t'Jta1 da nossa moE>da em órculação. era áe dous mH.hões sessent:t • 
cinco ~1il quatrocentos e v-inte " quatt·o contos., a.té - o fim do anno p.assa(l.t;. 

Qual não fot, ,porém Sr. Presidente, a minha sur;preza, quando, lendo 
um tra:balho organizado pele. respectivo ·chefe de secvi!;>O de. National Citi 
Bank, -e .relativ-o. á emissão de todos os p.O\'OS do mundo, 'Publicado no Bo-
letim de Abril do National Cit:ir Bank of New .York, li que o .Srr. Ost-in: >:J 

chefe da'}uel:e servico, dava para o Brasil os seguintes al·gai-i&ril.os: 
192Z: 2. 065:000$, exnctamente de accôrdo com ·a nossa estatística. offi-

cial. É para 1923: 2.226:000$ e 89:.000$; Otlà'O. 
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Quál fi; 1•âzâ._ó 'ri~s~';; ' rilrl·erencil·? ... =,n4: . ·,,, , ··. · · 
No Bra.Si~.:_. :.ningn,lP.111 .. · r.o.t1~iec<> :' e> tota-l da~ . emissões; mas o~ ' bancos ~x-

·rrangeÚ·q~/-f6.~,;n1~rti' - :Un,~· ~~~'lti~-t1cn. que ass!gnala a existencia de r.éis 
2.220: ooo:$Çri,o ;' ~ . :· .. · i 

O SR. :_ .PAuLçf:' I!El F'ROo:STIN: foo gove1·no do .si·, br .. Wenceslâo B•·az 
ara publi~d~.' :me;nsàí:mente nc - "D.Iario Ófficlal" a situação da emissão. 

· O .SR I~INb:tf MA.ca'ADo: - Assim, em !923 ha m:ais a emissã-::> de 161 
mil contos. · :t\._las. ningu~m sabe ao certÓ à quanto. attingem essás emissões. 
(I Bane~ dr- ~rasil, que -ê c de- ·~missão. esconde religiosamente as emissões. 

O SR. :·~'A:~no DE FRoNTL'I': . A ein'ssão feita pelo Ba.nco do Brasil é 
publicad~. ·no seu balançó. 

O SR.· . . I!!I:'<EU Ml<~.cli:~o: -.-- Sr. Presidente, bancos extrangeiros lançam 
)UãO de U)n aPti~iCÍQ; ·t1]d.O· quanto é nota de banco de emissão que lhes 
passa pei~ ·-iiiã~s. iriuned.iata.mente elles verid'ica.ni. a -emissão e o num&-o, 
e vão ;:umô.ta.'!}d;o' .é rcdmm:u·nicani entre si as informações _vara cheg~rem a 

'''.t·· ·. ·-

snbe.:·, zn?.i.S: ,,ou m.~nt::>s, P.lilr ·um -poabfiilho de espionagem e de obser\ração; 
nquillo que- o .Banc.o. d.e ·EI!1•!;;~ij;o nega e ·que não de>ee nem pôde neg-ar. 

O SJ!. ·PAULO DE \JfnoNTI:t·r':. - ·Erri·· AbrÍ! não h avia ainda emissão dó 
~:~nco do : Bl;_~,í~; é}Jà C'?l~~9ou e'rii 27' de JunhJ. 
· o Sn. I~INEU J\f~GHA1r0,;: ·:=:· Mas petg!Jnto:. de onde _provém essa dlffe-

re.nça entre - dous' ;uiihÕê·ii:, ' sessenta e cinco, mil e quatrocentos e y~n-te ' é 
~u:1-tro mil é dous .milhÕes e 'duzentos e vinte e seis mil cont.tos, se os 
Srs . Sam.P_a:~o Corrêa e Bueno ·~n.dão ·aifflrm:tram que nenhuma emisSão 
fôra feit!L.?-

Onde cdJ,4.eram Ss .' EEx. essa infCY<rnação? · 

o <SR. PAULo DE FnoN:TrN: - SS .. EEx. nã;::> contestaram que houv.e 
~m~is.oão pela. Çarteim de Redesconto. 

o SR. IRINEU IM;Ac'HÀDo ~ - Por outro lado, s-r. :Pc.esidente, govel'llOS como 
o do Sr ~- Epit~~o emitÚr~m, ,poi: anteci:pi!ção da reeei·ta, em virtude da lei 
n. 3.97_9, de. 3i de· J)ezembr.o d~ 191.9, arL 2•,, para o exercício de 1920, 50 
mil ~ontos ~de ré-i~; em vi-rtude da lei Ii. 4.2.30, de 19·20, para o exercício de 

' . . 
1921; ri1ai-'? 50· mil contos de réis, e em v:dude da !e( para o exercício de 
IV22, ma\~ aO qiÚ contos de réis. Ahi estão, _po::>is, m~~ 150 mil contos de 
r~is, emitÜc1ÜS:. 'Pe)o. governo do·. S~. Epit acio, que a Nação J;Jão. sabe se fo-
ram ou -'nã.ó'' i'esga~das : · · .. . 

Dé rrioodo. , ~u~:. · . s~ - ~ii.o c;onhe.qemos as citras exactas da nossa expo,·t;l.ção. 
de nossas etniss.õe~. :pQ.r:CJ.tie são. occultadas ao pa'z ás emissões feitas a tJ.tu-
lc . de r~es~onto· ; ~e '' ~- 'pa~~ níio sabe ainda quanto foi eniittido até hoje 
Pelo Banll:\). de Em:ssão; se os bancos extrarigeioros estão nessa espreita, 
nessa fiscalização, nessa e-spionagefr!; tudo isso indica a conveniencia ou e 
ha para ' o. Governo de fazer·uÍna po!itica de. paz, !'te franqueza, de sinceri-
dade, de viYer. ás claras, ' 
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E' absolutamente -;nuÜ), \ Sr , ·i!?çe~lâe:QEe,:~ 't·ig8.Ff,f, qualqtHW t->Sfun; de um 
paiz para I()Ccu)tár :o · ttit~l:·-d.e:·:.suas . at-ri.tss9.é~.Y ~~S!õe Re n:ido a orgo~ nl?<.t~ :1.ot 
qaneari'à intermicj.onal .tem · ~i"e.n'le~t~~ ~·~ii fi · ~ul iúçtto noderoRi;o; ·imo•: nada 
esca.p~ ;{ sua mÍnucl~ ·.~ ~. sua pol~cia.•:.<t-··.,:• 

. :F~rmu{arei e,IJ.1 t~ft~v·~ avvo;.~u~o fr~.~r$. ·: (J.~testtós g-'c\ê<1:!\:ã9 ~!~g~; ser el~ -
cidauVlOs, ·• • 

Allu"d.i honte:rh aqui; eín urh :apàrte' il.o • meu e~i·~~~nte ~ogega de ('PI1re-

sentaÇij.Ó, ;a?. ~;;ato \;li_~.' .~or~e)n~(~-~:~ts~. :~~ .' ~fe:·· ~)3fl;~.s.~ ·-~~~:· ÉÍni~são: ap 
tempp em que ain\"{L ::eora; il}rl):ple~rp,e1~:te, · ~àn,cp . oç> .,·'!3.~a~~.i, '· J;i.fl.,vi.a,· ettll='l.~,., 

).lm~ letra saeada ·p~lÔ nosso' Guver'tio .'d.e ·· t'J.:U~zyc; · ~ú1.ões . ci~ ' )li~i'as· es terlinas • 
• ' ' :...-··'···. ~- _ .. ,.' ,\~!." >'·· --~ .. -;,·~--·.-· .',~,"1•'' .1.' ./ 

·descontada , p~l'?r.l Spi. H?tschild ':.:e ··~ ?_ú'tf0:;; b~~tq·;l.~i.dfs : e~ .. e:~~orcio , coe\ 
vencimentos :p'o. fi:iri ·.:lo. ·::úi_nq ·P!ts!J.âdo : ::r>~z"!le :. l~€;SqT!t' \J.U~;''"pó'r.'·>QCcasião do 
yÇncini~nto, ha,;e~do :. ~ ;f:ficuld~de):P&~~ •·.o · s.eü' . ]là~ai'Ilc~r,l-t~ ; ~·9~ .Governo m~n.' 
dát-a á Lond~es o 'St'. ·NÚn1a 'de · U'í'i:teú,a ':'W,~<i>tra.tar .dtl ' c:a:so. '' 
. .. ·O:s -bba~os são tartt:Ós· <Íl!e .'a :;gicii,.da riii.: d{ :óan'q~làl74t. ·jã; .denominou u 

'·:Bati co. de E.miss~~ . de :;·o;~·l'tá:tf~· :N~iohíll'! : • • . ,.,,.,,,,.~ - ·:,· r:" 
~ E', po.is, do maximo lnt~resse ,pa,i·a ib·· 'o'oç),Y~J\;~(~p'á};;:~te.r.Jil;9 â.2Ú<iÍi tica d~· 

• • ' ' • . ··_. \ ' • ,- :. • ~ •• . • ·" .• ·- 1- ,r., l:l, ~-~ . . _, 

~lesval orização, ã tÍo.liti:c~ de. !rl);l{ssÕei?~' ,:~J.a:1;a constdta~~~ ~~)!:a~tâp.ú~nte ru4; 
t1~anto se eJ;D.fttio· a'té hoje; .·â·e .·riiod~ ~~~;; .O. vd'r~ teril:liL a ::(ieÍ.iE:k- ttk:nhtlu 

• . . . _.. ~ t- .; ; ' ". ' . ' • . ' ·~- ' / 1' : .. .. ' ., . ' ·~·' ' . . k ;·... ... . '· • ' ... 
desses algarismos', .não : coh.ti!J;uanQ.d . ~essa pasm<)sa ig-ne«·ancia .. · 
. 1\~a~. ·~p,tão, à ~mbio :ê. :r~ttd sóm~nie p:~n{ •vbntade ·. rlr>'< GuH no~· 
(Piwsa.') 

~;,.tf'o os. · artiti?tó~ ( ~s man.liá:s, ?~: ma,l!tbÚls~{ós . ~o~~::fi~!laos bAnqueir,&S' 
poclem engaJ;J.çLr a·;qu~pj:? .que.r. ,que :·se'ja1 ('J>a.us(L) 

i:' ., i>io;v<\, ~is~ te.~·t~\i :~· pt·~pr~ú .,~r, . , ;dnci\lato. :érag_a, .. cui~~~ d~vc..·cio coffi.: 
os biLnCJ.'\le.it·os ~e deu·/~.~ pr~~z:i~ . ~n8iXe .~q~.:. ca~Jm;J.:erito,, .:n~ · ~ara nupci:tffl. l 
nii.ó se -suj!"iütndo: a n:oiva.'.'n:os ~apricJ;trs ~:~o :znar~~~~~~~ ~ aJl_i. :rn~5fDI() :~J>at·tio ,nl':l 
ree'Ólher-:se ao l;a;t J?~ter~:o , (Riso.) · ··~· .• , 

, A C:on,sequencia ·f·oT .~ .ci:eoj;;.~J-_d.~ ' :~o>dia eegti}l.i).\e; \"quétl.~ ::d.~~h~sso c4nl~! 
·ti: o, ·qua,llci.ó.'. t-odlo o' rn).rncao· .:aJiziit .id\i~ .a: r:i:O$$i sltuaç~o · fhÍÕ:iic~ra só podi~ ' 
endontr.ar: 1>Ó:l~çiio rio' e~~~e~ti.rjlõ e~tei·no: e Ú~\·~.i~ssé ~; .. a.. n~~s~ salva9ã~, 
porque os ~·ecurros · (}as ' &co~omias sãÓ" ·i~rttos:, deni'o:r~•~ô~<,-:-ifs' 1f~~ ';i10sHaS ex· 
portações, além ·\íe_. ·deperiile.ren:i de ~u}t!Js :· f~~t~~~s· que:.Çb i;p·~e/ · ~úblico nã~ 
p.Õcl.e : dorritn.ar '· 

Quazydo ··ti}dp O :mur:ic1(; Sl,lli;}punha, !Ttre,, o,,· ll'~iC(l reJ11ed{~ i~_r.ã: .. ); '.de cesssif. 
a emissã,o e 'tcecorrêr. ao e.m>t>resfimo' :extún:o.;'0~~'\:;i-' . q~pilil)il:to :',E'Pa;gà:. veio.-.de~ 
:o1u~iai~ ~)Úe' o fim pi,1:nctpál de ·.~'ni b!lnqlueir~ erq, :;l)':.;ae:,;,:fómen#\!i-'\, multiplir 

' . . ,· ' ~. ' .. '·. : , ...... _;-~·-:·''~1~~:.-.. · .· ·-~.: .. ·•-v.--,._ . 
ca,r os ba~:co's; mesmo .os pequeno~. ·va·ra -!Jl::ot:e~.e·l'-b : .IJ.a; ·.S:li~ ,.~S-i~~cfil.lj).çii•J; .que,: 
o fim de UJ11 banco ele. el'n!s~io ' cira .. 'o\4ª: i\r?c,~J'~'r-: b(lh~;.'-~ê~~~i:o~ ·.'e;~oa~ e~~;~ 
cula:ções •. 9 que ê ' rigoro~ameiite ·cóntraorio 'á•·•theo1:ia· e á 'poi.-áUc~,;lãcs lmltCM 

de emissií.o. · l)J ''Ve.io d~.nos •a . trlS:té ;t)&tici!; ~j;;e; à ' no~Sa. 'sr~~~~i~ :\ ~inancé!~~ 
ss.tava vint:;l,!l.ada a() pr.oblerria do RUhr. bJ:Ünno~ .s·. ;E'i'.': ' qi.r~ ;,~o dia r1 11 
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lJUe se regulasse ·o. ()o·nfl_i_!!to do Ru(-a· a nossa situaÇão ~staria salva, pela 
natu{'a! afti~e:Q~ia' .: lfe ca-pitaes • exti'ang.eiros! 

se pudes~e;mos fa:_êiocinar, ·irÍ<UTibs co~ o :pl·oprio ISr. Clr.cinato Braga 
pendera~. eJ,'l~~e~;~ :sit~á~ãq~ sí.ÍI;.àm~rica!l:'a e a situação européa: 

· se 1i ri-iultiplos":sã:o ~s j)a:igo~ do .capital, por que razão não· vêm .J)ara 
cá os bartq.~~-!,rQ'~ 'a.-v:6ri~~~ ;::>~ seus -~ri.Ilita~~ e recorrer ás . nossas possÍbi-
•lidades? 

' Portantó; ·parececme que .o cas-o do Rqur 'é um. factor, · não para inlpe-
,!J•· a app!Ícftá·ii~ .: .. Ji~- <:a:Pi-üli:s . .aqui; mas; -áo corítcariQ, aggravando-se a si-
tu.rtção C\R _: -~4!-:i~~i''\~~- ; :W~;~l~;~~~-~o àq ui, 

o seu ra~iocinio_; f.oi :Gàn'~io. tE mal ao contact'o do capital e~trangeh•o 
das poteuçiàEf baric:í.rias,- a sôlda das azas de cera . do nosso Ic.ac-o se derre-
tau e veio' ~Jor afu abaixo··-o -cambi-o: Os ban.queit·os que lá fora.m, no dia se-

-~ . . . . - . 
guinte, P,f<!~\f.~~r ·;~-?,~e,\;t)-IJ~~~;,;aer_a,;rn ·~ grito- de ''salve-se qljem pudeé:•, . e a 
consequenélB:~:·lllil :n"ós~a · -i;lntii:ev.hiencia era a 1politica de Loth, condemnada 

.·. •· ·~" r• :.;•;<•; . ~ .r.-: ·~ •,I. · ', ·: :· . ·, · · ' 

mais de 1N11a vez; era ·a po1itica·• ele l).Veiltucas, do delirio pacanoico, elas ca-
.b~ças p_e)~âa_!}' !ie lima ·.iin~ensa _éiu,anti~-de de lei~ur;:ts não .· digeridas, pos-
tas diantll: Çó_s_ olhos de uma irxf1nidade de homens equHi-bradps e praticas, 
'nue '"!L• •m n~t i-9qu:J.c.\i\a;d,e, _, cliq :p'l'e~ii;l•ente do Ba!fC!O -do BPosil duas causas: a 
~ua indis·~~çç~.é;> :e a _s~fi faitâ. d~ praticâ e de expeci_encifl.. 

Trürte' paiz· este em .que bas:ta um. ind:•viduo erufiaa~ na cabeça o bai'l<'l'e • . . . 
de Loth-, malsinado C01Jl. 't~nto vig-or no .. formoso· üiscurso de Ramh'o Bar-
.~ejlos. Pa~~, aquillo que· ha 30 annos pa_;;sados era moti'Vo de ac.cusa-ções, pu-
;p!icaR, ser 'q?j~; ~~ .. te:corti~·ênlla.Çãói 

o Slt. ::t2hnz Al:Uii:Eidó:' - Nesse no'nto, não a-patada. E' UII!il- injustiÇa 
gue Y. Ex;"}ai~~-.P~~~{~e~~e ·· do Banco do Brasil ~ s , Ex. é um espil'ito 
lucido e bem :· prep:;tr!Ldo. 

O SR . : rJi:rNEÇ 'MÁóiÜno: - Bastou, · sr._ Presidente, 1l:U\l. élle se aventu-
.rasse ii grai-itÍe~·in'-\lÍâ.tlva -bancada,- l;mstou .. que: elle p~rseverasse nos exagge-
t·os da. 'ulti~·;i · - ~~j~~i.Z~çã.o, ba.Stou q~e. elle ·;perseverasse nar polit\ca das. 
emissões,- para que o .cambio ·cahiESe. 
- Se ó .Sr .' Presidente da Repub'ica quer salvar o paiz, aqui fica o appello 
á sua sinoeri{ja~e. Até hojeJ tpara mim•- a :Cqri·~emn.~ do process-o de- va-
lfh'izaçãó .e§li:ii .. ';.f.E!)'ta nos .memotave,'s dfsc)lrsoo: :.ií&. -&~~-: ' J.ii[arío Brant; cuja_ in-
flueneia ~in~" p~~ponclel·~ nO e~;ir,it.::> ·do Sr . . R~~~ , Sp~;•es. . . 

S. P~uJ.R· .. clesf('alda a bandeira da. valo~1za:ção e ·das emissões-; Bello Ho-
rizonte assigpá~a o\-Íie:~ig,0 _:.çomo . o tim.onelro s~m bu~so'la e sem lema. O 
Sr. PresideriÜ da Êe'!l;ublrca vacma, hesit~ e ,~om elle vac!Ila e hesita o ,,, 

nem ao p~anla.dor. , .. 

ene'rgia ;ele um iptogramma vig·.or.o9o, uma ·inoppor-
que nãc apro.veitam nem sequer mais ao lavt'a<'ior 



• Ou c a , o.s clamor~s do <;iper~~ad: e · ponfi!v · term9. ··â \;!011 ti ria . d!:_ desvarios, 
(j U(l Iaúça a )lln. feíJ](pO a ~esorile:iri. na:s Úi1à~Ç~~{' e :~ 'fqm:~ . nos 'Wr~s. (M1tito 

·be~.;· m1tÚo RG11} O 'o~a.Zm· é ~prirne~td'cz:Q_~:)t•'; ':·.,> · 

S~SÃ0 DE(~~ i~l:~·ii~tiJ;f,. 
o Sr. Paulo de :Ji'ro:i~tin: .sr:;. P<esldent~ '"" ;'€'9'rtg:t6·ss.:,· :>Nadiona: r,a 

~ .- _ -·,·.: ... ·; ,,: .. ··::"<·.·;.' ~-~;.1,·-;::,.~~fi::•: ·;r>.:: .... :~ ~·-.·· .. _ ' 
sessão ·de 1921, devi elo _aos e·sforços -do· mus'tJ'e . rép):i'I:S~f!;ta)1t:é·:,a.o ' JDstac1o dç . .. ,. .. , __ -. - ... _ _ . . ~: ·.:.· ,:· .. :- -_ .... \.:.:·';,._~-.-~r:-,.~,~ .. :- .. __ 1-::-· ..... ·/.:~": 
Mina[l Geraes na 1Càl;n::rra,; dos D~p~trido~, o ~~> . ·p~::·:~.,Josip:q (!ll"::;:~ra~jo, e no 
S~nacio, e:in 'virtude' aa ~ÍJero~id~_de :~o~ 1i~sso ÚÚ.istré ;;h~jlegli, , t~Ú;s,~fl<(ante do 

'Rio; Gqmde do Nórte, : Sr. senador .loã~ i:S·r~· -· . · · ,.. . J. ·'r_ ... . 
. o SR~ ~DÃo Jmu.: - MÍÚtó obiigàdo.l ':~~:}JJ{ >; . ,, ,·.,: .... . 
o S.R. P.àD_Lo DE FRbNTIN: - •• . :cims.eg!).~o· tràhsfcirmà.i; enj :·r:,;,iàfl.1dadB im''· 

aspiração que· vinha ele lohga; :data; '9.uai ~- !a;ê ' diitar~se à'· lZeJ'iU~l~ca ~Oln UlW 
. · . _ · __ : . · · _; · ._, ~ , '-~ ,: • ,1 o;_·.'· ... l _ >. - :' -. :· , ._··. 1· ~ _ ·,r ..::. . 

Co(l.lgci de ·cOrita,b!Jidade. ·_saricçiônad"- ~;~f~f; b ::P.odêr _Exee)ltir 9' b~'l3i:!J)i·.urn tlc-
.. cret·o=t·egulmnehnari(lo-a.. .. · .;; · ... _ _. ... ··· · .;-;-.. ,.:. · 

ri1i:eliznaeiJ;te .às ·disp~sigõ~.~ · des\le :i~g-4~~-~~i~: .;;_§:C? fW~ra:n). '~.\lo,stit'iclade 
necess~ria; de modo :Ji .. ~~rmn ellas ávvÚcad'as' ~'lÍ , b,y.J;;oth~ú~~ ,, ti-íu~tiplas do> 

· v-~rios departamentos' ,(;:,<dos à i versos flél:viç_os ." ~<L ad,nllrtl~t:;:ai}ã,'o>~~~il!-;-. 
Foi de~se ·fa,(!tQ qlle ·se• originou a, . ne.cessidàde ·•;q.a; revisão ,spiliçi.tada pelos 

m :liist rós d'as varifis' pasta~ e a nomeação de umd commissão ' qué,:)eU:l hreve, 
vdi Ín;ciat' o.S· se~ ttnbalhb~ P!l'Q8u::·Birtdo·l cor-tigir 'i:Jii\'Ji:ico~vênt~;tb~: ~ue H~ 
suá appli'cação t~rn tiC:.t. r:i. : regula:mtúi~{~·,.; . · .. ~ . . . ;> . 

-_ ' ' ' ' - _: • '' '" • ' • ' •• _1,. '.,. • ' .,. J .... ~/,\\) ,..' •• ,, ~" -. t; ;:··:: 

Pela ~1;üi1eira -:ve;?; é J:ft;de ;Jni~l~c~iq0\'\i.Íh . trabail,;d.~·il§t~: cb:Bt . ~\Gúrt\ a.u 
. ·:. ·' . . __ ,., ' . ..~·.' :.. .... ' :• -.· .. _.-:1,..:;:~-·-~~--~~-.~ .. ';,':,..~: .. ··-~-~-:~19:" ,:;,~~c 

R~!publica, cr.ea:da. por .essE) Co.~igo . . ,,., .... , 2 ~:;;:-i·;,!.{"'t'· 
Como C;om(Jlce: di;;;,erido,' •O :(iq'vérh~ P~'ÍS~do regu)arl:Üi:nto ·'"•'.' ',. 

poq.tue' elle só devi\i3ba1~çà,i ,' a,;~ ei.~!i§~q~ ;iii:i coi.i~rlt~ 
illústre .Sr. lMinisti:o i1a .Fazenda; p:r. ;saiiii>'ai:ó "VÍd:;L1; _ essa;i tàl"ê .. 'E', IJ.Jrêtn, 
necessari~;~, àpezar de todos o5 ~Ó)ivorês .é; ~leiiíils 'q_u~ ~~receu: !l; · a:d~ã:o de Su• 
Ei.; é da ~C,ontadoria Geral õit P.~pl,lbl)o.q;, ~ ei?l rel~~[o á a ppliea\;ão ·;c1bse Coe 
àigo, que os dbcum'er)Ós ciff.i~fa~s~ pub!i~ado.S . ~Ór ~s's'&. · iiorrta'dbrí~-- ~5.o vàfl 

;ee~:~:· -~~~~~:a·p~i::~~;··~~:i:~~t~:~~:~~~;n%:~~~:~~ati~~:~~~c~~6·, _ •i~.~~~c.ta, em 

IrifáÚ.:zrrÍ~:ritc;; estou '.-verÍdõ· q~e é exá,~tárnénte , eSt~ ri cá.rolrlhÓ.-·que r:stão 
',., ~ ' .t · '1·',·: , · .. · ' .•• '._ ~ :~, · ·~". 1 ',·,. -'••,,,,."· .'.,.,... ·- . .· :,: ··,,, ·: 

procmil:nq;<?. ,sàguir a1g•ins esci'liitores,· c o';rilp':o i\ll,l~tte pe}:1~étor-c~E)fe;;ao ·' Jor· 
nal do Gommer .. cio "; o1:fão d./.;;~~ior· :GÔ:iÍfl\~e.r,á,Ç~q::~~~ ,~~-~~i~;: c'~-iri,~erci"es e 

·nnanceio:as . 

'De ·~actb, 0 '1•,;ror1;w:I do Col'lll"Ilercio'~, ediçií () de -~ÜJ~;:~ í~i~~~~~}il;i; seguinte 
~~vai-ia.'~": 

(*} Não foi revisto. peló qrador. 
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A Contacioriil,. Cer.tral ·da Repub'llea .aéab'a de . 0 rgan 'zar. o qua<lr" 
deniom;trati v o ·.:ia. receita arrecadada, e da despeza. r~alizitda no pri-
meiro sei~~l!t;l'é · de 1923: o. . . . ....,, . 

'];; . ·.á;.t:p;L~eii:'(l; vez na Republica q11e se consegue este resultacl ~>., 
.. . .. -·.-.-.. '· J, ~~· '.'l . . 

Esse quarJ.ro_. ê o ·seguinte: 

Segue-se_ .o -9uàci~ci. 'Toclo:S os illusires -membros ·do Senado jf.,. leram ~> 
''varia" a q.ue ·-me eStbU:··repórtà.ndo; se a não conhec!em, poderão lêl~a. 

O quadro. i l:iasta:J1te 'ion:gp;· por isso limit~r~n~e~hei a r .esum:r os resul-
tudo> por elle é>.otldo~ •• , '~li confllu~Ôes tiJ-aõas desta pu:blicaç:ã<. : 

Começà,p'do · ;_lCÍr ·e~~é!:;> ·cor,el,~.sões, diz o_ .ediÚnoi~l-: 

"Vê~se. que a receita. papel foi de .. ,. .............. . . 
e que a . des]~e'la . -papel foi de ... _, ......... : ...... •.. 
-dci'xandq um · '-'·. stij;J.er~.vit" papel ele ............... . 

E vt;,-s·e.- '9- U6 a r:ecei·ta ouro ~oi' de ....... . , ... -. ... . 
~ {!Ue a despe:zi, :ourp foi .•......•..... .. ..•..•... · 

Superavit . .. . ................. , ..... ,-. .. .. .. . 

342. 638 :o51õ$17u 
30Õ.318:369$40L 
37.320:145$76~ ., 

44.913 :·9::S7$239 
37.302:753$74~ 

7. 611: 234$4~'1 

Co~verte~d'o-se- parÇJ, pap<;ll este / saldo ouro, á ta,xa de 5 1]2 G. 

(niMia <dp :;en1est.r-e) e\1co~1tramos 37 .3·64:23S$8SO,.· ~ue somin.a~a'Í a<} 
suprad1to saldo ~apel ,perfazem, .€m fayor da Receita,, o sálclo ' pt.p~;. 
no semestre, ãe 74.~S4:384$649. ?' 

. k • . 

o que r~sulta dq.s conCilusqes da analys-e d.esse quaclro, ê que a ~JÓss ... 
·situaçã,c, orçar:íientaria' '·é ·!'L :inais beUa '·possível, porquanto , num semestre, ti 
vemos, de: :facto, um : "~~p8'l·avit" ' ouro , e papel qu~. att_in~iu a cifra de H mE 
CQ n . ll:'·, numero redonclo . 

. "Nas J?art!-das e~criptur<>.cias até 30 de Juilhci, ultimo dia · do' R!!: 

mestt_e·, não est-ác naturalmente · esqripturáda un•a parte da despeza._ 
'lUe é deSSe !<l"illestr(, • a saber: .j U~'OS das .apoJides dEL divida pubiic<i 
intern.a e· venc~mento<. percebidos p.eJo funccionallsmo durante JUnh<>. 
dt:spezas ·essa~ pagas em J'uÚ10,. e que portanto ainda ·não pódem estar-, . 
escdptura·das (•m Junho" ... 

Ora, desta conclusão ·verifi-ca-se que o quadro não .<; absolut;;unent_e ~u~. 

balancete ela llO~sa:)üu'àção financeira. em 30 ele JUJ;JhO, mas ·apenas um Jivro_-
caixa. 



O .Sa .. JoÃo .ILYM: - () balancete çorúp~eherid_e ap'ena,~ : M f!!Peraç_ôe, ,.._. 
g!stradas. 

0 SR. PAULO DE FnoNTIN: J>er'feitamente; ern.\)vFb. ofux,:ot. 
Accresce ainda que como T.:vac.:' C' llyro d<cil:Et.. não .pl)d!; :deixar 'de tG: 

"superavit", .porque, se nãi, exi~tir esse ' 'supe.::avit", nenhu11: pagameEtc ;10. 

ãerâ. ser feito. porque pa•ta Qtle tal se dê, é Júdispeusàvel que haja determinada 
quantia em caixa, neces:saxia á sua effecpvaçãu , Pcihaiá'õi é dtt 'úa tureza u8 

J livro.:'~aJxa a ex!StenciH.' de "supera vi:·". ;. · .. , '{" '., ·' 
Esta condlusâo é extremltmente penosa, por,que, ;!Oütregue ·i'l-":.aU:xúJarts de • 

confiança, se s:. Ex. o Sr. P~esideúte. -da .RepuÔ!i.ca."· não tiv~r-·o .:utiic1aão de 
analysar, por si, os e<lé·mentos assi~, prili)i>c.;;d~i .. t~rft ~rnà, ,DI~in~~(, :~obre · a si-
tuação flnanc\)ir a •do paiz muito diversa da real', 'e ' as ':r:nedid~:s .' e· íJ r,o.v::dencias· 
que o momento reclq.ma, mbinenfo .. que·· é grave. não ,.seiÍlo .toirl[Lda s de>'ido ·a 
esse optirnismv, qu~ ·i O se .'t!'cicd11.z em. urna ingenuM.u.d~ e ~m unra :!rú!onscien-·. ' cia finan ceira. 

~ ·o Senado vae v~r que o que: eu aD!lrmo ~ positiva,mimte e.x ácto, e que 
não sou arrastado pelo desejo de fazer opposição ·. Em :tai caso, sena urna 
opJJ:osição felta a n;õs meS'mos- .A. NaçâJo é ~ma, e' uniica. c~e;ma><R o Pre, 
si<!ente Epitacio ·.Pessoa ·OU .i<rt'hur Be~nar,de~ .r ·seja P.res{dente :.A ou ~. 

nosso dever , é atten.c:er ás ·condições de. vida. ilà. noss~. n aeional!da.de, e ê 

exa cta mente com este ol:;>jectiv~ que faço Elstas, ~pservac.,õe.s ·; 

A receita. a.rrecrudada , ·nb 'P•'1me.iro · s,emestre, em ' 1-oga:;r· de. ter sido cam-
]}rurad.a com a despeza, âevia .ter s.i6o oom'l,j:!:!_o-ai'!a á . .r.ece!.ta .'oiça.da.. A re-
ooit:-1. . ,orçada pa.ra. o exerdcl.o 'de 192•3 foi .a seg.u.L11te: lr eceifu geral , o um 
82.8591:055$; .com ··a.-plp>J.tc-aç;:ão jespeoial: 14.7.27:12•6'5$; totà]; 97 .5:8·.6':.320$1!00; 

O.ra, si nós coinpa,;ar~~.os o . semestre, temos a metade da ~mporlr<n cil(' 
ú1. receita~ our&, :que será. de 48.79'3:160$ ." Á r'e(!€Ita papel, é 'de '7l9 .•56õ:5úU$; 
e com appUcaçiio especia;l, 58.4159:500$, dando ··ujn tntal , de 77•8 . 02ij :000$. 
·Metade· .desta i~porta,ncia, s:uppos.ta cobra-ela no primoiro sen1esÚe do aano, 
àarja~se 389, .012:>500$000. , 

Comparando, •P'OrtantÇ!, a. receita ari·ec;a;dada .. segundo d 'balanço da C Oll' 

.tabilid.ade Gero! C.a CRepubiica , a nossa situa ção em ' rela<;:.ão á tepi:ta orqiJ.•jà 
é de , um dup1o detiCit: de-tioit ouro de 3.879:172$·77Ó; cietiéit . papeL réi! 
46.373;984$8·30.. . . },. 

O' SR. JoÃo LYRA: - F'elizmentP. , no· seguJúlo semestre, é' possível que a 
receita cresça em virtude da 'eflfectividade da · ~oh<an.ç,a . de al,guns ·impostos! 
creacos pará este exercício, e ·que não 

1
Jo>:á.:rn arrecadados no :Primeiro s~: 

me~tr<'l. ' 
O SR. 'PAULo DE FI!ONTIN: - Admitto per1'eitamen te o facto .a 'QU€ [tc>Íóá1 

de se referir .o illustre relator, na Cummissão, do oq;o.mento do , MÍnií!terio d& 
Fa.zeiuJa. Devo, porém, fazer notar aIS. Ex. que nã0 es:~ii. tncluidn, n:J. des· 
peza a grati!ficaoão extraordina r ia de 7-5. 00{) :000$000. 

Assim, quando me referir á despeza, mostrarei 1sto di:> ·mesmo modo qu+. 
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ma recei-ta, onde tambem não está inol·uLC:o o imposto. de sello propor:cllt-
:nal sobre• as vendal!.-

0 .SR. JoÃo LYRA:. Nãov estOJJ. corutestando os ifa.ctos a Q;U~ V·. Ex. allu-
,.ce; estou .de ~cc.~rdo ·com fJ. pessimismo qile V. -,Ex. · manife~tà quanto ao 
:nosso equHibl'io '.ori;a:inéntario'. 

o SR. PAUL~ 1DEl . FRo~;IN:: -. Não estou J?-em .pessimista neiil optiiJú$t .... 
o SR. JoÃo LnM.: -.Estou, neste q;>articula.r, de a.t'cõrdo -com V . !.Ex_.; . 

. apenas· lembrei.. co~o u;nm .clrcumsta~cia .a "a.tten~ar a differenç;a •Pa;~ ~e
nos da re?!ll~ 'llil'recÍl:{)aP,a rio 1piime.ilno s€tlllestre: o íaJato. de nã;o haver sido 
.cobrada ai·I\·C:~ ü!).ia'. pa~te tdos •impostQs -creados. 

o SR.: LUiz' A.D~LPHo :f: --" ,E' verdade que as verbas da recita foram ma-
joradas· alíéiri do qüe -~·· deVia. 
. o SR. PAuLd DEl 'Fao'NT:!:N: - Mas devmos tomar pa.I"(J.. ponto de ·partidfl. 

> ' ' • '.. • ' ~ ' ' I 

·•0 aue foi vota.ijo -pelo.)Gongl~~sso; e é o .q·ue serve ·de· base á compare.(Jão que 
· •es;ou fazendo. Póde s~r ~ue 'a arr~cadação, ~o segunco semestre, dê re-

sultado ~1àis :fa:(,bra:.v~l'-' ,d{i' que 'o veriifi:cado I1o primetro semestre. Mas o 
· . · , ;.' _:·. _I,- , .. ' .,. \', , • · . _ . ~ 

facto ê· qu,.,;_ ;crHnl'Jal'l~ndo7~o, il. recit-a arreeada.da e publica-da no qua.dro de. · 
·Contador,li( Geral d;:Í! .República, com a orçada, · verilfioo~s:e uma sttuaç!í.o C::e-
.:ficitari!1!,, de,, cerca-',de )cfUEVtro' mil contos, ourq, e cerca de 46, ~n, contos, p.ápel. f 

Examinem(}s;. ago1~; .o q'lladi·o da .despeza. Este quadro, tam.bem .ilpl'e-
•sentado pel>J, Çonfudoría ,Gerii.l 'da RepubUca, !ilá como sendo {e . réis 
37.302:7·5·6$$'?!10., ~ despeza 'o~_ro': realiz~áa no •P<Vimeh·o semestre, estando re-
presentacl;a por -· 30;S.3 1.8:369~4·9l,' a desveza, prupel. P.ela ler n. 4.6<3•2, de 6 üo 
ja-neiro ~e :1,9122; <á des•v.eza para . o . eJ'ercicio vigente foi fixadrL em rêis 

, 88.482: 479$oi•5', ourCi;:. e _791.562 :~.Sfl$5'65, P9-Pel. f'-ortaru~o, a metaC:e da de~
·peztl - ~up·pe~to ·qué '~(JSSe 'feÜ.o. . por·· -duodecimos,_ ·como, 

1
em .. geral, é feita 

])ara. tod'o .o 'pessoal.> e .que, taunbem dev-e s-er, em ·parte. assim ;feita, com l'e-
]ação a.o materiru; :uma. vez· .que não se póde. generalizar a todas as hypothe-

, !-' ; ' ,. -~1 

se.~ -' dever~·a ~ê.r .de. ,44;241:2-39$512, our·?· e pap.ell, . 3·8'5. 781:394$}182, o que 
denot~ que não estãÇJ in'chlida:s no. quadro ·pubHeado todi!.s as despezas ,, 

Eyj)d!'Jll{effie.nte , ê urri faoto que TiãJo rupr.oveita .si!quer- á Cilisocussã.o, p.o·r-
·que é sabicLÇJ. que as quantias fixadas nos di-\ners'os orçamentos não são su1'-
ficientes, conforme a de.cl~ração jrá feita na .Crur:n..'"ra dos Depiltaaos, rpelos 
:respectivos. •rel(ltcires; e para não e:x>Lgir creditos supplermmtarcs ulteriore;,, 
~via • neoe~s•idaÕe de el:evrur âs· som~s ifixru:las no ·orçameTito aotuai . . 

O St(J~ . .Ã.e LYRA: - Esoo. i.~·sufÍrii..éién6ia -~s;tá patentea.da: na p'l·~prioa pro-
'1Wst.a do·. ·a o-yei-nq, :ciue foi obri-gado a á.ugmentar as ~otaç;ões para : o e:x:er-
·cicio futuro. . ,. . . . 

O SR. PAULo DEl ·::Fao.:NTI:N.: .__,.Portanto, nunc~ se devia, 'no quaclro da des-
-peza. per,mÚtir:. a rn~~iÍ:o. de que se tratav·a dà to talidade da des,peie, do se-
mestre, qÚarvdó se i.t•ata; apenas da ~-espeza paga. 

Ora, sabemos que a despeza ê paga de accõ~d0 eom .os recutsos finan-
·ceiros clb T·hesouro · ~e dera!; mas sabemo;> . tamben:i '<lU e· as reSJPonsabilidaélós 

I; 

. ' 
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, continuam e o Goverrio tem necessidade de atte:i:1der· a todiis a!! despezas, 
recorrentes c.os emprestimos externos; i~te~ri~s; ·Ç~i~a.;: ~9nômÍc~s1 juros, 

· etc,, como· de :todo o fun(wi.op.a~isrno,, ovem~io~:· diaristas, etc:~!· ·,~e· como d&-
todo' o material neoe'ssario 'p·~ra as dive~·sas ·:, ri".J;Í~,r:tfÇÕes. 

Portanto, nunca .se podia fa.z€r do ql.l1adro áimise'ntádo ·p'ela ·Contadoria 
Geral da Republica . o modo de apreci:a,ç~o, que. está: :fei.to, ::~. qtÍ'e iieterminà. 
simple9mente uma il!p.são com plet!'l. em r 'elà\ião. â. · rea:l situ~çãô ·:,q'rçamenta-
ria, ~10 exerci cio ;çorrente. 

·De~ta i'll.usão, J.'esúJtaiu as palavras que .. ainc:~·}s<~· ·~_coRtra:~r J:!o me~mo. 
~ •' I 1~ ' • ' 

editorial: 

".Mas os resuitados ·Pósitivos es~o i~)ü0,:~~S:qmLdro <i~e publim-•, 
·mos, n os pagamentos· ·em dia. na nor:in:;t;liza:çã~;. d~ 'tó(j.a a. vida, 

finariceka, a:pezffi' <toli-· e1nbaraços .e difo<Í~ · c~\m.CoP,tJ;,a,da,~ ;:. A, colltabi-
,Uek'!,Q.e federal ·sé• org~niza" . 

.r· Ora, os pagame:Í{to~. e'iridente'merÍte não. P.oé~rif óesfur: e.in diií:.! e mesmo. 
quando alguns o estejam, como .àco~t:ce ,co~:. r~{~ç~;:;i9s jurqs' das apoli-
ces, :Qagàs no segundo semesfre e ;e·1ativÓ·~ ~o pi-imeiró .. ·~e~eh~~.; o balan·· 
·cete deveria incluir, como t' sendó vevi:}il,s .d,b. pa$!>iVo, to4iij; '1iÍ;s· f~ll:l·as 'de paga .. 

. ( , ......... : .. ; ·,:! ': ···, ,'" . ~.· · .. · .. 
mento de pessoàa, relativas a jun~o óu aht,el;iores',-'·:ti.0.e uin'da : ·não· tenham: 

' sic1o pag-ail, todos os servfços da div~C:a e-i.t~1\nit~: ld~'e{h~: 'ou 'de ·q.rta1quer ou· 
. tra fórma re:!ativos ~·0 pr.imeir(). se!1ie.sti~ ·- , EriÚt6; ~Íl'i#t,~ ~a.ve~·Í'a, .uma com": 

paro.ção pb~sivel entre o· a;ctivb ·e. o •Passivb, ~n'tl:'e':.a Te2ei±a. arre6idacla e as. 
respon~ab'iliMdes da< ·,::espero:. <C.onve7fri ai•J1lc1a ··,6~~~eri:á!r :qu~: -quanto ao ma··, 
terJal,· seria tam)Jem nec~s~rio qJle, porril(rela:~~ú?, ao. Út~'ló '' .· .,> toi:neoodores :a 
'pagar - estivessem incluidüs', todos , os· forrié.chnentós .. ,execútaws ou em 
via de' arldainento, . poa:ra' os qua~s a responsabili'dade : \ã': · ,~:osi:à\;,ii; !.àssumida, 
·poorque, , d!')sde o mo~\')nto em .que a .enc&mmend~ ;~- à.aàa: ~:.o \~n~i·ácto re-
gistrado no Tribunal' de Contas a responsabiÚC~dé ê. t'lffeétivfi'·:e·: o'; págamen~ 
to só se f~:z depois da enire~a ~o mesmo material. oú .m'eroo~a~i~~ · ': , 

São estas .3!s considerâções que me juiguei ~·obiigt:iáo c.a fazer, ,para que· 
dos ·qnad;os que venham ·~ ~er public;,_dÓs .e 4~~ · ri~o -~'~j~ :d~v,~dameriÍ~ 
a.l)reclaoo~ ou interpre~.C:Os, náB , vamo~.o ct,~~r. á supp,~sràó :M ~m~ situà· 
çâo orçamentaria .muito diversa da real, e ~-q~e exi:g~ }· · q~er ':do Poder 

• • . < •• J .... j • 

Executivo, quer do rConi;Tessp :Nacionàr, o ma:rlmo é:tli~dü'; ·~m de queo 
<;, situaç~o act.ue,J. .possa ser convenie;ntemente r~olvidà ·, · ,. '. 

Er~ o que ' eu tinha a diz~r. : (ll'l~~Ú~ be~t! Muito befr~ !) 
_;.:· 

.)." 
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SESSÃO, DE 31 DE AGOSTO 

O Sr. Idnelil Machado : (•) Sr .. Pnisidente, na sua varias c:e ):lontem, 
dandocme a honi-a de aJiludit ao meu discurso, sem citar o meu·, o .Jonw,l do 
Com·J;•ercio; cuj~ e::.:is'j)enCia e·stá tão ·Lnth1wmente ligada, pelo cordão um-
bilical, ao -Ban:G'o· c(o ·Bras;il; re~p.onddt ao meu dis'Curso· e, lllais do que isso·, 
res-poncJ.'eu a· Si proprio, na 1onga apreciação POl" ellé proprio feita da situa-
c,9.o fiüarrcei i·a., no seu eé:i..torial da ·yespera ('29) do segui.nte modo: 

·"f!Jm discurso •P·rim~hciado no -Senado (diz a avariada _resposta: 
do J'ornal .·elo ao-ntmercio) .• . na sessão de tel'ÇÓ."feira •. 21 do ·corrente·, 
por um · repl~ese-:rta:nte do Districto, depara-se um topico .refe·-
rente· á.dFcU:~ção_ ·da moe.da no B1:asil. Baseádo em publicações ,feí-
:tos na imp1'ensa,, .m?s· sem . caracter official, decle.rpu o represen-
ta-nte .:do Dist1:iotó Federal, ser d'e 2. 065.000:000$, -a circulação do 
pe.JYe1-moeda; em 1922, e de ·-~·.2 26.000:000$, ouro, a de 1923 . ,Taes ai-
garismos nã;o. :rEl!)resentam a circulação actua:l. como se verifica do 
co11tra.cto fi!rrnaüo pelo Gover,no com o Ba.nco do Béasi!, em data 

~ • ' • j • 

de 2'\ d,e abril ultüno, cuja. clausula 1" fLS.sim determina: 
'.~:0. oá.~a.nço ·obrtga -se a resga.tar tooo o . papel~nweúl. em crr~. 

c>ulaÇã.o; emitUdo pelo ·Thes•our.õ, até á presente da:ta , na importan-
éia de: ,;t.,, 856. ooo: 000$000." 

~ão ·sei ()Ílce se apoiá a çla1,1S'Ul·a do cqntra,cto para, reduzi!· a ' circ~la
ção a l._S56 .000:000.$'; rião sei mesmo si desses. algru:ismos foram excluidos-
os das é..r:niss'õe8- feitas·:.pela ICarteim de Redesconto. 

Ningu(!ril· conhece a:O certo as operações do Banco elo Brasil, ·e ninguerü 
melh01' do que o: J.o1·nal do ·Oovi4nercio, srub.e o g-ra.1i.de inter·esse I):Ue s-e tem 
em glia.rd_a·r éin torno de'na .. o ri':aiol' sigW•o. Sei, en-treta:nto, q·ue os dados em 
que colhi as minhas informaçõ'es, foram c onl1llliJni.cados . ao Senado. coin 
lealdade. 

Eu ·qü~i ·a,. ·estattsUoo r,mblicada em· 21 de fevereiro , do a.nno corrente, 
1)elo Correio da Ma'nhã, onde se encontra o quadro demonstrativo do pa:pel-
moeda ·no ·Brasil; segund.q o ·~rabaiho , org-a nizado · pelo Sr. Ya!e~io ·Coelho 
Rvd·rigues •... funcciono.rio da :Estatisti.ec'1. Com·mercoial, em c.o·n:mlissã.Jo no The-
souro .. 

:Os qu<Í,dros, ·err1 resumo, ' por elle· publicadq, n 'O Oón•ei.o' da IJ.-Ianhã, de 
. ' 

21 de. Feverei'ro de 192'3, o qiladto em resumo das nossas emissões e _do 
nosso resgate, vão sei' wcluidos nos Ann(Uls, para que o Jorna-l .d0 Gommt.e?·-
cio dernói)stre onde se ·en'?onti·a o erro -des·se traba.J<ho. 

Para; auxilal-o nessa ' investigação, pa.Sso tambem a communicar ao Se-.. 
' (•) . Nã0 foi ):'evi-s•to ._pelo ora.C:or. 
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nado o qua!}ro demonstrativo U.O pwpel-mQede, .no :Bmsii, de todos os Go-
vernos da Republica., quadro detalhado de que o anterior é um resumo e 
que havia srdo lpublica.do no Jorna-Z do Brasil, de 18 d.e Ma;io ·de 19·2:3. 

Os algaa·is-mos que servira:rn para esse tra)J.a,t.ho, ·:t'orai:n extra;hidos des 
•relator! os dos Srs. Caio geras e Joãio Ribei-ro. em todas as parcelias. em to-
-dos os aJgarismos, em i;odas as ci•fras antecedentes á presi<ieneia Ep!tacio 
Pessoa. 

Quanto ás emissões do q uatriehni.o, Ep.itrucio· Pessoa, foram registrad.a.s, 
ide accôrdo .c.om os elementos off·idaes que se encontram rio 'prop'l"lo Th&.ou-

. ro, pelas remessas .de papel-moeda que ell!" fazia ao Banco do· Bresi.J, afim 
de que este o ·puzesse em circulaçã;o e consta igua.l:mente do proprrio ba1an-
cete de 31 de Dezembro do anno passo.d.o, levant'l-do pela ... Cartei.ra de Re-
<lssconto do p'o-J?rio ba·nco. 

Al·ém -diss:o, Hr. Presidente, ·citei d:e.sta tribuhá. as estat!~tLffis organi-
zadas pelo Sr. Austi.n; o chefe dés~e-~'erviço especial .nó iCity Ba.~ ·o~ New 
York, publiC'ado no Boletim· do mesmo b<!-nco, corf.espoondente ao ·mez de 
AbriL . A tmducção do tra.bal·ho do Sr, Austin consta -do Jornal do Bra~il, 

•de 2'7 de ·Maio deste anno. Ahi se consigna, como existencia •de ·papel em 
-circulação, a;té 'O fim do anno de 1922, a. sombra .de _2,06•5 -.0~0:0000$; sendo 
.que esa importancia, até :A,bril de 192'3, jlá estava elevada de ·mais réis 
165.000 :fJOO$, sendo, pois, . de 2 .·22'6. 00.0:000$000. 

Deixo também para ser appense;do ao meti discurso este trabal·ho no-
:tavel. feito ~om gra,nde escrupú-lo, escrupulo de que tem dado sempre ·oobal 
·demonstn-ação todos os fut;<ccionarios da ,nossa RepaJrtição de : Es·twtistica 
·Oommeroia1, creação ê orgrunização do ST. W'iJenioa.n, que ve·Lu servir de 
·bussola ·p.a.m os nossos homens de governo e para os nossos . ünanuis-tas, a 
·braços. antes, com o 1riat!e m-a:v-nam- de infor.m(!.ções e cifras co?.tl'a:dictorias 
·e faze.nóo luz em · todos os elementos c1e indagaçã,o e de :In'Véstigaç_ão, quer 
-economicas, quer financeiras. Entre os f U:nocion.a;rioa ldoa.q;U:eHa re·partição 
muito se tem disth1guido o signatario destes trabalhos .•que são do domínio 
:pub.Jico e pu'IY!icados por vari95 de nossos t)rgãos de irnprensa, o .f'k . Vale, 
:rio Coe!Jho Rodri·~ues! a cujo zelo, de'ilicaçã;o, talento e comJl)eten~ia, ELo ·mes-
mo .tempo que 1"endo homenagem •á <rep.a;rftição cl!e que elle faz p:arte. tam-
oem declat··o ser· um titulo •C€ .recommendação ·e . de estima pelos bons ser-
-viços que está :prestando ao paiz. 

Mas se quizerm os S.rs. !Senadores constatar a 'seri'edade · com que se 
.argumenta e com que se lan~a mão de ru1garismos e de ciifras, nessa situa-
-ção, consult~mos esta varia do. Jo?"IW.l do Comm.ercio, pubJiC'ada· p.o ·seu nu-
mero C.e domingo, onde narra .o ca.so da. inci.neração de - 290. 44·7-: 000$, facto 
.que este or~ã.o commenta. com a s'eguinte phrase: 

"A circulação fica assim reduzida de uma q·uantia. á vul tada, 
ce~ca de 10 o/o do seu totail, o que representa uma medida de alto 
alcance e a li'quidação das operações da Carteira de Re·desconto''. 
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SI a quantia incinerada ~e 290.447.000$, corresponde a 10 ·o/o, ctmcl~~ 
se que a cirC'Uiação existente ir<ã. a dous mil-hões e 900 nlil contos. 

:Mais. de uma -pessoa .me •o.ssigno.·lou essa va-ria, mostra.ndo· que ·ella sugge-
ria. em todos os es'Piri-tos a: hY'J)othese de uma circulação de tres mHhões 
de contos . de l'éfs~ e um dos meus informantes annotou rufinal !L seg-uinta 
)>base la.jldda.r: 

"iEntão fliCa.mos todos sabendo que a circulação é s~'Perior ao!:'! 
tres milhões de • -contos de réis, " 

Mas si o SenaC.O quizer ter um testemunho da sincer.idade com que 
fui aggrei).rdo. e menOsprezado -peLo JotTnm~ do CiXInmercio, basta dizer-se .que 
nil. sua long~ varia de qua.rta-:feira, subordinada ao ti<tulo: "A situação _fi-
nanceira, posterior ao meu discurso, aqu.ella f~l•ha conclue exaJctaJilente in-
ooand:o como remedios_ imrrnediatos: pa:1meiro, a -sus•pensãü ,das erp.~s-sões; es: 
gunto, a cessão da retenção das--letras d'e caflê, isto é, as duas mesmissimas 
medidas por mim lembradas na v!)svera. no meu' -discur-so, como . as mais 
reclamadas: necessi·d&des .Pàra s~ pôr termo ao panico e á quéda do cambio. 

Para que, 'POis. ·estft-rm()s disc.Utin9-o incidentes aa latere, se as co.nclu-
sões daquelle j.ornal são !!JS mesm~ssimas do meu discurso ? ! 

Parece::11hó~ -;;.~ que a 1;aria f•;)i insph·a:da pela direcção do banco, direi ao-
lnhal'il informante do J'lrnal elo (Jomj'lnercio que o seu esforço produzio e>f-
f9ito contt·aL·io, isto ê, chamou exacta:rt1ente a minha attenção para o estudo 
do contraw celebrado pelo banco com o Govenn Federa.!, J}endente de exa-
me da Com,missão da Camara e do qual hei de occu.par-n1e nesta Casa com 
a de1•ida e nece;;saria rd.tenção, desde ~u~. :P3-~:a. . seu exame, fui cham:'l.do· 
em termos t~ __ ; imperioso~;'· \ 

· Aohando-me- na tribuna, quero ·deixar aqui .o meu convite ao J01·na~ da. 
Gommamio :para que esse orgão, examinando o quadro detalhado, como o 
quadro em resumo da ·nossa circulação ~;~.té •O fim do a nno passado, possa 
i~dica~ ond-e -estão os erros, os algarismos inexacoos, tanto na columna das 
emiosõe~, como nas dos detalhes. Talvez que dos neg.ocios do banco elle co-
nheça muito melhor do que eu, .e ainda possa accrescentar á somma ' de 
grandes s.~rviços· que -tem prestado ao paiz· o de informal-o ::;obre quaes fo-
ram as emissões feitas pe1o banco depois do di:1. 15 de Novembco do anno 
Passado; talvez _ possa diz~-r-nos se o .Banco do Brasi-l I']Jroseguio nas suas 
emissões pela Cru;teira de Redesoontos, qual o total, as pru·ce!las dos redes-
contos, qua-l a .e'Inissão e os .fins que collimaram, isto é, em 'unguage.m. pra-
tica, t'[ua! a a pplir.açàr, df;s~Sas e1nissões-; talvez "rJossa informar mais ao paiz 
sobr:e aquillo exa·ctmnentc rque elle deseja saJbe!', isto é, se o banco oonth 
nüa ou niio a fazer emissões :peia Cart~ica de Redescontos ou se ao con-
trario, já poz ·termo a essas emis~õ-es. Talvez mes.nJ.iO ,possa dizer' á Nação 
~e as emis.;;ões do 'Banco do Brasil já excederariL dos 40 mil contos, cifra a 



que já alludio, e-m termci~ . vagos;' o m·eu illusfre callega ·d" rept,esentação, o 
talentoso · e · brilhante Senadoi· Sr. .Sampaio Corrêa_: 

Os boatos r.ão cessa:m e ·o·.m!)u glorioso co.mp_anheil~o: de bancada .Sr. Pau. 
lo de 'F.rontin assignalou, com··.•muita propriedade, a· .coii.ducta do governo do 
·~r. ' Wences-li}o 'Braz, que, ao fim de cada mez, m,andava publicar_ no Diario 
.Otf·icial todo o balanço das emissões correStpondenj:€s, de modo ·q·ue eHas nã~ 
se prest.'l.vam aos boatos, ·ás. intrigas, ás érump·an;has dos .baixistas e espe. 
culadores'; não .i.Jet·mtttia,m a diiffa.ma-6ito, como agoca se' ·está fazendo em 
torno dQ ban>eo, em virtude ·dio s·~·e-ricJ:o que escond'e• as •opa-ações e que fa~ 

gerar na Bolsa ós mais desenfreados e descabe1laç1os boatos, dizend.o mllitos 
que essas emissões ascenc1em já a •quasi 40ú ·mil· contos. 

E', pois, do interesse ·.publico . e do ·proprio ·u~nco: d.o BrasiLq_uEo se po. 
nh/ te~rilo a ess<:: regiq'1en ~e in;x-s~eri; ; porquantii a. NaiJãv Jireuisa, ante~~ 
de tuão, sabe..· qua). o total c1o seu meio circuiante, já que sabemos que de 
ouro s(, dillP.IJnios• daque1lcs miseraV'eis 10 milhões, que. aÜi estã0 dando o 
·caractei· de garantia ás emissões do Bancu, .qua.nd"' :·a ·lei <prohibio que se 
lance 'mã.O dess~: deposito, s-endo elle intangiv•el e ·não podendo ·ser· desviado 
nem consumido. Os .bilhl'i.es do Banco· deixaram de .'ter c caraetet· de. bilhe· 
tes ouro, }Jful.'a ter apenas o caracter de biihetes emittJdos disfarçadamente, 
mas, de facto, não sendo outra causa que titulas de :.ct'edioos·, papel-moeda 
de curso fO'l'çado. 

És>;t, é a _questão que ·o paiz precisa conhecer. É, quando se occulta 
qual o total das nossas ~I?issões, quando, concon,entem.ent-e, .. c~rrem, na 
lnesma raih, as tl.·es emissões - a ·c1o Thesouro, a ·da Cart~ira -de ·Redescon· 
to e a do Banco .d..~ Emissão.- a· balbU('dia se legi til:na em -todos, os espiri· 
tos, a desconfiança . é a consequenc)a logica dessa· desorde-nr, e Urr! poderoso 
-elemento moral surge, como um :i'acto:r moral, .para aggravaT. -. a situação, já 

de si anglistiosa; dú p~iz, .-epercuti!1d·~ ila taxa cambial .• ' 
A.p.Toveito :igualmente a occasiã,ó, St·. 'Presidente; ·para' a·nnexar ao meu 

discurso uma demonstração relativa, não só ás nossa~ •emissões e aos nossllll 
.l:esgates, como ta'!111bem àos totaes da nQssa e:<,p>Ortação e ·~mp·ortição e~ 

·cada UJm: dos períodos elos Govell:nos da Rc}ntblica , c!Jm ,a ·tndica:çãl> do! 
'restíectivos mípistDos nesses r,;éri.od·os, afi.m d·e que se saiba a quem cabe a 
(·esponsabllidade ·das emissões. Este quadro •Ú·â. I)·restar n;levantes· serviços 
aos meus collegas, pois. é uin trabalho de pacfeneia e de exactidão, ·que dará 
üma idéa verdadeira de cada p·eriodo ··e se'r'á· ·um ·i·ndice · preciso da ·respon-
·sabilidade e dos s·erví<:}Os .·que caibam a cada .Governo, no.!; seus respectivos 
quatriennios, J?e>rante os eontE>mpocaneos .e a posteridade·. 

' Para responder ao talentoso S1'. •Souza; Filho, cuja. palavra fulgura 
sempre c.oill.o a expressão d-o seu talento, quando,. na sua argu.rn~ritação dQ 
~ontem; pretendeu demonstrao:- •que . as EJIDissões não influem na taxa do 
<cambio, diTei que, a.lgumas vezes, em determinaC!.os periodos, podem l!Jppa'-
!• enteinente não influir, mas ·influem oquan•do, co~corrE)ntemente com as 
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.enlissões, se eiwontra.~n entradas extta01:dinarias, por en1pref!tln10s realiza-
-do~. que~ r-elo Governo -<la União, quer pelo dos Estados, quer pelas Munf-
.oipalidades, quer por emp,rezas 'Particulares, qu~·. até. na~ operações ba-n-
carias,- quando os 'saldos s_ão transferidos para o Brasil. De 'IÍ],Odo que, em-
quanto .os effeitos tl'ansitori'os, passageicos, ~os- emprestimos, escondem ou 
n1inooratt1- os effeitos das emissõ~s,' o exame apa·.ms do confronto das emls-
sõe, cc..m ó ·da- taxa de cambio illude o ' argumentador. Mas, se elle fôr 
procurar os elementos que o de~viaram e o fizera~ ~-rar, v:erifica~á que 
outros dados e -Óutras cifras decidiram no caso, PDlX!Ue a balança econorrii-

.-e&, não ê- -apena..e-·!.a constatação da~ emissõ~s nem a dos saldos da· impor-
taÇ.ão e expor:taÇão·, cons!gnà,dos pelo registro das nossas repartições adua-
neiras ou fl!lcae~· 

NeS!je, ba~aiiço deve-se ter em contoL a somma das importaç:õ_es, das 
-exporta:ç:ões, do capital ou .re:i:J.da particular, e fôra muito mil.i~ ultil que ~ 
:nossa fiscalização bancaria; em vez (l.e constituir um ".candomblé_" politicó, 
se avilta e se ·emporcalha a conscienci.a, õos cidadãos, na fabricação de de-; 

·morrstra(:ões· faJsas para a. opinião pubÍica, fôra' melhor que G~· fiscaes 'de, 
Banco ~e - ~ccu;as~em em elabor.ar ·um'a e~tatistica cuidadosa uás remessas' 

·feitas por letras, poi: correspondencia, "reports de fonds" e por mil outros· 
meios, é!ll que se ,occultam aos, olhos do paiz os nosso~ saldos. - .1 

Quando os eril.ppii,stimo!l _têm real cffeito· . co}ll a sua entrada no paiz; 
elles produzem,· 'por -um prezo -mais ou_ r.1enos long0, conforme as suas cir~ 

cumstanclits e a. 'ponderação nas suas 'applfcações, beneficos resultados ~ . ... ~ . 
taxa cambial. 

Sr •. Presi.dep.te, ·_támb!Jm ha casos veric!icos, ~m que as qu(\das do cam-' 
bio coincidem_ com •a realização_ dos mais avultados emprest.1mos, como~ 

por exemplo no Governo· dq Sr. Epitac!.o Pessôa, onde se c~egou a essal 
curiosa :e paradoX!lll const'atação 'ení que o Governo annunciav:;. o exito .del 
uma operação de :emprestimo, .e; immediatamente, nó dia seguinte, o· cam-' 
bio éom'eçava . .a -c<i.hir. E i$so; por que? Porque as esperanças, que. ha-> 
viam sido um factor moral para equilibrar e ·sustentar, durante certo· 
tempo, o cambio, á :espera que o emprestimo-se tornasse uma realidade para.. 
o paiz,._ -nos seus beneficios praticas -com a entr'.ada do ouro, •se converteu 

•em um, grande ' desengano, como succec<êu, exactamente, no Governo C!d, 
Sr. Epttacio, onde os empr'es~imos se faziam pa'ra ficarem depositados no 
exteriqr; . afim de satisfaze_rem comprom!f!sos externos e servirem paroa o 
pagamento dos compromJssos dos Estados, de modo que deixavam de ser um 

.. eJe'!lent\).' de vida- pa:ra o paiz, porque immediatamente s_e per.sava em E'S"1 

cripturar ~ ~-~-viç6 de su•a amortização e o de seus juros, 'no Orçamento da. 
De!:IP<;Jz:i. De · so~te que, ao que eu sei, Sr: Presidente, por que não 'po-
demos, hoje; em;, materia de finanças e de administração, nós simples ci~ 

·dadãos desta Republica produzir affirmações categori-cas, quando os pro..: 
:prios (!hefes .. dá · Estado são surprehendicl.os com :formidaveis· avalanches dB 

c 
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despezas e compromissos, que ignoram e que não constam da.s escriptura-. 
ções; · nem dos elementos offlciaes, tres grandes emprestimos se realizaram. 
naquelle Govet·no. 

Não sabemos, em detalhes, de sun. app!icação. Apenas consegui, co~ 
muito «:>~.<for!; o, Sr. Presidente, tet· uma. noticia vaga dos ele.mentos de, 
apparencin. externa, pelos quaes constata vamos da s~a existencia, sem co . 
nhe.ce.r das clauli'ulas e condi!;õeS, que, muitas vezes, são, por si, do maÍI!. 
nocivo effeito como elemento . morai economico e financeiro p•ara os opro\ 
;prios paizes que o contrahem. 

O primeiro delles, realizado em Ma! o ' de 1920, de 50. milhõe~ de db~-. 
lares, destinado ás obras do Nordeste, foi feito a typo de 90, taxa de 8 •1•.~. 
prazo de 20 annos; o segundo; foi o de 2 de Maio de 1922, para operoçõe~. 
de valorização do café ao ty'[)o de 92 112, taxa de. 7 112, prazo de 30 anno>~, 

de f. 9.00j).OOO, sendo f. 7.000.000 subscriptos na Bolsa d·e ·Londt·es ~
f. 2.000.000 na de Nova York; o terceiro é de 31 de Maio de ,l922, typo 91; 
taxa de 7; prazo de 30 annos·, para electrificação da Central e na impor .. 
tancia de 25.000.000 de dollares. 

Do primeiro emP.restimo conhe~e o. Sep.ado o que óccorreu na . com 
1 

missão de Finanças, e, apezar do offiéio 'que dirigio a esta Casa o .Sr. Ho~ 
mero Ba-ptista, até. hoje ninguem se suppõe p'erfeitamente esclarecido sobt'b· 
as condições · e applicação dess,e emprestimo. Do segundo · emprestimo, par~.~.· 

satisfazer os creditos, J,Jara fornecimentos e obras do nordeste, não dei-: 
xarei de recorrer aqui, i\. notavel oração com que o então Deputado Paulo--
de Frontin, na Camara, àssignalavà o erro e perigo do famoso cop.tratc. 
com os fornecedores, a quem se garantia :::. commissão de 15 •1·• e que ew, 
evidentemente, um incentivo· para - c:igamos esta ~alavra - o ~upe•·• 

fornecimento, p·ara que e!les se des!!em acceleradaniente, com preju'zo at~

para a propria conservação do materia,1, para l:[ue esses fornecmientos fel·• 
tos em massa, de uma s6 papcada, avultando a commis.sã.o, em sua por-, 
centagem ... ,. 

Ó Sn. PA1l:Uo DE FRO::'i!TIN': ---; Muito bem. 

O SR. !RI::'i!EU MACHADo: - ... em vez de o fornecimento se fazer lent,,.' 
mente, á me!lida das necessidades do ser:VÍ!;O, beneficiando-se até do valo.:J 
do proprio emprestimo e da situação creada pela t!j.Xa . can;tbüi.l. 

Mas, emfim, nós já sabemos, .o segundo ~mprestimo ·é o unico que 
se sabe que foi franca e abertamente destinado aos nossos ,serViços da~•. 

obr::Js do nor4este, o Maelstrom das nossas finànças, no q?-a:trtennio que-
passou. 

O ~erceiro e_mprestirno foi o que a-Jcendeu tantas espe,ranças e tantaJ. 
sympathias na população da Capital. Elle se destinava ás obra~ -da ele-
ctrificação da Central; ,qu_e era de granel,~ utilidade para a ,C';trJirar e para o-
serviço dos Estados· qlie eram cortados po>: varios trechos da Central, para des-
congestionamento daquella ferrovia, para o augrnento de transporte, quo. 



905 

o augmento da produção, e, consequentemente, e-m todos os be-
e fiúanceiros que reaultassem ·dessa ·obra. 

Pois, senhores, esse emprestimo, que era de utllldad~ immeàiatu, er-· 
cujo· effeito era de definitiva .~·epercussão no orçamento pela diminuição de· 
despez.'\S com O carvoo e que· pQclia fazer COm que ·o Estado Se· pagass._, 
em meia duzia de ann.os, esse sacrifício, por ficar a deepeza do emprestimot. 

pelas :vantagens l?Conofnico-·financ.eiras delli· propnia re!ültantes ess .. _ 
foi ciesviado ··e i.gnora-se em que é que foi applicado. 

, . Nós apenas temos conhecimento da famosa mensagem de 30 de N"'; 
'vembro Último,. do Sr ... Sampaio Vida!, E>m que S. 'Ex aff!rrno\l que o 'Go ~ 

0 pass'ado segui.na. a boa regra . do Ministro allemão na B.epublica A•Y: 
a, que dava os, , seus conselhos -aos submarinos que ,fizessem . as suas · 

sem d~ixar traços. 
Dello não se encontra vestígio alg\lm, como agora mesmo occorre en.-

a outro emprestimo, realizado por tntermeÇ!io de uma op.erJJ.ç;ão dei 
o publico. tem noticia, e tambem eu, não pelas Informaçõe-s offíciaes, ·mas' 

propriqs corr~.tor.es , e jornàlistaa ;Joe, souberam, antes dos represen-·· 
da. Nil.9ão, da ex:lstencia dessa opcraçã'o . 

ouvi dizer que nos ul'dmos dias, a'o apagar das luzes, u . 
fizera emitti-r uma letra do . Thesouro pare que, endos--: 

como foi, pelo Bán-cu do :Brasil, tivesse desconto em Londres, o qUI'> 
succedeu! havendo .os. 'Srs. Rotschild & .C., al!iados a outros ban1 

, fornecido .ao Brasil os cg1atro milhões esterlinos pedido~ pe!n nosso-
Governo. Parece ·que o venci.mento er'l. em .prazo muito curto. As pri-: 

informações que. o. boato me punha no ouvido era,m a ·de · um veh ; 
par.a .·o ultimo dia do .~xercic:o financeiro passado. Depois chegou 

aoe ouvidos, nas azas ·do· mesmo bo:>ato, q·ue o vencimento teve lugar-
28 de Fevereiro e que': ~ ·actua! Preside.nte d~ Republica soffreu um 

tremendo com a novidade ;daqueJla operação, sab.endo, como gestor-
uma casa ' nova, 'c,tue lhe passava1n &s n'lãos, ~:tue uma nova responsa-

sobre ella pesava. 

SR. ÜCTACILIO DE ALBUQUElRQUE; - E 'V. Ex. vem trazc:r accusaçõe~ 
em boatos ?· 

O Sr:. lRINElu M;AC;IADo: - Não estou fazendo accusações; ma'3 tenho o (}i-
toda a g,ente, de pedir ao Governo um desmentido. E' o qu~ estou· 

0CTACILI0 DEl ALBUQUERQUE: - Mas em que a utoridade se . base<>o· 
Ex. para fàzer essas accusações ? 
O Sn . Ümuro .MACHADo.: - Então :votemos u'm requ erimecto de infor . 

mações. E' precizo q-iJ.e esses boatos tenham termo. 

O SR. OCTACJLio DE .ALBUQUE!!QUE: - Mas V. Ex. vem fazer accüsa çõeS. 
Governo pa'ssado fundado em boa tos ? ~ 



906 

0 SR. !RINEU MACHADO: - Não são boatos. 
0. SR. 0CTACILIO DE ALBUQUERQUE: - V. ;ffiX,· não deve f:lZer retalisa. 

•cões dessa orde~ por . simples .. boatos, .porCJ,ue (lã, direito CIUe c mesmo Sl 

~aç~ a seu resp~ito. . · 

O S!l. !RINEu· MACHADO: -V. Ex. pôde fazer o qb.e quizer; mas o qu, 
·estou dizendo é que é dever do Estado explicar que nlio existe essa opera--
ção ou que ella assentou nas .necessidades ãa administração ou do Tt. 

·souro. 

0 SR. 0CTACILio DE ALBUQUERQUE: - V. Ex. sabe •melhor do que n!n 
guein que o Sr. ·Epitaéio '· nunca teve nem tem interrogação sobre a sua 

~honestidade. 

O SR. !RINEU MACHADo: - Isso não é maneira .de explica, operaçilea 
·dessa natureza. 

Mas V. Ex.. es.tá accuzaudo pes. 
·soalinente o Sr. Epitado Pessoa. 

O SR. !RINEU MACHADo: - Nii).gUem está accusa:nd0 p:t:siioalmente· o 
:illpitacio. 

O SR. OCTACILio DE .ALB'C'QUERQUEJ: - V. Ef(. nlio pó de fa~~r acçusaçõeo 
·por hypotheses ou' por boa.tos. se V. E.x. cita a mensagem elo Sr. Sampaio 
Vidal, tambem deve citar as mensa gent do Governo ·passâdo. 

O SR. !RINEl,T MACHADo: - Quem. ac::!usoli o Sr., EpiÚwJo·, foi o ·Sr. Sam' 
paiá Vidal, e ós boatos, correndo por conta delle, é de interesse do Governo 

-pôr termo a essa situação, <~.clarando toda a questão·. 
Ninguem está prestando maior serviço ao Sr. Epitacio do que· eu . 
O SR. 0CTACILI9 DEl ALBUQUERQUE: Os boatos brotam todo:> os dill.! 

-como cogumelos. 

O SR. !RDiEU MACHADo: -·Mas o facto é que toda a gen~E) atrirma qu 
-o ve~ciinento da letra se deu. em 28 de Fevereiro e até cheg~ ..t-se á. pre-

oc;zão de que o Govérno Féderaf teve de pagar :E 2. 800.000, raspando o dinheiro 
·em todas as suas thesourarias e caixas e não sei até se recorrendo aos Es· 
ta dos amigos, se recorrendo . ás emissões, pára conseguir ·a somDll 
de cem mil contos· de réis, isto, logo no começo do exercidtt finan ce!ro, OC• 

-casião em que o Governo, sem nada ter ainda arrecadado, necessita, mui-
tis vezes de lançar mão da autorizlção para emittir por antecipa~ão dt 
•receita. 

Ora, senhores, se a. nossa situação é esta, em que ·.se duvida d:.t sin~e

Tidade das informações <;>fficiaes, em qu:J um Presidente da Republica sob~ 

fio Governo e por intermedio de seu Ministro, diz· quç -não conhece a· appll· 
cação, o fim dos empresti1~os mais · vultuosos realizados no" poverno ahte· 
·cedente; se chéga me~mo a dizer que . o emprestimo foi desviad<> do seu fin. 
:principal p.ora ser applicad.o em outro - claro é que ·a iiituação moral nâ• 
ypóde ser pai-a o paiz de conforto, 'de animação nem de espenu1ça o 
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o culp_ado d~ssas affirmações é o Govel',no actua1 que veio lança:r ,au 
~da sobre as condições de applicação das operações de· emprestin.<>s a. ... 
~9u an tecesse r • 

Que vale, ~r. Presidente, mandar um ajudante ele -ordens ou um secrE:ta-· 
.rio receber o :Chefe de Estado que presidia o quab~iennio anter u.Jr, quando. 
se pubjicam notas offic:aes e élementos de informa ções que estabele.: em as 
mn!s graves {lCCl.lsações sol:)re o seu a ntecess9r '! (PGusa). 

Essa ê que -é .a. questãó. • 
O Ba;nco do ·Brasil contesta os mesmos a lgarismos, quando o _cert~ é 

.que eu não es~ou lançando mão de factos se não todos ~lles publkados Obo 
.PUblicas e mostrtmdo que o Governo tem a necessidade de dar um completo. 
:tJaJ;mço ás suas. responsabilidades. 

O SR, PRF:SmENTE:_ - Devo :informar o no]:>re .Senador q_ne est&. flnC21 , 
.a hora do expediente. · 

O SR. IRINEU MACRADO:- Neste _caso, requeiro a V. Ex. que ;,e digr.~> 

-â6 consultar o Senado sobr& se me concede meia hora de prqro;:;ctção. 
O SR . PRESIDEJ'<'TE: - Os Srs .. que concedem a prorogação requerida pelo . 

. Sr. Senad.or Irineu. Machacl·o, queiram ]~vantar-se. (Pausa.) 
Foi .concedida. V .. Ex. I.Jôde continuar ._ · 

O SR. IRINEU MACHADo (cóntiin1bq.ntl.o): - . sr. Presidento, se ao lado 
desões faetós n6s verificarmos quaes os publicados pela. nossa irrtprens~ .• 
~omo o fez -a f'N:ação" e.m ·su,a edição de· 23 elo mez passado, ~m letras gar-
Tafaes, em pleno periodo de .censura, sob. o titulo "Os juros da Divida In-
terna", n6s teremos que o nosso serviço de juro13 no ' OrçamPnto da Fa· 
zenda era de 51.922:09,0$ 'e vai passar 11 101.·685~000$000. ·A "Nação" enu-
mera, um a um, todo• os decretos e actos que ·expediram a utorização 
·para emissão de apolices nominativas ou ao portador, a panir ·de :1 de. 
Junho de 1920, pelo decreto n. 14 ;199, de .2 deste mez, até o. decreto nu~ 
mero 15.806, de 11 de Novembro de 1922. Nesse .periodo o total · da. emis~ 
'são e ~polices nominativas attingiu 'a 256.126 ' contos; ao paSS'J q~e O dv~ 
.apolices ao portador, d~de o decreto n. 14.011, de 20 de J·aneiro de 1920 • 
.até o decreto, .li. ,1·5 .1>76, de 7 de Agosto ·éie 1922, para reorganização ela nia~: 

rinha fói d~ -240.939 contos, importando estas e aquellas em cerca de 500 
mil ·contos· .. Incluo. no meu discurso esse quadro. 

Ora, Sr. Presidente, se o nosso "deficit" foj avolumado por mais d1: 
50 mil contos no serviço dessas apoliees, c:_uero tambem recordar o que aqui 

,fissignalei em discurso: ~ emissão immediata clessas apolices, aléin de avo-
!um3r os encargos da. União e orçamer..tos das despezas, inf~uirá- podere-· 

''samente na taxa ·.do. cambio. 
Assim, por .. exemplo, .commentando aqui o ·caso da liquidação ela Via-

;;ão B~hiann. narre( á casa que antes. I:Jesn1o ele emittidas as ap.olices, as 
cauções foram negociadas- nos bancos, immediatamente vendidas. E como 

o{) ·franco, naquella .occasião, valia duzentos e tantos réis, os interessados 

/ 
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começaram iromediatamente a exportar o producto da sua liquidação pa 
o exterio'!', afim 'de triplicarem, como triplicaram o valor da sua indem. 
nlzação ou da liquidação da Viaçã.o Bahiana, diz.endo-se que a massa tinh:r 
sido de duzentos milhões de francos, e q~e produziu immed!atamente na 
occaslão a subida do franco. 

Se levarmos em conta as emissões das apo!ices, essas ' nego?iações da 
bolsa e a remessa de saldos para o exterior; o producto dessas vendas, 
tP.remos ahi apurado m·ais um dos factores que poderiam lnflulr podero-
samente na· taxa ·cambiai como uma verba inscripta no ·passivo da nos~a 

balança ·economica. 

Senhores, ninguem desconhece que todos os .bancos de emissão, romo· 
o Thel'ouro Federal e os dos Estados, quando estes se arrogam e guardam. 
para si o direito de e~nittir possuem um .!ivr{) de contas onde registra:ni 
essas emissões, como a Inglaterra possue o seu "Garanted Account•·. Xo 
Brasil tenho perguntado ·muitas vezes a Ministros da Fazenda, a membro! 
da Corr.missão · de Finanças e a. relatores 'se jâ. viram· algum dia essa livro, 
se ha uma escrl.pturação dessas remessas; em pura perda. Verifiqu ei, agora 
que e~ste; que a nossa estatística poude fazer a. constatação das nussas 
finanças no Governo do . Sr. Epitacio. IJela remessa dos bllhetes feita a~ 
Banco para que elle procedesse ás e~issões do redesconto. Mgs, ·deve, en~ 
tretanto, haver um ilvro das emissfi·._.3 ,,fficiaes. Porque, o Governv niio li· 
quidou .de vez essa questão, apurando em dados perfeitos e exactos B· 

"quantu~" das emissões do Thesouro, dos resíduos do r.edesconto e, fi· 
nalmente, o balancete das nossas emissões do banco, da emissão pelas ope-
rações de emissões. iniciadas em Junho ? 

Tudo isso preciza ser veri~cado. Se r.• o período di 29 àe J:ilho de .1319; 
quando 'o ex-Presidente da. R epublica recebeu as rendás do Governo, o \'a .. 
lar da libl'a era de 16$&16, e, o do dolla!" de '3$-834, ta."'ta de 14 318 no ulti-
mo dia, do seu Governo, isto ê, em 14 de Novembro de 1922, a . taxa de cam-·· 
blo era de 6 114 e o· valor da.·libra 38$ o do ·dollar, · 8$651. 

Vê; Y. Ex., Sr. Presidente, que tudo pre~iza ser explicado,. pois o pro-
pri'o Senn1or Paulo de Frontin, ainda hontem, na sua brilhante oração. mos-
trou que se estava fazendo uma "camoufl a ge" 'em querer lmagir.:u·, que ~e 
podia embair a opinião publica, com saldos possíveis, quando esses saldiB-
não resul1am senão da slmpies e mecanica operação de não pagar os de-
bitas e. compromissos, de se não dar execução aos creditas, de se ·não rr.gar 
a divida e::tterna, de se não liquidar ainda as reSponsabilidades do proprio-
N-:Jrdeste . 

Jà li ao Senodo telegramma!:. de commerciantes e particulares rec!a-. 
m:~.ndo contra o retardamento de obras no Nordeste. Todos esses factos. 
lançam no .espírito a maior confu!!ão,. a maior balburdia, e a IJrova disso é 
que, apeza1· do· Governo não effectuar · os pagamentos, apezar de oppor-
se a todo e qualquer augmento de des1;ezas, apezar ·de não celebrar con-



- '-'-"'--; 909 

r:tlag novo& e· não ordenai: novas despezas; apezar d·e tudo iseo, o cambio 
;!xou de 6 114 a 4 71-8;_yêc·s~; que nada póde ser' desc~rado. 

::lr . Presidente,-_ os .fiactores moraes podem set' definidos por dous mo-
'1~: confiança- adm·inistriüiva e 'confiança .política. Elles tambem podem 
oltH'Pr a cpnçur;ep.cia de um outro :factor; o da <::Onfiança nos outros or-
,i-fli' da administração :e, -do ,poder nacional. 

.Acredito. que pos~a · ~er influido, c?mo factor dessá natunza, sobre o 
~-~~ cr~dhp; á vista do proprió telegramma com que o- Governo deacon-
~~~ aos cre'dores exterrws a fornecer.em recursos ao EstaclG do Ama-, . . . 

11as, Lendo- esse ·telegramma,. dissera-m
1 

elles: "Pois si em um paiz, em 
11w os governos são autonomos, en1 que a situação ·de !lberd?-de e a a u-
IIIIIQtnla. financeira dos- Estados é cl,essa ,natureza, em que o Governador ds 

ro Estado- pÓt'le fazer o que faz, que' raiz é esse. em · que h'.L Governa-
:l' como .o -do Estado no ·Amazo·!las·?" E começarão a indagar, por 

~ natural .. \ieneralizaÇ;io, se os casos dos outros governos 'ass'm ta~bem 
- ~ vão pa~sand_ 9. . . - ·-

~ .. .. 
mais um ;Governador merece essa censura, se, alli, um 

_ _ mais um munfcii;)i·o~ mais uma em preza;" e assim por 
olo, elles raciocinam que a 'situação co paiz não é de ordem a inspirar-

lh!:l a · appllcação d~~. sé~s capitaes. t 

Se, além disso, veri-fkar que o Governo p6de liquidar dividas como Ji-
1-rrMI·'· li. vontade, -pelo ·-Banco do Brasil, e· foi esse um dos arg-o.::mentos prin-
J<l~~ com que ·combat( a creaçã~ · dáqUell.e banco; 'se o Governo póde fazer 
l~'llm~:t tos por letras do T?esouro; se .o Governo pó de ainda· fazer emis-

!o.' p~Io Thesouro; se ainda co!Úinua a •· guita·rra" do Redesconto; se ainda . ' 
ooo cima sobrenadam as notas do banco de emissão; se, visivelmente, dos 
~~ Estados m~is )ÍT\P~rta:ntes ela União, ;um de!les tem a ode·ntaçãG fa-

. :~t· ~l á valorização do _café; se elle auxjlia a politica da retenção das le-
nls ; se elle auxilia, com· as estradas dE- ferro sobre as quaes te;m a,cção di-
Nc~ 0:.1 lndirecta, a rete~ção do proprio -cafê, de modo, que, en: uma praça· 
~mo a de Santos; onde as necessiclades 'diarias são de cerca de cincoenta. 

sacr.as ~ão eiitrani senão trinta e -cinco mil, pela acção delibe::ada do 
~ma de fazer rarear e - escassear .o café; se elle verifica q>.Ie, por oútro' 

lrlu, o outro :~overno. d'o mais poderoso dós nossos Estados considera a 
~~mç?iu da valori.zaÇão, como valorizadora do não ·protectora da. lav;mra e 
• !nJ(][c-iaJ a toda economia ·do -palz, prejudicial ás nossas finanças· e á nossa. 

1 econom)ca, c·omo rião ha de estatelar de pasmo, deante de nós o ca-
. 1 extrangeiro, .a confiança extra ngeira, · quando nos . vim()s aqui e· po-
!mo:s affirmar sem confiança que a poiitica. da valorização .do café se faz 
In beneficio para ·a lavmtra, sem o augmento do valor da sua mercado-
, graca8 á pollticada desval~-:-rização da propria ~oeda- . 

\ 
E o dilema ; então·, qtü~ se .impõe, é este; valorizar o café por u~· ·ca-

r~o theorico, a menos que não seja para peneficia·r intermediarias qu.e 
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se aproveitem sempre dessas · ·differenças- de ·can,~!p.J as di!ferenças do ~, 
. ''· .. •. 

e do assucar ou aos jogadot·es de ''diffE:rencas. 
·Se. e~sa ~)et·sistencia ti· á rui•na do •P~iz, produii11i9; além d0 

·seu · orç~mento o aeticit :nsuvprivet i!' que nada Íiõ.d.e lj:>B~" tillb~ n.em r~me.t1 
-porque a ü,:Úoi'-ía ·das ·cai,sas desse détioí( é a. ptopria Üepredaç'ão da nC<• 
moeda, .é a ~uêda cam.bi<:1; desde que· .som.Cis ob·rigád.o·s ·à:~~ag-i1; · em ouro 
nCSSOS serviços da divida extel·n~; .desde ,que ll,Q~Úos ,, obrigadÓ~ a ~pagar Ult 

grande oparte . do, nosso funcckm~lis~o,' das. noS:Sas ~~oo~,n:i~d;:ts · e fot-~~ 
mentos elo Esta.do, en1 ouro~ ·é um circulo vic!"Oi;ó va1.ot'i.Zal' · (Hcaté, ~·,,Jilri~ 
o a·ssu'Ca·r, emittiA:, desvalorizar a . moeda, em·pnbrecer a naçã'o e· augm~ub 
o deffcit . . -~e os dous ·. maim:es E~tado!? ·da Repubiica, os. _dous· G9V.emos n 
p01:isaveis, se deg'Jadiam LUri) dueHo de ;morte; . se dos ouúüs· .. _b:es Estados 11· 

se ·seguem . em imi)ortancili, ·.o · dO" Rio G1-a~qe do. Sul_ ·está 'e;m. ple~a ~o1w 
.são, o E~tadi{J â6. Rio qe.sorganih:d\), viÓlentado, parÚ!h'ado,. cm:n~· uma f'(l{ 
h)a -dés~en•tu<·ada, o da Bahia sob ~ ameaça de t.:rna conY!uJsãô; sob a n1n, 

<;:a da acÇã:~ politica federal opaca i-ntei'v~', ~-de :P~rnan~·bucq: ha :p?uco, sah 
de urnn Juta. ·sangrentrt; .se essa é a situaçãi!> Q.o paiz, çomo :Póde 
confiar em nós outr:os'?! 

Querem a solução tp·ela paz D10l'a1, "tSe a ord.eh~ ·nos espíritos 
dição da ordem ma:t~i'~a.l na!! ru~. a :t>olití'oa a segui~ 1:ambem 

Quando os ~aiz·es ·d~sceni á tyrann:ta, ao avnta.me:rüo ,e .á.. covardia 
escravidãu, a ·maior das injurias que se· possa .fazEr·. â historia, já q•ue a c1 
sciencia da NaÇão .não há.•que olha1·, p'~ue ·ella ·se obum.br~ no occaso 
su'l. vontade e da sua. ho'nra, :· .é arroga·r-ae, como utn favor do Governo, 
suppressão elo e~tadu .de censm:a, ,quando subsistE' o estadq -de sitio . 

• Quamdo, em u:rl:i dueJlo elegante, os dous g-randes ~sp!ritos de ~~m 
Corrêa e ·Ft·Óntin cruza.vam arma~, :cada; Thm .co~ ~m Jemma· Jatino, eu, 
minha .càdeira: ·'?nde via. hrill;lac a luz desses. e.spüitos t:xcepciçnaes, eu 
zia.·: "Ha um Ol,ltr.n .que deve .ser reoordad.Q com m)lito maior .'precisão:_ 
a ,velha formula com que O . espicito do ·POVO rómanq, ha. tres mil li 

concebia a possibi-lidade da . su!J.Jipressão ·.do t'egimen Jega), P,ara se oon! 
por um decreto .tumultuaria, ,pelo estado de sHiu, a vida e a .liberdade 
ddadãos ao dictador, era à. tem~orariedade e a ceo:teza. de 
do tempo estava- a expiração automatica do estado de sitio, era a velha-
muJa romana !lictad1W'f pro ten~p07'U · sumebat1~r, isto é, q:uc: · eJla .cessava 
tomaticamente dentro do pt·azo -de sei8 mezes.· 

Quando · o .credor extrangeiro vê o tumultõ das _p,::üxões,, das 
do!! odioü.S; quandó· .o Estado dá a cedeza irrecusave! dE_) que se 
pôr~se em .conttLcto com a multidão; quando se occuHa ad povo; qun:ndo 1 
mentem aos ouvidos, fazendo incutir-lhe a crlmça em .um ·perJg,o que n 
existe. se é um instrumento vil de e~ploração ·D de mercantilismo Jl'l)l'ti 
para manter·-se a suppressão das garantias c,nnstitucionaes, a ·_opinião ,~ 

. :rPage, e o ·-:rato· !oi parido pela montall.ha: · sl1)pprhne-se .-a· censura ! 
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0 assaltO á nOSSa :[1pnra e á UOSSa libet'dac1e não EStá no iinpedir-se a:._ 
publicação do q]le se quer dizer; ~·sllá na possibilidade {[e soff1·ermos um .. 
•,11stigo - a :pi·ohibiÇão .da liberdade - pela nossa cocagem, pela nossa sin-
t~ridade ao exteniarmos a nossa opinião! 

Se o Gov:errió não teme a cr-iÜca á administração, se o seu acto é sin-
ccr~. que elle, lan~o noi! corações. desesperados dos patriotas o ba:samo· de -
um acto·· de· -~nerliiá; :Ponde uni te•:mo a esse regimen de mentiras; de com-· 
pressão e de a:vilh..mento, que não ' pôde ser a miseravel escola. em que !>e 
quer educar Os moços tle hoje - da mentira, .dá bajulação, da cobardia e · 
do temor.! 

O SR., PRESIDEl~TE (fazendo soa.r os tympanos)·: 
rstâ a terminar .a hord do e:x;pedient.e. · 

O ·sR: ·Il\INEU <MACHADO :
1
' ~- .Sr. P:t:es-ideute, vou 

I 
Tenha o Presidente da Rep.ubiica a coragem 

Lembro a V. Ex. que ·· 

concluir ·Ta-pÍdamente. 
de reagir ao circulo · d& 

• I 
f~rro dos que o eS"condem da Nação, na muralha de suas mentiras, de seus ·, 
interesses .e' .das su;ts explorações·. · Ouça a -voz J€,al · de seus àdvecsarios, _ 
que com elle ·não querem destruir a 'patria, nem deshonrar a Repub!ica;; 
'querem set·vir á sua consciencia, aos seus corações cheios . de amor pelo ber-
_ç~ cornmum, dizendo em verdade -como pensam e como julgam, no embate -· 
~ no conflkto da.s idéas e das opi-niões. 

O silencio tumular que ha a_e, vir em torno dos actos da actual adminis-
tração e'x:primirâ o terr()r dos jornalistas, a quem resta sômente, como· um 
de!·ivati'Vo e c.:lmo um desabafo os ataques ac Governo passado, para em uma 
habil camouflag'e, illudi'r-se a si mesmo, como se tivessem liberdade de · 
opinião,' de oonsciépcia, em uma época de deshonra, em que se afundam, 
como em um vasto atoleit·o, a Ubeu•dodie pubHoa, a propri·a vontade de viver 
e a propria honra ds ser brasileiro! . (Muito bem; muito bem. O fYI'(l.dor é ~ 

cumpri·mentado".) 





Governo . dos Mareéhaes 'Deodoró e Filoriano 

EJxportação . (~~a:~X:r~ ~j}:Ü57 .,66•9 i 000$000 . I~po_rtaçã:o (papel) . 2 .•~31. 331:000$000 Hwldo a favor doa ex-
portação · (papel) 

·Expor:tação '(ein,<Iib~a~:~ Importação (~ ·I:tbras Sa:l'do· a . favor da. ex-
es~e,linaf!) . · ~ ,:;.;.; :',:;.;:' .. ~1~1,20i,o'oo .: esterJ:i1as): . . . . 152,1M,OOO porlação (em Jibras 

Total ·do · pS:p~l~~oeda 
(emittido.),:: . • · ·, . ·:, .... 

,\fédia. ca'rnbia.t ,{It) · ~ri
me!Í'Ó .. -~a)nn_:o':. :(18'89) 
2 s ·3/&: ··:' va.l'ór · ·dá 
librw.~ ·. :·~·:' .'J . : :. '·· . , .. · 9$0·99 

NOTA 

esterllnas) . 
Importap.oia .que fioou 

39.863: 83•2$000 . . em~ b-.:Xcu1ação. 
. Média .éambial no ul-

timo . ar1no (1'894) 
~O 1/2: Valor da lb. 

326.338:000$000 

1~,437 ,000 

187 :993 :·657$000 

. . . '"-'·~·-· ., 
O _-G:o'v!lt"no dos Màreehaes. ·,De<;td'ovo e -Floriano foi otoô.o e.Jle- um periodd ano..-rrial, .!J:!i-V'Ído as lutas que se ·seguiram â 

proolamação ruqui e nó su,I. . . . "~ .. ·. 
Fo.ram minis~ros da ··Fazéillda : ntuy Barbosa; T1:istão. Araripe, Barão d<> Líwena; IR.oilr!gues Al·ves, Cassiano do Nasci-

mento '· 6 FelisheHo Fre1;r_e .: \. · · ·· , 

---------------------------------- ·---------------- ------------------------------------------------------------
Gov.erno do Dr. Prudente de Moraes 

ExportaÇão (p;f:Pel) 3 .. 748._,185, :0QO$OOO;_:Jmportaçãó ('papel) 3·. 487 : 919:000$000 

ExportãÇã0'c. (en:· ;;.i~~as 
est'~Hn.as): .,. ·. : ... : 

Total d~ pàriel~~oed~ 
(emi·tUdo) ·. . ·' .... 

Média cl'a·ínbià:l· .n() · pri-
meiro·· ann·o··' Ú·B-9•5 )' 
9 7/s. Valor .· àa: 

. libra. . ~ ..• •. ::··-~ .. 

>· 
; bllportação (em .Jdhras 

130,2f3,ooo :f :estePJ:Inas) . . . . . . . . 12.1,849,000 

'i Total·- do pa.pel-moeda 
45·5 .'7_1·2 :$70$000 > resgatado)... · 43.105:799$000 

·} 
-:~:r 

NOTA 
' .· . :i~~~· . 

O ·oovernó PruiLemtel de: Mora-es foi o de pacif!o~ç[o · politica. 
Fora~· _Min:àtros c'!af :Jtazilrida ·: Rodrigues Alves .e Bernat·di'IJ.o de C'itmpos. - r 

Gove-rnõ do Dr . Campos Salles 

mx1,or,ta.ção <ríià:i!el!) -~··. 40'1. :57 4: ooosooo Importação (papel) 2. 429.016: P00$000 

i. 
I 

'I 

SruJ.dô <:a ·. favov da ex-
p'o.l:iàç;ão (.pa;pel) . ·. 

S<tl:d'o ··à -·ravor da ex~ 
porta.Çilo (em Jfbras 
esterlinas) .-- . 

m·port<t-no!a. au<> f.i"ml 
em drculação. . .. 

Média cambial no li·l-
Hmo< ·a-nno (18-98)' 
7 ·,Í/8. Vaiar da 

·JilJ.ra.tt . . ........ . 

- .. 
~ ,., 

.~~~ 
··tt~'···· 

Sal'ClÜ1'~1t~'"favor da ex-

260.266:000$000 

8,364,000 

•342 •. 614: 896$000 

33$684 

" 1;i'o'rl:á'Çãõ (papel) 772 . 558:000$000 
Importação (em ·l.l!bras s 'u''l:do: ,JL . favor da · ex~ 

esbêrlinas) . · 96,376 ,000 · -~ •:i5Õrli&Ç,ão (em libras 
IDxportação (em -~~~~~&i 

es terlinas) , ': ;·.'. ;' .. 189,550 ~ 0.00 · 
'. •v,;:;,•"' ' 

Total do papél.:moé'il<J: < 
(em!ttid'of;:,·~:: : . ·~! ··', . ,':! 1~: 800$000 

Média C'a.mbia;J ' no {iri~ 
melro anno. 0'89~)-: 
7 3/8. Valor da ·.' 
libra. . ...... ,,.,. 32$542 

Total do p:i.pel-moeda 
· res'ga:ta.do) .. .. 10~. 430:439$000 

NOTA 

G~verno :. Campos sáÍre.S foi n da· reco'nstrucçiio das· firümçns . na c· onaes . 
• ..--"if'~'11'[ili.is~·o. q.a :màzenda 'O· ·nr. •Jbaquhn Murtinho. 

. .... . ~-.. ~ ' 

Exportação 

: ~-

(pape[) s.oo<kfÚ:000$000 
1" 

Goyerono do D.r. Rodrigues Alves 

Importação (papel) 1 ."9i53. 359:000$000 

. ..;-bi:aS' .. -ésterlinas) 
Impot:.tà.ncia .que ficou 

43,174,000 

e~; c!·r:cuUagão ..... Nada, porque nada 
~lttio 

Média c-ambial no ui-
. timo. · ' anno (1902 ). 

n ·63/64. -valor da 
Ubra'. · · .... · ...... . 20$183 

Saldo)~ a favor da ex-
portação (:papel). 1. 050. 767:000$000 

E:x;portação (em Hbras 
esterlinas). . , ..... 174,016,000 

.Importação (em Idbras 
esterlinas) . . . . .• 

, Saoldo'' a ;favor d-a ex-
113,11i7,000 · por.'tação (em libras 

estêrlina.s) . . .... 60,85•8,000 
Total do · papel-moeda 

(erri!ttido) . . 

M€dia c!-arribial rio pri-
meiro · anno. (190·3) 
11 61/M. V'alor da 
libra. . . . .. ..... ; 

Nada emitt!o 

20$2$0 

Total do pa,pel-moeda. 
(resgatado) . . 

NOTA 

10. 7 43: 82•3$000 
Tm.portanc·ia que ficou 

em ,"circulação. . . . Nada, .p()rq ue ria da 

Média cambial no ul-
timo ànno (190,6) 
16 .. 1/32. va.lor da 
·libra : · . .. ....... 

emitt)o 

14$971 

o Govel'no Rodrigues Alves fez um Governo ele gastos JlOrque transformou e saneou a Ç'a,pita.J da Republica e lnictou 
n construcção do :porto. 

Foi Ministro da ;Fazend-a o Dr. LeopOldo de Bulhões . 



r 
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Governo dos Drs . . A.flfonso Penna e Nilo T>ec;}anhá. 

JDx;portação (~a:pér~ 3 . 5~2 .41Si'> :OOO$OOO Impootação '(papel) 2.:518:949:000$000 J Sal-do a favor da ex:-
. _ ·, portação (papel) . 1. 003.736:000$000 

1,;xportação (em 'ú~?~~-

To;:;~i~f:~ 
:.\Mdia . danrbiail•~ no'·P·ri_. 

.ineh:o -:J~-'ii~:P .><iso7) 
1·5 .: .. Y.alor Aa\~H~ra., 

~ ••• . .... '.i'.i_ ,"'.·.. •' 

Importação (em -l:ihras ;So;J-do a fa:vor da e:x:-
225,148,0QO (esterlinas) . ·. . . . . 161,030,000 1 : Il·ol'tação (em libras 

~Totai do pa,pel-moeda 
-Nada emittio · (resgataQ.o) 43.787:705$000 

esterlinas) . . . . ... 64 ,n~;ooo 
Tm-portanoJa que ficou 

em drculação . . . Na:da, porque nada 
emltt!o 

Mlê<l.ia cambial no ul-
timo anno "'(1910) 
15. Valor da libra. 16$000 

----~·- ~----~----~--------~----------7~~- ~--~-~-----------------~-----------

NOTA 

E~!:!"! . quadriennio · f<:U )p.i·CÍitd2 por· Affonso . Penna que flüleceu há preside.ucia e ternllJnatlo por Nilo Peçanha. 
·Forain -Ministros -da. Fa~en-da: Drs; Dàv1d .Oampista e Leo12aldo de Bulhões. · 

·--------~--------------------------------------------------~-~--~----~' --~~~~~:4·~~-~~- ----~~--~~--~~------------

Go;verno ,do Mil:rechr~J Hermeâ da Fonsec·a 
. I' 

'(papE'lÚ 3: ~61 ;-1 ?6·: 000$000· : · rmportãçã~ :: (.pa.p'el) 3. 3'14. 434:000$000 :SaMo a favor da ex-
·- . ·-portação (pa,pel). . 
;·:saJldo a. favor da ex-

218,-8·86,Cv0.·:: '· podação (em libras 
Expdrtitçãii .(êm _li'bra·s 

estevli~a:'s) · . · . • . . .. 

Total do papel-moeda 
(emi-ttido). . -.' .. , '··· 

:llêdi.a, éamblal no pri.-
melro . anno ·(19•11) 
16_. Valor da. li·bra 

.. 

_ .. . [. ~. Import;.'lção (em lll-bras 
2:53,7~·2,000 ·.: · ester'J.iná.s). 

_ · · Total do p-a,pel~moedà 
232.509:000$000 ;. ~ resgai:!lido). 

~.' . 
1-5$\JOO . 

NOTA 

· :· ciltepli-nas) . • ... , 
· Iinnortancia u ue ficou 

31.009:2'37$0(10 ·' ein :·J<!;i-c:ulaçã.o .... 
· 

0:M:édia Cfl.rrlbi-al no ul-: 
'\ tlmo anno (1-904) 
· 14 21/312. Valor da 
·l··, . 

.
c •·'ll-b_ lU. , . • ••. . • ••.• - \- . 

o Gc.verno -do ·!l'J:arechal Herni.es, ··succedendo a um período -de ag:t-açãe politlca da campanha civi-lista . 
. Foram Mi-nistros · da •Fazenda: l!Tãn<lis·co Sa.lles e· Riva.davi~ Cor-rêa. 

_516.042:000$000 

34,8&6,000 . 

201.490:000$000 

~6$375 

. ,__ --------------------------,------------------------------------------------ ~-~-~. --~~~----~----------~~----

Governo do Dr' Wencesliáo &az 

(papel) 4.1508.461:000$000 I!-r).portação (papel) 3.220.898:000$000 

FlxpórtaÇãO· :(em li-bras 
esterlirHioS) ..... . . ·' .. 

Total' <lo pà.pel-mOeda 
(e.mittido) . • -, ... .. 

Mé'di~ . cambial ·no pr1~ 
melro ·anno (rl915) 
12 ~9/'64. ·. Va•lor da 
libra; . _,.:,_. , • .. ·• . . : 

_Importação · (em libras 
2'34,612,000 esterilinas) . 

· Total ·ão papel moooa 
•8.57.1_'500: ?00$000 · (-resgatado). -

19$272 

NOTA 

1·67,784,000 

819:960$000 

Sal-do a favor da ex-
. ;,,p·ortação (rpapel) . . 1. 287 .:S63: 000$000 

SaMo a fa-vor da ex-· 
, ~portação (em libras 
~terli<na.s) . . • . • . 66,828,000 

I,lffiú}ortancia que _ficou 
· .em circulação • . . . 856. Q80: 040$000 
Média. cambial no u1-
.' ·timo anno (1918) 
· .f2·. •5'7/6·4. -Valor da 
l~bra.. . ...... , . lS$618_ 

O qüadriennió ·wences·lâo Br-az foi o da ·guerr.a, em que o Brasi-l teve de fazer .enorm.es 'desp'ezás imprevistas . 
. For.am Mln1sb'os :da ·Fazend-a: Sabin9 Barroso, Pand.iá Oalogeras e Antonio Carlos. 

Governo dos Prs. Delphlm M011·eira ·e Elpltac!o Pessoa 

(prupel)_ 7.-97~. 936: goo$Q~O Im~rtaçã6 (papel) 6. 738.640:000$000 

Export.a.ção· (e)'il. ' .lrbra.s 
-esterihia.sf ·-:-· :: . - - .. 

Totaf do pape\-in.oeda . 
"(emittldo) ~ · ..... . }.31\i.Oóo:oooiooo 

Média cambial n'o pri-
meiro anno (1919) 
14 ~5/64 . Valor da 
l!bm. . · ...... ,. .. . 16$677 

Total dú' :pa;pel moeda 
(resgatado). 

NOTA 

'Sal-do a fa:vor da ex-
portação (pa-pel). 1 .184. 29'6: 000$000 

. a,.Javar d;L .ex-
·POrtação (em -libras 
esterlinas). . . . . . 64,118,000 

Importanc-ta que ·ficou 
em cirC1J.lação.. . . . 386.254:827$500 

Média. cambial no ul-
timo anno (1-922)' 
7 5/32'. Valor da 
ubi:-a.. . . . . .. . . . . 33S537 

Esse? quadrie:nn'o foi inic'ado por Delpb'm· Moreira que governou oito meze.s sómente, sendo o mais· governndo oelo-
Dr. Epitaclo Pessôa .. 

Empll'f?Stímos externos: 9.000.000 e~terl-!nos € 7-5.000.000 dollar,. 
Foram Ministros da Fazenda.: Dr-~ - ·João Ribeiro e Homero Ba:ptista. 
O Sr. João Ribe'ro só emitfÍo fi.0 .000:000$000 . 
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. 
.. ; QU':\.,DRO·.D'E:VIO~S~RATIVO DO PAPE!..-MOEDA NO BRASIL DE TODO$' OS GÓ\f.ÉJ:R.~Q%1 DA ~ÉPUBLICA 

• l \ .>~l 

GO'\o""ERN.OS 

--~----

F 

o reglmen 'iriO:nii.~C:lúJP .. ii1lix;o1J. em. 
'cil'CUláçiibo:'·'·.',l' 1 .. , • ·' ·· . 

: f~ l 
Novembro -;dJÍ~·9 : .. . . , .• ... ·'' '· '\·' 

:~>" ,, 
--~?-~· -·-=:":" 

Govem 0 .1d:ol;! Marechaes • ~od?I:Ci · 
e FlOí'Htri'o' . . · · · . · 

:l!inistr-o·s .. da. lfaze'nda-: ·. Ruy .. Bar- . 
bosa Tristão Aia:rí•pe,,. Ba'rão 
de Lucanp., · Rodrigues·. ·Alves, 
Cassiano -do· Nascime·nto · .e. 
FelisbêÚo :·-:Fre!.re: '· 

1889 - 31 dé. De7;e·ml,)io\ .. , , : . . , 

i~~~ ~= 'i~~t:<: .:: :à .. ;~: ::'::; , :;, 
A.n'no de 1892: . , .,:: . . .. ; . .. ... , .: •. .... 
Anno de 1893 .. i . ,,. . . . • . . ; 11:, • .• ,, 

,Anno de '1894.~::, .. . , . . . , ·, ., .. . .... ..... ~: 

Total dos ~tiy~~~~é~ · : · · · · · · '· · 

/, ~ .. ~ 
oPY~.R~O~ -

O r-r,:-ime.n:: mb~pcll·i~O· cleixou. cn! 
rirculaÇãq:.:'· ·· :• · 

No\·embto ..!... 189~.·'.'.' .. .. ,. · . . .' ... . 

Governo 1&o~t~ 1\iar:e,chaes 'Deodoro 
~ FI·Ól'Ían\J ~~ 

)i!nistros da ·Faze'nda: Ruy Bar-
bosa, TrjsÜi(l Araripei, Barão 
ele Lucà!la;.' l'iodrigues AJves, 
t:a..'!Sian'o · dó . N ascimenfo e 
Fe!isbei!o :Freir:e", 

1839 - 31 dé t.i.eiemÍJri:r ...... ... 
Anno de 1890, ;, . ;·,·, .:·:: ........... .. 
Ann0 de 18-91. , .... . ' . ' .. . • . .. , .. .... 
An'no de m:: :'·:.: :.:: < y:· :-:: >:.:-An.no de 
A:nno de 

Total dos .. · · . '•: . 
,go~er;~~~,:·f · _ ~. ··-: .. . .. 

. 

,, EMISSÕES RlilSGATES 

~-. ' ;\. · .. , .... 

I 

I 
I 
I 

I ' 1é.4oo:ooo1ooo/ 
·500:'000$000 

1-;o, 1·· - I i ; 4s9sooo 49.956: ooo$ooo 1 
.q.ooo:000$0001 70;000~000$000! 

J7;000:000$000I 5.000:000$0001 

~. 

" ( .... 
I I j 
i i I 
! I. ·I 
I I I 
·I I I 
I I I 

- ., \i . 11 19.400:000$11 
. . 1 sdo :000$1 

I - ~ 
I '•...:....' I 49.957:489$ 

·~~ I 76.ooo:ooos\ 

. .. I . . I 
23~000:000$0001 144.856:000$0001 

i I I 
- I I 82 .,o o o :000$ ;, 

'-i-~-"'-'·· . .......c....;- -~-.,-.,---122_7 .857:489$1 

----------------------~ 
I ~-~ ~ 

I ' I .,. ·~ ? ., 
""' 

.,~ o !,. 

;! !;>,tl ' !,. .,.. ., ;;> "" "' ., ., ., . """' ;! o ,,, ...;, '<:j ' o 
C<~- '<:l . <:l .... 

râ ' ·~: '' 
.!..r .O :\: § 

~tl o o: ....... <.) ., o 
8 .~ ' -+c{2 

<.) • \<.)., o 
~- ! , ., 0,:< t-. tl 

~'1j f?;"", ~ - N ... ~·. <:,> E., ..... 
. -<:- ' t:"<' ,_;' 

v~ 
.,>,., ._.-.-:.;, 1'.;,\·, :-;·,, 

~ !',·'" '• 

r 
r' ; r .. , .. 

J I. I 
I I I. l J \ 

/ .1 
;f 

'f r I 
.,_,,. 'I I I I I 

l I I I , I 
I 'i 

I I I I 
I I I I I .. , 
I I I I I 
I I I 

r/ 
I 

I I I I 
I I I I 
I I I I I 

l.$0001 :!.7-=-, I I - ·--<-:-t I :~ I 
127$610 . . r 18:665$5001 367:874~5001 --~ I 193$1801 1.207:011$0001 31:825$0001 405:157$000 . 

·~6$140 I I 55:933$5001 129:214$500 I 
31$2001 

368 -;545.$000 I 17:123$500 11: ooo$ooo I I 
5$R50 I 1·5!0H$OOOI I l ____ I 

I I I 
404$980 j -1.5J5:566Soool 138 :461$5001 904 =·246$000 I I' . 

I 1. I 
. ' 1 

o 
- ~ 
-~ 
.o 
0. 

3 .. 27 5 ~ OÓ0$000 
25.00Q:000$000 
2 '4 70': 0.0!).$500 

• ··f .. ..... . '\"'·\ 

37 .. 0.74·: 800$000 

,; 
1:1 o 
>4. 
c:, 
,; 
~ ., 

·~ 

.....,. 

:f. 
l 
I' 

.! 
I 
I 
I 
I 
11 
r· 

: I 
I 
I 
I 
I 

.I 
I 
I 
I 
I 

" I ----------
. ~~--

1 
.l~ ' . .,. 

.s ~ '"' '· <.)':;: ., ,. 
o 

I 
§E '<:l 

·00 t'5 ' _., o .::t J~ ~c, 
., .... •;: 

~70.36~ : ~951000[ 

I 
I 
\ 
I 
I• 

I 
I 

3.27!1:457$000 1 :15. 485 : 538$0QO I 
25.420: 56'5$ 500 170, ii64: H72$500·1 

5 .184:294$000 , H5.380:678$500 
226:203$000 2J.5'.H1:964$5o'o l 

5 , 367:214$000 28fi. 744:7'50$liOOI 
386:098$500 ' 367.358:652$0001 

•, I 
3.9 .. 8.63.: ~~ ~snoG F I 

I' 
I 
I 

I 
.3 ,. . ., 
"' .. c 
o!:: 
;Q~ 

~~ 1::. ·' 
·' .. 

26 3/ 8 

I 
I 

I 
I' 
I 
I 
I 
I 
I ,, 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
1 
I 

26 3/8 I 
22 l/2 I 
14 2-7/32 ' 
11 3•1/32 I 
11 17/32· 

1

. 
J.O. 1/32 

4:-156$000 
33:897$89C 
70:091$320 
50:008$860 
,!1:27fi~80(J 
2:533$650 

----.--
170:263$520 

!:I I 'C I 
~ ó- . ~ 

~8~ª-..... .... uo .. ;; 
o~~,ge;: 
'tl~sr;j;: 
~,.. t> ~ '':"e 
~~ ~'l;j o 
t:l C"J ~~·-~ íl,; ~ :::: ,Q 

' 

9$099 

!lSO!I9 
10$726 
J6$16R 
20$0fi.2 I 

20$813 
23$925 
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EMIISSõ:IDS 

I . Do Govemo - ~ Auxilios a os I 
· bancos 

Govemo :Jo Dr. -Prudente de ·Mo/ . 
r<~es:·· 

Ministrofi da :F~~~!l~a i4-

Rodr!gues .i4;1v'es e.' :B EJ.r-nardino . 
de CacrnpQ~',/ :· 

Anno de '1895;; . .. ~~ .~ . ~ ~, . ... , 1, •• : 

1~~~ !<Ji1>.i: :::·:.r:: i.: :: : ::: : : ~: 
TO'tal. do Governo .~ .. • . . ,., .. , .. .' ·· 

I I 
I I 

111 i 
I 

I I 

. - !· I 
~5. ooo: ooo$ooo I I 

- .-35-. Õoo: ooo$ooo II-'~--"'--.--J' 
. I I ------

Tro.c-0 J~ "'i 
bonus 

J 

';, : 

RIDSGATES 

Do Güy<l,rno 

! I I 
: I 1-
,
' I I I 

li ,. I 2o : ooo :ooo$ooo 
35.000 :000$000" . . . -'--.-,' 35 . oóo :000$0001 2:600$001) 
44.979 : 600$ooo 34o . n~:-370$ooo ! 1 385.693:970$oool 2.314 : 47s~ooo 

18:6oosooo,: I 1 35.o18 : 600$ooo • 9.!ir,o :427$5ou 
,. I I . I ----

7~· 998:200$000 _. 3~-~ : 7~4:37~~000L v 55 . 712:570$0001
1 

42 . 267:503$500 

.... l FuJl)d•ini>'. · Loan ., .. 

' 
OOV!JRNOS 

Emprestrimos 
àos. banco;>s 

. /

:.· Jur.ós dós sm.-1 .prestim.üs aos. 
-ban-cos . · 

-~:~onto Ue .•• , ~~~~~- : ;~ubsi- 1 .No:~~ q~é per~-=\ ' ...... T r 'O' C' o de 
notas : drana t· de ram o v a- : bronze 

____________ .. ·~----- . _lo_r ________________ _ 

I I 

I I 
I I 

Rodrigues .A,lve.s "<: Ber.itardinÕ ; :;~ I l 
de .Campos.• · ..• ~ "I · , 

Ann0 de 1895 . . .. , ,;·, .. ,. :·•: :, .... ·:; ··~ J I 
Anno rle 1896 .. . .... ; .. ....... ·· · ... ·: · . .. I 
~.~~~ ~= m~ : ·:· : ::.:: :'::;. : .. :::·: :::. ';~-----------11! ____ _.._,:..._ ____ ,1 _ 

T<1tal:. do ' P?Vel~O ... . . . ... '· r·. ·-' 

·~ 
•. ~roco .de ni- I .Oarteil·a de re-

GO~,.FJ~C\S· ckel ·: Troc·o . . ele prata. d·esconto 

l J Governo '.to Pr: Pt·udente. de ·Mo- )j I 
t·aes : I ·I· 

I 
Ministros !la l<~azenda: 'i 

I J 
Rodrigues Alves e Bernardino l de C:~mposi: I 

.1- I 
Ann0 de 189·5 . . . ·· . .... .. . ...... ..... I 26$0001 
An-no de 189 6 . ~- . .. .. .. • . . ' . .... . · . . . . ! --;- I 
Anno de 1897 . . . . • ·· .. · ... .... •.• . .. I ' I -· .~nno d<l 1898. ' ... .. . ' . ...... . . . .. I I .j 

.I I 
'ftota·J do ~~-()'~~~~~~3·='~ . . ..... I 26,000! - J · •·•' • I 

! I 

I 
I 
I . , 
'" J. 
; I~. 
... I' I 

~3~9oo l .3$tool 

I· 

I 
I +-· I 699 : !~Oa$.50(1 1 

. . I .. I I 
46:.356$0001 I 

-----'---1-----~1-----1 
46:449$9001 3$1001 699 : 903$500 1 

i I 

•7 ; 002$000 
o:lhiO:j:ut)\1 

61:911$001) 
15:000$000 

91 :913$00~ 

-~----------------~·--------

\ra·I ID-r · ela. libra 
estoclina cor-

Total i.:l·os res- · Importancià cambio médio responclente ~ á 
:··:iates E'D) ci.rculação · do anno m é di a do 

c ambio an-
nua! 

I I I I 
I I I 
i I I 
I I I I I 
I ' I ! I 
I I I 
I I I 

30.007:125$000 1 337.351 527$000 9 7/3 I . 24$31H 
71 o= 503$500 I 371 . 641 023$000 0- I 26$666 

2.376:387$000 754 .958 606$500 7 21/32 I 31$34~ 

10.011:783$5001 779. 965 423$000 7 1/8 I·. 33$684 

43 . 105:799$0001 
-. 

·~ I 
i. I 
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EMI8SÕE>S 

GOVERNOS 

------
Govel'no do Dr. Ca;mpos · Salles : 

:IHnistro da Fazenda: 

]): . .roaquim Murtinho: 

Anno de 1&99 . . . · · · · · · · · · · · ' · · · 
A1)no de 1900 .. .. .. · · · · · ·· · · · · .. · · 
Arino de 1901 ..... . · · · · .. , · · · · ... . . 
An~o de 1902 ... ... .. . ·:,. , .. .. . . .. · 

:TD'tal do G-overno .. ... . ... .. 
•' .....;...:..... .,· 

GOVERNOS 

Governo do Dr. Campos Salles: 

:IHnislro ;:la Fàzenda : , 

Ú . .Toaquim Murtinho: 

Anno <le J8D9 .. . ... . .. .. .. ...... .. . 
Anno de 1900 . . .. . . ... . .. ;· .. . .. . , 
Anno de 1901 .. .' .. : .. .... .. . ..... . .. 
Ann 0 ele 1H02 . . .. . .... ... . . , ... _ . .' 

Total do. Governo . .... .. . .. . 

GOVERNOg 

Governo do ·n r. Ca~pos Sanes: 

Minis\ro da Fazenda : 

])•, .Joaquim Murtinho : 

Annv de 1&99 . . . .. . . . .... ...... 
Anno de 1900 .... . ... . ... ...... . 
Anna de 1901-. . . . . .. . . . \ . ....... 
Anno de 1902 .. .. . .... .... .. ._ . .. , 

.Total do 
. i 

Governo .. . .. . . . . .. 1 

Do Governo ·1: Aux iiios . a os I · b a n<:os 
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 

''~ . " -, 

Loán I •,Emj:> J·es'bimos I. 
Funo.Hng aos._bancos 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I ' 
I I 
I I, 

45. 000 :000$000 1 I 
27 . 000 :000.$0001 I 
19 . 000:000$000 1 I 

I I 
I I 

91 .000:000$000 1 I 
I I 

'l'roco de metal 
Troco de ,papel 

'."! \ ........ ·f"/ •. 
o i'' I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

1 .7 92 :899 $600 1 I 
I I 

1. 792:899$-600 1 I 
I ·I 

RESGATES 

- ~-· Enca mpação 
· <los bancos 

'l'roco de 
bonus 

/ Ca1·teira ile rk~ 1~ T otal 
1 ;desconto 

\ . 

d!- emis- j 
sao 

i: 000 $000 
600$000 
200$000 

1 :800$000 

• ' 1 •• :·- • •. • 

J uros dos em- 1 
presti-~os aos 
ba n cos · 

~ 

Carteira . de· re-
des<:onto 

I I 
I I 
I I I 

I I 
I I 
I I ,....,. , I I 

! 
1:000$000 1 

600$000 \ 
200$0001 

I I 
I 1:800$0001 
I I 

/ M oe;da. -~ ·ubs i- 1 Nota~ qu~ ~er- 1 I )escon to ;:!e 
Iiot:;is 1 d1a rta . deram o v a -

t7 lor 
'>' ' '{_c. ,'l ' .. • ' • . •' ~ I ' • . • ' ~ '> 

I 
I 

92:2 70$0001 
94:434$0001 

9 :711$000 i 
23:806$9091 

I 
220:221$900 1 

Tota l 1os res-
gates 

I 

I 
46.238 :270$000i 
34.096 :4'34$000! 
19:181 :26·1$000 1 

4 . 914 : 474$000 1 
I 

104 . 430:439$0001 
I 

' c ·~ I . i 
I I 
! I 
I I 
I i ' I I 
I ! 
I I 
I ? I I 
I 157: 550$0001 

26$500 1 I 
I I 

26$5oo 1 157 :jí50$000I 
I I 

In::..portancia Ca mbio médio 
em circulaçã o do anno 

I I 
11 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

733. 727:153$0001 7 3/8 I 
699 . 631 : 719$000 9 23/ 64 I 
680 . 451 : o5&$ooo I 11 17 / 64 I 
675 . 536 : 784$ooo I 11 55/ 64 I :· 

I I 
I I I 

Do Gove1·no · 

1.131:) :00Q$00Q 
'i . 000:000$000 

3 .000:00()$000 

11.130:000$000 

Tro c o d e 
bra nze 

] 6:000$000 
e 2: 000$000 

14 :000$000 
97 :741$000 

129: 741$000 

Valor da libra 
este-.:li na cor-
r esp ondente á 
m é·dia do 
c·a mb i o an-
nua l ' 

32$542 
24$740 
21$303 
20$133 



·'Í_ ; 

:·, 



·''' .. o·. ~ 
~SSÕElS 

.·j I Auxilias ·a os 'j 
G?VBilNO~ • po Go:Yez:rio bancos 

----------~---------------- I -- I Govel'no do . Dr. ~6~ri·~u.é'~ 1lve~. :, I I 
I 

I I Ministro ·(la. Fazenda: I 
BuUíões. 

I r 
Dr. Leopoldo -de I I 

I I 
Anno de 1903. ' .. ,. ' ., .. ' •;; ' . ,'· ' ... . '-:--=-- I I 
A uno de 1904 •.... . ' .. . . .... •, ... : ... -'- I I 
A11IlO ne 1905 .. -. .... • . . • . .. .. . . . . · .. . I ~ I 
,\nno de 1906,. •.. :. ·.,i . ... . . ·---~ . .... ·, . 1- I 

I I 
Total do GOv'e,l'n o .. . .... ·- ·- ·· I 

I I 

' ~-];. ~ Furu:1ing Loan Emprestimos 
aos bariéos 

} r 
Gove:rn·o nó Dr. ·R0::1rig•ues fuvoo: I 

1: " 
Ministro ela Fazenda; i: ~ l: .,. 

I ;I 
Dr. Leopol.qo ·de Bulhões. I :.~ 

.. I 

Anno de i~~!:' ! : : : -~. ; : : : : : ;: :·:: :. : ·: : I i 
A imo de I I 
Am:o de 1905 ... ' ... .. .. . .. ... ,. -.~- . t 
An'no ele 1~'0·6 ... ·' · : .. . .. ,. .... . •. ·, .. I I 

I 
Te>tal do G-overno .. . . ... ..... I - I 

! I 

I ' 
nl·: 'lxoco de prat<t 1.~r(;)co de 

· ckel GOVEHNOS, 

i · I • .. 
Govemo elo Dr. Rojrigu~s Alves: . I. ! r I 

Mi-nist ro da Fazenda.: 1.:; I 
I I 

D1·. Leopoido ele Bülhões. I I 
I I A.nno de Hl03 . •.... .. .. .-. .. : .. .. ... ·· 522:348$7001 

Anno de 190~': . . ' . .. ' .... . ,: ' .. ' .. 1·. 091: 902$00(}1 8:415$0001 
M.no iie 1905 . . , '"': .. ..• ' • ... '.' 1 771:977$7001 r 
Anno !le ln06 ... ·'· . · .. .. ' ' . '. ' ..... . 385:529$500 1 78:070$0001 

Goveniq ..... . , .· .... · 
I 

Tola I elo 2. 771 :757$n OO I 86: 485.$ noo I . ' I I ' .. 

'1' .1··o c o de 
.bonuE 

_c...:._ 

Jureis dos em-
1>restimos aos 
bancos 

.carteira rJe re-
dooconto ' 

Encamj:>ação 
.ios· bancos 

Descontá ele 
notas 

RESGATES 

I €ahedn ;]e re- 1· Total n_a smis· ·[ 
desco~ltp . ' sao 

O O • 00. o ' o o A ·• ' 

l·l . 
I . 

i.\!Io.,cla_ .. subsi· 
dwna 

' 

.I 
I 
I 
I 
f 
1- -----

1 

Notas que per-
deram o .va-
lor 

i I I 
i I I 
I 

1
1 i 

I I 
I '· I I . . ,' ! 

. 33:962$7001 30$GOO I I 
12-1:686S90o i· 30$100 1 I 
285:PR0$950 ' A5$600 ! 190:16550001 
2;t~:528$500I 41$250 1 1. 

- ~ - : .• ~59:.m:~5ol_-.-.. -. ---.-~-97$55~~~ -. ---1-n-o:165 ooo1; 

· Total JJos res-
. gates 

l·rr.•Jl'O I'tan~ia ;: Cambi'o médio em .circuJação -: do an.no 

~ ........ '. 
( I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

I I 
557:842$000\ -674.978:94210001 1.1 61/64 I 

l.23g:(}34$00ú 6'73.73n:908$000 12 1/8 I 
·L247:2nA$25•l[ 669 '492: 608,$7!\0 15 25';32 I 
4. 699:648$250 1 66~ '792 :960$5001 ].r, 1/32 I .------1 I I 

lO. 74~ ::<2:3$500! I r 
I I· '· I 

Do Governo 

3:000:000$000 
4:000:000$000 

7:000:000$0Íl0 

·'l'r -oco d e 
bronze 

1 :500 ' l)()f) 

17: 000$000 

17:479$000 

35:979$000 

Valor da libra 
~st~·]ina ~or 
rP.spcindente á 
m ·édi:ot do 
c 1t m b i o an· 

nua! · 

~Oli280 
J 9$79.4 
15$208 
14$!171 

'· 



•' ' ··'•· 

' ·.~ 



.'· 
.:_· 

Eli-mssõEIS RESGATES 

~--· 

I GOVERNOS 

:nrcrnus dos Drs. Affonso Pen- ._·.1 
nn e Nilo Peçanha: 

M'nistros da · Fazenda: 

Drs. David Carr.pisté' e Leopol-
do :je Bulhões: ,. 

u•nn (le 1907 .. .. ... - · ) · ·: · · · · - · · •. 
111 no de 1908_ .... . ... ,,. .. · · · · · - · -
wno de 1909 ... , • ... • · · · · · · '· · · 
~nno de 1910 .... .- . · "" · · ·· · · · · · · · .'. 

Total dos Governo!'; , ;' ... . ... . 

Auxilio aos I Do Governo bancoS 

.... 
i I i . J 

I 4 .r 
---·------~--~---.-----~1 

I I 

.. .. 
'.Pr o c à de j. Encampação 

bo•nus dos bancos l
' cú.tei~~ d:e "ré~ I · I 

desconto Total· ::a emis~ 
--------~----------~----~ 

1
1 I· 

'I 

·r 1 

I I 

I I 
I I 

---------1-----~1------

1 I 
L------------------------------------------------------,~~~~~~~~~~~~~-~-

GOVERNOS 

I 
I 

Loan i 
i 
I 

Elmprestü.mqs 
aos bancos · 

.Juros · dos em-
-prespmos 'aos 
bancos . 

Desc-onto de 
notas I

. -
Notas que 

Moeda subsi- deram o 
diaria , I 1 o r 

p·e-r-
va-

---- -----'----------------- --- - , :-:-.r,l-·· ~'',-'"-,'-.,----'-:--,----'---"""--,----,----j 
I .. f I .I 

· ~1 I I I ·• I I I 
I· 'd 

1
'1 

1

1 
I I , ·. I . 
I . . J I I 

~uno de 1001 ......... .. . .... .... . : I 189 :.701$050·1 36$450/ I 
fnno de 1908 ..... . , ......... · ' · ·1· 1

1
. .35:160$5401· 104$8501 1.973:615$0001 

~~~~ ~: m~ ::: : ::::: : ::: :; :::: :, c ________ _ ----+-----11 3~~~~:~~~~ ; , 6$50011 102:200$0001 

- " "''"''llu,O<. dos · Dr.s .• ~fionsci 
na e Nilo PeçanhEl: 

Pen- -l_: J 
liú'nlstros da F azenda: 

Dr.~. Dm"id Can:pista e Léopo!-'' 
<lo 'ele Bulhões; · 

Do Governo 

18.0 00: 0 00~000 
• 2.000:000$000 

200:000$QOQ 

20.200:000$000 

T'r·o c o de 
bronze 

~ 

2: 70·6$000 
20:203$700 
18:575$040 
18:142~775 

60:627~515 
· 1 - - -----·-~·-r------- ----- 1 

Total rlos Gov-ernos .. ........ . : I 266:-769$·3851 117$8001 2".075:815$0001 

'~ -------~----------------~---~~~··~·~·~L·~-T'~·~'~- ~·~·• T· I~~~+ll'"'~~-~·· ~1~~~-~~~~~~~~~~~ 

TMo< ,dM coe- ~ ;~p~'tancli . Ca'l'b'ü mMio 
UOVERNOS 

1,.__-

: lovernos . dos Drs. Affonso 
na P. )<rio Peça.nha: ·. 

M'nistms da Fazenda: 

Pen-

Drs._ David Carq:l!sta e Leopol-
do <l p Bulhõ.es : · · 

'Troco de . ni-
ckel 

'l',·oco ele prata: · Car.teira de re-
cles-conJo 

! . . ,,,"!,),,!, .. ')., 'l 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

l I 
nn" nr 1907 .. ............ " '.. . 1 1-

.nno de 1908 • · 1.006:456$5001 2.061:333$5001 

::~~ ~: im:::::: ::: :-::>:::::-f_ m;~~~~-~~~. ~:~~n~~~6~~~ ~ 
·-----~-----1 

h Total dos Govern'os . .. . . . .... . ! 3. 734:174$200 '17 .450:171$1001 
,.. - I I . I 

ga.tes I. em circulação /· do anno 

Valor da libra. 
esterlina cor-
respondente á 
·média do 
cambio an-

nual 

~-~~~~~~~~~~--~~-~------.-
1 I 
I ., j 
I I 
I I 
I I· 
I _ I 

15-
15-
15-
15-

21.261:233$~001 643.531:727$0001 
8:848:875$0001 634.682:852$000·1 
6.230:120$0001 628.452:73.2$500 
7.447:476$5001 621.005:255$500 • 

. 1--------:-1-----
43.787: 705$oool I 

I I 

I ' 

16$000 
16.$000 
16$000 
16$000 



·~ 

.. 



EMiiJSSOES RESGATIDS 

GOVE!tNOS r . Do Governo 
·/•Auxillos . a'o s 

I bancos 
T r oco ele 

bonus 
Enca mpação 
dos bancos 

.,. Carteira de re- I Total d_a emis-[ 
desc ont o sao I . . 

do Marechal Hermes da · 
Fonseca: 

:Ministros da Fazenda: 

, Drs. n·a:ncisc0 Salles ·e Riva.rlac 
via Corrêa. 

de 1911. ... ..... , .. . . · · · · · · , · 
Anno de 1912 .. ·· ....... .. ..... .. · 
Anno d·e 1913 ... . · · · · · · · · : · · · · ·. · 
Annn ele 191.4 .... .. · ·• .. · ...... .. : .. 

TotaJ do Goyer no .. .. ... . . · .. . 

GOVERNOS 

Governo do Marech al ,Hermes da J 
Fonseca: 

M'nishos da Fazencüi: 

Drs. Fl!-a:nci~c0 Salles e Rivada-
via Corrêa. ·· 

Anno de 
.\.nno de 
.\.r.no d·• 
Anno de 

•rotnl 

1911 . . .. . •'•' ' . • . .. . "" . .. 

m~·::::: : : :: ::: :·: ::: : : 
1914 ... ; . .. : .. ' . . .. . .. . . . 

do Gnve.rno ·'· . .. ... .. ·I 

GOVERNOS 

Gov~mo do Mm·echal Hermes da 
Fonse-ea: 

lli·s. F.-a:ncieco Sfllles e RivEtrla - -' 
vb Corrêa: 

.\nno ele 1!!11 .... .... , .... .. ... . 
Anno de l n2 ... . . . .. .. . . ...... . . 
Anno de 1913 ..... ...... : .. .... .. 
Anno ele 1914 . . ........ . . .. . .. . .. . 

To·tal do (}o,··erno ·.· . . . ....•.. ·; 

--~---------- ----------------------

I I _r I 

I I 
136. ooo: oooí;ooo I 96. 5o o: ooo$ooo l 

13 6. 000 : 00 0$000 1--9-6-. 5-0~0-: 0-0-0-$0_0_0 i 

}l.,und in g Loan 

I I 

! 

11 

I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 

·j Juros doR em-
·Emprestimos : opresHmos aos 

aos bancos ba n cos : . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I I 
I I 
i" ~ 

, . 1
1 

I 

I 
I I. - I 
' -, . 232.500:000$0001 

--,-----1-----1 · I 

~· r 

Descunto 
notas 

I I 232.500:000$000 1 
;. · I 

de I M~eda .. subsi-
1 diar;a 

I 
I 
I 
I 
I 

3$5001 
I 

I I 

Notas que <per-
deram o va-
lot· 

I 
I· 

I 
I 
I 
I 

, I 
2 .721 :308:j; OOO I 

i 
I 

1 . 306: 5.48$ooo I 
I 

r..306:54S$OOO I . I 

--.3-·G~:H31$000 ," 
'35: 931$ÓOÔ t 

I 
i ~ I 
1--------1------ I 
1 2$500 ! 
I I 

2. 721 :308$000 1 
I 

Troco dÉ-
nickBl 

I 
958 :11 3- 110 1) 1 

1. 295:,024$000 ! 
1. 259:963 $000 i 

626:125$000 1 
- ---1 

4.240:605$0001 , I 

·c a r t e i r a de 
·r ... oco ele prata <redesccmto 

! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4.797:577$000 1 
4.086:3.49$0001 
4 , 273:252$5001 

'j 

Tota.J 1d'os res- I m por·ta ncia Ca niNo ·médio 
gat'es em cir cu lação elo Rnno 

1 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
l I I 
I · I I 

8.485:629$5001 612.51tl:o26$000I 16 - I 'I 5.494:101$0001 607.025:525$000 1· 16 - I 
5 .537:2~1$500 ! 601.488:303$6001 15 16/64 I 

840.:499$0001 . I 11.492:285$0001 822:496:018$5001 14 21/32 11 
~-~-- .. 1 - - -------1 l-'-------- -

1 31.009:237$000 i ·1 I 13.997:677.$500\ . . I 1 l I 

D o Güverno 

2.679:072$000 

2 . 679:072$000 

Tro c o cl tl 
bronze 

7 : 7 4 ~ $000 
12:728$000 

4:006$000 
2 :610$000 

27:093$000 

Valor da libr a 
Bste~·Jina cor-
r espondente á 
mêdia do 
c ambio an-

nual 

1 fi $1)00 
15$000 
] 5$030 
16$375 



( 



EMIIHSÕEl8' 

GOVERNOS Do Gov~vno 
I 

Auxilias a os '1\. 
Bancos . . ~· 

T'roco de~
bonus ·. . 

--------------------------~~ --------,í--

\·erno :do Dr. W e'licesláo Braz : ·I· .l I· 
~~ J I . 

·1· ·r ·. 
l(inistro' da F~enda i 

I ! 
Drs Sabino Barroso, Palidiá · ' i 
Calogeras e Antonio Cados f I 

mó de 1ns· ... . ..... , . .. · · · : .. .. 
no de 1!ll6 .. ... , .... ,, : .. ' .... .. 
no de 1917 .. : ..... ,. ·• · · · · · · · · · : 

nno de 1~18 .. ····· ·, I; ········· 
Total do Gover-rio ... .. . 

OOVER::'\0;;; 

11rcl'i1" .lo Dr. ,We'ncesl:áo Braz : 

M'nislr<H da Fazenda: 

Drs. Sai.Jino Barroso', Pandiá 
Caloger:<" e Arüohio · Cal"los. 

I 

~~~ ~: m ~: :.:: : : :: : : :: : : : : :. :·: : : -,~ 
nno de 1918 ... . . . .. .. .. .. .... . 

Toial do Governo .. . . .... .. . . 

I i 
156 .500:000$000 1 3.500:000$0llO i 
140 :500:000$000 1 I 
267 , 000:000$000 1 ·~ 11 

290 , 000:000$000 ! 
' ----~-----i 

840.000 : 000$000 1 3.500:000$0001 

·-

I I 

I 
I· 

! . I 
I 

Emp.restimos ':i·· 
aos bancos 

I 
I 
;L' 
:1· 
' I' 
·I' "!.'· 
. I 

J 

l 
'I 
t 

:1' 
I 

Juros do~ ~m-·1· p1·esti mos aos 
ban cos 

J 

En{!ampaÇãc( 
d·os ba.n.~os 

RESGAT!E 

I C,u·teira D.e. ~e-[ Total d_a_ 'emis-1 
: desconto • sao 

I 
·i 

' ! 

I I 
I 160.Ô00:000$0001 

I 140 . 500~000$000 1 
~ . 267 .000 :000'$0001' -----,-:;;,._} __ /.-~-~-·.,·_:; --1 290.000:000$00011 

·;:;..:..., I' 1.857. oo.o :ooo$ooo 

' nesc·onto ·de· 
nota~; 

, ,,. . :1 • • I 

·• : :1\;J;~e.· ·~a:. · .~ubsi- . Nótas que 
· ·, . ·· ·diaria . deram ·o 
· · · . · lor 

:I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I - 35$0001 

18i391$Z80l 
19$000 

159$120 I 
184:144$.880 I 31$020. 
. . ·. I I 

. • 202 !53 6$"160 j 244$1401 
I I 

per· I 
va- 1 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

:I 
I 
I 

. ' I 
I 
I 
I ' 

T.t·oco de 
ckel 

ni- , C·arte·!r'a de · 1;'ó~à( •dos res- Im]'toi'tancla . Carhbi·o médio 
·T<·nco de prata 

' ' 
cles"onto ga.tes ep1 ·circulação · d'i:r··a nno 

Do Governo 

Troco de 
bron2'le 

1 1:717$000 . 
401$0 00 

4 : 700$000 
11 :016$000 

. 
1,7 ~898$000 

Valor d11. libra 
estet'lin11. cor-
l·es.pondente á· 
1'né·di a ·d:.:l 
e a m b i o ari -

----------~~---------~----------- --·~---------------------~-·~'~~~~~~~~··~~·~··~·~;~~~~~'·rJ·~ ~~.--~~~~~~~~n-u~a-1~~~ ,. " .... , "( ' 
ovel'!lO .Jo Dr. W ei1cesláo B-raz: 

Ministros da Faz.enda: , 

D1·s. Sabino Bitrroso, Pandift 
Calogeras e Antonio Carlos: 

nno de 1 !11 5 . ........ .. ........ . 
'nno de JR16 .................. . 
nno de 1917 .... ,. . ... ; . . ...... . 
nno de 1 ~18 ..... •, .. . I:. ·; ..... : .. 

'rotnl no Governo .. .. .... .. . 

I I 
I I 
I' I 
l I 

t I 
I· I 

261:465SOOOI 143 :274$0001 
19: 145$000 I lO: 201$POO 
4r:298$oool so:243$00ol 

1.213:498$7001 4.659:879 $1701 
:13:265$000 ! . 10 :384$0001 

----::-~-:-::--.-1-----1 
,l5;,.1 ,3$000 . 344:102$0001 

I I 
I I 

I 
1
1 

i 
i I \ 
I .. l 

406.191$000 1 _982.089:5271500 .12 29/64 I 
29:766$00011.122,559 :761$500 ',11 15/16 

144: 794$501) 
1
1.389.414:967$000 12 45/64 I 

2·38: 908$500 1:679.176:058$500 12 57/ 64 

810:%0$0001 :~ 1_-_ -_ -_ -_ -_ ---~ -_ -_ -_,/ . 1 J 
1. I : 

19$272 
.20$105 
19$03f' 
18$616 
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EMES'SÃO 

~ · -
OOVERNOS 

o 
E 
Q) 

·> o 
C'J 
o p 

rn o 
(lj 

o 2 
Q) 

Q) 
'lj 

'"o ... ";:; 
•r-1 à 
Q) q 
...,u; 
H~ 
ç.j Ol • 

Ü'" 

I rn 
·:e 

Q) 

" 'lj 

RESGATJ<J 

.1. 

o 
h ' 1 

·------------------------------------~------------------~------------------------------------~------------~----~+---------~·~-~---------------------~-

'\ 
Govemos dos Drs. pelophim Mo-

reira e Epi<tacio Pessôa: 

Ministros Ida Faz.enda: 
Drs. João Ribeiro e Homéro Ba-

vtist!: 
Anno de 1919 .......... .. ...... · .. 
Anno de 1920 ..... . .......... • .. 
Anno de 19.21 ................. · · 
Anno de 1922 ................. · · 

Total dos Goverrios ........ . 

I 
ClOVElRNOS 

Gove~.·nos dos Drs .. Delphi·rr• Mo-
reira e Elp\tado Pessôa: 

I 1
1 

'I 
I I i I I' 
I I I 
I I I 

5o.ooo:ooo$[ ~ I -- I 
_: I -- I -- I 

1

1 -- I -- I 

____ --__ , ___ ·11---,i 
50.000:000$1 -- --

1 I I 

I i 
r ·r Mini•stros ldn Fazenda: • I I 

Drs. João Ribeiro e Homéro Ba- 1 I 
I 
I 

ptista: 1 •
1

1 
Anno de 1919 .. . , . ........ ·· ·. . . . . . . H$520/ --

!~~~ ~: m~: : :.: : : : : : : : : : : : : : : : ',r = 1
11 

Anno de 1922.. . . . . . . . . . . . . . . . • . __ 

Total dos Governos ........ ·. t--·--9$_5_2_01;----( 

I 
100$0001 = I -- I 
. . i 
100$0001 

I 

23:R00$000 

23:800$000 

I I 
I I 
I I 
I i 

1
1 : · 

50_.000:0:00$1 
-- I -- I 

560.000:000$1 560.000 :0. 00$1 
706 . ooo :ooosJ _ __ 7o_6_._oo_o_:·_oo_!l_$ .. I 

1.266.000:000$! 1.316.000:000$1 

' i 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

------i 
I 
I 

I I 

C a l' t e i r a de 
redesconto 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

. -- I 
408. 957:194$0001 
520.679:443.$000 I 

.I 
929.636:637$0001 

I 

Tota-l do 
ga.te 

res-

114:535$500 

408.957 :194~.000 
520.679:44,3$000 

929.751 :172$500 
' . 

RESUMO DE TODOS OS GOVERNO!'; DA REJPUBLICA 

Papel-,moed.a. 

I· 

------1 
I 
I 

I m p o r t a n-
c i a em cir-
culação 

I 

! 

1 

I 
I 
I 
i 
\ 

o 
~ s 

o 
o 0:: 
·~ 0:: 
,t:loj 
s '"o D'Y 

I 
1.729. 081: ~23$000/ 14 25/64 

-- I 14 15/3·2 
l.SS0.104:B29$0001 8 9/32 
~.06fi.424:886:$900 . "7 5/32 

1-------1 
I -- i 
I I 

'fota.l geral' d<J t·dlas as e-missões .. ...... .. .. : ...................... . . 
Total geral de todos os resgates ... ... ...... .. .. ........ .. . , . .... .. ... . . 

3.0&9.571:85H$000 
1.~03.501:968$000 

' Total da irrllj}Ol"'ta,nda ean ci:rculac;:ão .................. . .............. . 1. 886.069:89 1$000 
Saldo existe-nte- -do regirrum n: ona.rchico . ... , ........... . ..... : ....... . 19 . !354: 99fi~OOO 

Total geral da importancia em cit'culação ................ · .. . . 2.065.424:886~000 
i 

I 

I 
I 90:G~G$9~0 · r 
I 

I 

l(is;G77 
lG$5R7 
28$981 
:13$5:17 

Obse1·vações - O Dr. De!tphim Mor-e.i-ra este:ve na Presiidencia da Republica de 15 de Novembro de 1918 a 28 •de Julho de 1~19 e durante esse pet'ÍordD emi•ttiu a quantia de 
50.000:000$00 0. 

O Dr. Epitacio Pessôa tomou posse da PI'esi-dencia da Repub'lica em 28 ele Julho de 1919, goveornando até 15 de Noveimbro de 19.23. 
Durante o seu governo emittiu para a Cartedra ' de Redes conto a quarrta de 1.268:000 : 000$~00 , sen-do dessa quant'i~ resgataà.Os 929.636:637$000, ficando em cir-

culação a importancia d<l 336.363:363$000. · 
Valer·io Coelho Rodrigues, 3• Es'Cl'Lpturario dá E&t&tistica Commercial -- Ministerio da. Fazenqa. 



-



I! 

• 

0 regímen mon!U'Chico del~ou 
em circulação: 

1188o _ 14 de Novembro 

I 
. \ . 

Gover"nos dos Marechaes Deo-
dord · e Floriano: · 

I 
1~89 - 31 de Dezembro .. 

Anna 1~0 . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
" 1891 ......•............. 
u 1892 ... . : .... ......•.... 

1893 ................... ' 
•! 18.94 ................. .. ... . 

To~I dos Governos 

Governo do Dr . Pri.tdP.)'l'le de J 

.Moraes: 

f\nn'o 1895 ................. ... . 
" 1896 ..... · .............. . 

1897 • . ......... . • ....... • 
1898 .•... · .............. . 

' Total do Governo . . .. ,. ... . . 

Governo do Dr. Ca·mpos 8-a-Hes: 1· . ~~ . 
~nno 1Rg9 ................... . 

1900 ................. .. . 
11!01 .•...... .. .... ...... 
1902 ..... ' ............ ··-

Total do Governo , 

I 

Gov~il:o do Pr. Hódrlgues 
.Alves: 

I'Anno 1903 . 
1904 . 

• •• ' •• ·~ ••••• •••••• o • t I 
\ " 19_i)ji. ; 

2906 • 

Total do Governo .. . .... . · , . 

An'!lD 1907 
1908 
1909 
1910 

Tota1 dos Go·vernos ·. 

Governo co M-arechal Hennes 
'-.~a Fonseca: 

Anii:o 1911. 
., 1'912 

Bl3 
1914 

Total do Governo 

.Governo do Dr. We11ces!áo 
Braz: 

',' 

Anno 1915 .....................• 
" 1916 . . .. ................ . 

1917 . . · . .. ... .... .. ...... . 
1918 . . ......... .. .. .. ... . 

Tota.l do Govero·o 
·' 

Governos dos Drs. Delph:m 
Moreira e Epitacdo Pessoa: 

kn.no 1919 
" 1920 

192•1 
1922 

Total dos Governos . . ..... 

QUADRO DEMONS'.DRATlVO DO PA-PEL-MOEDA NO BRASIL 

Total tta emissiio Tota.! do resgate 

\ ; I. ·~ .. ~ 

19 . .000:000$000 
300:000$00(} 

<19.9 57:480$000 
76.000:000$000 
32.000:000$000 

.227 ~ 859 :48Õ$~00 1 

:000$000 
185. . 970$000 
36.018,:600$000 

------.- ·-:---· -
455.712:570$000 

1:000$000 
600$000 
200$000 

1:~00$000 

3.279:457$000 
25.420:565$500, 
8.184 :'294$006 

226:203$000 
3 .. 367: 2<14$000 

386:098$500 
·-·---. ------- I 

39.863:932$000 I 
I 
I ·-.·-

30.007:125$000 
710:503$500 

2. 37-5:387$000 
10. OU': 7·83$500 
------ ·--

43.105:799$000 

-·-

46.238:270$000 
34.096:434$000 
19.181:261$000 

4.914:474$000 
---------··--· --· ~~ 

104.430: 43·9$000 

557:842$000 
L 239:034$000 
4.247$299$250 
4.699:648$250 

-------·-· -- ------------

23~. 500:000$000 

232.500: OOO:S:fJOO .,;, ' . 

lô0.000:000$000 
140.500:000$000 
267.000:000$000 
29o.ooo:ooosooo 

857.500: 000$000· 

10.743:832$500 

21t261:233$500 
8.848:875$000 
6.230:120$000 
7.441:476$500 

43.787 :705$000 

8.483:829$500 
5. 494: 10·1$000 
5.537:221$500 

11.492:285$000 
- · ·---·-------· ---

31.009:237$000 

, .. ,..,,.. I 
29:76.6$000 1 

144: 794$fí00 . 
238 :9o8s5oo ·1 

-~--;;;;;õ;;~-: ·l 

hnpo,·tanaia ent 

c:Ji!·c1tlação 

179 .. 364:995$000 

195.48~:538$000 
170.564:972$500 
165.380:678$500 
215.111:%4$500 
2.85. 7 44:7 50$500 
367.358:962$000 

' 37.351:527$000 
171. 64<1·: 022$500 
54.958:606$000 

179 .965:423~000 

733. 727:153SOOO 
G~,g. 68i: 719;;ooo 
5S0.451:05RSOO(} 
575.536:784~000. 

674.978:942$000 
573.739:908$000 
669.492:608$750 
()64. 792: 961}$000 

543.531:727$000 
34.682:852$000 

628.457:7321000 . 
621.002:255$000 

iíl2.ó19:026$000 
607.025:525$000 
601.488 :.303$500 
822:49 6: Ol.S$500 

982.089:527$500 
7.122. 539: 76•15500 
1.389.414:967$00~ 
1 .679. 176 :058$500 

c 

E 
" o 
~ 

" iti ., 
~ 
I 
c 
;õ 
~ 
<:1 t_, 

26 '3/8 

lO 3/8 
22 1/2 
14 27/32 
11 31/32 
11 17/32 
10 1/32 

I 
I 
I 
I· 

9 7/5 I· 
I 

Ú/32 I 
1/8 I 

I 
I 
I 
( .f 

~ 

.!: -
13~~ 
"' ~ COt:)..;:. 
Q)~:; 

~~.9 
sH~ 

~ ~c 
t!::l 
~t,g 

t:; 8.s 
~ ] 

9$099 

~$099 
10$726 
16~163 
20$052 
20$813 
23S925 

24$304 
26$666 
35$346 
33$684 

;,. 
r 

· C 
~ 
~ ..q 

1889 

lÍlR9 
1890 
1891 
líH\? 
1893 
1894 

1895 
1R~6 

1897 
189R 

l 
7 3/ S i 
~ 23/ 64 I 

11 •17/ 64 ·I 
11 55/ 64 I 

I 

·I 
32S542 1 . 189~ 
24 HO · 1 19oo 
21$303 I 1901 
20$1S5 I· 1902 

I' 
I 
I 

I i 
12 61/64 I . 20$280 

1

1 
15 1/8 I 19$794 
15 25/32 I 15S208 ,1

1 6 1/32 I 14$971 
' I I 

I I 
I 
I 
I. 

15 16$000 
15 16$000 
15 16$000 
15 lG$000 

16 
16 
15 61/ 64 
.14 21/32 

·, 
I 

"'I 
I 

/ I 
12 29/64 I 
11 15/16 I 
12 45/ 64 ! 12 57/64 " I 

I 
I 

15$000 
15$000 
15$030 
16g375 

19$272 
20$105 
19$030 
18$618 

1go3 
19.04 
1905 
1906 

1907 
190~ 
1900 
1910 

1~1.1 
1912 
1913 
1Ul4 

1915 
1916 
1917 
1918 

.~l---------~-------.--~----. i 

114:535$500 

408 . .957:194$000 
520.679:443$000 

õ0.000:000$000 

560. ooo~oosooo' I 
706_. 000:000$000 I 

~---·'------·- ----------
1:316.000:000$000 929.751:17·2$500 

l .729.061:623$000 
I 

.1.880.104:329$000 
2.065.424:886$000 

Rl!lSlJMO D!il TODOS os · GOVElR'NOS PA R!ilPUBLICA 

(<Papel moeds.) 

'l'Otn·l geral de todas IIS emissões . . .... , ....... . 
Tota:l geral de todtJs os reSgates .... , .... , .. , , . ; . 

'l'otat da importancia em ci1•cu1açâo , , ... , . , .. . 
Saldo existente do rGlgimen motuJ.rch!co . . . , ... , 

3.089.571:860$000 
1.203.501:968$000 

1.s86.069:891$ooo 
179.354:995$000 

-------~· 
Total gernl da lmpotrta•nc ia em clrcUlaç:âo... 2.065.424:886$000 

i· 
I 
·I 

14 25/ 64 I 16$677 191D 
.14 15/~2 I· 16$587 1920 

R 9/32 I 28$081 1921 
5/ 32 I 

I 
33$537 1922 

I 

OBSElRVAÇôl!lS - O Dr ·. Delph.im Moreira esteve na Presidenciã da Reoubli~ ele 15 de Novembro ele 1918 a 28 de Julho de 1919 9 
durante esse pe~odo emittl:u a quantia de 50,000:000$000, 

O Dr. EpHa-c10 Pessoa tomou posse da p ·resMencia ·da Republica em 28 de Ju!·ho dê 1919 , governando até 15 de Novembro de 1922 .. 
Durante o seu Governo emittiu para a Carteira de Redesconto a quantia de 1.266:000SOOO, sendo deBsa quantia resgatad01l rê1s 929 · S36 :737$. ficando em clrcuJaçi'ío a importar::cia de ·336.363 :363$000. _ Vale1·io Coelho Rod?·igues, 2° E scr1pturarlo. 
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A CIRCULAÇÃO MUNDUL DE PAPEL-M·OEDA 

O bof~tim · de Abril do 'The National City Bank of New Yol'k 
traz l;lm interessante artigo sobre a circulação mundial . de ,papel-
moeda. da layca. do Sr. O. P. Austin, organiza-dor das estatísticas 
para o referido ba.nco, o qual eom a devida venia traduzimos ~ 

abaixo tran'screvemos: 

As emissões de papel--moeda bateram esp_ectaculoso •·eco•·à em 1922. 
ipreciadas pe!o valor noini:nal ou aJPPllirente dos respectivos systemas fidu-
ciacfOS, a cit'culaçã.o ·hoje di! riotas em todo o mundo, sem contar a Russia, 
eleva-se a 10 vezes mnJs que ha um a;nno. Na A:llemanha, 35 vezes; :na 
AUstrJa 17, na Polonia 4 e na Hueyi:ia. 3 em comparação á de um anno· a traz .. 

Esse extrao~'Il.ario 1·econf. dos cinco prmclpaes paizes da Europ_a Cen- • 
frt.l, embora a ugmenta ndo. <grandemente · o wtal nominal do mundo, está ·em 
flagrante contraste com o dos 30 ·paizes res'tantes da Europa Central, d& 
cujos dados es tatísticos podemos dispOr, VIsto corno a meta.de dos 30 mos-
tra uma reducçãq em 1922, ·e o ~'SSto~ rupenas •u.m augmento relativamente.' 
pequeno. Os 30 pai:.:es. tara !los ciÍ::ICo' Estados da EU«Jpa . Cenh·al acima 
mencionados, ,apresentam um au~1ento liquido de apenas 4 ~· na respe-
ctiva cit'culação no fim cl.r, anno .que termino~ em Março de 1923. 

E"te grande aug.ruento no total gera,l da circulação de papel-moeda no 
mundo, não significa. naturalmente' o COI'I'cspondente augmento no ;poder 
acquis! tivo, pois nos paize.-s em que se deu .o gw.·ande augmento a elevação. 
do~ preços; de a.ccôrdo ·COm a ind'lacção do papel-moeda manteve-se ao nível 
ão augmento quantitativo de· papel. E' um factG, pol"êm, que o tota:l mun-
dial, excluLndo a Russia, ca:lculado pelo Va.1or ~a;JOpàrente, é dez vezes maior 
que ha um anno. embora o · total d<J resto do mundo tivesse ligeira,ment& 
passnrlo o dobro · de. qualquer dos annos ~ntre 11. te:minação da guerra e o 
de 1922. 

Que esse g-randEo áesenvoivimentc da circulação fiduciaria pm·ndial não 
rot acompanhado ·pot· qua;iquer augmento de ouro disponível em 9-·esecva, ve-
rifi"a-se pelo facto de que a producção mundial de ouro novo em 1~·22, foi 
a m~not·. n,os ultimos 20 annos, sendo apenas de $3·50.000.000 da qual para 
mnls de dous t~rços foi enviada aos Estados Unidos . 

.A.lpuns detalhes sab•·e· a dejl-acção 

Esse assombros~ reca1·d da drculação fiduc:a,ria durante o anno pas-
sado just\fica um l'apldo estude. dos deta:Thes. O total do papel- moeda em 
circulação na Russia, segundo as declara\:ões do Sr. Commlssario das Fi-
nanças, elevava-se no fim de 1921 a pouco mais de 11.000.000.000.000 d~ 
rublos do Soviet, e segundo a Lon-don Economic Review, de 10 de J~neiro 
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d>J 1923, éra de 450. 000.000.000.000 ·de rublo's no fim de 192·2, ~endo a 
o t.otal desse anno 40 vezes :JI~a'Ql' que o do ann? anteri<Jt'. O total da All 
~-manha em Março de 1922 elevava -se á quantia relativaÍ?ente ·modet·ada 
'121.000~000.00C de marcos ·contra 4.272.500,000 ~m 15 d~ Marco de 1~ 

1'-sendo o total 35 vezes maior que no an.no anter;or. •O aug-mento na -• ~n:s1 
''Iln. que te;·ininou a 15 de Março foi ·~e 40'1.200 :000 .. 000 de miwcos. o LO~ t 
<ta Austria em Janeiro de 19·22 ec.·a de 239.600.000. ooo· corôas e em março~ 
1923 4.115.000.000.000, ou ~7 vezes !Dais· que no unno ·de 192·2. O total 
Hungria montava a 26.000.000.000 em 1922 contra '74.000 . .000.000 em ~. 

·.flu cet1ca. de ·tree vezes a do· a·nn.o anterior, ·em.qmtntl'l .a Polonitt n-,...,11\Ú 
··um totaJ de 239.000.000.000 de· mareos em 1922 .compa ra do ·com 
' 909'.000.-600.000. em 1923, sendo assim quau·o vezes maioc que 
un1 anno. 

;.. 
A diminuição do poder acquisitiv.o de papel nos ,pa:izes em .que f, ,r 

:fe!l:;ts . grandes e.missõt>s flduciarias ·-é demonskada . em uma nota 
' ·no COOINnerce Rep01·tr. dos Estados Unidos, de 19. d~ Fevere~·o de 
' diz: "A inflacçãc> do .papel-moediJ. (do Soviet} continua em 
·,enorme e os preços nos termos tdo • papel-m>Deda en1 cit-.çu~ação 

'o.de 15.000.000 de vezea maior •que· o~ dé àme!! d~ .gt.ecra. "·· A rne,.ma .,u!o 
Tidade declara em sua eà.ição de 19 de rri:a.rÇo · que os "tpréços na f'olO!J 
no fim dr, 192~ E:ran, appro)<:ima da mente 3. 000 vezes m-aiores 
·da guec.~ra ., .- ' 

O segundo 1·ecorcZ alcançado durante a guerra ·consiste, como "já fõra fn 
r -dicado nas reducções de notas em cerct, ·UE. quinze paizes é em uma. vi !ii~"B 

·suspensão na mtédia ào aug.mento · err, outros quil1ze. A lLSta dOlO lia1zes ~ 

-que f(){ a·eg ist!'ada a reducção do papel-moeda comprehende a Gt•;\-ll,~;;a 

· 'nhh, . os Estados Scandinavos, Hollanda, .Suissa. Hespanha, Tcheco ~lo1·~ 

· ' quia, as colonias "orit'aimi-eas en: ·geral, o iJapãv, Egypto e .:is Estados Uni 
..(los. Os paizes ·eni que. o augrnento é relativamente ·pequeno- são·: 
.Italia., Belgica, Bu:lgaria, Rumania, Grecia, ·yugo-S iavia, Brasil e Pot·.ul!lll. 

Esforços 1Jara; ,·estabelece,· ãs ·.relações a ou,·o 

Um dos aspectos interessantes dos aconteci:rn~ntos, nesses paizes 1111. 
·nadam erri papel, foi -o movimento iruciado em: alg'uns del)es ,pàra o resta 
bt>\ecimento das relações ~b a base do ouro. Todos elles mostram predi-
1écção pelo ourq, não obstante tell."em os governos lamçado as illimitadas 
-emissões de paipel-moeda COJ11 a crença confessada de ·que a idéa de u 

· base a ·ouro era unia invençã.o dos banqueit·os 'inter naelonaes com o fim d 
-ex plcrar o povo. Taes esforços. para o restabelecin1ento. de reiações f' 

· -~ntré o -papel-moeda o o omro, naturalmente, são · futeis, emquant.o conti-
', 'nu~.jn as emissões t iduCJu!'l-fLS, afi~> de se, fazer frente aos deficíts dos the· 
' :tO;ouros, mas oe projecto;, Iegislativ~ f: o~1 .p reparativos do·s governos de-
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-nJonstra')ri que .este.s estão convencidos da .necessidade de voltar-se á unida-
·de meta,Uica dt> valor. 

o governo .:pcl>llcO empenhou-se., ha alg-uns rr.e:Ges, E"m r·ectificar a posi-
.ção áe sçm IlaP~l-moeda fazendo. a t.entativa de: lani;:at· um emprestimo, parte 
.n:t bas.e·;OUro "Zlotys", sendo um zlotys equiv.alente a um fra nco OUl'O, mas 
x:om .a projectada opera~;ão · sob esses, termos• não foi bém succedida, a nova 
uniclr~de, z!:otys, não foi posta .. .enl uso como padrão para o papel-rrwed.a 

.exl2.tente.. 
Na· Russia, o dep~rtamento emissor do novo Banco do !Estado. começou 

•11 emiltir notas em. ouro sob a denominação de "·Tscherwouzy", sendo cada 
tscherwouzy . ~quiyálehte a ·dez. ruhlos ouro, os.·quaes appa.receram em quan-
tidade muito limitada, garantidas por uma reserva especial de ouro e cam-
biaes extrangeiros P~.rtencente.s ·. ao Banco do Estado ,. Os esforços feitos ];)ara 
.a aclopção de•sse pa<'!Írão cmn 1·elação ruo ·rublo pa,j;Jel ficawrum· em desuso. e. o 
-rublo papel co.ntinua a sEor a unidade ·monetarh nos .neg.ocios, Na A.llema• 
·:nha foi disçutido durante muito tenwc. um projecto de empr&stimo sob a 
.bafe ouro; .no int11it.o de dar ao· povc. · um<.. fôrma. estavel de valor~ ao qual 

.. elle pJ.ldesse recor.rer ' pJI'<. o ;,mpcego de ·seus .• c;.vpitaes, err_ vez · do~ valores 
extrang;eiros, p1~edomh•13.ndo a , idéa d& que seria. rapldannmte tomado e ne~ 

_godaclo, p:odenào se1· ·anllOrUzaa() con: o. pa.pe· e:m mar.cos em circulação, 
.pe1G •valor dtarlo déste;. Ess.; plane fmaimente · iomou a fó1·ma de um em-
prestimo de 50.000.000 de dollars. 

As . autoridades austria·cas ainda .s~ servem da corôa ouro oomo base de 
,suas in:fót·.maQões e calculos dos cleficits do anno pt·oxhno, e o governo, gra • 
.. ças fLO auxUio que obteve da L-i·ga .dâs Nações, estaibeleee11 novo bamco 

,;central ç'ie ·emissão que não tem n'enhuma relação com o Thesouro, Ne-
uh_um augq1:ento foi .feito na Austria ·do papel-moeda em cirtulação desde 18 

,·,de Xovem]?r!() 'de 1!12'2 
~a Hungrl:o;. b · na Tcheco-;Slovaquià, ·foi estabelecida nova emissão ouro, 

·~uja unida:de é O· "·ducat ", que deve te1· uma eq·u'Lvalencia monetaria aos 
sobet·anos, ·lng·1eze·s,.. ~e ... segundo , uma ·nota publicada, o governo da Tcheco-

.. Slovaquia tenciona cU.nhar bt·evemente ·ducats ouro, afim de pol-os em cir-
'!ulaçãv, E)mbora: . não esteja ainda en1 .condiçõe·s de emprehender a tarefa de 
·~stabelecer um valor fixo em ouro ao papel-moeda . O govérno da Lettonla 
adaptou· o .. costum·e de. fazer os seus orçamentos em valores ouro, ·s end-o 

·.equival ente o "Iat" ou•·o a um 'f('a nco o uro : Na Lithuania a unidade ouro 
..f. empregada para . o· calculo ·e tem o nome de "lita", sendo equivalent e a 
um decimo do dollar norte-americano. Oommenta ndo esses esfurços pela 

·-adopção da · unidade -ouro, feitas nos recentes mezes, por paizes que têm 
grnncles quanticlades de papel-moeda em lcirculaç:ão, o Lanàon. Stat!st d€ 1 7 
•de Fevereir.o de. 19.23 observa que: 

;;A irr!Portante ~i gnific:ação Q:este CQstume. e a conveniencia da· adopção 
·em todos· os paizes cuja circulação fiduciaria d~i:xou de r .e.presentar um tYP'O 
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'1/erdadei.ramente está v?-! de . va.Ioi:', é d& maior · impo.rtanda do que póde pa •. 

rec~ á primeira Vista, si.gnirficándo por ·um lado CJ.Ué OS paizes '~n.féressaclos· 
se ·comprom'ettem a adoptar no · futuro o padi.·ão quro, .-Íog,q·. CJ.Ue se obtiver 
a· estabilidade de pBJpel-moeCia e tambem quer dizei· que· foi dada a sancçãc· 
oo·ff~cial .desses governos ao pdnci'Poici da desvalorlzação dos actuaes vaiarei 
f!duciarios ' que ei1~i' assim reconheceram o fra~as~o ·das cLrcula-ções de-
'PaJJJe1· em realiz::.r a~ sual' funcções moneta.rias, e ' a.:lifi!'ma o seu dllreito· de· 
redimireri:t ·as acLuaes unidadl:'s monetarias, na.~ n: va:Ior .da emissão, mas· 
no.E Yalores deprecia. doe. 

Deficit àos Governo~ 

. O excesso àaf' despez.:.s s'ObcG ~ receit21.s ~ z. causa j:}rLuJtipal. do augmen-
th, especialmente a recente infla'cção· de papel•moeda. Exceden.do· as des·-
pezas das arrecadaçÕes dos impostos o pa,gamento do ex-cessó só póde ser· 
feito ' por meio de empr·esti.mos ou pelo augmento das emissões de parpel-· 
moeda, e com as di.fficuldades que ·muúos ·paizes encontra.n,: para o IanÇI).·· 
:mentú de novos emprestimos; a emissão de :pa pel-moeda é' o Ultimo e 10. 

unic~ do!:" recm'~os dos governos que tem. de acha.r alg·Um mei-o para fazer 
fr.e.nte ás· necessiçlades .(ti-aria-~ . resultl'!-ntes .da·· -excesso das d.espezas sobre as. 
receitas. Este costume. de ãeticit que ·prevaleceu em muitos paizés "durante-
a guerra e continuou em. algumas partes depois desse petiodo, e sem qu·-
vida devido, • até .cedo ponto, á incapacidade ou á falta de. dei!ejo das auto-
t·idades de -re'duzir o numero e os vencin1entos dos seus e'mprega dos civis. 
e militares· ao ·nive!' da época antei:ior á gum,ra; emquanto· que ·a r.cducçii.o· 
do rval·Or a·cquisitiVO · do pmpel-moeda em muitos .paizes obr.iga ao augmento'• 
dos .>Ot' clenados e de outras· despezas. M'esmo nos Esta dÇ>-S Unidos, onde os . 
campos convidam, as fabricas clamam p·_ela mão dé obra e _onde se tem 
.feito esforços radi:&'t.es ~J.8:ra •reduzi!: ···as d'es.pezas do governo nos ultimas: 
,aimos, o numel'::J de· s~us empregados e ·os ve·ncimentof! .Da•gos a elles ainda. 
-sãü materialmente ·mais _elevados que no a:nnó que .Pre-cedeu· á guen·a . 

Esses deficits · figui·am nas ~)ropostas . orçarpent'ai·i~ de 1923 de uma 
·porção· de paizes de todo o :inmicl:o, mas · espécialm~mte da Europà. 

O que elles represen tam em t:::Jtal, e especiahnente 11esses paizes em que· 
existe · a depreciação da moeda e obriga ·a um continuo aug.mento dei flejicitr 
·não póQe S 84' ded'initivamente dito, mas a•Jguns exempfos citados pelo Lo'll-
don Statist• em sua recente adição, evidencfa s a .perspecti'Va de ainda niaióre~
a,ugmentK>s· nas emissões de .papel-moe(la · c1ue esses orçamentos parecem pro, 
.vavehne!1te l}roduzir. 

·O "Orça m&nto E zonOJnico" da Aust·r.ia, paca 1923, diz o Statist em sua. 
:reeente edição, calcula o .deticit em ·5.íW4.000.000·.ooo de~ corôas -'Íl~pel, sen-· 
dO "este t·eduzido pela clirecção do consultor financ(iiro P,a Liga· das Nàções,. 
Sr. Zimmerman, da Hollanda. 
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Os dados orçamentarios da AUemimha. têm :~:ido constantemente revistoa 
-em urna di'"ecção ascende-nte, devldo á. •rapidez da depreciação do marco, e 
,6 ultlm- J)roject~ de O,rçament<> ap~entado ao Reichstag no <dia 20 de 
Março ultiJllq, mostcava. segundo os despachos da Associated Press, um d.e-
f!dt dE: '(. HlO. 000.000.000 marcos papel pa,a o anno de 1923. Na FranÇa o 
-orçamento ordina.riQ só· indicava .um d.efícLt de cerca ' de 3 114 bilHões d-e 
francos, mas fora;m feitos esforços peló Poder Legislativo para approvar me-
didas t~ndentles a. pll"oduzir novas reóeitas, com as quaes <O aJetioi.t orçamenta-
rlo seria reduzido. Alé.m de orçanJ.ento ocdinario entretanto, ha necessidade 
.de prover ás ne~essidades dCI ocçamento especial para a reconstrucção. 

"'1esmc. na conservadora , Tcheco-Slovaq,uia as [lr(Wostas · orçamentari~.s 

:para 1923 apresentam um àeJwit de 559.000.000 de oorôas,' v t!Ul'it; entretan-
to, deve ser coberto sem recorrer a em<prestimos ou a ÍlOVI.l.IS emissões de: 

J!3.pel-moeda; o detícit belga é calculado em 2.9.55.000 'francos, o do orça- · 
.menta italiano para 1922-23 em 4.oo·o.ooo.ooo de liras emquant>o que na 
maioria dos Estados ball{anicos o contagio do deficit deixou-se ;;entir e os 
calculas orçamentru:ios ~ão até cerbo ~onto em ~xces~o .com as receitas. Ein 
Portugal ~ àeficit oq:amentari{), . segundo o. F-inanciaZ Ohron_tcie, é de 

:500 . 000. 000 de escudos para 1923, e a EoonO'I'Julo Review a.ponta ligeiros defi-
cits noos paizes conserv:cJ.dures da Hollanda e Suissa. Os grandes d.eficits 
mensaes ,do Sovi·et, dum.nte 1922, fizeram pressão a tnda. [)aTa o a ugmemo do 

:pap~l-moeaa do Sovle!. 
' Este cos~um,e de àeficit parece ·. estender-se ao Extremo <kient(;, pois o 

U. S. Commerce Report, de 12 de Ma.rç;o de U23, diz qu~ o •Orçamento da 
lndia para 19-22-:?itt apre.<>enta um ioofici.t de '175. 000.000 de rupees e as de-

··Ciaraç?ms· do governo da India inc1Ica~n . ~ue nos ultimas annos houve var!os 
·dBficits. 

o quaé!Co que a segui':!" ' estampamos apresenta os d!l-dos •Officiaes nos 
.. cali;:;s em qu!l f!)! possivel · obtel-os e quando não ·de autoridades reconhecida;; 
·sobre as emissõef' de p.a:pel-moeda e as reservas om:.o de 35 dos prmCipa.,s 
·paizes do mundo em 1914, 1919, 1922 e 192h. 

Os algarismos relativos ao papel em circulaçãc. e ãs reservas em ouro 
-em 1923 são os mais '"ece;J.tes q-ue se pudera-m obter, . effi.'Q.uantt:. us de 1922 sã,o 

pe! ;;_ da-t& con·espondente a esse anno, . tornando pratica uma determina ção 
da pel1Cent<\gern do · augme.nto ou dlmlnuição no3 respectivos paizes durante 
·os ultiiiK>s doze mezes. As ci!fras são só apresenu,das nas moedas dos respe-
-ctivos pà-!oos, sendo impraticavel a. sua cO!liVin"São á ·unidade monetaria dos 
:E~t.'"ldos Unidos devido · à extremamente baixa c:JtnçãC' e ás ftuctuações con-
-!'tantes . 
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1,914~19·23 

(000.000 EMITTI~O) 

Argenti-na, peso · .. . ... ; . 
Austra!ia, ;E • : , ••• • l .. . 
Austrla, oorôa . . . .. .. . .. . ·. · 
Belgica, franco - · 
Bras i}, mdl ré~s . . ......... _ - · 
Bulgarla. lev. . . , . . . •:· .. 
Canadá, dollar ._ . . .. .. . -: 
Chile, pes,q. . . ....... ..... · 
Tcheco-Slovaquia, corôa . . 
Dinamarca. krone ... . 
Eg-y.pto, i . . _ .· .... . ........ .. . 
Esthonia, •rilarko ·. 
Finlandia, finmarll;o .. -. .... · 
Fl'ança __ franco .. . . .... .. . . 
A!l&mjl.nh(l, rp.arko .- ... .. . 
Gt·eoia, drachma .. ... ·.-. 
Hung1·ia, corôa ·. 
Indià ... Britannica, r u·!Jpe .. 
Inldia; Holla ndeza, ~1-orim .. . 
Halia (m), lira ...... . 
.Tnpãó_ yen ........... . 
Yugo-S.la.via ;- dinaor .. 
Paizes-Ba.ixos, f.lorim .. 
1\ova-Zeeland;a, :E • •• 
Noruega krone ..... . 
Perú, libra : . . . . . . .. .. . 
Polonia, ··.marko ; . . , .. . 
Portugal, escudo .. . .... . 
Roumania, ' leu ' 
Russla rublo .. .- .... , .. 
Hespariha, pese!t-a .- ., . .- . 
Suecia, krone .... , ... 
Sui-ssa, franco. -... ·; . . : .•.. . . 
Tur.quia,· li'bra ... :· .. · ..... . 
Mrica d·o Sul Ubra ... . 
Uruguay, .peso ......... . 
Grã -Bretanha, libra .. 
E'tados Unidos, dol1ar 

1914 

., 
Notas 

em 
ci.!'CUZação 

I 01tro 
.[ . 
I 

803 I 
10 ~ 

5.138 a[ 
934 I 
822 I 
165 I 
210 
224 ! 

I 
157 I 

3 ,: 

124 I 
5.812 I 
'z .014 I 

257 I 
ui 

66J 1 

lU I 
1. 557 I 

327 I 
I 
I 
I 
I 
I 

317 
·1. 998 

113 
3 

113 
(' 762 

1.592 
1.902 

227 
276 

·1 
2 

20 
29 

1.056 

i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

224 
3 

1 . 194 a 
323 
138 

7 
155 
lOS 

77 
2 

35 
3.730 d 
1.314 

u 
31.5 

1.222 
219 

163 

44 
1 

9 
301 

1:554 
-522 
105 
171 

8 
11 
40 

1.020. 

* 

• 

a Au~t'ro-Hungm·ian Bank (•inc lue . Austria~Hungria). 

1919 

NQtas 
·em 

ci!·ou Zação 

1.177 
55 

37.-107 
4.697 
1. 729 
3.013 

534 
221 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

436 I 
4'6 I 

974 
36.655 
28.492 
1.369 

I 
I 
I 
11 

ui 
1. 535 11 

21.4 
12 . 854 I 
1.064 I 

I 
996 I 

7.226 I 
429 I 

'4 I 
33.204 hl 

427 hl 
2.087 I 

1(.872 I 
1. 635 I 

387 I 
893 I ., 

8 · I 
66 I 

394 I 
4 .. 050 I 

I 

b Exclusiva 20 . 000.000 notas do AuSitr.o-Hun.garian Ba·nk. 
c Ex·~lusive ru!rlos e rruu·cos finlandeze-s em grande circulaçã'O. 
à. Exclusiva .o que- pOS.SJ..le e-m outros palzes , · 
e Exclusi'Ve Dar'ehusk.aJssens"Cheln. · 
f Inc'lue o que possue em outr·os pa1zes. 
{) Inch.iido nos a lgar!;stnos da Aus·tria. 

-~-' 

Ouro · 

390 
24 

239 a 
364 

• 54 
37 ' 

203 
72 

187 
· ~ 
43 

3.695 d 
1.10·3 
1. 689 f 

176' 

1,236 
778 

632 

148 
6 

u 

9 h 
9 h 

1.000 
1.256 
2.406 

303 
466 

8 
55 

108 
2.103 

.. 

h 1920 . 
1918. 

1922 

_votas 
em 

cii·c ztlação 

1.363 
52 

239.695 
6.395 
2.065 
3.629 

416 
296 

11.038 
450 

32 
350 

1.357 
36·.150 

121.930 
2.130 
2.130 
1. 747 

329 
17.647 

1.245 
4 • 64-0 

989 

368 

I 
T 

bl 
I 
l-
I 

J 
·I 
I 

el 
l 
I 
I 
I 

j 
.I 
• I 
I 

*I 
_J 
F 

239. 33.2 
72·3 

13.672 
11. ooo. ooo I 

4.20<'7 I 
541 I 
825 I 
11io I 

64 
418 

3.302 

*I 
I 

I 

01tro 

471 
23 
. 3 

267 
79 
63 

161 
115 

1.327 
228 

3 
82 
43 . 

3.577 d 
996 

!L 366 f 
•1. 365 f 

247 

850 
'1.215 

76 
606 

14·7 

26 
9 

496 

-2.525 
274 
550 

56 
158 

.a .099 

.. 
• 
• 

• 

• 
• 

Notas 
e'rn 

1923 

, c·t1·culação 

1.363 
·52 

4.113.000 
6 .902 
2.226 
3.H59 

464 
273 

S. 98-2 
443 

j 

r' 
I 
I 

I· 
I 
I 
I 
I· 

Í.300 cl 
1.413 

37.055 
3 . 871. 78S !. 

4.600 I 4.500 
1. 732 

*I 
13.405 I 
1.111 I 
5.301 I 

941 I 
344 

6 
1-.177 . 000 

1.047 
15.264 

450.000.000 
4 . 116 

604 
841 
150 

*I 
I 
I 
I 
I 
l 
-I 
I 
I 

*I 
64 I 401 

3.266 I 

Ouro 

481 
23 

49.306 
269 
• 89 

68 
222 
H4 
822 
229 

63 
43 

2. 671 
1.005 
1.438 
1.438 

243 

884. 
1 .064 . 

63 
582 

14-'1 
5 

41 
9 

533 

2.626 
. 274 

631 

65 
155 

3 .. 226 

Ouro, prata EO.Ido e-m OU!b,os pa.izes, etc. 
lc Úwlue o Bai.co da I-n'glaterra "Currency Note Aocounot". 
m. Banco .. <Ta Italla sõmenJt~ 
• E'.,alütm info1·nmçõe·s. 

• 

• 

• 

• • 
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S.ESSÃO DE 3 DE SETEMBRO 

' o Sr. Octàcilio de .Albuqu ct•que : ·; St> P1·~si•dent~, já t:ve O€ca~iii:q 
fde declar-ar, reba:.ntendo accusações Ca;P,.c,iosamente preparadas contra a ad-
\ninist~ação dl:> meu. eminente n.'mJ,go; Dr. Epitado PIEISosõa., q!l·e vl•rá~ um!jo 
vez não .ni.u'i•to . longe, ·-pa.r'a exame· completo do J.)aiz, uma. detPJ•haclia. e:JGp.os\l:.. 

Jçiio de tmlos os ·seU:s àéto.s•, coll ocaodas ; em. um.a col:um.na; todas a.s re~eitas. 
li!.-rqueBe._ trtenrü.Q. -e,. na outt•a ·.a appHcoa.ção doc1Jmentacla dessas mes.m:~s rei 
"eita!", qu.;r (Jrd·i:r\á rial'l que: ,o,xtn ; orctinaria, _. . . . .. 

Não -posso, erutre'tan•to. deixar sem replwo apt·eciações fei•tas pelo illustre 
Senad~r pei~ Distri'cto F~d(;lr:al, o St·. · Irineu M!).chaclo, proferidas· em _discurss. 
q~e. foi publioo:do üo srobba,do ultimo, no DiU1~io 

l~e l)le cheg-~u ás n1ii.os. As.o;im, .tra;ta.ndo dos 
~w passnd!a, 1d1z S. Ex. : 

c~o Congresso, que só n1ouit:~ 

emprest'm.os , da aclmini~tra.-

"J'<ão sabemos em detalhes, de sun applicaçã.()_ Apenas· consegu~ 
Sr. 'Pre~idlenlle, com muito esflo_rÇ:O-, ter uma r.otlicia va·ga. dQs ele-
mentos de ap-parenda .ext&nil., -pelos quae-s ~onstatay.rum.os d/e. ;;u~ 

existencia, sem conhecer das cloaus'll/as e condições, que, muitas ve-
zes. são p-or si, do ni'lls noc;ivo •effeito como elemento morai, econo·-
mico · e .finan~(;liro para os 'J.)rOilrios pa!zes· que ç> -contrahem". 

i 
Sempre; s~·. Preside•r\te. o m.yS'teri,o, a incert.e~a: a duvida, a vonta,dre ~e . 

vêr esctl-r~· lffillJ plrena darilàiacl:e. Pois, p>e.nni-t!ta-mJe S. Ex. c[ue eu diga, nilo> 
act·eclitc.. muitro na •sincerlitfude do s,eu gra·nclle· esforço ... 

O -S~. llnNEU 'M]A.CHADo: - V .. Ex. não tem q· d'Lr-ei-to d:e ·o fazer:, eu niUC> 
conheço •> . texto do -contra c to. 

0 'SR O=ACILIO DE ALBUQUERQUE: Eu nÜ.o acromto na since-ri-dade do 
seu gra'r1;:!e eslforço para descobr!•r a verdlaidoe, porque s~ o quizesse fazer-, 
basta·rla t>m . golpe ,d'e vista rpeias mensagens oo St:, DI·. Epitacio Pessôa, 
QUe foram sempre ·as· mais bnilhanotes e. C'OilliPleta.s em todos os seus detalhes 
para. vêr S. E;x:., vi:hte:m por vi.ntem,. como foram a!)pl:ec'tdos os dinh-Nros 
pub~icos, durante o triennio que findou. 

·p SR. IRINEU -:MACHADo: ....,... V. Ex., está desviand-o a quest[to. 
O SR. 'ÜCI'Acri:.r'o DE ALBUQUERQUE: - Estou a.naJyzando o d!iscm·so ocle V. 

I!Jx. em vista dos seus argumentos. --. 
O .SR. lfllNEJQ' \MACHADo: - .V. J!;x. veja os :;;e.us com.m.entm·Jos· e v·<·r;_t 

~e o caso .é 1ou tPo ou não-. 
0 .SR. 'ÜCTA:CILIO DE ALBUQUI!lRQUE : ·Estou analyzando uma das questõe.~ 

·~vantai'las pc.r .V.- Ex. 
I 

O SR. DuNEu MACHADo: ·-V. Ex. é que está levamta.ndo ansinuaçey~s. 
0 SR. ÜC'I'ACILIO DE ALBUQUERQUE: - Pennitta S. EX. qÚe continue a. 

dizet· . Sr. Pr~ident.e, que não a".credi-to na s'incer;ida-die de~e g:ranlde esj'orçc'. 
feit~. E, parm C'Orufirmar o. que acabo doe dizer, lembro a S. Ex. ·o sPu ultl.m~ 



1014 
. 

dis-cu-rso·, ·fu.zenllo geanüe bulha em torno da letra, à!e ,quaüo mphões ester-
linos, da qua:l nem o Govenro a-ctU:a'J. conheci;;_ a ·exi;i;tem.~la., quand10, em men-
.f;aget;" ·rlirig!d.~.. !., Commissão dc, F ·inançal>, dE> .que ·,S ., Ex. , •Senador caa-ioca 
filzja pm·te, o Ministro à'a Fazenda ·de então, Sr. Homero· Bai>tista, explicou 
nfLO s6 a ··orig•e>D,J. ··aomo o fim ,a,es·s.o'1. mesma letx'l<. 

Refe1'1n'à:o-oo aó seg,undo e=Pt:estli.mo dte nwe mjlnões ._, .• 
O Sn, I~INEU M'AcHADo: .-Por ·qu€ V. Ex. , em vez ·de responder a m!m 

n1i.o tom:L por base as ·decla11açõ·es do Sr. Lauro Mlil!te1', •dlo Si.·. Ellis, '<l!o 1\e' 
nhor Alaor· P·rc'1ita ou d:o Sr. &unpa'io Vida! 'e não reS1)0l'>C'•e a elJJelS 'Propries? 

0 •SR .. O.~ACILIO DE ALBUQUI>'HQUE; ~ ISSo é' histOli~;canHga .;· ' 
0 SR. IRINEU MACHADO: ·~ V; EJX·. reEip~d:c á. h~storia ··niOd€I'Jk'1. 'pa.ra. 

-desloear a questão. 
O SR. OC'.I'ACILio DE ALBUQUERQUEJ: ~ iEntão V. Ex., t:ão ~everin: vir ago-

ra 1-epizar es~as mesmas historias que já :fl01'-a.m res1).0nid.J.da1;. 
0 . SR. IRINEU MAi:mAD(): ~ V, Ex. nã;o quer bri-gar com 1;:>• Gov~no 

e ve1n l;e.spündlor a nnt:.n. 
O Sn. OCTAcnLro DE ALBUQUERQUE: tSigo o ·cam!•nho que julgo' que devo. 

percorrer. Pa.ss~mos <a outra: arguiçã.o. , (Lê)·; 

"D:o 1JrÚnéiro emJl!;estin:o . ·c-imfr).•eçe o .Sen:a'do o q<ue nccOl'reu 
na Commissáo, e apezar do oflf)ido que dir'i.gi-u a est~ Casa o Sr. 
Home!'O BaptiS!tR, até hoje ning'uem ·se suppõe pert<eyi1fume)>te es~a· 

r-ee·dlo sobre as ·aondiiçõe."f e applt()açã.o c1~ste en1.1Jr:estim9~. 

·Sr. Pr·Esidente, permUtam V. Ex. ·e o •8-enada · .. que eu d,i~ qtie esta at· 
l'irma.ç,ã.ó é inSi.fuo.~a ~ não estiá na altura da <inte!Íigen~la · ·à:~ S .. Ex. 

Em .primeiro loga.r, a mensagem mandada á Commissao b.o Çenadc,, sobre 
. esta OI>et'!Íiçã.o c~o .café, ·expÜcou de mia.neira co.m:p~eta e mbal tooos os {!ata-
lhes da mesma .operação. 

Ó SR. JRI:oo'EU MACHâDo: Rês1~10nd!o '~enclo o· trecho ,cio Q'ff.:eio do Senhor 
Homem Baptista que ·diz o séguJinte: 

"Não possuo - ele.mentus pa.ra dizer com. €.xa.~m,2Jã(, em qt!anto 
'. ' ) . ' 

Jmpm,taram as desp.ezas· -realizadas ruM· 14 de noven~bro nltimo''. 

0 SR. 0CTACILIO DE ÁLBUQUF..RQUE: Em 2° )Í>gar, o Sr. Irineu Machado 
i'ez um resumo dhs condiçõ•ets .em que .,:gte -emprestimo foi :OOlto; <tratou do 
juro, do typ.a, t> do tNil.po ... 

0 SR. !RINEU •MACHADO: ~ l\1!a€ não trat<ij .da.s gllira!.ntias' ].J()rquG •nàCI a!! 

co-nheoia., KJ que é .essenCJ'a) nos emprestimos. 
0 SR. IOCTACILio DEl ALBUQUERQUE: -TOda a .gente sabe ·que teste emíJres-, 

timo era desnina.dto á acquisição do ca.fé e que essa a;cqu:.si'çiio foi eralizaiJ.a.. 
Como vem V. Ex. dizer ao' Senado da Republica que não se conhece 

a aptpiicação ·desse emprestimo? 
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Ser:a ~o caso d-e fa:zer alguem um emPl'eS<ti~1.0 c •E· ·depo:S ·à~· ·d'ep·os:-w.I-o 
nn caixa Econornica, €lil algwn banco na -compra •dle qualctuer r>roducto razer 
()Utra. operação ·qualquer e se vi:· 'Cli2JbJ.· que .. o .dinheü·o des(,.J)parece u qu.u.ndo 
()certo " que cl~e eStá. ah<i ã; vista de toda gente., ~m rupplicação, que pód-e não 
ser boa., ~as é liegiti= e honesta. 

O SR. !RINFJU MACHADo: - V. Ex. não coniUiilda fim de' un:;.. empre.St.ime> 
com a aJ?plli-cavão. do mesmo . 

0 SR. 0CTACILIO DE .ALBUQUERQUI!! ; - ::M:as S . Ex. diz que não Sabe enf 
:que foi ~tPPHcado. 

o SR. !RINEU ]\[ACHADo: - Não 1*1 -e o ;ptÍ'oprio <Sr. Homero Bapt!sta· 
11ão sail>e como 'disse em officio ã Comissão d'!" Finanças. 1 

0 SR. OCTÀOILIO DE ALBUQUERQU!ól; __:_ Jtef'er'indo-se ao <t-erceiro empr.estimo 
.diz ainda: S. Ex .... 

O SR. !RINEV MACHADo: - V. Ex. deve responde•r aos Srs. Homero Ba-
.vtista, Sampa.io Vi:O.al, Alaor Prata,~ Lauro Muller, .Al·fredo E!Hs e outros. t·e-
_pito, e não a ,m.irr., 

0 •SR. 'OCTAt:ILlO DE ALBUQUERQUE: - Estou, Sr. "Pu.~esi;den'l:e, ·respondendo 
.ao cllscur>so oo S. Ex. e o que S. Ex. esUj. repicando é ristoria antiga e 
jli. debatida. 

O SR. !RINEU MACHADo: - Mas é que á .Ms'toria runtiga nb:ig,uelfl. .respon~ 
deu ainda; a :mj'!liha hi<st()ria é mod·erna. 

0 SR. 0CTACILIO DE ALBUQUERQUE: - Mas disse S. Ex., re!ertindó-s~ a0 
.terceiro emvrestimo ~ 

"O terceiro emprestimo accendeu tantas esperanças e tantas 
sympat:biioa.s noa p()pulação ·da Capital. EH~, se •&esti.nava ás obra-3 
de electlrificaçao da. Cen•tral, que era. de gr~~nde utilidru:le para a <.:a· 
.r>ital e para o serviço dos Estados que eram cqrtados iJOr varios tre-
chos odia Central, para descong·estionamento 'diaq·uel!oa :ferro-vja., para 
o augm,ento de transpol'tc que importava no a\i:gmeDito da producção 
·e, ~orrsequ-enterne.nte, e·m todos os bene.ficiaa -economicos e ananceiros 
qu~ I\€s~1tassem dessa obra. · ' 

Pois, sen-hm,es, essé emprestomo que era d" utilidia,ue illunediat:.. 
e cujo ef.feito era. de definitiva. repercurssão no orçamento pela dimi-
~·uição ' de uesp.ezris com o earvão, e que podia !fazer co~1 que 0 Es-
tado se •pagafSe em meia. clU~ia de annos esse sacrificio, por tirar 
a despez!'L c1o elnp.restin•o coberta p·E·las vanita.gens econoon,i.ca.; e fi-
nanceiras r1eila. r>ror>i-h :resultante, f~ ern.prestim:<>, foi Q.Eisviado 
e Ignora-se em que' é q.ll;, foi applicado". ' . 

O SR. l!liN.EU MACHADo: - D:sse que era um emprestimo Jlara um fim 
:com applicação' diversa. 

0 SR. ÜCTACILIO DEl ALBUQUERQUE: - Como se vê. são duas proposições. 
"Esse emprestimo foi. desviado"·. E' a primeira. "Ignora-se em. que foi 
:applicado" é a segund~. 



0 SR. lRINEU. MACHADO: Mas ·enti\.o \)S 25 milhões Qe. dOl!flrS .. 1.\i~vem 
estar ,em .algum I11gar. Foram applic:~qos 11as o.br~s , do Norde.>te tambem ?· 

O SR. OCTACJLio DE ALBUQU:ERQUEl: ~ Em primeiro lugar,. ~e.sejaria que· 
S. Ex. me d!ssesse o que pensa ser a e!ectrifica.ção. da Centra,l. 

I. 

Então, S . Ex . . quereria· que, realizado o emprest!mo, no outro dia os• 
trens corressem sobre. os trilhos, como batidos po:r uma vara magica, rea-· 
lizando-se o milagre em 24 horas, do d'ia pari!- a noite ·?·. 

Estii. ,junto .de. S. Ex., ·muito dédiea<j.o .'âf? causas ·da Cen'tra!, o enge-
nheiro notavel, que é o Sr. Senador Paulo de Fr.ontin, elle ·que diga se esse~ .. 
trabalhos pre'C!zam o"u não /de outros' trabalhos e acto.s prellmipare~ p;ra a 
sua realiza.ção. (Pawsll.) Esses trabalQ.os preliminares forarrt e-xecutados. 

S. Ex. sabe que o Governo teve de cl€'1pender no murament<' das linhas. 
em grande ·extensão, na z-ona dos suburb!-os, nas .passagens .aer!O'as, , grandes· 
sommas, sem contar com as 'Q·Uêdas de a.gua, que fora1n adquiridas. 

Como vem S. Ex .. diz!lr que esse empt·estimo .foi desviado e que se· 
lhe ignora o destino.? 

0 SR. lRT.NEU MACHADO: - Quem: o. disse foi o , Mini~tJ:q da Fa~ 

z~nda. 
O SR. C?_CTAcrr.Io DEl ALBUQUERQUE: - Combatendo a outra proposição de 

S .. Ex·., dev.o informal-o ·de que esse empre~timo não foi exé!usiva.mente 
destinado á electrificação da Esu·ada -de Ferro Central, ma~ ta,mbem, a 
·cutros melhoramentos fen-oviarios. Sabe todo o ·.pa:lz a situação em que· 
enccntrou o 'Brasi'J o Sr. Epitacio PessOa., em materia· de transportes. Todo• 
o mundo sabe igll'à lmente que a maior re~iminação que se fez ao Governo . " . . ~ 

do Sr. Wences!áo Braz, foi a que proveio ele ter elle mandà do de>sem·ol-· 
ver a agricultura, estimular o plantio •3 depois deixar ·iepressado· nas esta-
ções .o !JrÓducto dos esforços dos , agricultores. (Apoiados.) Pat:a obviar a. 
uma situação, como esta, foi que o . St·. Epitacio Pessõa acudic em tempo, 
J<<nçitndo mão dos recursos do emprestitn-~ que se .destinav11- â. elect ~·if.icaçád· 
da ~entrai e outros me!horan1entos nas estradas de ferro. Ora. à Estrada 
de Ferro Central não é sómente o suburbip desta cidade) eõ!a .,percorl~ 

Estados, como o Rio~ de Janeiro, Minas e S. Paulo.' Todus _esser1 Estados fo-
ram beneficiados pelo emprestimo. 

O SR. IIÚ.."fEU MACHAD-o: - Mas o . emprestimo era destinado á eiectrifi-
cação da Central e não ao seu prolongamento e outras obras. 

O SR. OCTACILIO DEl . ALBUQUERQUE: - Não; o emprestimo fo\ ,destinado á 
electrificação da Central e outros· melhc.ramentos ferrovia-rios. O Sr. Epi-
tacio Pessõa inaugurou, só na ultima vjagem a S. Paulo cero:a de 28 rue--
lhora mento!< . Se S. Ex. procede de boa fé, como acredito _que 13. Ex. 
falla ... 

0 SR. lRINEU i\1ACHADO; - Agora, êsta. direito. 
O SR. Oc:TACILIO DE ALBUQUERQUEl: - ... ha de reconhecer que o Sr. Epl-

tacio Pessôa II\Uito fez pelo desenvolvimento economico do paiz e lerá de 
bat~;>r palmas á suu actuacão para solver a erise ele .trnnspot·t.es. 
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o Sc:. ~RI:KFJU l\lfA:cHAÍ>o.: ,;.<...,·. O q").le .erá 'necessn.rio era d!rimir o consumo• 
do carv~o, ·att.endend,e. ao preÇq,. por que -·elJe estll. Só para pagar CUfferença 
ne .oarnbio,, .. sobi·e o sa~vão; v,oüin1ds aqui um credito de cerca de tres mir. 
contos. -

.o Sn. ÜG'l'ACILIO DE ArAWQUEJI\QUEl: Sr,. Presidente, ·as caúsores impe-~-

n!ten.tes ela .situa~~o pa513ada> diz6lm qt\e ,;!·J~. arruinou o paiz_. Não; . não (, exa-
-~io. Não .foi· <ie riJ.i.lia, , a. sltu::tçãp legRda. p11.lo· Gó:verno .. passado. que delxo.u, .. 
~ . ~ . . . ·. - . : 

no seu al'çhiyo;" lnnum(;'ros· ,_ m~lhor~.ment<l~, - enriquecendo :.o patr!mo11io nac-ia~ 

r;!ll; qu~ d~ixoil qu!j..~I duplicado o !)Osso encaixe ouro f: recursos sufficien.- --
t~s pa~·a ac{i'dh' as,.· ~11a~s '!;n:.emente~. ·r;ecessidades d~ v.ida orçámentada,. 
~ p~z. L 

Se \lSSa. sj'll}açií:o .era. de ruin.a, que cilriain os J'!lesmos censtn·es daq-qel)a: 
em que ~e· instH.lou o "Govei-no do S.r . Epit,a.cio .Pessõa, em J:.:Iho, com as . 

. verJms . cii·<;;;;tn1e:o:taria~ estol!r l).das , com. !\'fUndes dividas·. a. sa.ld'l.i: e sem ter-
recursos ~o· Th~~-~u-ro . ·para: · pag;n . . o ~unc:ci~'qal~rüo. publi~o, te.rs dias de- .. 
. I . . ., . .. . r . ~ ' •· 

pnis da sua po~se) · · · 
. O SR. !RÜi~ MA!'JFIAD:o: "..._,Se critiCar ê''diffamar,' isso é diffamar o Go-

verno antecessor. 
O SR. ObTA';'ILIO. DEl. ALBUQUE!l.QUE: ....,.,.· Como jâ. disse, espero qu'e a cahn<-i. . 

. ha de vbttà~ aÓs. espí ritos ainda conturb<,C.Ós pelos fragores da ultima cam-
panha ~l~Ú~ral. Da~ui á~ê iã., porém EoU des~ja~ia·, e nisso ·, n1e .r~firo ao• 
nobre Sen<tcl~r .Irineu '_1Viahljado; ' que. 'os trabalhos "ao Se~ado não f<:ssem 
pertu rbados po1· .d:seussõé!l baseádas. em boatos de rua.; . por dis.cussões ba~-
~eatlas ~ni · hü;i~~aÇÕe_s · . te~denciosa~. . . . . 

O SR. o• IRIN-EU MAcHiuxi: ' ._..;., Não tra.go p~ra. o _Senado boatos de rua neJ.Ll• 
boatos di:ffamatorios " A prova é. que se· tratava d~ uma ínform·aç[vJ eom. 
'VéZO Ll.e verd~cl\l., q u~ S. Ex. n:iesm~ ~stá confirma.ndo O fa~to · da ~i:nissà.O• 
da le tra de q,u<J.t~·o mi.Jhões, mosto.·anc1o- ,os pro.prios document()s. 

O SR. OCTA~r~ro PEJ ALBUQUERQUE: - ,Eu perguntei a S. Ex. a órigem ... 
dus inforn1Itções ·E! o , meu' cbl:leg_a, .te.s·pondeu, mais uma ve:;~, que. eilas vie•--
t'll.lh l)as âzas do boato·. 

O SR. IarNE,U )'.IL!I-C(!A[}O: DiSs'e que se cómm.entava ·o facto na.s ro-
daH lJanc::i.rias .na t'1,Ia ·da Oande.laria . E'· causa d.iffea·ente. 

O •SR. Oc·.rACILIO DE A"BYQUERQUE:<- Não devemos, corno ia dizend!o, per-
tut"bar os trabalh-os do Senatl,o corp. d!scu~s~es cscorada"s no 'boato da rYa,;, 
fimmçlfts na.s insimia.ç.õe;; tendcnc,iosas .. de uma · eel'ta irnp•:ensa que te:çn, IJOr· 

• · F• , . · r ·' ·. · · · · 
núsão . especial e unica; a ta,car, por todos· os modos, por· todos os .proce·ssos-

, . . . . ' .. ' . . . 
O$ nossos homens Ppblicc.s,_ il]c1usive S. Ex o.:, .o . Sr. Senador Iri:neu Macha- · 
dQ, que ~á de\'e ter a cx"periencia de. como .enchÉ' · e co!Ill() vasa a m<a·é da 
oopularidçüie,. Com istó; rçmito iuc..·.ariam o.s nossos ~reditos, ,tão profunda-
m~'lte abaiad.ôii por . essu~,--·retaliaóÕes desj:}ropositadàs ' e que podem d8.ir ao• 
mundo a ' i.mpr~ssão · d~· que estamos . ~endo. v'~i-ritlps por um verdadeiro so--

. pro de Joucui'a ._ (A1)0iadÔs "'· , ÍlfuÚ~ · ,bern;, ?~·u.Úo be:rn. } 
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SESS.:i\.0 DE 4 DE SEl'EMBRO 

O Sr. h•ineu Mael1ado: - iSr, :P·Pesi.dente, cumpro o grato dever de 
-resP'Or.der ao eminente Sr. O.ctBJCilio de Albuquerque, illustre Senãdor pelo 
Estado da ~:rahyoa. 

Não. desa]avt. rep•zar a ·assumptt>. nem dar-1he maior amplitude. Fui, 
·t;~n.tretanto, chamado por ~L. Ex. •. em douJ d:lscu.-so~. a. esta rel)lica que ê 

de necessidad., nubhca. e de cort~za. para com um . do's ma.í~ esti.maveis col-
lega.s, o emlner:te .Senador para:ny.bano, 

No seu discurso, pronunciado na sessã,o de 1' do corcent!;, S. E~. alludio 
á exposição feita pelo Sr. Honiero B!llpti~ta. com data de 24, mas entregue 
â Oommissão de Finanças do iSenà<'I:Ó, em 26 de· Dezemlbro, 'e publi-cada no 
.Jornal do Copuneroio de 27. 

A resposta de S. Ex. ., come :-. dtação do facto de existir E:Sllã. mensa-
gem, demonstram que eu não trouxe para a tribuna do Senado um simples 

·.JX.ato. desses que conduzem a dltfamação ao seio desta alta col'{llon ção; 
des~es que em largu vôo ~> em larga circulação tisnam a honra dos homens 
nuhlkos. Servi-me pois. de- um tact"' iã c-onst.a;nte de um documento 
f.UbiiCC. 

Em todo o correr deste debat., e desta a:nhlyse não me socvh·ei, Sr. Pre:· 
sidente, senão ae documentos afficia~s. ou jâ do dom~nió publico em virttidõ 

. dt: publicação na imprensa. 
Ma~> .S. Ex.. Sr. Pre.siden t~. -n 011 prestou um serviço grandE;:! qual o 1~ 

··a'ccentU!\4' que ·as operações da valorireção C.onsmnira-m, só na. ann6 d~ 192a, 
:.. ::omma de 13 milhões esterlinos . 

.i\.l!sim, nt> emprestimo realizado em Maio de 192l:, na 1mportancia d& 
nove rnilhÇes esterlinos, ioi consignado c> fim expres~ de sua ·ap.plicaçãc- ::.. 
valorização .do café. Com a emissfuo qa letra. do Thesouro, de quatrv milhões 

-de esterlinbs, ficãmos sabendo ,q'Ue, co~ ess~ especi~:: ·de ~mp-restimo suppl~
mentar, c emopreg"' de> recurst> extra,ordinario do emprestilrliÓ Paz:a as valo-
rizações attingio· á somma ·de libra:: U milhões. 

Lendo-se .;, ~iudlda. ex·posiçãc. verifica-se gueo a Sr . Hcmoco Baptista 
.. ac<::e!ltuou ••,gu& não quir.· o Go.yerpo apartar-se da ·'orientação ,:f.H,anceira 
contra as emissões. de papel-moeda, sem lastro ourc". 

Ahi o Ministre d.af Finança:o se esque::eu de duas 10op:sas· primeiro, dü 
com.J;l('omlss,; cott qu,. o FTeslde..,t~ da Re;JubllCa; na sua mensagem ina.ugu-

-x.al, annuncrava á' Repubhca que a SUb. politica .;, ã. sua a:dmin.fstração se-
riam feitas serr: einpreai:imos -nem emissões;. àhi . jâ o ISr. Mini~tro das Fi· 
nanças acçtmtuou "a·ua ·" Govocno recorrera á o~ientação financeira con· 

.. traria â.s emissões d!l par&~-moeda, para recorrer aos emprestimos", esque· 
-céndo-se de que, dura1~b~ a SUE. gel!tâ() financeira se realizou· uma emissão 
•de um milhio s duzenttl5o mil contos de rêi~ para -operações (le redesconto . 

IJe modo que e, adn'i!J:istracã-:: f a!' finança!; se fizeram com emissões e 
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~om emprestimoE. Jst& ê. exa:cuimente· <" <>P.PQ$t:> da.qu!j1( qu·e f&-li pr<:~met- -
• • tidD aD Jl,aiZ 

o S~·. Homero Baptista· escreveu nessa éxposição: 

"Attlenlta a· exiguida.de diO prazo· e o •risco de virem os = 
creoore:i li;qui·dar o~ seus creditos,_ "na mesma época, mediante li · 

venda de caf( warrantado, o que trarh consequencias funestas &. 
valocizaÇão; foi .o G9verne. focçaqo r,; umHcar todas essa>o opeor&ÇÕ6S . 
parciaes mediante o emprestimo de niOV'1 milhões de libras est~,rli-· 

nas contratado em 'Londres · com os agentes RoL~chHd an Sons, 
.Barii1g Brothers e Schroeder, que deu porestante coopm·ação á Bra:- -
zllian Warrant Company ·Limited." · 

Em um outro topico Çla sua exposição, o Sr. Homero, B:tptista d!z ''que 
applicou o saldo do producto ao resgate de operações parciaes de warran-
tagem e foi o Bapco do Brasil .autorizado a saca:r. o saldo do -credito r.a con-
ia da v&lorlzação·. O pagiJ.mento de todos, esses compromissos foi realiz~do · 
f.irectn.mente pelos nossos agentes finance.'ros. " 

Parece, pois, Sr, Presiclerrte, lendo-~e a exw>siçij.o elo Ministro t'a l<'a-
zenda, que todas as oper~ções de onde haviam resultado compromissos JJara 
~ Th~~ouro, no n1anejo da . valorização, haviam sido liquidá das e te'tos c..s 
pagameritos de todos os -compromissos; o -saldo respectivo ficou á disposi~ 

sição do Banco elo Bra.sll, autorizado a nacar sobr-e elle. 
IJogo sdlant.e 'ac.cres.centa o Ministro: 

I 
"A,' insuffici encia do emprestimo para o resgate de todas as letras 

da Companhia . Mechanica Importadora de S. _paul o, E"iistentes no .. 
~nco prov·enientes da comprá. de. café, o Governo autoriz~u o BanctJ·. 
do Brasil a resgatar inteiramente todos esses eompromi;;sos, correndo 
a de~peza á conta dos lucros que se apurarem na Ijquidação final d.'.l. 
operação, feita a venda de todos· os "stocks" de {!afé. 

Para esse fim foi que o Theeouro entregou ao Banco do Brasil · 
a letra de quatro milhões esterlinos. Infelizmente não possuo ele-
mimtos bastantes para dizer com exactidão em q~anto imp_ortaram 
as despeza.S realizadas até 14 <le Novembró ultimQ. E::tretanto, na 
Contabilidade do Thesouro, na cio Banco do .. Br,asil, na dos nossos " 
agentes financeiros em' Londres, dev:am existir escripturados todos 
esses pagamentos, o ·que! é f!lcir verificar." 

Envolvidos, ·pois, no m!esmo embrulha as palavras: "compromis;;os, des"" 
pezas e pagamentos", e accrescentado, na sua generalidade, na . sua in-
~erteza, na sua imprecisão, .Jogo após G topico· em qu~ diZia haver sido . 
Í~il1. a emissão de uma !letra ele quatro inilhões de libras esterlina f:. Pa- -
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Tecia !óra de duvida; d·eprehehdia"se da leitura d'flsà expos1çao ele tudos og 
·vagamentos dos compromissos tomados qc_e a letra de quatro milhões deVia 
tambem estar r;aga. "Para es.;oe fim emittiu o ThesoU:ro· ~e ehttegou JiD 
Banco uma letra· brasileira de- quatro milhões", diz o Ministr.o, accrescen-

.4:n.ndo que "deverão estar ."escripturados esses pagamentos, o que facilitará. 
a verificação H, ~i 

!rnrJreciso ·na sua linguagem, accrescenta o Ministro, : n~ sua exposi-
ção, já de si immfficiente ·para . esclarecer,_ que elle não 'poàía da\· nem 
daya os elementos bastantes para ~dl?J'r com ·exactidão em ·quanto im-

:vortaram as despezas ref\lizadas até 14 âe Novembro ultimo. 
Não sei em gue sentido. se emprega a palavra "despezas". Não sei se 

e!la- <: synonymó de compromissos.. Não sei: se elia abrange c.í;· jur<J:; e as 
.. amortizações do empr>estimo. Não sei se ella abrange as differença8 de to-

das ·as dhr~das r~sultantes para o Thesouro oit }J;lra .. o 1Banco das opera~ões 
-da valorização. O que sei, _ entretanto, é que, dep.ois da leitur:1. da ~xposi-
·ção do Sr. IIomero Baptista nada s'ei. -

E ao rpes:no tém.po q~e nos diz· que todas essas operações estão es-. 
cripturnclas no Ministerio da Faz.enda accresqenta que estão escd'p turadas, 

.tamhem na C3.!<a Rotschild. Ma., a conta da casa Rotschild não póde deixar .. . . . 
de !lei: differeJ;~te da conta do Thesottro <'Orno da cõnta do Banco do Brasil. · 
-~ a Commissão de. Fin;lnças do :s1enado c_gmo o. Brasil ~ão .conhece o .extra- -
cto o resumo nem o texto compl_eto de nenhuma das tres escriptas. 

Nessa mesmt-l , exposição, annuncia o ]\(Iinistro um lucro fabulo~o. di· 
..zenuo que havia, com as operações da yalorizaçãp, el!)vado de libra: e meia 
.o preço ela sacca de café e produzido a•1ultado lucro para o paiz, de cerca 
-de 900 mil contos. 

Ora, senhores, eu havia lido no ·rel'atm;'io. apresentaP.9 e!'ltP. anno pelo 
~ Sr. Americo Luz, o eminente Director do Banco de Credi_to R~al ·de Mi· 
nas Ger::tes, e ]]em a~sim no minuciostJ, ·no notavel e . l?atrio~ico trabalho 
<'lo Sr. Antonio Carlos "Bancos de Emissão no Br;;tsil" ,. recentemente publi-

-cado conclusões exactamente opposta ás do ·sr. ~prp.ero- Baptista, 
Asáim; o livro elo Sr. Antoni.o Carlos, á pagina 446, .,coh:signa o se-

-guinte: 

'191& 
1920 

"Particularizan-(!o , quanto ao cafiê, vérifica-.s·e. que,. ·a.pezar do 
esfor:ço pela valorização, o e:s:trangeiro tem pago 'inenos, sendo latos 
os preços em ··papel- mo.eda deprec1q.dÓ: 

ANTES DA VALORIZAÇÃO 

Quantidad-'1 Valor . em 
exportada :E. 1. ooa 

12.963 
11.525 

'712t. 607 
52.822 • 

Uma sac-
c a em :E 

5-12-0 
'4-11-8 

Umr. SUeca 
em 1$000 

94$620 
74;703 



1921 
1922 

'1021 

DEPOIS DA VALOR~ÇÀO 

12.359 
12.67f! 

34.624 
44.242 

2-16-1 
3- 9-10 

82$388 
118$690 

"Assim, nos dous annos· anteriol'es â valorização, a exportação 
foi de 24,"888. 000 de sa.ccás, produzindo :E 125 .429. ooe; nos dous 
annos de v'alorizaç~o. começada t·m 28 d'e Março de 1921, a expor-
tação foi ele· 25-.04l2o.OOO, p:roduzL:tdo :E 78.936.000, depeois da való-
rização, mais 154.000 saccas ~ menos ' 45.493.000 · f: quantia que ao 
cambio de 7 51164, médü·. dos dons annos da vaiorizaçãc, eq,livalE: a 
1. 431.10•1 :033$00Q. 

•.rendo sido de 435.8'10:000$ a ' cifferenÇa a maior nos dous annos 
de valorizaçãO na quantidade de _~eapel', resulta,. -da comparação desses 
valores, prejuízo de 995.291:033$, além de 154.000 saccas a maior 
1~0 per!odo da ~alorização. 

- Sobre situação ele prE:ços e cambio, assim como sobre as ccn-
sequencias, é valioso o testemunho seguinte,- provindo de um · ban-
queiro .esclarecido e experime.nta,do: 

(E' o commentario do balanço ela vii.lorizaçãp feito p'elo Sr. 
Amt?rico Luz) . 

. "Enganan1-se os que, ' .enleyadcs con1 os altos preço!: das tei·ras 
e· seus productos, das f~bricas e &eus artefactos, ·e de teclas 'tls cau-
sas uteis, julgam estar tudo valorizado. A re~lidade é outra. Antes . . 
ela; grande desvalorização da nossr.. moeda, a somma em dinh,eiro pela 
~ual se vendiam :;ts mercadoria~ era. menor, mas seu valor acqui-
sitivo para todos os effeitos era muito maior; o nosso 1'\J.il réis qué, 
:r::elo padrão ouro, ha tres anos val~à $620 réis, vab hoje ·~pertas · 

211 ·l'éis. Houve, portanto, supposta elevação de 'preços nos I)ller-
cados nacionaes e em moeda. bra:;.Ueira. 

As mer.c~dorias destinadas ,H'l.os 'mercados extrangeiros, que, têm 
o s~u meio circulante ao par ou proximo ao par, são, de facto ven- .. 
õ.idas por maior som ma ,em nüi réis; mas na realídad'::, por. preços 
:nferiores na moeda intE:rnaciom•l;· inclusive o café, a::;Jezar da es-
~assez da safra do anno findo ~ da valorização official. A alevação 
dos preços das mleo~cadorias no consumo interno; á custa do des-
f:redjto da nossa moe·cla, tem trazido &'randes males ao· llniz e a todas 
as classes sociaes, inclusive aos que se suppõem bem:ficiaclos por 
€sse •estado ele cousas, e va.i creando· uma s!tuação angu~tiqsa para 
os !unccional'ios publicas, dvis f' .militares, ·os empregados de di-
versas categorias 'e particularmente os operarios, que :oão a. quasi, 
totalidade da população e constituem as forças vi':'as d!e todas as 
organ.izaçÇies de tral)alho .e de todas as riquezas, 'sem esquece'r que· 
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c- descalabro do cambio exige di!. 'Federa ção e dos Estado~ som-
m~s fabulosas para o custeio da3 dividas no exterior e para o au-
gmento de venc~h1~ntos do!l funccionarios, desequilibra os orçamen" 
toR, que se f<>-eham ·com "deflcits•·; e obriga_ o e~ar.io publico cons-
tantemente a -pedir ao povo empobrecido p_ela carestia .da vidlt, no>os 
Impostos e aggravação dos existentes." 

g•, pois, e:xactamentle igual ao meu o quadro traç_<!-do pelos Srs. A.n.:. 
tonio Co.rlos e Ani~rico Luz. Se encontral·mos· de~nte dos olhos -a tnhella. 
à e I!re\:OS, as suas . mé"d.ias ,a?-tes do período das grandes emissões_ p;tra 1·e-
descontos e para valor:zações, teremós ~erificado que, além de diminuir 0• 

poder a cquisitivo ãa moeda, . certas utilidades, vão crescendo de prec;:os, des-
I'roporc!onadamente. O café,_ por exemplo, cotado a 4$, em ;1,914, ~ubiu a 
sacca a 30$, nos dias que correm. o que quter dizer que houve um augmento· 
de 750 °J 0 • O assu~ar eu já mostrei que s6 do anno p~ssado para este teve-
uma elevação de 104 oi~. , 

Ainda não posso trazer ao Senado - mas estou Jlazendo esse· estudo com-
pleto - elementos sobre a agg.ravação dos generos mais essenciaes á vida,. 
õos Rete generos que constituem. o maior consumo das grandes ma_;ssas ope· 
rarias, pelos quaes chegáremos á consequencia que eu tomei como resul-· 
tante até da estatistica. da nossa exportação, em quantidade de saccas de· 
café rla estatística dos pagamentos em lii)ra e do valor do c~é actualmente, 
resu~tante do. bala_r:~ç<i effectuado pelo DÇISso se,rviço de estatística, nÓ prh 
me!ro semestre deste anuo, em relação ao porto de Santos. 

Mas, senhores, exulta de I jubilo, com o fogo de . vista d!o} seue alga· 
rismos o Ministro d:t. Fazenda de então, e>squecido de uma cousa, isto é, que· 
c!le poderia concluir não que n6s g-an)1-3.mos 900 mil contos, mas até 20• 

. ou 30 milhões, se tivessen~o_s feito, abda · de um mod9 ~m~is in tE-nso, ao 
valorizaÇão, porque quanto. mais desvalorlzada a nossa. moeda, maior a. 

' somma de mil réis, e n6s teremos chegado â conclusão de que o 1õea1 em finan; 
ças en. proceder á moda russa. ou á moda austríaca, isto é, o de attingi!· âs al-
titmtes maximas da emissão, para 'ter maior quantidn.de em 'dinhelrn na-
çional, como se os preços, os valores, o. poder acqu!sltivo da moeda · não se-
s-qbordinassem a um conjuncto de leis -economicas, se nã.o tivessem a mais re· 

,;ativa de> todas as vidaR relativas. · } 

r Senhores, examinando os proprios algarismos dessa exposição do Sr. Ho-
mero ' Baptista, notamos o seguinte:· 

"Café expÇirtado, v:alor 
Por, sacca :E 4,-58. 

1921 (Janeiro. a Março) 
Por sacca :E 2;35. 

1921 (Abr:l a Dezembro) 

a . bordo: - 1920· 

················o;'••• 

Saccas · 

:L1.5Ú. 780 52 . 821.85& ' 

9.064.953 ' 2,6 .918. 928 

9.064.953 26 .918.928-



Por saqc:a ~- 2,9 6_. 
192~ (Abril _a Otttubro) 
. ' Por sacc~' ·.e 3,49. 
192~ (AbrH) -a 1922 (Outubro) 

:por sacca f 3,25. : · 

- 10:23 

••• ~ o • • o o • •• ••••• 

10.44:4. OJIO 36.502.000 

19.508.953 63.420.928 

Como, pois c~nSE:!!,Uiu .s. Ex. chegar á conclusã.Q de que o accrescimo 
-l;~s[~:ivo dt> li!Jra e meia se dava no valor de ~3.: sacca? 

Esse accrescimo de librà.- e meia a.quc allude S. Ex.- não ~;- exacto . 
. A cotação Inferior do c;fé· foi no pr!meiro semestre de 1~21 · e ciÚou~se 

ttrt L 2,35 sacca·. Está evidentement-e, errado o calculo, nii.o é _l':tact~j a af-

firmação elo Ministro. 

Organ1Jmda ·a valorização' d·o preço para o referido . anno, augmentou de 
E 11.61; duranté o illl'nÓ 'de 1922, l•até outúbro" a ' differença· para mais ci'-
frou-sé em i t;H; ·e, em todo o período 11;;. valorização; foi apenas de f i:l;-9'.'' 

Corr:giiÍdo pois o 'calculo para os 18 milhões de saccas, c.onsideradus 
por S. Ex. e ao _mesmo cambio, teríamos f: 16.200.000, .ou c:erca de, 530 
mil contos e rtiio f 27.000 .ooo·, ou cerca de 900 p1U contos, ccmo pretllnde 
t• S! Horner,; . 
. o. Demàis, ··como ··se viu pel~ exposição,- ·as despezas geraes 'e ::ls commissõe~ 

do-intermediaria, Inteiramente liv'res de quaesquer gastos; dilcos aÚ·despc,zasd6 
capital representam somma ayultadlssima em ' contronto ·com ·o!' u!C~'os que· 
a operação poderá deixar . · 

Em um i~leressante trabal!w putJ!ica.do no "Correio da Manhã" de 29 
de Dezembro do anno passa-do .e· da iavra ·de mi1 dos mais éórr;pete!ltes ~s·~
tadistas, braslltoiro notavel, imgenheiro uotavel, agri~ultor· notave!,' ministro 
not~v>el e ·admblistiador o autÕr desse trabalho que ~-e esconde~ 'sob a mo-
<i~s~i_3: d~ · ;;_1o-~y~~to m;,st:rou ~ àvidénciH, o erro ·em _que ._11~-~or,ou. o mlni.str~ 
e a inexactidão da& cone! usões tiradas po~· is . Ex. quanto aos a!garim.os que 

1 I - • ~ 

mencionou . · 

,D.e!'lSI! notave_l tr~balho, consta o seguin t~: 

''Comg ulli;~:n~ obse1:vação, devemos saUcD.tiu- que, no ·me1-qa.do. 
livre, o preço m~dio do cal~. por sacc;:a em 1920 attingj.u a f: .4,58, 
contrà p. 1:na;ximo de f 3,49 da. ,valoriza~ãQ ·-actu~l. .c.o.~o : ·~xp-~iP~F. 

- ~~nne!ha,nte desastr~ ?" . 

.Por - outr~- lado como em cons~uenc i.;~, d~- valorizaçjio, o Cl!-_mbio. ,foi . ~~_G-~ 
cesslvament!e cahindo. 

Vejamos q-uaes as conseq.uen~ias dess'a quéda do ~ambio e red:wçiÚl' dp 
Preço para o planta dor, que ;recebe " em' papei_:m~eda e· cujo~ ~n~fÚ)l~s··-~~
e~vairam p-~ra ·a_ ·r{açã.o inte'ra, qu~ ~e V!u esmag~da p~la tremeiJ.d~ · ~rise 
€Conomica e financeira, com '·a dimiimição do .poder acq.ulsitlvo da m:~edã. 

• • I ~ -.. t ·- " ;: •• ~ 

-. 



.· 

com a âi:minuição ·das. fontes àe receita, ·corri a diminú' \iâci do trabalho e 
:com· uma · s~rie· cih1!hJita de consequ'encias· desastro9a$ ·e ·;{:alamitosas M toda 
essa 'errada pólitica ·de valorização. ·• 

Conta eÚe~ -por fim, o que occorr.eu· com os' sécretar:os ·do .. Congrtosso .ae 
Genova, qu3ndo foram liquidar, nos hobeis as conta·s ·depois· .âe encerrados 
os trabalhos. O da Austria apresen~ou-s" acompanhado de alguns vehiculoJ 
conduzindo e'l'\órrríes caixões contendo o l•ll~e~o . de '•cor~s necessaria:s· no pa-
gamento de suas despezas : o· ·da Allemi,l·nh:a tambem entre gol:! varios ·.fardos. 
contendo bilhetes de baneo&. ·Finalmente, chlegou o da Russill:. que causou 
escil.n.da1o •pela pequenez • do ernb:t"Ulho ·fll:lé aPiresentou;.·dizend() "aqui fica a 
pedra ;ythograph'ca p:n-a inapressão de ru.blos; imptima qua!ltas. qui2er e 
julgar necessarlo :ao pagamento" . (Riso. } 

Ahl está;.· meus senhores, •o ·que• ê eE":;;a po1ttfca .. que procura ver na 
valor ft{:ticio, · l!iex:acto~ · o: lucro dessa o~.rac;ã.o, ·quando o certo é. que P)le nii.o 
dev.e:ser examinado em todo o: seu conju!:üo, ·~rri . t~s as suas consequencias 
poi.o;. devemos attender antes de tudo q.~· nossa moeda ficou granãE.>mente 
.d.csvalor~zada err. cpnsequencia do.' quêda do' çambio. 

A.nllil~=ei ·ta.mbêon1,· :ao m.eu tro.balho .. essa ca:.r.ta.. assim <iorno, a p ropri« 
mtmse.gem do S·r ,, .Hom.er.o . >;<" 

Ditas ·estas pada.vros, Sr. Presidente. para ultimar as :r;n.ill!b.a.s consid.tra· 
·çães Sobre a. emissão <la letra do TheSOUll"G _de f . 4.000.000 a. que allude o 
Sr . Homero Ba:ptlSta, direi ao Sena.C.o· q.u.e, para reaUza:r esse pa.gamen to. 9 
·Governo <!lo 'Brasil teve de .pwrceHa.l·-a e. só na. rerça~ da >oemana pa.ssadn 
poude paga:r à, . ultima :prestação, isto porque o credor teve a bon~ de con· 
oordar IN) . ·paga.men to· .da d-ivida :J)Or partes. 

Não deixaTei, Sr. P ·resid.ent.e . .de continuar. a . insist;lr oontra a .poiLÜea Jlt 
~a.lOl•izaçàJo e. que ohegamas, e a 'toc'IRs 313 suas multia:JI.as a.ppl!uações: valo· 
nlzação do oofê, \•a.lorização -do a.ssueaa-. valorizaçã.o.,do. ·sÓ10 .. é, provaVelmente. 
~or.~Z~~,gâ:o do .feN'O', pois t:aml,>em· se fallla em uma nova inicia.tlva. Guvindo· 
qe que se p.rojeata' 1lil1Ja emissãO ·oo qui..n.h.entos mil oontos ·para: a. orga1úzn-
ção -da· ~hodrustlrie. sidenrrgi·ca. < • 

·Não Sei sú ein mã:o de um: particular. não ·sei ···sf! nacion.rulizado ou Óffl· 
cializado; não sei como; sei Q.u.e ''foi pa.trioti<la a resistenciá. para :a.rrebatad' 
essa a..'-ma treme~ âS mã.os Cios 'americanos. Mas,' 1_1ão deixarei de fazer aqoí 
um appello ao Governo' BTasilel-ro·, aos ·homens de ·Eetat:to que f6T'a.ID cbama-
<k>s· a darem ag: .. suas .juz.es á solução desse ]>roblema. para o perigo possi vel de 
pretend&em os ai:iem.ães · gua.rdax ·para si essa ·nova riq neza, easa noVa. anrut. 

Por aqui, andou um filho de Hugo Stlnnes, o grande i:ndn.str!a.l, a grande 
' ca:beça que hoje lli·rige a póli·tlca. indu.st:rial <la Allemanha: 

T~1a· elle vindo com e. cogitação ee vincular os destinos da. nossa in· 
·dustria aos intere.sses do oopd:ta! e da poJ.ltica 3.llemães ? 

·no mesmo modo que assigbalei oosta. tribuna a conducta. ·pa.triotka do 
·P.residente de Minas, de quem, toda a · gente sabe, estoo separado wté eni .re· 

· I3.dões péSaoaJes, mas a quem :iião neg{) ju:;uça pel<IS serviçós ·q.ue V!Ul ou fô!' 



, prestando ao:pejz. ·e• Sr!'Raul Soü<r.es·. Foi ·e<He··quem, tenaz, .e const.a.ntêffi.eilte, . 
iJJjpOZ dilfficuid:a!!Jeis- aQ eo'nsé:ntimentó de ·Min>Ra po.m jque· ·se. toitmrsre .. effOOti'(ro. 

' 0 cont:racto da Sidel'urg"ia ·que"ii· CongresSo autol'i2âloa, que ·: o "'l'rill<iililoo.l . de · 
· contas ünpugiié:i:a:,. n~;as !J'Ue' o GOver.no pas:sa.do qÜizera pôr- em .. exeDU~ã:o. :t.i" 
, bett-ou o· Sr, ,Jta·)'l'l'·SDaill9if:cr -Brasil doesse-. perigo. · Que l!:t •. Ex . .J)eii:Sisfu G\g<ol'il.· 

nerta resitstenoJa, â.s' operMões ·OO 'Valor!zaÇoo· e· ae ,puder, rros ' ·llfbert!ar das 
' gnrras elo· 'abutre. -ail~ernãà. ·:no'va sé'rvi:ço tel'á: · ·rm~sta;do li ' :nossa · }Hl$Í:".ia.. 

·•Sei a;preciar. ai :·:c·O!I'J1àtl!cta- -dlós· • rrw;us· oonO®ida.dãOS', ' am.igos •· .. pe.Jltl:cos .-. Q!lll; 

, a.dvei·s<~.rios. · ami.gos ou 'i-n.imig>oe: ·pessOaíes, · ffi!m ôdros. ét seirJI, ·:rti-a! ·c011'r·' a: • $r:é~· , , 
, nidadP <!bm ·• qiue· ·~ meu .patrioHs·mo' me ·aoopsel:ha a j'U~ga'r das homenl!r p'll-

blicos. pel·o balanço• de seus aetos, pelo saldo de S'eus ·sernças, ·'Pot!litle,' erros 
' e crim~s todos praticamm, e- o j.u~gamente ··não ê sinão 'a' verifie~J;Ção d:Ó q,ue , 
, ·mai~ em ·b,en'elfido ou· rnaled!icio- â nQSS3; o.ctivtdade ten:ím;· causado.' ao pa.tz. 
tJá.mil;is imputei, jámrus -ti-ve a .inten:ção· .. ll'e · impUM!l" àetes: de' <'klsbonestirlW'le 

\m de dep'I'!Lv~· peg.,roar â ·.~!i.cY · àé"t!;)llos· os homens . pubf.ie'os. .Combato: · 
erros. comba-to aibu.sos, co:mlb:Úo a.dmini-s~s;· ·rião -·ataeo a holmill dos· ci-da.-
•lii'os. nem a Çligrúd:adíe: dos adtn'inistmd:Oi-es·.-

A .poli>tlca ·iJe-·des'VIDlor!mçful Co: .nosiia: -moeda, EL'' •pretexta· ~ valori>Zar- • o 
ooté que tambem se üesvaloriza, - ain.d.a hontem mostrei aqui ·aa· meu ew~
nenle (•ol~ga. d~· oaooade; ,,_,;._, ·~l!iegoo<.a pr001:J,zl.1·· ·no ~po:-~ri'o ·~cr.• -de NaVa 
YQrlt n quêim.: do vrooll" •de< no8Sa: m~da,' e. ·•pdln>tr.o dtl ficar ·.enm. ':tbe:lxo ôa ·~ 
j)l•oprio Cht~·. .. "'' :, 

· :ne·' n~o-do- qfi:e, fuJíl~'ee:NoLt!l'l'r;í· ·o;s· cafu.Ções ·dru!dliHlellms· dit .&tge~1ti!I!à. doa ·ooa· ·· 
t'!llÍfi.1•a. (:_A, dó Chi:le e· da\ d:O liJpug~ay1 <Oonrt'<orm.e .se ·V'e'l'tf-lica ~ Í:mhllfeaçã;o. eliO 
t·Tiie· New Yoi-t·"'l't1rtii'l8, <fct Ma '29· de Jt-ullro deste a.Mu); ~cã:o• 'C.;& !)a.mbi-o··e];t+ 
't1:á:ngeij:,ó· - •S:tiJ. -~eri'CR '"--'-' se· Ye·l'lifica ciue o ·.B'msii ~S't:ã ''btitha.D.ô<'>' clJi!:n.' a 

MM se· .ha· ·alguma oou€a: .a .f~iill:lB 'neS-te. t'l,'iOrneil ta-, 'Sr • .., P.tteSidente, jé: , r 
,"q~:., ~iit>·'' 4 st1 ,·ti, frittli'esse dcis· ho'i'l'l'el':~: -~Uco.s .([UC' .. rias·, a:ctos. IYe<sua. a!pmi7 ·• 
:iifstril.<;ãJo ·nlW··; 'hll!ja "p6n:t.Ds .. dle ·,t~ega.Ção;: .mas .'o. 1~roprt~ .~~ ;para.· q~ r. .... ' . • . . . . . . '· 
IIJdos conht'}çam Cóm- éxactldão ·a· texto do.s oontrroetoS: .e. e'fl'liPl'lestbnOEi: -~ebi;tt-
.lró.~ na a.dniirust-~ã.o pe,.s~, eu ~.ao in'éu :e~nt.ó· eQI~ega,,~ boJ'iidadle 
de u·aze!-OS' ' J)8illa"O'. BenaóO: e ·pubÜeÍlf~oo - ·in:~e~m(lrut{r ~ ó qu.e· n:ã() ~~1:1 
hm>ta.s~emoo: a. a:~~'iM-' a. :v~ái:tágém -o ir, dies:V:am.~ : àlas 'o~®:çfíes· pe~Q, fl·~m~ 
·pies a>liJectp dtr . se.a' ·.:tY90; ,~ seu . Pll~~;. do , sel!l: ;tU:to-: ' ' ;. , . · 

·.Quandp~ .eu< dligta q.ue · ~ut~~ Vlll'Uls ha,; nas . eO:n!tra,;ctos: dtl'!'fill.qõew de' d~·- , 
·troso ef!::ei:ti:J oi~( ooQJCil~leo e J:ÍJi;i,ÍJí'l·e.i:J.!O, ;· ~aJ OS ;patzes' ·t!itl'é ·'Qs' :~.ea11zam., EiQ 
ttuevla dizer, Çonu<O- ·qi!OOro· ~g:t:>!(a,-rofffi·Í:W?-r,. q.u,:e -as· ,ga.t'autias og: :ll)t!ns, 3:$' coti'Sli-B 

ifàifus el'n .'h'YI)6>ttfu:éoo,' ·efti.· P~l1<h'o-;r QQS'· ein:P•i'e~t:;i.m,~, lal!U1>i;a•S'. veies• abi;t>1a$_· ~.o., 
!uii:damen-te ~)· ·el;e<!tlto· ô.~ ;ipá,i:zés · clle .mQ>do. a iml)ed~1---os• :de y.o,l<t.l!;r a,.o1 mesmo 
.ilmchet c[ue: antel'-i'm'hwnte , e:m:porre~t,on' ..... J!'od,a a · q.ues.tão· Sé ~uz, · .q'liâiJ.d:a 
'exil!mili~ um ~ntract.e·· ·de ·e.Ir~~prestinlôs, eín. :\l'eriftpar· a es!l~j;leia çless!il con-
tra.cto, nae l!lt~Jas:. garantias da>d,a;s ~ ertid61", · 

Vejamos: um indice in.teressa.nte: a situaçá;(') a:t•g:~ntina: ao. l~'(!) da: -bra-. 



, ~ r. ~ , Y\ : 

"$ :;.-, ... :..,;.ti·.t .;r•:~:_.·: i."' 1:'-.: =-:' .. fd•·; '' . . f.~r;:t.!.f ~·:"i: .- :~t · • t~'l .· 

sileira. Os proprlos ·boletins conune~laes qu~ -~ ~~g<t.p:t ~lj.s mão_s, ~ .ond 
examinei o ·caso do · assuca.r,-·-m~- ann'lli!ciam a d(t~rta: ::d~ -)Im': .empre.s~ini.o .. 'fei 
8. Republloo Ai1gentina., de --600 mil-hões de_ <loll~, i:~_- ,t,YP~:; ~ ' 92,. ,,.J:y;1>' - · 
6 ~~ ~- ~orti~ç~ 'ile ,i .. ~- .a:o _.a~9·'- 9u:a,p~o ·.v.~~ 'l:J;In .: Pial~ r:~ ~ ue111-onit 
t;ração -de rored!ito com o proprio juro, · cOm o .p.roprio oontricto ce a.mor.tiza; 
çâo, ~ verific,a.mos qu~ ·es e~_pt:,e~\:imós ·b.rasllei!-"os são _-f_eitQs, ·11- p:r~ . de .ao 
i'(}t;jF~~· : ~~- _j~i) ~}-~-~J~ _ ~. ;~ , 8,;;~~;' ~-~ ,~i,P():_ s~~~ -~~p9r 'a: :1!2; nãp w; 
demos .C.ei:Xm· de ·ieõor:-dar,q.ue os pa,i~_- que ._,dã_o em :.g~;wtia. as rendas dlll 
âl-ran·d~~~; ·~--'d.o~·' idip-~t~ ~ ~~~~~. -a,reeet_ta-·da.s sÜas es1;r,a4as· :.ie ferr.o 
só ' não ·têni ~ bandeira estxang~ a- tremu~ no ·tope_<@ ~~~ ~ su · 
i;epartibõ~ !í~es e -fias süa.s' fel'royÍ&ri~ ~o~ Üm a.cto de ~be~na clernen· 
zporq_ue temos cumprido com ll.S ' obrigações , -··: i ' ' ··· -. - ' · -

: _- § :~N. 'P.A.ui;o .'i>~ ;~T'í~: 1,,~·;);<'~~ - ~ni:.Q, 1~ apoi~?i, nM ,s~· ~ã Isso 
pol'q\ul temos cU:mpril!o com -·as obr:lçaões. - - ----- 'I' - • 

' O -8R. IRINEu-·MAcHADO: _: :M:~ estou saiién~d'O- a -fal<ta. de conf.ianç~~: n 
Pãiz, (l;m_~dó ':'se 1-iW- exigem ~lias d~~ - rui.~~;. · -- ·:, : 

a· SR. PAuLo DE · FRo~TIN: ~'São- gar~ntiM .. qu'e ·i;ão deviam ter sido tl~da.!. 

ga~~~~l~:- · 1~ '-'~:-~.li~:- c... ;y~-:·:~~o· :~~,;·~ ·. fo;~ ~-~~ flU: noo eHs~s 

' E~u- ii~rdi.ndo Õ. ~o- possi~1. ·~ hy-potÍie.Sé ·-de um ·oo# cl;l-egar a, ceie: 
orar emprestimos a c~ p~azo, c&m ain~~ti~J,o · d~nh-~ de' 2o e:30 annos e a 
jitr~ elev'i.dos de 7' e'8 %- ~-,t~pos báixoii de. 90' e"~e~-oa po/~fu, aincta: po•· 
ciína -~ e. triSte -co~-ddç.ã~ - d~ ~ ver ; ob~ig~ - ~ em:p.resta~ ~ renda-s da.~ 

• "' . ' t • ~ " ' ,: ' I. :.,... ' ' '• • . I,. .' ,' 

rulra-nC:-égàs;· o.s dos 1m'))Ostos de consumo ou dos caminhos de . f:en-(), e _esto~ 

a.pplicá.iido ~ -fa'ctó ~ n~~ .palz; se, p"d~ssé ci;.x-s~ entre nÓs. · Si isso se 
dl:sst<. se aeaso, se de~, _se~a Jlar&. ~~~~ _outros · moti'I(O"de , lucto; ' e essas ban· 
dei-ras poder~am tremular festi-vas ·nas farras otficiaes · en~e o ;o1angor daa 
hi>sósas ·farifaofra;s; IljaS!'-tésta.i; dà·'ê~iit;;ri~i~.: "'- _,, ' · .. · · · - · - · 
'':1 seriho~~; : ~ 1i"iste ba.ianç~ -~a·:;:;~~~ - sÚ~ão é' ~te:: -vimos tomando·.de 

-. ~ . ........ "' ·-.:• .':': · ~ ·:··' !ir -~ -~~. ,. '·. ·.. ·: · _ r ,_ · 
e~p~!e~timo~ em }8.~-~!, ~- u_~~~ ye._z_es. ~rca d!l? ,~o ,milhi!es de )tQ~; em 1889· 
mais ce 'i't miihões; '·em 18!}5-. ce~ -d~ 6 milhões·; em-1<!~98- "funwng", quMÍ 
-11' milhÕes ; ·eml9Õl--, ·;,:if~scÍ~foi:;,, _i-s ~thõ~~ : ~. '&1~ ~1 libra:s; em. 1g(}_3 :obras 

. l . . . .! • . • •' •• ~ :.'. - • _;. • ~ ••• .. • - • • ~. - • • • • • • 

do ·pox;to", ~?-e 8 --lJI:Il-hiJ.éll; eFi · ;J_90~; : 4 .~Wh~. de Ubras e; lOO ,~Uhões de 
fi-ari.cos, estes pUâ- a ;É~ ~- Fel'ro :rt:a~u~: a co~; em 1909, 40 mi· 
thlies ~ francos ~- ;_s ~bras d'6 -~t.Q cÍe- R~cife ;·: ~li!- 1910,. 10 -mUhões -de 

• . .• :. 'l. )"_ • • . - ~- . . . • • • . ... 

l-ibras e 'lO() -iiúfhões :,de-fianeos; estes para -a -Estrada- de -Ferro ·de--·Goy .. z, em 
19ll, 4 milhões .e - 5M - mil HO!ra.s, e mais -6o- -.ml}hões··de f-rancos_ pa.rn,..a Via.çi,o 
BâJlia.na~ e ainda- 2 ''n;Jihõe5·'~ : 4oo ·mil Úb~ p~~ ~ -~rai:a; ~- .- Ferro, dll 
~; O• 't.ieyd ;Brasi~elro; em t90S ·e 1~Í0 consiJ.ri:rlllo' 2, ~ihÕes ~' 100 mif- ~; 
bras. tiíinad;s· ~ e~~~tim~; em-:19i3;;: torna=os à. .-iomar-ein,p~tlmos.l;! 
milhões de -Ilbra.s; e~ 1914;' nova~~te. "tundÍ~g;( ,• -14"-milhões; ~- 'soo e~ 
mil i!bt~;· -e~- i916, ~Í~-·25 :m_u:J:iÕes &,; : tran~~;·:=~ati ~ - Est;a,~-,d~ ,Ferr~'lfjl 
Goyaz; em i!iii:Í: 5o· ~nhÕ~~ de dóÚ~~;. _ em · t~Ú-\ ;25 miLhões ·d'e' dollal's . ~~ > 

·E a.Ssiín por deante . Não .tem · fim. 



' .. ... ~--.\ .. t 
. para li<J.uiÇ!ar -t~s es.'<a.S res!>o!1sabi1ida.~ - de emp-res·tim();! fetoora.es, te-
~lUIJOB n~~sid~ ·. d~:. seguintes . e , J.m~ressJÓnfi:Il'te'S Q'll<l n tia!!; 

:: ' ' . .• . ' i,j..C ~ --~·. ~ 

'<:I,. 'f,: • ~ • 

~I I . . ~~~ 

l07.3M:OOO$O'oo::· .. .. .. . . . ..... :· . 

~92r~i~:=:~\~-~~;;~!~~~~~~f~~~.:P,~~~~f:~::·di.Jiiia ~~;:ti~~~~ ,.~~~~~.~~ 
Ne&t.as óond.ições, .· ternos: dWir:iei '' ci?l;ie;ip;à, fi.-bríiJ/~st;;iii!iifiS:·io2 .'#2 _;33:4:::.!!b~Ôõ~ 

Ns. 332 .2-49'~5oo.'oo -' "·r· ao.i!a~s· "'·h.'iM.' ~a~3.34 ; :"''-~:ji;;i~ '''·\~t~ci t-wn:d-ada 
1.õã1.742:1300$; .. e divida fluc.tuante , !:iíft5 : ·71·.i- : 2~§$331·: • -:~~b .. r.-v ... ,..~. - . : ... !·~--~· .· 
. . . - ·-- ~:. ·'· • . ·: .: ,.:: .. jl_;~ : .•. -- . ~:..:~ . ........ ~:. -·- ; ,...;, ·,/ . "..: ... .:.~~~~H -~ 
· :.A.'jsso dev;emos acol-e~centar. .. o {!Onj unto de. operaçõe, de e-mp-restlrrios e:!-

. , ·.:~: ":·:._',;:.: _, .... •i .';, ~~ -~.:- -.;-•,c;~: ;;:• ".~!.' ,. · . . _: '.::· . •.} ·. •·.· '. '"' ... 
tailuaes, a começe:r .pelo ,d.Q Amazona~,. que .. deve, a~ que &e,i , rn~ls .de 100 rrul 
contos, e a cujo ,.f~sp-~itc/o~ Sts.' 'iiii~r!>t;:~ ;·&; Justl~' e. -d~ "tix'teÍ·l~~ CQ~n;_uni- ' 
~ram ~Ó. e~tri~iiéih> -' 'q;;t,'·~·- if'a.~e fui1·~-~~d1çõe-s firu;_;;~~fr~' ' e\c:n;p_?_~t'0'\:.P~ · 
Y!l!i _(j<J .. 1J;stado do . .Ama;wnas, o 'Go:verno: da. Uni:ão. desa.conselha.v.á · ~l,lal _quer 

. -,· ·. -· . ,· -· ~ ·=-· ~· · · z.;:.· ·, :· . . :..:~ .~.:;::.::_ ' . . / . . 7._.· .:.- . ·-' .J : .. :, " ;:~.:·J·~· I 

emJn-:estij'lf.o e~i:ange.i:tq . ;pe;ra o g<>verno ~'l.quelle Estado , . . _ ,. 
' o Sr . .Miliistro d6.i:iie~í~r'~;g.~~;·~:~~~ {~~~s '"~s ~;Jtivos:. ·a ~~f~1~ 
m~ntcar ·ás h<:ik~. embã.íx~dâ:s: e Í'é.gâ:6õeis·: no ,estràng_eiro · e t'íix.to. d.~s~ 'prb~ 
hlblção, dess~{·vé~o~ do · Gov~níé ·':F~~lera( col:i"sid~rand.o - d.~ se~' ii~~e~: r:i~sâu·i~A-· 
~r ~e!lw~hàú-~e :·&n'thti-va; 'i0~~diJ;'~~{~ra~; ... ~~~o-~-~~ '~ ~rr:~~~~-;~,~êX .'' ::·· 

"o"· &c;ve:rh.o'- Fêd;ral ; d~:' Brà~il 'terd tido ' n~tl~a-. de que o Esiá:aÇ 
1i>. A~ióri.as §rdj~k ~'"-~i~\í~o '·d.é ú~ ~o;;;;,-:;;~pr~~timo .e.xt~;~~--
Qua-esq•uer qu~ · 'seJani as 1:i)ii{i1fi~' qu~ o .:;]:j]~d~d~· Estadô ':6r efei{dâ: 

~~te~~~r:~;~:~e. :~~~~~~:;~ ~~#~~-;~~:.~~jeif.~~;;~;~_~: 
rica:.ruui c(ire o .. Bre&!' desacon~lha. de .. inodo _. P'o.!!í!tivo .o. ·planejado. em-
P~~s,~o - e ~.ã.b ~~~'~P~~~ii. . ~ê 'Iri~~~ira. ., ti~ruirl;là pel? · ~~:e .-~- d~- 'tut~ro, 
vier a: s'u-Cceder a'o.s torilad~res ·ou "subsodptores, A· actual sitruição· 

• ' - •h", ..... . • • :·-,_.- .. ' • . .,. : • •• :·.-_ .--... ~ .... • ''': • • ': l.f ,. . ;..:"'. -~· . .·.':. -, ; .:.--o 
f h'Jan(}liiJi:'a é adiriil.-nRsiwôva do· · Ari"J.G.ZOri.as ·evidenÚ~J1mn.te · nã:o P~l'c 

'. njin~~'~:.:~~~e ~s~k ~ ~d~~Çio'í~hirah~: : ;,;~Y:i~; - f-~~~~>;· .. 
... t. ·. ' ti(' i ... ·.. . • •'' . . ~-- . . -· -~·. _,. j •• ;. ' . : .• ' . ; (,. '' ' .-·. . . .I v " .:... ·- • 

··Qulllnt:'O····o · Gov.e:ri:i.Q <b""edei'ál 'va;e ao es•tra.rigeh·o d:iz.er que.· de modo 
'n~rihuni. -, ~~si).ond~iiÀ ·iiéiõ·' qi;e'''d{ E~:tur~ Vi~r a · sticcede·r - ~~ \;:.mru:i.o~-"·d_'e 
emp~stimos · de ilin E~ta.d~; v!-êtencÚdo ~los se.ti:s · ~~êl~u~e, ; · qlla.Tid:~. "o 
coverno dÓ :D'futricl'o Federàfi~'ciú~i,ta .rho~atoria; q~amÍu 'Esta"do~::·é~"d 9 ~Ã~ 

:;:::;~:~~~~Z .. ·~e, ::~J oi~tttm~:~~~: ·~:::n:\~:~~; __ 
! : 

:. 



quando. &té. hoje. ~P'l'a ,.nã.<t . ~>e .:fOu .. ~guijJ. .~ya'rl.tl!.1.{, a:.s est:.a,ti.stiaas . ~os em 
prestimos· esta4U"J.~. e,,:nwllli.cipa.es, .. liJ.ill,g<Ue~ .PI)de. ~-·:Jl):!e''it reSJl<>tl~. 

·bilidade q~e t'abe $Obpe a Ca.~ de um c.idad!Lo ;e&ja e.:penas o;l.e· 2504,,· pol'qu 

além dos IJQlU)JrornJsscs fedem.es; ha os enC61l'gos . ~a.duaes e municit>aes 
ouja tota.lido.de ninguem ÓO.nheoe. ". 

, I:'~lotlco ·.,~ria o 9PY~~~o -.q,a. Retlll.lblica .q~ ~nta;sse· imp.rini.iT .eJn ;Wt 

volume1 sem commentari-oa, os sdmpl~ dlocumentoa de todQB os ;n.oSllos e111 
presUmw; neleb.rad.os n~ \E.epli:Qli<Ja. ......,. ·os tedel'aei!, e&ta.d~s e .munidpaes 

${,'! além' .dis.sO. ~na;r:ni~s que chegamAS-. a dQ\(»'.<>ea:_; si-tuação ·de. Qu 
.·~:,: emprezas pa.r.ti'1Ular6fl que se enca.rmglMll até :peioa seus ·director€~, pelo 
seus .f-ina.ndstas, ~ buseex <linheiro no estrangeiro e obter .. -cm;n.p.ensa~õee. 
Bra:H:ll. não estranharemos a exlstenei.a. de c<mtra.ctoe, como.· o~ Telephoniea 
.oitdê houve gem duvidá alguma, ·compensaçõee dlada.s a..os .serviÇos ·prestai! 
por. a-quella oompa,nhla. na obtençá() dos em.p:restimos·. éx:ternoa n.os l<.:stad -flnidGI!I •. 

Pobre e desventlirâda- Capital da Repu.blioa, ·sobre·· q-uem·· rec.a;h€ esse ma 
l@iiçio, além de se yer .!1-rmba;ta.r a ~Iicação do .ma.~ u.til, para ill.jio- ·dizer. ( 
uni.co .util dos emprestimos que o g.ovei"no pa.s.aa;e.o havia eelebl"dlllo ! . , 
(Pawsa .. ) 

Sl·. Bre.si·õente, como V. Ex. acaba. .de ·me ·fu.zer sig·naJ. de se ·acha.r fin · 
f\. l).ora. d:o· e:x!])ediente, em ta1 .. caso pedh•ia Q;~' V: Ex. lill,e"cone:edesse inseri 
'Peão 'páQ-a o ex~edien.te da 'sessã.o. l!e àma:!Íhã .. ifim 'he j_)roEleg'uir . nas eonside 
l>nÇôes que ven&.o . .faml1;do. 
< O Sn .. PRESIDENTE: Y: Ex. fioo'l'á J..nscriptQ, 

Tabella, c~irta e a1•qgo· a <}Ue se t-efei'Íu o Sr. Irineu l'lat;ballo 

1.'1•-e- New York Times - Sundo.y~Jlljy :!D, 1Íl23 = Foreign :J!Í:l!'ahang-e 
Huuu. Atnerioa :, 

· Argenti1ú~ - Par 4.2 .4~ .celllts 
per A(.i~ntine PaP~· oollar: 

Dem:.ncl ~ • o • ' " ... , .............. 

t:Able~ ' ··········-······· ... 
Bra8il - Par '32.45 cents, 

' 
per ~per mil rêis: 

De.ma-nn ............. ,. 
Cab1es ...................... 

{-?JJM; - F a!· {t(i.ij c~n~ ·1*1" 
pa~r peso: . 

Dem:t.Jt-fC o .. o ... o- .... :· .... -:;: 

C"-dbles- ·. .. -............... ~. "- ...... 

33 .. 75 ., . '3.<3. 91! 34.3!1 " 36.7' 
38 .. ~· .. 34 .. 00 34.41J 36.7' 

10.3fJ 10.3& 10.40 1<3.11 
1(;.33 11)._35 10.45 13:1 

12.30 1'2 : 35 12.45 lU 
12.--40 12.-lO 12.50 ll. . 



Urupuav .. ,....,.,., Par .$;1.-.0342 per 
golú. :peso: 

iD29 .-

-rm:mo.nd . · . . . . . _ : . . ·~ .... ..... Ft _ • ':lf 7·6·.4!~ 

7trv&~·.''" Cnhles . ..... !}' . .. .. J ~ ~: .. ,·,. o. 

"" VAl:,iJRIZAQÃO Do" "GAFI!l' 
,_~; 

·, I .~ .;. jt. ·~t . ·:-~ 

7jj.9.S ' ! '70.3(1 . 
82:01 

' "A e:lQ)osiÇão do Sr. lhlmero Baptista.; a ·-~-peito- ·do- ~;· ·não· saUsfa.z 
. pelo. obSooil•cilaide em que . se Em volve e q·ue só .;póde ser voluntku-ia · •dean.te 
·õe -sua pil•acllamada competencia. São evld!ent~ <i&· artificilJre. de ar~rt.tação 
de -i'!Ue "S. Ex .. ·faz uso,· pama - depo~s avocar suoaesso ·qUe,adnda.o depelllde do 

•r.rabaJ·ho al'heio. Aliãs aconteceu sempre assim .na -gestão -do 1WClOI11W.oda.ti~ · 
·elo -rninis.tro. ·HaJa vista:; os ·casos da :zona:. fi<a;nca, da reforma das. ta·I"i:tf!B,'' da • 
~~1m·izaçãe do me!o cir.culante e outros, ~- qlla'es S. Ex. , ·avemas se -preoc-·. 
{mpou ,-.om os l)roject<~fi e goztiu· so toguetorios das "varias" do .Jornal do 
C'OTMrW11'Gio; deixando ·aos· seus successores o es:l'or1;o das " realiza~es:. 

· T-ratando do café. dis.«e ,o Dt.·. Homero que _!'nã;o q~iz o:_ Governo .a,par--
tar-se óa. orlenta~ãJO ·tinanceira ·ce~tr=:ia ás .emissões dt: pa1Jel-moeda". E' 
boa! E os 500 mil contos ela. Carteira d.e· Redescó:i:J:to? E. o caso do "por aqUi 
;-,ãJo pa-s!!ou" .• ; · Da rn:e,sma força· é esta outrn. já IIJa. :parte ~-in<ai di :exposiÇiãlo: 1 

'"Ha. ainda a accresceptar que, se -o resta.rJ.te .do .. st!>ck ~xist!ilnte for coHocaldo · 
como ê ,de esperar,_ .habil e · prtli!~:rrteme~t~. _.todo .: o PJ1:$S,i'V'o .se.râ. , eliminado 
~ por -certo have·'rn: sobras ,fart-amente c~:m.pensa,~ra,s " . -E~ .. :sem.pre,,"i-sso, os • 
outros ·G{Ue !'Mlizem. : . 

Ent'!'etanto. poupemos os commentarios· d'e 'ordem génsrk"a e ·varn.os aos 
-.Jg'-arl-smos. D:z S. Ex: que, J:lo periodo de maJrço de 1921 at-é no-vembro 
fi!~$., admittido o ac:cresOi:rho !te ·p'feça, ·pOsitivo de ·!ilwà e 'meia i par saooa · 
eonclue-.se que ·o lucro para a eco!lJOmla nacional já attingiu a :E 27 : ooo. ooo; :o •., 
f!uei·prod:uz ao cambio de 7 d., cerCa. de 900.000:000$000. Nem, é haibito, nem 
~stá · cel'to. O ·ex"Mirústro a tia-ou com o cambio pela a.gua :t"baãxó, e só" <POr 

· >. modeat'i3; ·re:l'é'te•sé a 7 ·d., q'liando >a taxa já and'ou perto de fi -d. Si a ha.~ 

bilhlatle dé S. Ex. tivesse levado o mil réis ao iüvel do rubld, da foros: ·ou 
mesrnn do marco, o. tai 1-uo!·o teria sido de biUiões ·"de · cóntoo • ~- ·í'éúJ .. o q<u.e· 
iornaroia aim)a mais subli-me ,o governo pasrulo. Mas tratando do 'caso· como·' · 
ellé ~. n!l .v:erdaàe; a: Estatisti~a Com.merciai nos mostra o segu:iilite : 

Café exportad-o - va~or a bordo: 
·' 

1 fl20 -'-' Saccas, 11.9:24. 780; :E 52. S21. 8"5:2, po1· ,Slicca., :t 4,5'8·:' 
1921 .• .-..... •(Jruneili'-O a: mru.·ço):-. -'-- Saccas, a.303.6<i9, :E 7 .774.893. ··por .sooQa,. 

:2-.Zõ:. 
1.9:?.1 .,....._ (Ab.ril a· à!eze,mbro) 

2,96. 

·192~ ~ •(Abril a . outubro) 
sar:ca, li\)ms 3,49. 

S~=•s, 10.444.000 libras. 36 •. 50lL.OOO, -por 
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1921 - (Abri!) a 1922 (outubro) - Sacce.s;-'1~.5Õ,8.953, Jlbra~> 63.420.928. 
por saeca, libras 3.25'. . · _~ .. , 

', .. P<:mtanro,: 'b aCcresciino positivo de' Jióbra e meia ·a Que aHudiu · S .. Ex .. 
não é ex31Cto. A ·cotação iiliferior do café foi no primeiro .tri,m:est1•e de' ·1Ml 
e cifrou-se em libras 2,35, p·or sacca. Ot'ga.nizada a valorização o preÇo para 
o 'l'esto do' ref(lri.do anno ·augurentou "·de 'l'ibras O~ .. 61 :· ·durante o anno lle 1922, 

'corrente, .até outubro, ·il. di:f!feréntla para ·1n1J.i.s cci!f'rou-se· em:•f 1,1·4: e,. em todo 
o :período dll. vW!Óriimção foi apenas dle· ·:~: 0,9·. 

Assim; como pódio' o ' ex-Minis·tro assever~ {lue o augrneútc \de preço· :para 
· tod'o· o café ·'vendlild~ attingiu á .. lib.J.'a. e.' meia 'por sacca ?·~ Coo.'rJ_g:nelio, ·pois·.o 
calculo •para os dezoito milhõês· de "Ba'C(!as, consider.itdos i;ior s; Ex:, ·e· ao 
inesirio eambio, teriam<>s·'! 16 200.000 ·ou cerca de ., 530 ·mi:J ct:mtos .. e . :.não Hbm·~ 
27'.000.000-, OIU cerca de 900 mil contos;' como · pretenàe ·o·'Dr. Ho_mero. · 

·Demais. como se ·viu pela exposição ·as despezas ·gtraes ··e as-.;oommi3sõe~ 

do Interm~ario, inte1~elite ,.Iiv.t;es ·de· quaesquer 'gastos, ou .Ns~os, ou:· dl!-
ficuldades 'de' capi:ia.t: representam oonima avultadissima em éon.rronto ' com 
os lUcros que a operação poderá· deixar. Por emquanto parece que não resul-
tará 'srudo algu;m :pw-a o Governo mru~, na fó<rrtJa ào costume. o pt·oprl<> .J.>r·. 
H'C..merc. coÍ1fessa; que, pa~ ibaver q'UalqlJ.er lucro, é -.p.rec.iso ~ue seja liabh e 

• p.rudente o seu sucoossor. 
' • · · Com<J ui'biana observação, deven;os · saJientar · qu-e-,. no mercado livre, ·~ 
l'reço mOOio ·do café, pot· sacca em 1920,' attingiu · a !. 4/.i8; có.n:tra o·max:m~ 
de :E 3,49, ·da valorização actual.. ·como explicar semelhante ·desastre? · 

Vem á proposito esta ' historieta: áo ser e•hcerraoo '0 Congress6.de Geno· 
va., os secrretarlos das 'dielegáções estrangeiras procuraram 'o gerente do h:ote!, 

•a·fim de .regtilar ·os relspe·ctivos debLtos·. O ·da A:ustria ap1·esentou-SB aoom-
.pa.lthado die alguns vehitml•os conduz:·n&o enonnes ·caixões ahei•os de· ·notas. 
·aOJtimando a.s coroàs hecessarias ~o pagamÉmto; · o da .. :AHemainha ~mbem 
·entre!;i:oii varios ·fardos, contendo · bilhetes ·em marcGs; . finalmente, . chegou 
o· da RU:SSüt, .provocanoo escaridall.o o ·pequeno embrulho que· eile· .mesmo 

' trá.nspor.i:a:va e que collocou sobrê a inesa do hoteleiro, exclamando: !'el!: 
·aqrui uana ;ped'ra. Jithograpibi'ca, · com, a estarnpa • do ·rublo; imprima quantos 
.qaizer e pague-se ! " 

E' a esse •ponto que podem chegar · as vah~tlm,c;:ões em I)aPel· deffi1wra-
Hza1io. 28, de dezembro de 1922". 

N. da R. - Inserindo a cart3. acima, temos á.peruis a a;ccrescentar um 
<iOifunen,taTio. A despeza da v:ia.priza.çã.o ' é coruhecida, .. mas os seus lu.cros e o 
destino dado ao din•heiro, que devia estar no Thesouro, é qile s'~ 'igriorrun . 
·cQm. as 'despezas, gastou o Tb,e~uro 'mais de 12 .'ooo ·conto~. 7; OO'o contos dos 
quaes paEsaram tpara as mãos d{) conde SiciHano a t:tuló de ·córn.m:is~o . 
' ' . isso oo ~orthece, mas. dÓ restant€ da operação f: que :'ninguem dá ihfol'lna· 
ções positivas 
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·:~ .. ·. ;. \ . ...... 
u111a wpo!flçao ào St·. Dt• Home,-u Baptista ao Senado·; fJBClareceiiã<i a ca-
' ··'çii.o do ·aovern.ó pass~tJohw caso · da Mfelli:i do ciLfé _,.:.... :o_s grand6.~ l·lfcro"' 

:·'· proveil.Wil.te8' ' Íià ·'~et·(I.Ção • 'L '•' 

' ; ~' . .... 
b SI', Dr, .. Homem :sa~'PtJ:ístn, .. ex~M,inistr-o" da. · Fà~ndtL:. au:d·g:p hoiltem :·~ti.·o ., . 

Senado. il. seguinte expos,:.ção, que e·sqlarece· perfeita'men.te .. a ac(ião . do g:o_v,el:;. 
no oo tSr. :Or·: Epitli.cio :Pessôa· para ~i;:·· y3,lori,zii.Çã_o do ·c:.-'llfé: ·., ·,' 

"Rio de ·Jal).eiro. 24 de de'zémbro - 4'~·' Ú22. - . Exffi(}_ sr·. Ih:. Es~eio 

Coimbra. DD.·- Pres'.dente: do Senado Federa.! - :.Em 1'6Cé. àal< á,r.guiÇõés :p·re-
·feii,das . IWo • CÓmmlssiio- de . Fi-nanças des~· ramo dÓ r. Coongri!sso Na-cional, · ~;,.: .. 
proposl~·o .da _operação · de defesa oli valorização ·do •citfé, pr~o~db. .e !TI 1-92Í~· . 
oo.be-me pre!!tar a_·v. Ex. e . acf Seonado ihf()'):.ma:ções reétffiaâtiva:s . ào~ · -tàépos.. 
'ho• que-' ei:itenlk ·com. -(i a:cçã.o do -Gaverho, de ci:ile: ' fui ·obsct.i.tõ·fcol'labo~or . 
I · Dado ·o tmepo necessario ;para conh!lcimento 'dóÍ:s€p'àdo, ttir·narei ·pubfica s 
·essas in:fovmaçÕéS, 'pa,ra· que se e$tabeleÇa á verd·ade ·e· se faça justiça, 

· A in.t.er'venÇão do - Go-Verno. cujo mandato terininoo à ú cl-é .. N'e'<."êm.h t·o 
'ultimo, nos mercados · de café, éon).ofun ãe: :pro~~r ·á <Í.êfesa dos • j)ol'!l~oo de~
·se producto, fqj determinada: não só pelos ·clamores ~es dos · agricufto~ • 
p9.u1istas, rt~resentados por seus legítimos· cirgãos, as .sociedà<d% ~ de . a.grl -
au~tum de S :' PauJo e Sa.l,l'tos, ' mas. tambem _pela .prev::são de que (\áihi O.e-
'c=esse a es4'1.bilizaçã.o, 'sinão meli'horia. ·das tiqçll.s . C3Jl).'l!J;t..e:; ·. 

Não . qu'z .. , o GoVei'n<i· a.pa,r tM,se àa ' orien.ta,gií'o j'i~tLQ,ncl1i1'Ci cõntr(I;ria áll 
·ém.issões de pa.pel~noeàa, sem zastró · ouro; o -gm~ ··o :cond'l'lziti, pi:tra· l'IW'Üt' a 
effeito a' di.:t~a · ~ .ca.fé, a -utilil'Jair recux:sos e:xit.r;<l.Ord~1:a.rJQ$ ~dVindos de 
-operações de ·credfoto. CoJpi'çou, .pois, por detel'IDina.r se fizeSsem ::t.("comf){'a:s 
db ·no.ss& pr~oso produ~to por inteí:'medlo d:,;. "'Companhli.. Mecanõca 4: ' Im-
portadora de.S. Paulo.", que levaria !l.S promissor.ias- 'à!e sua: e'lll!ssão aó ·san-
·co 'Cio Brasil, -:WJ·a Q.eaconto, endossadá.s ·que fos-sem p!3lo 'Dires.ouro Nacio!).nl . 

Eleya.dos es&E)s descontos a mruis de 27o··.ooo ·~ O'OO$, 'o que 'poz · o ·~a.Jrc'o . do 
Bra!!il na .. collJttgencia .de não poclier cO!ltinuár :a-· ~C;Hitàr .o· credito nr.cessn.-
'Mo.- ·resolveu ·1):·-Goverrtoi a , quem ·já:· .. não ·e1:a ·tlado sustar.: a operação, sem . 
saorilficio de todos; af!,footuar '·warrantà.gens 'dle (.-a:fé· contra - ~Fed.itos' ~q ".e;lCte-._'; 

'nor: PEorrni·ttJa.n'i~J.he e~~tas- opr,raç'õe&· all'ipahtr.· .. amortiza:[" ·O!J adenatamen -
' lo!; -feitos pelo Banco, · e, do mesmo' .passo, · a.ttet~Wlr ; ·a ·: depress~ 'ca:inbiat- a.g:-
gravada ·pera · retenção das letre~{ de -cambio, I'et1l"eSentaeas· no grandt s.toc~ 

·de ;:a;fê em .deposito. · .,. "· h; '· i : 

~. W!Wl'alltagem;- ' foram rea.l·i2ladas oQm: 'ban-cos .:{, firm.l.s de- ·grande 
cor.ceiÚ> rraes· &on'i.o:' .·Co;n_mel·cio ·~ 1nd!ustr!a. '·tl!e·.s. · 'Paül:Õ ·London .J'e;i.n.t'-C!:ty 
·& -' M ''!l:i~nd. BanJ•. -~apotiar Pi"óV'ili'oià.l . & u'n.i·o~n~Mlk ' of•'•Eng'l.Thnài ·lltd\ . Ba;r~ 
'cla.ys Fkiut Ltld . • London · & Braziliam Bá.nl{'· 'LW·. ;- l..on:d:On. ·&·-River "J;?.IàJt.e 
&nk, B-ritl;;~h Bank of South America, J. H. Schroeder & Qo..'; -·Itaro -Belga:, 
·Bt-az;Han W a,l'rant Company· Ltd·. , e ·Neutn.an G~p ·& -C . . ria importan cia de· 



cerca de_! 5.,500.000-. Os saq.u:es ,c«?ntra, (i),sses,.,cr~i~os :for.a.m, entre~ue8 ao 
Banco, do·. BraaiJ.: que, _por sua. vez. cred_iotou o' respecti~'T! pr()dUcto '~a · conta 

_ Qll.. ,va)ar.i~ do. -~é,.. • . ·I ' · . , 
. . Attenta a .exigruida.de. do pTazo ~ be~ assim o- ri·sco de- ykem .o!< (ijve1·sos 
-credores liquidar os s~us crediti>s na mesma épo_ca,·~d~nte.a yenda ·(IQ ca:Cé 
wail"l'antado, o rque trãrja consequencia· funes'taf; á valoriza,çã,o, foi o Gove1·nc' 
far,çarl:o, a Uiil.ilf.icar ·tGda.s essas operações pa.rolaes. merliafl.te ·. o 6'IJ!,prest~mi 

de ,f,. 9.,00Q,·OOO_ c~ntrakido eOm .os nossi?.B q,uentes ft:rr.o.n-ceLrO'!, ·N. M. Roths; 
' ,ch.ild & Sons e ~is Baring _Brathe1·s & O, .e J. H. ~cnroeiler & G·,.·a .q'IIJJ 

d(:u, pr6ata.nte cooperaçãp a Brllzilian· Warrant· Omn.pany, .Li:mi.te4, como an-
·ter,~oJ;nen,te •já o .fi~ro paxa. . o. exi.to (tais operações ,. paraia.e.s. · 

· A!l cooJ:dições ~sti'];)'Ulaidlas no contracto. deste em.Prestimo 'devem ser ct)-
tel!J.da.a co:Ql. ~ dO, . ulti.J;no -e~nprestimo· do · Goye~"n.o. dle s . Pa·uilo ,p.peraçã.o eS$1. 
rea:liza-da funteriormente com o mesmo grupo de baonqtle'iros. 

A~sim é que, no emprestimo _paulistl;l., os j!M'{)s_ foram. -de 8 .•[•, •Prazo, de 
. 2Ji a;nnos, resgate !)9r .. compra na, bolsa, mas dbrigat'9rio: sô a :10,5,;

1 
no ,fJm <ie 2ü 

· annos t:ypo liquido abaixo de no o lo e garantiflo -com ·as sobretaxas ~9e <lQ,fé 
deppsitl;l.das semanalmente €ffi . banoos estl'a;ngeiros. No emJl-l:estimo federal, 
O!' -J!,lros são 7 1j.2 ~!?., Prazo--de 10 a 2·~ .annos, resg;M:e. .'Por s.etto a-o· par, de 

• 1 ·'·~·I~.J. ao a.nno, o~ :Por .~pra de· títulos n...'l. ,B:olllf!., e resgat-e, qbrigatori() a 
102, .. ::).0 fim de- 10. ann011 ... 0 .tYlJO J:quiiJ.o. de n ·112 ~~ 0 • e:a •garantia, Jfoi o &tqck 
de'. ·.oafe,. 

A ap.reci«ção de taes' pond'.ç.ões não abr-e o ensejo- ao j_u:izo a-~cto. - Bel!l 
pa.rciallodnde nem r.usp~i<;:ão - .pa:ra hesita.çfu;J "·e cliuvi·das no def'e1·k a supe-
rioridade do recep.t;e_ <COiitracto, em confronto com 0 ào ,Governo, de S. Paulo. 

·• Qrnl.nt!'l· ao çontmcto do ·Comité, foram adQI>tadas pelo Gove-rno .e banqueL 
:r'OS, :prur•a 'a vaJ.or:zal)áó- •€1ll1. ap~·e.ço, clausulas ident.i.CaiS ás da anti-ga, !l de, 

. . I 
190$, e)ll quto ·O ~overno ·. Federal endossou o emprestimo de l·ibras ·15.000.000 
a '(il,vor .. '!lo. d-e- São Paulo. 

·.,Af!Sdtn, 1~esta pperação; aSv:endas fm·&n. comfiadas· á easa Theod.or WU!e 
&. Ço., na, 'l!Cf::o.al á Ur=!Iiam: WaiTRnt Company, ~ted. 

· :No .. con-t.Talcto de 11198, ·esta;beieciam ·os' -axts. lO. e ':il:· . 
.. :~· A:J;'t. • • i~k Emquant.O · l;louver bonds em ci-r-cirlaçãô e--não :~tados, o. 

Gov:erlW· s"' obriga a: não eoníprar café:.pol' sua conta: -directa ou indi]>OO\ar 
m.en-~ •. ou a: crear, pa,&Sar, promui-ga,r·IQ.Ua,.lQ:Uer decFet0 -.autoriz!l,nç!,o,,®a:lquer. 
noyo project.o d& va.to~:ização.. relativa. a!h. oofé, lillle se obriga·. igualmente a 
!tão trazel'. ~odif'ica.ção alguma 11. ]egjsJação e'Ul vrigo,r : aotualnl'ente, p8.J"'l ,o 
que· diz respeito á sobre-taxa"·. . .• ··, 

, :~'!,J\.T,t. 11. Em tempo.alg.mn. e etiNIJ:fiR:LW. hou~r,er . os. ditos . ~'ds- l:'m cir-
:e~a~ão; e não resgatados, poderá · .q. Goyerno 6ndttir, .. ~eotUJar o.u _g-amntir 
·WII:.._IlQvo. emprestimo . ou ~ovos emprestimOs ;garantidos -~ja pel,a :S()bre-ta:xa 
au ·:~~:elj'l. tax.a-g-eral sobre c C:J.~. sem ··PI:eYÍ!!·Went~ . te!;'. Ql;>:tê:d.o o. ~O.lJ,~t~ritiment\J 
a~~k:Qa:nqueiros. ' . . 

E;Ue toe obr:iEa .. igualmente .durant.e ~1 .P.raz.o de. <'!ou:;; ·a.MJ.qs . .a .çonw d;L . • 



d~i?- clie.l!~ ~~t~s <li :njio ;.~mittir. ;pl!, ga=.rnti,.r; ell1pre.sb~o -~JÇt~iç~·.·,q:Jg.um,,, 

sffil.;P~~l;tte ;t~ -owqdo IC(}nsen.ti,wel).to doe :!Janq.u:lji~os..,,· , oi ·i .. , 

o GÇ>,V.el'no. emipr!l~ .t~:Qs, os seul'! esfqrços wra f~l(: ,COJ;l' Q~ Q')l 
go.v.e:rnqe •(Ws EsU\_dQs . Qlo !UP~ ,j.\iipa,s. e . Es,Pi.!'i.to ,:Salnt-o, ed't.em lgu&,lm~~t.e. ~lei,s 
JimÚ:a:nÍd-9, a. ~-~n;ti:a.•d-o -e-afê .a •ser exp.oa"tad0 por ,es1$ ,Eilt'i'40S.. ' 

· (C6pi'a textual da traducção ~eàW.; e:m S. Paulo, ~or 1trad!uetor· .. publi~.o .. · 
j.uramen't:~:d,o:, e assim PU;bU.cada) . . ,. .·. : . \ 
. . No :Oo~:trac-t'o. d~' .actua]. ~a1o-r,iZa:ção , est~ibel(!OO-:Be ~ .p1·ohibiçã.o Pai:1-t . ·~ 
r;or,tS(rlJir noxr.9., ·.rtoclc de ~ •. mas fica e11.te·~d!i<Lo ,.. q·lfe '<'l Comi'eê .p.o(!.e1 .. d. :a~i-

C!l<f os .saldos 'clo'. GcmprestiJn:o nã.o.sô em. c.omrJ-r .. 'ils d~ titu.Jps,mw:~ ' a:índa .~;·~~. 
N.o corutrfM'>te:··do .()o.mité d'e 1908, a t:•·ma 'l'heodor Wüp.e, .. r.ee!')bi.E}. :i.t~l~' sol;>re " 

" a.collocaçã.o ·o.rê·todós.\'es oaté's, e· o comitJ: recebia: 1>..~1· e rOOJs ·tal'd~ il. 1,12 -•j, .. 
" ;Neste .corü,f.a.ct.o, a, .:Sraz-~i.ia.n Warrant· l"ec,ebe 1· ti.? .~1· sobr~ a:·,collqc:«}io. 

dos cafés, e ao. O<?~i:t-é . atti:dbuem""'e 2 11.2 ·1~ ~ , . 
. As dmriàM que <Porventura S>,u·r-~errr .. entre-. o. Governo .e os .,ba.D,<iPU:®·t~'l 

~erla~~· no · ·OQntiracto .,~ 1908 ( •c)au.sula 2ft) ; .a~s.'m dicinú&as: 
Ar.L 2.6 .. Em ,caso. id<:l .,duV'ida ou de contestaçã-o a · r-espeito dia s.ignil!'ll<;A<,;iL\>-

ou ··~x~cução dest.e cop;~racto,· o.u de qu~l-q~r uma .de- , -su.a.s disp.os.:<.:Õ~s .. o~ .. ·· 
de outra mcu1-ei.r'l!l., . ,ou. ,entij.o' desse ooni!·acto, ou ·dlos 4:itos b(lnds ou de· um 
dest.~~: uQtinws, .ou de mod~ ou. de man•eil"a -qu~ -as obr:.gáçõe.s do GQy.ern.o .4e- , 
verão, ser ·cu:rript1das ., ol;l.servadas. ,ou ~L . ~·e~:õpe~to dos ditos bond\S ~u .d/e 
qu~lquer "d'eR~te~; .submetter~.&e-7ha depois do -1-e~ueri.m.ento a~~sen~ por 
urn,a :das, .par:tes' .. ru; _.dúvidas a .arl;J;itragen) e' ella.s 13erã.o. deft·nitiyamente de.-
ridifui!1 '!lo llJ.O.C1o ;,eguin~~oo ;. o .Gov.tp.o de(;lgn.ar à, Ul11ai11:j\otro ;. os ,Srs. Sc~•ro.eQ.-er. , 

e o g-rUI!>O !ran<JJe~ 01:\tl:o ~ar.bitno, senà;o ·o des.empata;dDr" nom-eado .. pelas .d;i;to:s 
paJ·tes. No· .. caso.€tl'n que uma. clBiB partes nã.o tenha desi:gnado 0 .aeu arbitro. 
co~o. 11 0 caso •tamb-em .que OS · dol#l.al'oH.r:os" não te~h!am d~sig~oad•d ·.o del!em-
pa tath'li:, de~tro d:os .40 , dias de sti'a nomee.ção, · en;vill.r-s·~ -ha então a ques,tão 
e~' d~~ida ao Trlbunal de, la Hay.e .~ ellas s~r.ão d~lnitiy.am,.ep.te .·j~~~~., 
·.p~r. elle 'ou no caso em que o, ,dito tribunal. tiV.-er deixado. d.e ~~stir P :o:r llr:- .. 
bi·,ro~ . ou por '-dies~mpíOtltador· .o,'eSigna.Oo pelo r~i. ·t:ntii;o reiBant,e, do ~e~rio 
t:nido, da.' Grã-Bret.anh:;t e de I-rlanda. ou na .f.aJI:íl, de .t;;IJ. ,n.\Hl;J.eação, pelo p~~ ,, 
~Menbe então em ~ur:q::ções, c1a .RepubUca- franceza,, e a d·.roisão ru>sim; .. obtida 
(L ~el' valida def:nitivament.e e a E'lla obl'igtj,l'á todas as. pa.rtés;'. , • 

q:::óp,iiJ:, -téxtua;l ·da tra,dti~ã~ feita em s .'Pa·~o :Pe:~ ·:u'adu~to\:· ·J.~ràirién·-
:arlo .. ~e ·-~~m publicada) . · · 

' ' Á ':'.'~ie.~:Sti.la' 21" do a.~tual ' co.ntracto, está ltSs:m redlígkla : 
>\ i"~~ ' ) ·:.; : ., . . . .. j 

·\ 

·'No ca1so e se-m11re ,-que seguir qualquer, d:ivergencia ~~~·~~ o :l}-ti.v~rl).o, e .. Q':J 
b;,nqueiros, . sobr., InterpretaÇão e cu mpri:mepto .. d,o '. presente. contrac!P ... ou 
<Ie qualquer <le suas dispos..iç.ões ou qualq.~r -q,uestão' _que .de .. .o)ltro mOélo 
se: ;t:~~~:cLópe com este coi1tractci ou com ,q d:ito empret>ti\Th(i e obr:g~<;~s. 

<>u quà.Jiq,uer dslles ou c:orn o rnljjd.o ,;e. a Jór~!l-. I?Or que .'se devem c.l.ln'l:Prl,r. pp. 
e>:Pcutar ·Os compromi,s·sos inhHer~tes a~ (}Óv:et'n~, 11013. tel'mos. do .. · 1)!.'~~~
cnnt.r!-:C:tP. · ou rellei'entes >~os c1it.oH emjJresbimos €- 'ol:/rigagões, ou a -qmd;Iuer 
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-<lelles esslls questões ou- divei:genciàs. :serão, a pedido doe- quaJ.quer da Partes 
con tractantes, s u bméHidas '>a arbitrament o em Londres e ahi decidddas defi-

,. ni tiv:unente POli'- esta·' meio;··· com a ;. póssiver-• ·uréV>lruui.e;.: · opéraridéi4' ·do: ltlodo 
seguin~; a -saber:·."""'-' um ·a.Fbitro··será ··desigiiad·êJ' :per6 CJ.!Wétrio "éutFo-''arbitrtl 
se-i·à:•'deslgnrulQ poelos banqueiros e um desempatador será· escollhido ·1tx>'f' esses 

' din:is· h~rb itros. ';; · · · "' · :~; 

No caso de uma das -par.t-ê!; haver. ,·aesigmà.d(/'-6- seil'· arbítro,'-'·'6~· d~ não 
' 'ha'(té~ni ' os · dous arbitros escolh'do 0 desempatador, d"entró'· d1d ·p.raw UI! 
q'uârenta dias -:aepcüs de . ha;véorcm" sid:ó ·, des'lgn!l.dó'S/' será: o · objécto do" H;t:igio 

··ool:ijmetti& e·· definitcvoa.mehte decidido :pelo'· Tr:builal ·'dê-• Haya '{ou nó' = 
: de- haver deixado · d:~ existi-r esse tribunal ou de, p<n· ·q ua[qúe; motivo, não 
poder funocb1ar) pGr hrbitros ·ou,. por · desem.páta<lor cJei.sgnàdd · ··}ielo ··'rei da 

'Gi-ã-Bretam.ha ;a, occaslão, consi-derando-se o la~o do!)sses a-rbitros; óu desse 
desempatadot· como fina-l e obrigat or.io: par§ . tOdos····ós·" inter.e~Sitdas: ·· 

:App-1-iro.do o producto ·-do B'1t141restt?nó na · resgâté·' &.s: oJ)eráções pariiia-es 
de: war~r.tagens;•·:tOi. : o :sa·ncb d·o Bra-sil ·hútót·izado á :·sa.Çár''D' !Kildo, (iue'-·cre·-

' ditou·')'UL.•.conta: da .vruor:·za.çã,Cr: ··.o ·pa.gam:en.tó·' de= tOdOs e"'(iies ''·cOm,p,·ihítMS<>s 
' foi 1'00/liza.dv· : d·&reo~~te pelos· n.Ossos· ·a.!Jêntes· ' finwnceiró";Ç e-tn Lo~s; 

Como, porem,. · se yer:ificasse ' a- -im'jufJ!íc!erícla 'do ·efil~Preslimo' párá ii'esga. 
·te> ((e. ltodas 'll!? ·letras· <fa Companihia ::,Meoail'l,ica e· Importa.àiorâ de>.S. 'Pâulo, . 
'exi:stent.eí; no-·Banéo :é'' proven:ie'ntes das' eomipras ae· Ca:fié:· li'·{,l-ove"!"ifa aútortzou 
·o Banco do' ·Brasil a:. reegfl.tar inte!ram:ente .todóS .. essés .. aóm:prÔíniSs<iS cot-
' rendo a despeza ru <c·ónta d-os iucros- "ttié" 66 ·,àJpui-assem na :Hq'uidação fil.nal 
dlà op\;n-ação, -:f'eit:l a '[éndà d-e todo···o· stook de ·café. ' Pa1-a ''esSe'fom" em'tft·i?t" 
Th.esouro e entregou: a.o .Banco uma tetra de libras 4 ."000. 000. 
··· In!elizmentk não". possuo elem·ent-os J.:msta:ntes ·.:Pàra dizer• -éom :éx.1.el!dão. 

_em .. q-uanto imp4W.rakll .a:,s des~zas rea.Iizàdas a.té 14 ·de· novembro u!tliilo. 
'· - En:treta.nto, na contab:lidade do Thesouro,' M. do Banco do BrasY ·e •ni< 
dós:: n-ossos agimt:es fli na.nceiros em ·Londres, deverão· eXistir ·esct"!ptui-ll.dos 

· 1.-odós es·ses pag(vm.entos, o ··que · facilita-rá ·a veriJ'il:açãQ: ' · ' 
··'Presum:o; porém, ·:ctue • enas· · aQcançarão·, sessenta ·ou · set-enta: ·mil <!óntõóS. 

'rriais ·ou menos, a.~irli d:scriLmlna{f.os: 

'À~. :Banco "-dÓ :BràSl! 'i~o"rhlncia de' ' j'úros e commissõf:s 
p<>Ia1 tran<l'er-~ncias · d~ fun&s··· .v:o~-' ú1terineaío ' dai 

1 ~-·"f agenci~, c:éÍ'ca de ·:· ~.. . . ~: 1." •••• : ............ : • •• ·• 

·· jUz..os e acceiu;s · M lx;,nqueir.os mu( warJ'(I-ntdóens ... · .. : 
Armazénagéns e :;e·giJros dos· ea'l'és deposita.d~ ' . . . . . ... .. 
.Pa.go a:o ::c-onaé sicmano · como presioo~·te iia compà- ·:· 

n·h:!a 'Mecàruca . ~ Irnportad~ra doe S; Paulo, . ~ : • .prd:· 
'_,. ' vehiênte da comfl11ssão . de 3 '~r·· : ~bte as 'comPra-s· d~ . 

0 I. ·;:.,cáté' oité :a :r ·de •dezembro de' i9~i~) • o • • • :·· : ;~o ~.· • • • 
1flàgo ii'o-nxefrino, de"eonta.s ·d.e telept(ime, tele~Jra.Ínnia; d.es-

·'J;ieias· 'd,e 'escriptcitio (de janeiio- . a ::i o de ak:~ doe ' 
•1t • . . ' . . ·. ... • 'Ir!'• ' •.• ~ 

19'22) .. .....•.•. ;·.·' . · .. ; .. . ': .. ·.:.: . ....... '; . 

3'ii. b'Ô"ó ~ Ó~0$000 
_1·:r. ooo ·:oôàJooo 
1_2. 00~ :Õ00$000 
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l?.a&'O ao m~STI!.l')·.· gomo i nil'r;nnn.i~ação. ·de, de,g~~s .te i tas.: .Q'Om: 
, .,: -:; é1. ,:..r8,g:Ú'I§i.~iZ/j.çã.'O .:~€ : entl;ad!l<S : ct~: cy.f~·: ~ :: o~ssifi~<tÇã.a . dfl 

-,:JÍl~~#H?~~> '}'t:~-·.:?;~~:;; ~-~.: ~ ~ "!l~{.i • .it:o;; .• : .... - ·.i·:ú .. ;~--~ o ···i:.-:·· •-'• ., :!; ;·~· .,,.1'\ I • •• ·-i~ • . 

De~·pezas pagas ~lo" · delegado • do ·G-overno Feàleral; de ho• 
. norarioo, .a;.o. "';he:t:e e.<rrra;i!>.; .eiP:J-P.fegeil:os da ·Ca.i~a : d~ 

. JNqTi~~ã~. ~} ' ·. :0 -~ ~:x~~~t,t··~;t~,~~ .... . ··:·~·::-.f~ .... ;·?.-··.· . I ..... .; -:-: .. : 

];'.a&:o· a:.o d~~~~o :: do, ; c;:.ov~ÇJ)o, F.ed;era,l. cl€' ':'.;honoran;'os. 
,.,.~::Pe\00 seus·•seryiç,QS ·· ~l.l,l'anJ& ·lc9. ~ .. ·112 m€ze;9 . .. .• ; . . ",;:~ 

,, .. 

'>!1, I 

· .. 'i:' 

~~'· .. ~., .. 
' ' ' 

,,
0
\,

0 
, -.-..:;, ool • 0 o: :~.''.:,~ o .;o I I ~~'o o 0 ,!, ~~ 0 o o o ' 

-!":~ 0 
' OI 

55 .: 0QO.MOO 

. ·' 
,. 195:: 1)~0$0.00 

·>t 'l •.. ~.,., :· .',··. f·~:-·.c) f. 

' 63' ()59 :000$00,!) 
. .. ;(' 

"A:'preseJ,lmd!o . o ... p;asl?f'vo,;. q.umpré "Con.sfgrmr: ·'~ exlstewci a ·.do .act ivo·.::re.vr e, 
sen.taJdo . po!!·. ,4., 535 :t!OO sace.~ .... d~ café . :~s·. q')l&es · ~ fora1i1 ven:cUda,S; :·.aJê 1.3. o~ 

. no:v.001bro R'H-!mo: · ~29/ .. 1!·3.3, :.na -irnport~lJ:cia média .de 3 li):n:as;· ·i.'qu~da:s,:>: puv 
;;ac.Ç:;L As .. :;~omn'la..s ·c.orresporidentes .. estã.o .. em ·j)odet', dos • noooos a.gente.s' fi'" 
nan~ia:o/!1 ém . :Londres, . :e;, . ]'lOS termos . . d!o -··contracto;: deveria.m ser · n.p,p.ticad~#l 
na ·com'Prn. oli?' cle ;:tltulos do eri:hprestim'O ·.de· q_ue· se ''trota ou cl!e ·tituios 'in.~le• 
zes, :do J'!ll'~ :'ae . 5 -~?!~.: .. Q Go~e~no . . · ;orêm, 'l'e;lolveu' ·rossE~m em·pr€gad.así::sú;-
mente,; ne;· acquü<~ição'' de .tit);llO$ bra,s:Uiél,ros doi;emprestlmo :d~. libras 9 , OOO·.rflfl()., 
juro d€ 7 :Jj.2 :,: " •. •, . f . , r:~•;,:.~• 

Taes overa:·Ções · estão' •e-.s.criptura.das . Bà··:câsa· .. :Rot hschild .· ''' ; , . •' .·· .· ,... . .· . . 
Rel,(ilva. note:r::JI.l,ie:'.dous; . ~erç.o~ dos· ca.f;s :ven:didos·.são de .tJi'Iio. i'nfedoc a(• 

de Santos . .,, ' 
()ss~9ck~ de; .. ~é pe~~tecentes .-ao <;l:Qvern\'l estã,o depçsitados na Europa; 

.~antrn;,. 
1 
~~r:> ·~ V:i'ctpria, em arm~ens gera.es .e. ~gUJt:al'J;ris em companhias 

mgl~··.;:• . 
. os · .titu:l,os representati,ve.s qe&Ses ·c.afês s·e ·i'\-C'ham ·depositadJas nos ban-

cos >~g·l~~ · daqi.Ir e ·· a~ .sa.ritOS: .:•· · · ' . . . >. .. .· · ·'), 
· • Qs lti-Çl·oo {la, operação "P"-~ .dére~i.·.·.do .- § fé·, r.muz.a:da> ~m· • ·G@'V.~i:'IlO' \ im.s"' 

sado. são _muit-<> im·portantes.. • . . ~~~~ • ;.•>:.: • ;w• >: ""'·!i(~c: 

'Ava:l:iá'"'o' €m 'd€ZOÍ't0 •milhões "de•· sacoos "O ··'il:ol·ume' da:. expor.tação •get;al dO 
café, duriÚlte os ·Cbe~~it~ mézes '·<Í~c~ridos d~ mmrço de. f921 -~ rtmrem:i:>~a de 
1922, e consi{lerado~ ~ô. p~;o> ; ;cc~~cl.mo positi-vo 'de lib;..~ ·e m~ia; ; po~~~'sruc· · 
t:a. ~b,~~os · á " conclusã'O irrefuta,:v~n .. ·de .que .. í;L actual va:lori~"-ção' foi :deu 
ao Bra$1·( ·'e, ' ·portanto, á' ··ecÇ)I~orrria :r).<l:C:Í{)naJ : •. .até no.Ve:illbi'O' findo :;ó. Jucro :P?.a..~ 

. g'Jlifioo · é>'sur.pr:ehenden,t~ ; Çlê · r;bú~.8., ·2·7:.'oli.o :o'oo ~ ·q~e .. :n~ • .Ca~.bio ;~1-éd~.,, , d.e,:;i 
dinheiX:os, proàmz :'cer9. .dÍl· r~Ú3 :'9M.000::0~0$0ú0! ··· ,.,. r . · _;•.: ~f.!{'\·.,, 
· ' Independiente ·d~eil lucros; já:>a.JJ?Ura-dios·,•· ainda ,collltinuá.Tão, . não •.só1c'.O 

Bruiiia; .strião os a:gricÚltor~s ·de· café' ; us~rruir o~ qlÍe se verificare~ ·itos;•.P~"O' . ' .. : .. ·: · ··.: 
:'."lmos oois me-zes , como consequencia dêssç.. defesa. o!" .. ·<;, , .. ,. •:h!" 

· Ha ·áinda a accr.ê~·~enta,n . qu~. :. -ª i o .~W:!tt.e oo st:C!ck exi!Jt€>nt~ . for i<:oÜo-
cadq, cpmo·.é d€ espeu=a:r, h;J:iil e N'Udent~~eU:te, t~do ~ pa..."tSivo .sati. ~i!.lntt'm.~ 
é P~r . cêr'to haverá sobras fartame~te co;npensruclio.ras , 

Quanto á cm::ta. por 'mim élirigi'd-a ao Sr ,,·, conde S\ciliano no. élia · .{1 de: · 



n averribro ul Um o, 'teve ·p'0'l'' 'rrí:óil~Vd · ijrfriei'ii~J:' •acéti~li:i:' . p'·· reeol'bi<l'lll•e1~t.6 • E{.c;J" ;'Ê!tn. 
co do Br~il da sono.ma. ·dle réi's L345·:.00ô$', rpexte!ll!C'erites·. à,o·>'Fhesouxe;: e que 
rêpr~l:\..tavà ·o sal'{].o de .qu.antias enfTegues'' pal!'a· .corn)pica: de OO!fé; o.'dediUzidas . . . \ . . . . 
as importanc'<ts p.ágas· á-quêlle ' senb.0r'; · nóhlfmoim.'i-e ' ~-á • espeehfiquel<, 

Fieam, 'assim,:.' esclil.rileidos· ÇJS p{),ntoo · ·adul·terados ·•(}.e• umn; r operaç-ão .fi.: 
1.'1 nanooi•r'a que ]Xttenteou g1"andies esforços dJa, pa.t·t.e .qo Goven'io· qtl.:i à em-

prehendeu . 
.. ~, · At'!'úelhe~ que hoje- . detua,pint k- ·am;ill!!!i ç'(l6~ ~ai.' 1l'e<:lii;ó>: benefiea, qeclsivn. e 
oorwjesa do· entã'o Pre.sidehte <).a· Repuhlica. o emi,hente Dr. Epitacio -Pessôtl. 
q'iÍand'0·:· ios<blad:Q. arcou .com illtJ'iculdad'es q.u.àsi invenç.iveis 'p$!"'~· tnn:Para.r os 
prEJ!}os ' dÓ nOSSO preciOSo ·,pmdudo1 ,factor. n1axim~ ·da .nOsSa balança, COffilllCl'· 
cllá!lz; chegaJvau:n a·jii-oem.milá.II' naqtwHà:' .éf>oca,. que o·s p~·eju;zos que ·se· 'il«~lessem 
viri!ficatr .. na: ~ef!!Sir '·do · •ci>f"' ·· el'!>.mi;,p~rt'emtàl'l'l:tú·~te ju:stiofieaidos. e· até' ,àd·gtm< 

de ap{liiie-· e loliv<Jr. 
•.Si\re;nada:s as pa:txões· que:. ;:r moin.eJ:lto. /I)'(:>Hth~o excepci<~naJ, poz á SQlta,. a 

· set'iJà·~ãJo· naturol düs· fae-l:o.s·;' pot· ·,gi r:t:J.esma,. •evid~J?eiará:. a sém razã'O' .dio alo&l'!na 
Je'\iarita:d 0 sobre· -a s1tuação···fi·n'a;l1de·:.ra· e ·eCQn<>m.i~; '8l).rul')'Il'a• qu;e ·.sã· se· e>x.pli-
crurâi'-frel'o 'p·to'J'losi.tü' de criar a:mbterrte taii':OO'a'/'ei' para iazon;:vets eóPt'<ls ' na 
deap(!ztt e ··pail:a lnidis·]')e•n!laveis ' .. e.'IJ.,g;im:e:ritios ná receita, aJ':.m; d'e ruptJroxhmw n 
-orçamento -da Republica do objectlvo amibic-lonaào, .qu.e é o ectqtlib<"izy, como 

· expressiio effectivá dM-- .;i,~e~dlades; e' · dos 1~ecuw~o~ nac:@)~$'es< · 
. (Th\msCl'l'Pto d~ ·.ftilrn.aL do . Cóni:?JÍ:ei:e4o do dta ' 27 -Ú.~Hi22)1. 

· ' ' ;;·· . :·', , ; ~. ' ,r. __ ., __ 
'SESSÃO DE 5 DE SETEMBRO 

O Sr·. II'Íneu Machado: ·.(~) Sr.:, 1~re~id1>;1te pro,l5e$:uindo n<~.s ~bllside, 

rações q.u.f' vo~ . fca~ndo • sebre o 1).1l{)men;to ., ~conómic:o .e .finW.Jeei.ro; : .. 11,asso 
agora a outro popto1 .,a outro .aspecto da çn ·estij.o ... 

Ha ruas, narrei· no me·u discur..s'O; .q,ue o balanço .éJ.a·'.I'j'\çeita•, é aa ,q:eJi!pezu 
·só está ·j;eito até ' 1;914. Nen,hu~ bala;nço · poster,~er esti i.Ridado. nen1. t;ee:ba· · 
:dn ... Neste-·in(Dmente,. o 'Fhesót~rl'l re~~zu; . . tJ, 6.e 191:5·: 

Se l.poitllntos o ' tota<l dos. empi•e&t-li~'!OS · pubJi<eGS, porque nin·gueni. ,:fté 
'tJaje >l~vantou ' ru <est&i;istica dos enip!1estimos estl:!du'a:es e m.un~(Ú'1Ja.e~ ; ·s~ 
ign<ll!'am~is per -com,pleto as. mais imJpOl'ta.ntes operaç.ões ·:f'irta:nceiva s 'do · p&iz 
e não conhecemos as .su~~ e0lflel\:tsiões '. ai,itb~uetieas '~ :drgé\IDOf! . ,a~si~ - . 
c·omó ~m. cb•éti~a:ção•; • se ·à ·propri'a ,quant!_õaé)é· de papel~moe~ lé:m.r cir~ulação 

·;r,-· contest'adâ, tainbem · · ningtw m até hoje póde · indileâr· eol'Il .: e.ocae.~i~o . o 
"qua.ntum" do "deficit"'. 

· Ha.· ponco' tllmpo·;··para apural'mo·s a desp<~za · feita; 'e(;)m o fucricei.onalism1l 
:ih'rbli:eé e · .. el'>rt.l.' O 'o)i)era,~·iido, effi relação ' {., tabella 'Lyi7a:; :· v e'ri:ti(\âm'os quti 0 

(*} NãJo foi :Fe\Ti~to pélo orador. 



Th~ou'r'ó, em fins· lle ···itrth<i'' n'ão · :Possúia ' ínfv1m1ações compl~tas ~>ebl'e •·· (; 
primeiro semestre do ·aniio. 
; "Urila. vez •i:(üe .CIS · riieus· algarismos -·não ·ifera.Iri!' contestados pelo "Jornal 

do Comméri;lo",. perm,itta~me o SenadO qúe· eu -volte á 'qU~iltáo, apilnál'l; :par.a 

apresen tar-lhe dotis documentos. 
No livro dO' Sr:·. Antonio Catlàs; sobr~ as emissões, livro em que .S. Ex . 

éautelolian'lenfe começà apenas dl6 ' 1919 po!". d>ia.nte,- verifica-se qu.~- os dados · 
Indicados. pa.1·a· o- a:nnil de 1~2~ são- tis seguintes: · papel-moeda, 2 . 10&: Hl~óO; 
ouro. 5·1:560:0:09,000 . .. 0r'á, • a estatísti-ca ·oae :·aQ.'Uf n, conclui'â ·por tl:f:C'rmal.' 
in:tiHfencln · ·ctô -paf,:e!--moedit e1'n fins ãe··· 19'~. • em 2. 0'65.906$00t•, isf~ é-: 'en( 
menos do' que t'onsta da. indicação "do ,Sr. Antonio-Carlo!!!· Para Abt'il: c!e' 19";!3; 
índic~ S. Ex.: 2.169':000$, ;qu.arule, · de aceôrdo com a estatist:c:a d-o papel ' 
em cir<~ulsÇã!>· ·c toda !:!, c!rcuJ!aÇãe- oU:ro, ·mundial, a ·· ;estatlstica · El'oa M~uei
·ros ingll>zes' indicuva para' o nosse paiZ, t:.m totàl de 2.226:600,riO?. 

Vê~s~>, pois, que· O· Sr. Antonio Carl!os, em 1923 , ciá ·-um i.otaJ ·menor· ctu~ 
b indlcRdc- por · ·i'D.im·, êtn; relà:~ã'o· a;" 19'22, cli .1li'ÍJ. · total maior-. 

o Sr .- Souza Reis, á pagina 90 'do seu teC-en·te livro ·• Do ·pad-rão d~ ·cail' • 
.bio ouro·", .obra publicada ·ag&ra: ein 1923, diz o ·seguinte: 

I 

"Assignaiemos q'ue dos :grcr;el!sos s'eguidÓs 'pára :J;Ja.ntêr ;_ jíiu~ 
tica monetaria' 'vi~n-cio a volta ac- regime:c meklico, tem resultad(,' 
as succ~s,s:vas emissões de cl.\rso r-orçadc.·, a~ . quae~, em 1!ÍÍl2, sfo -
gundo a. exposição do Ministro · Sampaio Vidai elevam-sb a re1!1 

t.226.275:9~7$0úo .~ 

Vê-se, pois, quec na es.tatistlca do . Sr . irosting, · o seu guildro é exa.ctu -
menf~ igua" ao · Q:Y>.t.dro afftda, d·o sr.. ~;paiC> Vidal. 

Mas, st: deduzh·n1os deSI!E' tod ... -~ ~9G ' m!~ eor.tot: <J!Ueim.'UI·of> , t erernos 
mais de L. 90()-_ 006· e m.enos ãe dollS milhões de c.onto!r én:i circifi.â~áo. ':Mas· lia:' ' 
~ circulaçãc ourc.. desde qué eomeÇi!Jll ' ~· fttncciona:r ·a e:r:mJsst'.o·, u&-ltlào: .. o 
Bá:nro elo- :8\rastl· da-s· suàs faeuJ·dad'Eis. () ' total; ~:rém, dessas emissões,' ê· 
i;norado, o 'q:u:e· permitte as maiores divagaç!)es os m:a.!-ore~ boaíôs' ~obve: o 
assllmpto, , 

Bmquanrto· o- Sr.· Saril.phl·o CQrrêa ;lJ!tirmel'I qu·e· a em:ssã.o era sU1)erior 
HO mil. confóF.l '·e m:ui-t0s· p~nsavam · q.ue a 'i o· milr;· ho.utem' a "Naçãio·"' affrr1iiou 
ter informações de boa .1:·ente . Q:U.e n ·autorizavam· a 'accl'est:ent:il..r .que a; -~l!lj 
s.W era de 150 mil contos. _vemos, po·s; que o B;lca:sil é ·o pa:iz c\!1.8- iD:ee,rtéza.S,, 
das lacunas; das obscuridades. 

O que· se conhece ma-Is · ou menos' &-abre os nossos •'defuÚts " é o s.,~ 
guinte . J?m·a não ir =ilo· á-quem, e:x:n.n:ii:Jenws o e:~:ercieio de 1920. ~sse 

eiercicio encéi'rou-se· cem o ".deficit." de 12 mil ·centos · ouro e 2'73 mil 
~ntoH pal)et; em 1.9·21., com o "deficit" de 31.7 mil cóntos ·papel, embor:a 
llouyesse um saldo de ' quatro mil e tantos contos ouro. Feita a c0nver~o 
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\'la ta~a. média. annuN.!, JÜ.l)da. se. y_er-lf_lca . () "deficit" de 30;L300 contos 
papel. 

.Tinha, . pois; eu ,, rnzi:i.o, quarido _di-zia. que viyem,os· a fluctJJ.EI-}" El que o6 

algar~o1os . não fq1~necem a: indicação prec!za. São , sempÍ'e cal:ealos de p~o
babilidanes, sempr-e presumpções . 

. , Ha. e.ntretanto, uma· rerteza inevitavel: é a de q~e o "deficit" é ~ 

nOS!!O regi_men ,-pennanente ... PJI_qe e_u,.. por isso, .diz~r que, no anno passado, 
a unica comnierrt!Jr~"-de~ que n~ _,Unhamos certeza absoluta, a unics que 
era uma realidade ·-> P.~~,-indepencla ecoonm.ica e liberd!lde" poÍi~!ca n~Q 
possuimos -:- era--~ tl<,<mm.emor:aç~ do ·"deflcit" :· o_ "deficlt" tambem fazia 
a seu- centenur-~o .! ;c- , • ' .. _. 

•. .Mas. um:t:· phrase p)~I;OreJ'ica de um gr-ande_ estad~ta 4o Imperio,. cteCiniu 
a .nassa· sltmi.ção .:. O. .:.:B<lrão df\. Cotegibe c:1z'a .que a pol~tica brasileir a Vll~ia· 

em· torno. deste ejxp-; . :,...... · '.'G~t!l.r,. para. ped.ir emprestado e ped!i" em prestadb 
• .i I 

Pa8sando, ag0ra, .a c. e.."Came c:te. . outra: ques~ important6, -a~. exl!m~ .. das 
obr.as Clp ,Nçú·d~stt , ·VI\:WO'>, ~pi!lamente, ·"P,er summa .éapi~IJ:", mostrar a. que 
ponto chegou mais uma gl(ande. o1>r.a d~ valo~:iz&.çãp. . ., 

Bem sei o RSl)êeto humaititario : que a que~ião suggere, ·bem ·sei do ela· 
mor patriotíco com que ella foi pleiteada Mas, qu!!>ndo n6·s estudamos hoje 
o~ 'al~r{smo~ as'- cifi.a:s de. ~~~pon~billd~de ;S' cá.iculos- de despeza, as prooa-
b'ijútàd~ll~ ií;~ cómpx;~miss~ • •. R.~, . ' ~t~tàÚad~~,;. · .. imaglin~m~: Mas . se estos 
obras -custãm tanto . assim;"S'ê ó hectài-.a 'de "terra vai subir' a ta es r:ropor• 
~'ies, . se tõri;; t~l vi.tito ; -<ies~~~ cô~{' o trabalho -.ie ieeunda·~·&.O da terra 

; 

e de- prevençã o contra a s -seccas seculares, que medidas tomou o Governo a 
esse respeito 't 

Expropriou as terr_af! para reve:pdel-a$? .Evitou . que se forma sse uma 
g rande exploruçã.o ~m torno· dp -:caso, .com a -fovm,à çã.o .- de grupzy,; de com!Jra~ 
dores, ·grupru; , deo .~U,t!arlos q-u,e l:!1.1scas,se~ . .-nessa ... óperação um Il).eio ·- ile en-
riqu~ ~--_3s_to.. ~; procut'ou e:vitar que E.sta . obra de humanidade .fos~e. por 
seu- turno, de.. cóli&;Q)Jencias. .profundamente damiJ,osas ? 

Nada Jlis_so, se f<'Z, ·.cOJP.O .. tampouco . so mediu a . responsabil iG.ade :lo Thir 
souril;··nem .');e procuro.u moil.erer .o v.,lume da despeza e tia z:e~ponsa
bllidad6. 

Senhores, . (Jas .éluas pesscms .. que estudara-~ melhor a questão, o Sr. 
::\'~ttos . Ibiapinha e o, l)r ... Moraes ·e . Ba!'ros, .um ·juigalliio-stl Qptimlstn , cal-
cuJ.o.u que .!!S despe;11as ·.se. élev!lssem a : 1...2'12. 000:..000.$000 . 

.. F.JS~!lveu o Sr. Ibiapinha: 

~'Na Â..Illerica --do .Norte ~ escreveu . elle -=---- "onde· n! iá.s a 
construcçâil dos canaes- de: irriga cão acompanham "par.i pass\L~ os 
trabalb.Gifl do. diqu~, ·tem-se v edficado que · tls custos das ·barra.geJU-
l! apena.s·.O .. ·ter~o- : d.o custo da rêde de .irr ig~ãó .e -.- obras . ., comple-o 
mentares ." 
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fi " 
Senhor~!l • . muculotl. ·.~ t:oq~i$;1o preço do!!' traballtos de barragem d : cons-

truccão dos acu!\es, mas n&o se pensou nem se calculou a despeza com qs 
,.8 ~'tes de h'rlgar,ã'o. E1 Q Sr. It>lapinha conclQ.e pr ~ata fórma: 

•• .Assim.. ae:ntlo , o custo qos a_çudes do Nordeate, parn serem 
pol!!:os em ~itua~iio de produzir o que delles se espera! isto é , ar,ós ' 
a ulUn:açã.O dos cana.es (cujos ~t'tudos até agora não · foram nem 
oi.oje.cto de cqglt~ção), .se elevar:i. a um milhão e duzentos, calculo 
que é, insistimos, m~ito optimisfa ainda. 

,Por t>sse numero se verá CLUe sérios compromisso:; assumiu o 
goyerno passado quando atac0u as obras a. que nos n,f·erimos. Ve-
ja!llos agora a· quanto monta.m os compromisso~- lmmedlatos, sem 
a satlli:facão dos quaes não é p osslvei a continuação dos serviços. 

\ . 
Actaalmente - sem nenhum serviçt. de alvenaria nos açudes 

a Inspectorla gasta 15.000 contoa por mez, quantia já bastante ele-
vada e _que não Ilqc1t>ra./ ser de r,enhum modo man~lda . mas, ao con-
trario, será consideravelmente augmentada, 'desde que se dê il!iclo ao 
iançamento do <'oncroto no corpe das barragens.'' 

'l'mmq:tdo por base o .CJ!.Sto do metro cubicÓ a 135$234, elle chega a. con-
clusã o tle que nove açu(ies, sem fallar no de Acarã., vão custar 423 mil 
{)Ontos. 

O 'Sr. Mor-aes ., Barros, .que alii foi na commi·f.são .conjuncta com o gentrnl 
Romlon e o Sr. Simões Lop.es, a.f-fírma como <1 Sr. Marques Ibia.~inha, qw os 
orçamen~C>S . são precarios· e mal organizados. sem ·estudar conscienciosam.en te 
fi ezpecie, de modo a .não<poder _forr,ecer eÍe-meritos preéisos pare. uma pl·esum-
.pção, para uma. prévia ava.fiação das despeza.s. 

A mesma ·triste a.ffi.rm,açâiQ se. e-ncontra no reikt.tor.to da commissão e nas 
con.ferencias do S:r. 1'4Qraes. Barros, como se póde ve-r no Boletim da Lavoura, 
ie Julho deste anno. a pa;gi·na. 597. noo seguintes termQs: . 

ResuiP..i'!-do, as oilfras relativas ás <!:espeza.s com tr~ grupos de baNagens 
e alvenaria. chega -o Sr. Moraes e Barros â. seguLnte conclusão : 

"D13speza até 30 dié 
Despeza n.eoessar:La. 

das baqagens . 

Outubro , de 1922 ... .. ..... . 
.ca1cuiadla. para . con.c\usão 

. ... ) ... .............. '. 

62.604:065$593 

170 . 580:000$00() 

$0.000:000$000 

313.184:065$593" 

E' claro. qu,e n~te ~otal nãcl- ~tá iq~uil.a. -~ barr~em d?. lfl.gtla d.o Piaté 
e ou~ despezas p<~ora i·rnr-lg<~Çi\Q dte cerÇ<L de 3~ rq.jl :P!)cta.rel! de ·nJanicle, do 
Baixo-Assü, calculadas em i\0 m~l oontos. 
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O SR. OCTACrLio DE ALBUQUERQUE: - Eu desejaria, então, que o Sr. Mo-
raes e Barros e.issesse .qua~ o tempo 'Q:Ue juJ•ga !preciso para esse estudo, por-
que a repa:rtição de Obras ·Contra a~ ;Sec~ exis.te , ·h~ 14 ~nbs~ . 

0 SR. !RINEU MACHADO: - Mas OS calCmlos feitos •peolo Sr. Mo;ra€s e B:u-. 
ros se baseiam· €In informações ·officiaes e algaris~ •da repar'tição. 

0 'SR. O~ACILIO DE ALBUQUERQU!!l: - Isso queiJ." ,(l,izer que ê uma T,epartição 
que não CLave -existir. 

0 SR. !RINEU MACHADO: - .A;qUi oternÓS as_de&pezas. 

"Além .desse systerna. ·e:·e irrigação - ~rosegue o ·relat()ll'lo, pode-
rá ser institu.iido 1•0 Bai!xo Jag.ua;ribe, para a~Óveit.amento de mais de 
20 mLl hectares à.e vrurneas enxutas, pele. .el•evação ·.das ague.s ·de dre-
nagem do Orós, Quixer:amwbim, Pat11 e do . aÇude de "terra j:j. con-
.struidQ - lliacho <!Q Sa.upu. 

JFJcaria.. assim, .elevada a des.peza. totall .das gra:ndes 8Çlldagens e 
a · sua utilizaçã,o .em irrigação em 3s5 .is4: ooo$ooo. _aLgarismos redu- · 
zidos. 

Assim as ãvea.s promp.tamente irri-gav-eis, com as despeze.s da.s 
açudagens em construcção e ~·es.pectivos systenias de. irrigação e 
custo médio do hectare irrigado, por , secções são as seguintes : São 
Gonçalo. Piranlhas e Pilões. Dez crnH hedares 63 .·500:000$: 6:350$. 
por hecpm-e. 

Or6s.. 60 mil hecta.res, 77.000:000$; · 1:2.83$ por hectare. 
Poços dos Paus. 2·2 mil 'hectares, 7,5, 000:000$; ,3:400$· .por hectare. 
Quixeromabim, 18 mil · h~ctal1es, 49.000.:000$; 2:722$ por hectase,, 

ou sejam., 'ÜS quatro systema.s, 110.000 hectares- réis 264.600: 000~; 

2:240$ por· hectare, desprezadas as fra.cções. 

Estas oi<frag são interessantissim.à.s ;. preste bem attençiio o ~enaeco pam 

11. conclusão que vou tira:r -desses aJg=ismos. 

"Essa médOO. -' diz a C'ornm,issão é exooss~va, .s~b:i-e_oorregando · 

demasiado ·a agricui·tura local, d~sde qÚe tenham de ~gar razoav.el 
taxa de agua <:Ol':tespondent)e á irriga;ção. 

Feitas O!Utras <:-onsáderações aobre o assumpto. passa o :·relatorio 
a trataiJ." . ?-os portos de Fortaleza, de Na.ta.J e da PaTaJbyba. e em se-
guida das estradas de ferro de que' foram proje;c,ta.das (ee~Ga.s e~

maes) , 9511 kilometi-os no Ceará, 48-6 na Parahy.ba. 
A Commissão ollferece e. respeito desses · trabalhos ·estatís tica;; 

compLetas, cpassando -~rpoLs ãs estraC::a.s de rodagem, cuja. extensâll 
total se · elev.a a 4._'577.3 kiJometr.os, ·da qual são classificadas -como 
flstrali!as de ro~agem 2 ;,5•8'6;7 kilome·tros, distributdos .p.elos 'Estadc.- il& 
Ceal"á, Rio üra'Ilde do Norte e Para,hyba. 
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Allude por fim S. S. aos serviÇOs referentes ~ ·rêde telephon!c<s. 
é M coordenadas gep!!'l"aiihioo.s. 

·Resumido. o -relatorio apresenta. a seguinte somma: 

Despeoos :realizadas . 
Despezas necessariae para, .conclusão das obras .. . 

206. 71:!: 000$00t_ 
296.153:000$000 

Além·, del'tas, a j!l!nspectorias dos 1" e 2• Districtos julgam neces-
sarias outras <JJesp~eza.s que orçam ,por 41l.r3•47 :000$000 . 

.Offer•ecidos á. curiosidad6 do au~iltorl-o es·~eB algp.rls.mos, ~ntra. o . 
. 11ela.torio a oommentâ.r · o grande emprehendim.ento, C:e.mons,trarrd~ que 

o -objectivo huiiD:~.ll!Ltrurio se_rtâ. alcamçado, ao .passo :que o economico só 
o sem rpexoiail!mente. 

!Para. ·justifiCar esta .ultima asserção · Q.iz ~ relarol.'io: 
'o objootivo economioo, esse, só será alcançado dentro d'e !lm,i-

·~ re.Strictos, :i'â. pelo anto custo d:as §.reas ~gadw;, jâ. pela sua 
ex!gua extensão. 

Os terrenos irri-gavels 1pelos 'g:ram.des açudes d!e alvenaria., ora em 
coru;truc ção, a saber, de S. Gonçalo, Pia'anha.s, Pilões, Orós, Poços d~s 
Paus e Qul:xem-m-obim não são mais que 110 mil hectares. Sommrué:oo 
aos 20 mil hect.ar.es do vaHe do Jague;rão que :podem ser irrigados 
pel-a elevação mecanica d!as aguas de drenagem (aliás problematicas) . 
de :Orós. !Patú, Quixeramobim . é !Riacho do San~e (d;e tenra, :lá con-
sturido) e ·aos 30 mil :nJO valLe do ba:ixo Assú q·ue podem ser irrigados 

· 11ela a;qucla.g.em, em tes.tud·?s, da Lagôa ·do .Piató~· elevarão as â.reas 
totaeS lrrigaveis a 160.000 hectares. 

. DevendC? imlporta:r em 2·36.500 contos o custo !ntegral das bar-
ragens . c-os· systemas die . irrigação oonnrexos, a esta somma juntam.cro-
SIEl ·a v~ba de 12 mil cont\)8, ·calculada pela Inspectoria como neoessa-
ria paro. as ·aes_pems de oadministxaç'ão 'até &. cónclusão das obras. 
obtéremo~ Um_ total de 384.500:000$ .' Dividida essa irntp,ortancia por 
160 . 000 hecta:.res. rooultru:oã o val·or dle 2:178$ por hectare irrigado. " 

Entretanto, Sr. PresLCente, conforme . pon-dera a Commissão e assigne.la 
o Sr. Moraes e Ba.rros ha. a. _ruM.ender a. despeza. com o <pessoa.J. e a. despeza -re-
lativa e. oomiJra. de ma.te:l"i~ que não estão incluidia.s. nestes calculus para, se 
chegar â. conclnlsão de :quão economic;amente errada !oi essa \)bra. 

Va.mo~ exarntn8Jr, ;POr outro lado, o que escreveu .Moraes e Barr?s, com-
petente espeCial•ista ·em a.s.sumptos -de ·a.gr-icultura, d,eputail.o die notavel sa-
ber, adamantl.n!;) ca.ro.cter, 'hOIIliem :que,. quer como pa;rlamentar e :quer na 
respectiva pasta. · de admi;n.istração, do Es•tai!•o de S. Paulo, SIEliD-Pil"e se ocou,pou _ 
de assump.tos attinen.tes â materia. <Diz S. ·-Ex. depois de -concluir i un!oa 
obra que realmente se impunha, era a do açude de Orós: . 

I -
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"0 hectare de ··tenreno ·irrigado por_ esse 3.1}ude, C1.1sta1'á. 1:283$, 
e mais o valor venal da tern1., que. a.d~·tt!~üs, seja e.pena.~r. de 200$ 
(no Patronato de Bananeiras, na Para.hyha, . 85 hecte.re,s custaram ao 
Governo :F'e.(eral, 90 contos)" . 

Não é. pois, de extr-an.ha!r que elle 'Ca1cule 0 vaJor real da terra, ante-~ do 
seu· bonefldamento, em 200$, .por hec:1ta.re. 

"Quer dizer que :a agrdcultm:a, nas· va.rze:as (le irr:igaÇio comman. 
dadas por Oró~; terá que aroar com o custo ele 1:48"3$.. para 'POder 
eXJPilora.r um hecta.re de .terren-o.. · 

Ora, tão aiLto ~!ciente representa .bar.reiTa,. iformLdavt:l OJ!posta 
ao a'IJ1)rovettamento das obras de il'rigaçãr., harreim que !'õ6 púdera. ser 
transp(jsta rnedian~ o concurso conjugado .Ce differentes f.a.ctore.•. 

Esses factares indispensaveis são: 4 iniciativa.. o capital de· ex-
ploração e o braço operario . A ln!.ciativa e o oo,pi·UP,. é de supp.or que 
s~ fal-tarem os n:aclona.es, p(;dlem ser su.pprldos pelos · extrangeirns. 

Qu.anto ao · braço, a ·questão é muito ma.l.s séria do que á pri-
me!ra vi.sta pôde . pa,reoer. N? Nol'deste existem braços opere.rios em 
q\l'9.<ntida de. São porém, inaptos pare. os misberes de. Ia.voura por 
·Irrigação, qu,e exige pessoal a elle. affeiçoa.Da .p.e\a pratica e constun-
cie. nessa labuta. " 

!Portanto, nesÚ1 por; to ,, respondendo. · eU e; deu> ois de Jnots.rar ~orno 

eJifectuada" as obraM e <:·onclui·das, teremos a.i.n~~ •que lu{lta.r contra o pro-
blema da falta de braços ·e dE> colon.o.s, para i;rabahlle.r.ern 8JS terras as•im 
beneficiadas, e ~ rn.ootrar neste pan•tú as c ond·ições :mais favomveds ao sul, 
sem invocar a circumsta,ncia, da q.ua l não se · lenib.rou, i que eu lembro, <lll 
que os 1;ffibaJ•hU'()res que eolhern ·O caf€ em S . .Pauloo., d'ind3: esffi. colhe'ta, 
tranaportam-se pa·ra os palzel'l visinhos pa.ra lá tra.bruLhe.rem nos •palzes que 
não tem tra balho em S. IPauio, diz mais o seguinte : 

"No Brasl>l, só existe -colonização orgam.izada nos Estadoo. do Su'!. 
Sirva de amostra S , Paulo, para uma filiação d,e cotejo . Nesse 
],l)stado, a população estra:ng~ra. que ora orc;;a ,por milhão e m elo ee 
~Çlltantes, foi. ~igtna,riamente, eii). sua · quasi tota.lidad.e, constitu ída 
por ol)erari·os ág:Diooifas. Estes. el-ementos primor.dta.es estavels· pela 
,pl,'ospei'LC<\de são· os me!h<Í'r~ arautos qe propaganda a .favor da <Jor-
r .en lE. emmigT'!J.Itorie. e~ste!lJt-E: . 1S. Pa.ulo pOoSSue ·clima temper&Jdo e 
l!alubre; possue l!'ê~ ·f-erro-v.;\a;rJa. oo:rtand.o 'as ~s ferteis regiões dll 
seu terr.itorio ~ -possue grau(\~ e, 'pequena lavoura a~tainente remunera-

" Jas; poss'* 'ht~rcad:os orga.rrl~os para o e .;-.coa.rrumto da sua pro<lu-
cção; possue na l(!.voura .de ca(é, o seu o·uro verde, o ma.ior cabedal 
a.grioola coruheoido; possue terras virgens· em area mais vasta que o 
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eq.iljuncto irriga,yel 'do\nc:r-dei~:e, qili..e não ]Jrecisam ser irr-igadas para 
·]Jroéluzirem 9 .".o)lro ·verde'' é ··o "ouro branco'~. terras -que são ven· 
dide:s ·em prestações a la~·go 'prazó ao ,p.reço de 1-50l o 'hec~". 

o "'SR. LUiz ADOLPHo: · '-'-' E:rn Matto-<Grosso _l'e'gul-a de 3~;o'oo a 5$000. · 
O SR. !RINEU MACHAD~:. ~ De modo que,_ si em S . . Paulo, com taes co\J-

tüções -too.nbari.i<cal'? ·e .:climatet;iC&.3; c-om a facilid'ade dos trabalhadores obte-
rem um saila'!"io sll·pplemenbar na; R ·epubl1ca Arg,<:mtina, ha ·época em· qué per-
d.em. o seu emprego; ·si em -s. P>:Lulo, o he.ctáre ·cústà 150$000; e si em M,;,tto-
Grosso, onde ·ljl!s linhas .. dJ~ penetração abrem ás ·possibiHdades dáiquelle rico 
Estado, novos e form'id~weis ·nórizontes, o _hectare custa dé 3$000 a 5$00(1, 
conforme' notou em apa.rte ó .Sr .· Senador Lüiz Ado.ipho· vejamos no Cearâ 
onde todos 'os 'hectare:s •de terra-s has >pt' oJ..'im'<d'ades \l:e açudes -·~· ma!is :f'av-orR.ver 

\. ' . . · ' . . 
é o de Or\is; ·onde- o hecta,r·e ficaria, ein :cerca. de 1 :•500$00.0, isto é, 10 vezeS mais 

· já não c],uere:illdo fallar dos heetares de -tel"l1as das reglões irrigàJd!às par sec-
çêíles de açud!agie•ns de S ., GonçàJo, Pi1'\.'L'n'has e ':Pilões; ónde 10 .. 000 hectares 
custai'ã.0 aos cofres p-ubl 'pos, com as despezas de b'enefi.ciamento, 6:3.500:000$, 
ficandlo 'pi{Ú, o .h(')ctare, ·valor venal ·dia 1teJ'ra, cpor -6':3•50$000 ou mais 40 vezes o 
va-lor em S, P~úl~ e maia d:e. 200 vezes o valor rdo heetiaJre ~ 1Vl~Ltto-Gnosso. 

-S'i attenderuws á_ cirCJumstancia do que vão •custar as obras :de conservaç;ãl'l, 
si attende:rm.os ainda ao prejuizo immens.o que o paiz vrue ter com a itru:tili:!JaÇãO 
de muitas -c~essas estr:adas de rodagem -ca·rrt>ça"V'ells , poderá ·o eS.ptrrto _de· pa-
triotiSiffio e o sene.iment.o ·d'e human~d·ade :sobr eJii<uj•a.r '8.-8 ra,zões •de ürldem ecó-
'nonüca. -e .iÍ'itniui.oeira. cque leve a -dispojar -b res•to -do J?·aiz para s!e appUcar os 
seus -reciiesos e o s€m ,fiàngué na ·obra de i·11rigação e de fe'cull'daçãó do sólo 
do N andesté? 

\ , , I 

O SR. PAuio DE . FRoN~'IN: - V. Ex. não acha que. essas '\}OU'c1er'a çõe,( veem 
fóm ·de te.mpo? 

o· SR. !RtNÉl_u Í\1AOHADp: -Não veem. 

O <SR. PApLo DE FROiNTIN: ""'- Elias ·não •deViam ter sido feitas q:uando se 
começ011 c. "trrub'aUhó_? 

O SR .. ,lHINEU MACHADo : - Acoii'l.pamlhei o nosso honrando collega, 'Sr . 
Som·es· dios Saàl.tos. 

0 SR. BENJAMIN BARROSO: ""'"' Só umi seoea de u.m ·anho, no Ceará ~ustOll •, 
I 

cere·a 'de- 100 .mi-l contos. 
0 SR. 0CTACILib- DE ALBUQÜERQUE: - E' '\.Una phan t..wia d.o S'r, Morates to 

Bm·ros, quando confundie terras -agricolas .co!n terras completamente desva-
. lorizrudas, terras -do s'e.itãÇ>. oom ten·rus da SeJ."'l'a. Fo-ram c ousas .v:.stas por .qru€!m 
pa~sou ;por :e.na.~ .as" •Oarr~iros. 

O SR. !RI;NEU MACHADo: -~ i:romali!do os :c·alculo!!!,. os a,~garú>mos mra.is tl'a-
vorav<ei$, o nün:,inio da despeza subiria. a 7'11 :miil .contos; quamdlo . o Sr. Ibiapil].a 
pres-Ume C]:Ue vão a 'c\'n·ca d-e .um milhão e trezentÜ;'l mil centos, e ao •que cor'fe 
o prop-r:·0 engenh'eiro nortecameric.ano, encarregado .-da 'direcção. ,!'1-as .•·.ohras. 
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contractado pelo Governo como espec 'alista no assumtpo, calculou que ell&~ 

não IPOd!iam custa.r menos de 1. 500.000:000$. 
Dada. a situação, eJn qu~ nos e~ontramos -hoj;e, é ·nooessaL'io que -o·.Gover-

no da Repuhlica ·vrt;ste grande attençã.o aos diversos açudes, na. ·sua Imme-
dllta utilização afim dE> não perdE>r o immenso sacrÍ!icio i!eito até agora, de 
aocôrdo com o nreu emmente coHega, 

O SR. PAULO DE FRoNTIN: - Ha casos' irreparaveis. Não era preciso 
mandaJr vir nov. si· tall.1ções par~ r ove Etcude,'. T:·t-~ f·ervL~m s cessl ·nmen e 

O SR. BENJAMIN BARRoso: ~ Alpoiado o process•o de adaptaÇão ê -que é 
' ' ·. 

<·ondemnadci. 
O SR. lRINBu MACHADo: - Toda a c ngenbari&. n •cio . al se r a,· e o t contra 

o convite â saiencia nor-te- a.medcana. 
O SR. PAULo Dl!l FRoNTIN: - E' bem feito que aconteça t'Ud.o is:ro! 
O SR. IRINEU ·MACHADo: - O resul.tado foi a exa.u·toração em. massa ao 

yoto una,nime ·dos ~s il-hustres e modestos engen;h1ei-ros b!'iLSile"l>ros. 
O Sn. PAULO iDE FRoNT!'N; - O 01-ub de Engenha,ria pronunciou-se for-

malmente contra. Si o reswtado fôr 'd'esa.Btroso, elle não· tem a menor 'L'es-
ponsabilidfade. 

O SR. BEJNJAMIN BARRoso: - Até ho.le o unico erro pratic!l~o n9.s obras 
do Nordeste, ~m açudagem, no Cearâ. e em outros Estados, ê devido a um 
engt>nheiro extrangeiro. 

-~. No açude do Quixadâ, o projecto· de obras foi de muito maior extensão 
do que permitte a sua .capacidade. 

O SR. lRINFJU MACHADo: - O que é eE>pantoso, Senhores, o que é impres-
sionante é a duvida suscitada sobre assumpto das proprlas obras e resu-
midas nestas palavras eloquentes do Sr. Moraes e Barros. Escreve elle, á 
pag. 599: 

· "Alêm disso, o sys~ema cor~jugado das ~çudagens da Parahy-
oa, pecca ·pela. base. o_ reservatorio de Pilões, de ampla sut~erficie 

e escassa profundidade, deverâ encher-se e ser esvaslado annual-
mente" antes que a violenta eva.pbração local o faça seccar. Por-. 
tanto, suppõe precipitações atmofipherica~ norri:taes ·e an:!Uaes E nos 
annos em que não houver chu'vas, ou mesmo de ' seccas medianas/ 
nos quaes não possa se enÓher, de que modo poderã co'ncorrer com 
a sua 11,uota parte na irrigação, elle que em 1".015 metros .::ubicmr 
representa mais do terço do volume?" 

O SR. OCTACILio DE ALBUQUERQUE: - Ahi deve se entender não com os 
eng-=nheitos extrangeiros, mas .com os naclonaes, que traÇaram ' ó plano. 

O SR. lRINEu MACHADO: - .A engenharia nacional nãó foi incumbida 
desse trabalho. Em vez de recorrerem aos seus patrícios, preferiram as 
luzes, os conselhos, a tutela dos engenhl·iros norte-americanos. Se o desas-
tre !ôr a ·C'Oncl.usão de todo esse immenso sacri!icio, nessa arrojada ten-
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tatiYa, o C!ub de Engenharia, nesse gra.nde lnfortunio terá., ao menos, !elto 
jüs no r~êonhecimento publico e á gratidão e l:ienemerencia nacionaes. 

o SR.' OCT.ACILI? DE ALBUQUERQUE: - Quasi. todos esses açudes foram 
estudados por .eng.e_nheiros na:cionaes mas a execução ê que está sendo feita 
por engenhtüros ~xtra.ngeiros. 

o SR~· jRINEU .MÀCHADO: - Os planus dos engenheiros nac10naes foram' 
submettidoll ã technica· do~ norte-america nos. Naquena. occasião mesmo, se.J 
bem me r~corlio', responde-q-se ao voto elo Club de Engenharia dizendo-se 
que se tratava: dE\ uma especialidade em que el!e não tinha elementos para 
·rorrnular planos nem Jia:·a ·Controlai-os . 

E entã'ó;, ~s , planos da im;pectoria foram submettidos á revisão e ap-
pro-vação .'da mh:sã.O ~.õrte.-am.erica.na do Nordeste, digamos assim. 

o ~eu o)?ject'vo, tratando ' da quest ão, senhores, não é :·ecriminar; é 
accentuar que o Presidente, · Sr . Arthur Bernardes; a quem os factos foram! 
submettidos. · os· estuda' com o mais cuid.à doso, com o mais meUculoso · es-l 
forço. Para a con'fetencia d~ si:. Moraes Barros foram convidados os ho-.. . . 
mens mais. core.petentes do paiz·. Honrou, .prestigiou com o seu compareci-
rilonto, a . maioria dos Min' stros de Estndo. Lá estiveram o Sr. Franci.~co 
Sa., o Sr . ··Sa,mpaio VIda!, o !Sr. J'oão Luiz .Alvés, .o Sr. Miguel Cnlmon. 

Se a ·duvida, hqje, se prod~z sobre o relatorio dessa. commissão per-
gunto: Qul•m ·foi ao Nordeste fazer esse trabalho de inspecção ? Fài uma 
comm·ssã.o. Convidada por quem? ~ão ·foi 0 proprio Governo transacto ' 
quem pedil..\ .. aos Srs .. Rondon, S·imões LOP<'s· e Moraes Barros um esforço, um 
sacrifício qúe o seu patriotismo .não podia negar ao .paiz ? 

O. SI) .. AN;oNio ·MA!lSA: - .'v. Ex·. dá ·lic!lnça pat·a um aparte ? A com-
missão, inc!U:~ive 'o Dr. Moraes Barros, tclegraphou ao Dr. Epitacjo nos ul-
timn8 d'as· do seu Governo, elogiando :o serviço do Nordeste que se outro 
serviço não tivesse S. Ex. prestado ao Brasil, teria prestado o do Nor-
deste . ···· 

0 SR. ÜCTACILIO DE ALBUQUERQUE ; - Seria uma con tradicção consigo 
mesmo. , 

O SR . .Tl\INÉTJ ·M!C,HADo: - Que me impocta senhores· a - mim que te-
nham expe~tdo telegramma de cortezia 011 ~rotoc'o;lar ? . ' ' 

O SI\. ·.Ó<tACJ.LIO' D!il 1\.LBUQUERQUE: - Não faram de cortezia, foram em 
reccnhecimento do facto. 

O SR .. . ANToNio. MAssA: - Então a Commissão, a quem o Governo pe-< 
diu que ·exam·i.nasi!e,;:tudo e dissesse a verda de passando esse te!e~;-ra~ma, qui~ 
de~erl1;pen ha'r-se -' de um·· dev,er de .cortezia? ' 

I . . 
O SR. !RINEu. MACHÁDo: ...,-- Para inim,. o que vale são as palavra!! escri-

J;tas da analyse do processo desse trabalho, .as cifras, os .algarismos, ,os 
caleulos ,. 

o SR. o ·CTA(:'JLio D!il ALBUQUERQUE: - Ma s não ha nem um calçulo no 
re!atorio.: cóndemnundo as obras do NordE.ste .. V. E:x:. ê. que quer forçar as 
cou.~as·. 
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O ·SH. !IUNEU 1\fAç:I-fA.bo.: - Eu não quero insistil; no assurn~•to; ·0 Sena-
do lerá a. C'rhlca do Sr. Mattos Iblapinli"\-, os trabalhos do Sr. · Morae.~ 
Biltro;;. 

Como vêem os meus illuStres collega!l. eu não cito ser.ão <'ifi·as, ·porqu(l 
essa commissão foi uma commissão official. 

() SH. 0CTACILIO DE' Ar.-llUQUElRQUEl dá um aparte. 
O su. Ar.vARo DE CARVALHo: .- Não se comprehende o ap'twte drJ nobre 

Senador envolvendo S. Paulo no caso. 
O SR. OCTACILio DE ALBUQUERQUE: - Estou me referindo ~s conf~renrias 

que estão em contradiC'ção com o que eHt..'1: no relatorio. 

O SR. !RINTru MACHADo: - Senp.ores. não me tenho referido senão á.s 
cifras officiaes. As cifras citadas pelo Sr. :M:or.aes Barros, for.l m 'fornecidnS. 
pelà propr· a Inspectoria Feder-al. Na sua. conferencia ha a jlarte pessoal e 
ha trecho!< inteiros, de que vale, que são , conclusões da commissão una.; 
nime. 

O Sr. Simõe~ Lopes foi ministro do Governo transacto; o Gen.Úal Ron1 
don 6 um dos mais .nobres typos da vida contemporaneá do B1-asii .. Os tres 
nomes escolhidos para essa co.mmissão· t.:onrariam· qualquer pa)z pela com-

. . I 
petenci;1, pela autor'dade, pelo desinteresse, IJelo talento e pelo saber que re-
presentam. 

o SR. OCTACILIO DE ALBUQUERQUE: - Muito obrigado a V. Ex.. pelo e1oo 
gio que V. Ex. está fazendo da admini~tração iJ~ssada, que espolhe.u ho-
mens dessas condições. 

0 SR. !RINEH MACHADO: O tribunal, pelq Governo escolh!dc; foi consti-
tuido por homens de prime'ra plana, do:! primeira estatura. 

0 SR. '0CTACILIO DE ALBUQUERQUE: ~Muito bem . 
.O SR. !RINEU MACHADO: - Os ~eus conti:adiÇ!tores a,ceitam ·commigo o 

juizo que façc sobre os membros d!'. commissão do tribuna:i, mas não aceitam 
as cond usões dessa co~prnissão. 

0 SR. 0CTACILIO DE .ALBUQUERQUE: Perdão. Nós aceitamc'.!l as conclu.; 
sõe~. o quP não podemos aceitar são aR C'Cntradições. 

0 SR. ANTONIO MAssA·: --V. Ex. me permitia: ha conclusões ela commis-: 
são e conclusões pessoaes do Dr. Morae.g Barros. 

U SR. !RINEU MACHADO: - E' o que acabo de dizer, mÁs não me vali se-
não das cifras e da parte em que o alv'tre desse membro da eummissão era 
conforme aos s&us collegas. 

:Nào ha, -pois o que revidsr nas rnir.has' palavras. Revidem os honra· . \ 

dos Senatlores da Parahyba as observações, as criticas e as con çlusões de 
Canclido Rondon, Simões Lopes e Moraes ~rros, Do mesmo modo, senho-
res, não comprehendo que s~ lnvective o orador, que sobre e!le se ·ctei:xenr 
r.ah!r injurias Obriquas que contra ene s'~ pinguem ·reticencias, JlOrqUt nad.% 
mais t~m .feito do que argumentar com · palavras de amigos Insuspeitos do 

ex-Pres·dente e de citar factos, toclos elh.s de opportunidade, que têm uma: 
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• certa connexidà.(le com as crise e a respe.'to dos quaes seja hecessario pro-
videnciar. 

~ão me refiro a íHmhum dos outros factos consunimaclos. Refiro-me 
apenas ao dous grandes oasos ·da vãdorização e ào Nordeste, ·que não podem. 
deix:tr de serr .l!xa.minados, porque n:ão são •casos pasE·alios em julgado, pol'que - ... . \ . . . nab •sao P·ro0essos cr.ve.:!S . , 

0 SR. ÜCTÀPJLIO DE ALBUQUERQUE: ·- Permitta-me .V. Ex,; .em -relação 
ao Nordeste o V€·rcLacle'r'o é f.aoJer Jogo o que quer o Co,.,·eio da Manhã: d!~
povoar, abàndonar aqüella extensi&sima zona. 

O SR. IRINEU MA.CHADo: - Sobre a vtJ.i>rização. -nenhuma opa.lava·a m.aJis 
eloquéiíte -do q·ue ·a da grande e querida figura de Antonio Azere<Io; quando 
nn sua oração àlô· maio, ~s-te a.nno, profJi.gou em terino~ '[ehementes ó curso 
das operações de valor:zação, ataeando gravemente o Governo •POr proseguir 
na rota d'~ .seu an~ecessor. Muito pl-eiteou aqul o Sr. 1Sampa~o Vida.! a a,p-, . . . 
provação - .para se!' dJesde logo exHmtacto - ·de p•rojecto .orgam:izando um 
instituto perm~mente de -d'e'fesa dJo ea.fé. Nas·ceu 'letra, :morta, ·e elle, Governo 
e1Ie, Ministro aJJandono.u. o seu plano p·ara proSiegui!r nM pegadas do Governo 
tn-an"a:cto. 

E o ·Sr. Aze.r'edo, examinando o erro ·de mão ter incumbido a S. !Paulo 
pelaR circurnsl;an-c··as espec:iaes de sua vida econorp.i'ca e da c:om!p'etencia te-
chnictl. àJe seus estadi!stas, ·de não Se t:er _incumbido a eJ.les mesmos o encaJr.go 
de clirigi•re!Tlí as operações de valo1·i~nção, 5f~!Olooa:d1asz de S. Pau1 0 para o Rio. 
conclue com as s.eguintes 'ptÚrLvras: 

I 
"O Governo entreg·ou a va!oo•:z;~.ção confor-me dJe.m.onst:J.·e· e•nt 

discur·so que aqui pronunciei o a:nno passado, a tre8 firmas estran-
g~ras disti.nctas e u~a só verclade:ra .. que dlesd•<· log0 iez r-ecolhet· 
aos seus armazens ·a.s partidas de c_a.fé _ que ándava:m espalhadas, U-
ranf}q, ao nJ,esm.o ten»po, os .prove tos ela reem;aco::tçii-o •e &as q-uebras 
como das qualidadJes e typos dififere.nte.s- •de c-afé. Des.t:a. m.ameLra n. 
m•er.()l),dOI:ia· ·en'careoe·u ·COn,<;jiderav·elmente par<~ o Governo, que -ricou 
pt·eso aos seus agentes e se vê agora eÍn um .. " contilnge.nc.ia embaro-
'ç:nsa por força ·00. seus contractos, de não poder V'€·nclier o seu stock 
e dispor das letras respootivas, inlfiuindo no mercru:lu .dfe camb .o, 
nem comprar café ·com o excedeute do p1·oducto da vend.a ret!olhidoJ 
para os pagamentos constantes do contrato, porque isso dep.;nc!e 
do voto unanime da commissão residente em Londres, composta de 
cltico membros, ~ntre. os quaes o Governo só tem um representante". 

• ~ f •• 

Escravisado~· fip,ance'ra e economicamente, nós brasileiros 'não temos 
sequer meios de agir em ·uma commissãa onde o voto preciza ser unimime 
9 o Gqve1·nà brasileiro. não p6de siquer obter uma maioria relãtiva. 

O SR. A. AZEREIDO: - Felizmente o Governo actual modificou esse con-
trato, consegui:t;do grandes vantagens pard o Thesouro. 



o Sa. lRlNBl! MAcHADÓ: -'E o Sr . .Azeredo accrescei)tou:· 

. Ora, se não estivessemos privados das letras de c·; ... m,bió prove-
nientes da ve'nda de café armaz~riado ·e·' cujos resultados vão ter a 
bancos extrangeiros, como grarantia do emprestl.fuo que, de :1ccôrdo 
com ~ contrato, só pôde ser resgat<ldo em dez annos, cerkmente .a ta.xai 
cambial não .teria chegado aó- extremo em que sé acha, a crise não 
seria tão aguda, a vida tão- cara nem tão intensa ií: sua carestia. " 

Ent retanto, o "Jornal do Corn.mercio " e o telegramma dos p~;me·ro3 llils 
de Maio deste anno trazem a noticia do~ lucros de um só · dos · inter~ 
mediarlos. 

Diz o Sr . Azeredo: 

"Entretanto, o "Jornal do Cf:'m:r;nercio·" , traz a prova das van-
tagens extraordlnarias alcançadas por uma das tres firmas com-
mercia es que exploram ' este ràn:to de negocio no Br3.;~jl. The Bra-· 
z~lian \'Varrant Com.pany, e. 9ún avaliou em mais de J: 13,000 .000 
as 4. 535.000 saccas de ·café do Governo, e cujo relatorio .ao anno 
passado foi recebiqo com enthuslaemo pelos a ccionist~s:. " 

(Tnterromp<mào a Zeit~ra) jnglezes, .iâ_se vê. 
( C'ontinuantf.o a Zt11') ; 

I 

tendo ' distribuido 7· 112 •J• ás ·"acções ordinaz'ias", en-
trando para o fundo de reserva 100:000 libras e talvez o '· income 
tax " outras tantas 231.000 !'b!'as, constante do telngr11mma de 
LondrP.s . " 

.Note bem o Senado - as. obrigações - porque o telegramma não é 
completo, ha nisso um mys:terio que nú~ não conhecemos. 

(? ,SR. LoPES GoNÇALVES: - Acçõ·es preferenciaes de que tanto gostam 
ou lnglezes. Não podem deixar de existir as · acções preferenciaes ..:.... pre-
terenda.Z shares - in dispensa veis no régimen inglez das assoriaçõe~ ano" 
!lymas. 

O SR. !RINF:U MACHADO: -E, conclui! o Sr. Azeredo: 

"Depo·s de tudo isto, ningue:r;n ' poderia ter ·illusõe!l a respeito 
da noat"a situaf;:ão fiinanceira, 4po~ue seria.. :mentirmos à nossa· 
propria <.!Onsciencia, procurando negai-a à luz do sol e à verdade 
tra nsparente que reflecte em nossa. retina." 

S o=nhores, en tenda.m-se, pois, ós que v{-m responder com aquelle de cujas· 
palavras lne valho; se algum dia receberdes na face ~ma injuria do gesto 
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physico que. vos fustiga, não VC)s vingueis j-amais da testemunha que narrou 
a aggre~sãd que · soffrestes. Vingae-vos daquene·s que vos bateram á· 
face e Íembrae~vos do Mini;t~o Alexandrino, o primeiro que vem revogar' 
contratos do Governo passado e até hoje sE1 cobre de ' louros com a glorifi-
cação de haver posto termo á loucura ilrt fundação de um porto militar a 
sessenta in,ilhas de outro porto militar, c, elo Rio de Jane'ro. Emprehendi-
mento qu·e 'nós. não _podemos , E;aber quanto custará, mas uin .. porto ·rnilitar 
custa muitos"milhões de llbras esterlinas . 

Responda;m á~ criticas acerbas do Ministro da Marinha, que poz termo 
a uma. das in'ciat'ivas das mais custosas, como a do nordeste; o·nerosas ·para 
a Nação como a va'!orizaçã.o. ' 

Replica o . Sr. Sampaio .VIdal, cujas mensagens são golpes de la tego. 
Não é a de 3.0 de Novembro ·do anno passado, a mais grave de todas. 

MijitO .,mai.$ grave ê tL m~msagerrí .' que o. Sr. Arthur Berilardes, em 11 
de Agosto deste. a1,1po~ dirigiu ào CóiJgl'l2sso Nacional, pedindo. que se lha 
concedesse .~azer operações ·de creditó para P,a-gar' serviços ordinar:os e 
custear àespezas supplem.ehtares ' com algumas dezenas de milhares de con-< 
tas. Muito mais grave que o toque de ,drcrim de 30 de Novembro é o brado 
de par/co da ' mens~?em de 11 de. Agosto, onde o · Sr. PreHidente da Repu-
blicá diz o seguinte: 

"O Congresso Nacional autoriz,;u o Poder Execuü~o a abrir ao 
MinisteriÓ da Justiça e. Negocios Interiores varios creditas, nos .ter-
miJs dos decretos ns. ~.121, etc , 

E·ntretanto, o Governo sente-se na impoS;sibilidade de usar d~ 

tacs autorizações P?rque para tanto não: dispõe de _recursos, quer or_; 
· ç.amentarios ou extraórdinarios, pois, .como é do conhecimento do 
Poder Legislativo, a rec~ita ordinaria orçada e que deve ser ar-l 
recadada. neste. exercicio, nem mesmo _p6de custear,' pór insuff:cien~ 
te;, as. 'despezas ordinarias de' ·natureza forçada, consignadas na lei 
orçarrientaria, para os serviços r:ormaes _da administração da Re-
publica. 

Tod<tvi'a, a maior _parte daquellas autorizações effectivamente 
se i•eferem a serviços que traduzem 'verdadeiras necessidades pU-' 
b~icas . e representam. sér~os comí•romissos da União, i·elaci,mando-
se co:çn reformas de caracter ina<iiavel ;. pagamento de· vencimentos, 
de .pensões, dividas· diversas, cuja liquidação não ' po[lerá !lonesta-
me.nte ser protelada pelo Estad'l. ' 

Nesta :ei11ergen<eia lembro aos Srs. membros do Congresso Na-
eionàl, como E'olução para o caso, ser o Poder Executivo a u tor 'zado 
a realizar ·operq.Qões de ,. credito q_ue dêm recursos ao Governá para · 
cumprir as resoluções do Poder Legislativo, na ·conformichtde das · 
leis citadas." 
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Portanto, são de!lpezas normaes, de car,acter imprescindível e lnadia-
vel e que não seria justo, neny de conveniencia publica nem de hones-
tidade adiar ou protelar o seu Ioagamento. As palavras do Chefe do Es~ 

tado constitu em liti1n. formidavel demon~tragão do que f oi o p~riodo que r1 

antecedeu . 
Se esse systema .d6e, não pecam contas a mim, que o leiv ao· Senado, 

mas a quem o mandou. 
Por que nào pedir contas, por que não revidar ao Sr. L!! úro Müller, 0 

·t>riméiro que descerrou a cortina no caso da atJplicacão . de nove ·mllhõse es-
t erl' mls, val~ndo-se da mensagem do Sr. Sampaio Vida! e dos commenta-
rios do Sr . .Alfredo Ellis ? 

Por qu.e não pedir tainbem contas ··ao s r .,. Alaor Prata, ·<!Ue declurou 
fallida a PrefeitUt'a do Districto· Federal, onde o Governo passado J:lnha o 

' seu mais amado discípulo ? • 
O Su . LoPES GoNÇALVES : - A fallencia da Prefeitura jã vem de lonlll! 

tempo . 
O SR . PAULO DE FRoNTIN : - A PNfeitura não está. fallida a baixa do 

camh-o foi a causa da desorga rtiza.cij.o -das suas ':flna ncas, porque no orça• 
inento municipal não tem recurso - ouro. 

O SR. LoPES GoNÇALVES: E por iss·J não pôde satisfazer os setm com-
promissos. 

O SH. IRINE:U MACHADO: - Se as a.f1'irmações envolvem tel'\..den1'ia3 ou 
calumnias p'eçam contas aos responsaveis, aos autores, porque castigado 
de di tfa mação não pôde ser o simples le)tor do escripto offensivo ::i. honra, 
e não a nós , Senadores, que não somos sem~ uma parcella da grande maSSlll 
que Ignora tudo no Brasil, daquelies a l.JUem não se dão informações, nem 
con tas, e a quem s e arranca.in. os votos é!e .confiança polltica.-

Porque não pédir contas igualmente ao Senador Rosa e Silva, cuju~ 

ora!;ões vehem entes ficaram sem réplica e cujo requerimento de 'informa-· 
ções f .cou sem resposta? 

O SR. A . A.zEREDo: - Quem as vai pedir? 
O SR. IRINEU MACHADo·: - Senhores, orque responder a mim, .r•wdesto 

orador, que não tinha sinão o objêctivo .Ct-. mostrar que era. necessaria parar 
as obras vultosas e tudo quanto fosse nocivo e prejudicial, restri;:Jgindo~ 

se 'l tu'do quanto era absolutamente indiE"pensa.vei e cuja cont!nuaci!o não 
r.od!a. ser senão uma formula ainda de ec!Jnomia, e completai-as .para que 
não perdesseinos mais ? 

Ha quem ent~nda que a:;; operaçõe~ de valorização eram ·leva da" tão 
longe que expelliram os preços, como notou o proprio Sr _ Senador Aze-
redb, de · 8 para 34$, qua.ndo, el!l 191'4, elles eram· de 4$ constatando-~e pols, 

·que essa s operações jã não eram sustentação de preço nem de resbtenclai 
a. baix!l mas de elevação exaggerada de puro preço artífical. 

O SI< . PRE'SIDEYNTE : Lembro ao nobre senador que esta !lnd.• ,, hnr;• 
do expediente. 
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o SR. IRINEU MACHADO: - Sr . Presidente, requelr o a V. Ex . q ue con-
sult~ o Sena de sobrE: se me conceé!e meil\ hora de . J1rorogação, af m ae que 
eu possa concl.u.ir o meu discurso. 

o Sr. Presidente: _; O Sr. Senad?'' Irineu Machado reque1· n.o ;:euado 
meia hora de Pl'Orogação, afim de cQncll!ir o seu d ' scurso. 

Os senhores ,que a concedem, queir a.rn lev a n tar-se: (Pausa .) · 
Foi concedida. 
v. Ex. pôde ccontinua 1·. 

O Sr: . Irineu Machado: (contimtar~clo) : Grato â. gentileza d·o Se-
nado. 

Não podia, Sr. Presidente, deixa r de concluir as obser vaçõss que venho 
f!!Zendo, porque o meu objectivo f! dP. ct•ida doso exame sobre a s opera«;<õe~ 

de yaloriz.~ção, por parte . do Governo. 
J)esde que suscitoq duvidas no animo do palz a prime~ra orrtção dQ 

Sr . Senador Paulo de Frontin, divl.llga.ncJ.c as extorsões da firma, Johnston, 
depois convert"ida . em ' Proprio agente. do Gover-no, das tres f'rmas extran-

. geiras, que na plirase .'{lo Sr. Senador Azeredo eram tres pessoas. distln-. 
ctas e um sô deus verdqdeiro, é prectzo chama r a f!,ttenção do paiz paJ;a a 
nos~a diminuição ~conomica, paiz que apena s tem uma appar;mcia de vida 
independen te, colonlà que é do ca•pltal extrangeiro, pelos erros, pela inca-
pncidàd~ dos seus administradores . 
. . No proprio .caso do Nordeste, senl:tores_, a .clirecção techJOUCa eq1. ape-· 

nas nominalmente ·brasileira , mas o metnor intelectual e techn:co era ame-
ricano, o fornecedor. americano; os empres timos a mericanos; com o depo- ) 
•ito em Nova York, a quantia levantada: em emprestimo, ficava lâ, para lâ 
mesmo se fa ze,r o pagamento dos forn!)c imentos. 

Em f!llação ao emprestimo para as ctu·as do Nordeste . occorreu o · mesJ 
mo que em r-elaÇJão ao empl'estimo para. valorização . Não tiveram Pntrada 
e(feetiva 1.10 ·paiz, e portanto, nenhuma acção, no IevantamPnto da taxa 
cambial. 

Longa vai, senhores, a. minha dissertação. 
Se quizermos agora passar em revista os outros factores que influi-

ram na taxa ca~biÇ!.l, ped,irei aos meus nob,res collegas que m e' sigam ce>m 
a · run habitual bimevolencia, por alg-~n!'l momen,tos, no exan1e que vou 
fazer , 

Se os erros da administraqã,Q são do ta,l natt.Jrez.a que podem arreba-
tar-nos a conf'ança administratriva:, sem a qúal o paiz não põ.qe recorre.!" 
ao credito estranho e ·sem a qual a tax:.. cambial nã,o se pôde man~er, não 
menos grave ê que a nossa sitqacão· fmap.ceir &. occorre e!D fa ce dos fa-
c:ures ela \' ld\1- internaciona,l. . 

}<[~US senbo,re!l, era Construindo q~arteis, como occorreu na adminis-
tração do Sr . Ca.J,ogeras, onde essa despeza subiq a. Jllf!..is qe 1(.10 mil contoA 
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de réis, eram os armamentos extraordinarios, compra de material bellico, 
segnidaM ou antecedidas, Ignoro, de outras tantas despezas . de caracter mi-
litar, accentuadamente perigosas para a. paz Internacional, tanto aqur como 
na Republica Argentina. Teve, ·.por isso, muita razão o jornal socialista de 
Buenos Aires, a "Vanguardia" qu~J.ndo, anÍmnclando-se a deliberação do 
Governo de pedir credito extraordinario ou autorização ,. para levantar .em-

prestimo n·o extrangeiro, afim de augm~ntar o seu armamento, o numero 
de quarteis, restabelecer a sua marinha, construir estradas estrategicas, 
augmentar· a sua vlação militar, fabricar e adquirir . explosivo!!', accrescen-
tava, como absolutamente necessaria, a verba de 10 milhões para um pa-
lacio manicomio, destinado a receber os autores de ~aes· enormidadlls. 

Depois da formidavel analyse de Normann Angei, na sua "Tilusão da 
Guerra" en1 que elle demonstrou que, ao contrario das guerras antigas onde 

os saqueies de thesouros de guerra angJl1entavam excepcionalmente e mi" 
raculosamente a fortuna de um paiz, a gu.erra moderna acarreta ·a. ruina 
fin2nceira e econom!ca de todOf! os litigantes, é .igualmente ruinosa tanto 
para os .vencidos como para os que triumpham. 

E' necessa.rio, Sr. Presidente, que um sopro de reàcção de paz, de sere-
nidade illum'ne a ·consciencia dos homens de ·Estado. 

Não basta pôr cobro sômente nas despezas militares 'r(}ladvas ao8 ef· 
fectivos; é precizo restringir os fornecimentos, .é , ~recizo restringir 
material. 

Como, .Porém, isto constitue, para. · r, palz que as$m age, um perigo 
grave :.pelo seu descuido, .pela sua ' inad•·ertencia o Br;.·.,~l pre.c!za agir de 
modo efficaz dada ~ premencia da nossa situaçi_ económica, para que o 

'espírito bellicoso não domine o sangue <.vl~amêr!ca~o numa ~c~ão artificial. 
completumente desnecessaria ás con.diç1:es da nossa vida economica e po-
litica. 

Sem odios de. raça, sem rivalidades de fronteiras, sem espir:to e sem 
n~M:essidade de conqu!stas, o Brasil, cujas tradiçõe's internacionaes forne· 
cem a gloria de dizer que elle possue uma fé de offido immaculada., o Bra:-
sil, que não é um paiz de rapina, de usurpação, de conquista, preciza ini-
ciar, de um modo vigoroso uma politica de concordia, de paz, pondo termo 
a todas as suspeições. 

E' necessario que os nossos ca.nhôes sejam fundidos e transforma· 
dos em linhas de ferro em fios telegraph:cos; é precizo que nós ouçamos o 
arfar das looomotivas, em vez do troa:r é:os canhões, nos grandes nos jmJ 
mensos recantos de nossas serras nas nassas planicies, como ·nas nossas 
~Tandes florestas. 

A ·Jição da nossa Natureza é a luta .constante em PJ.'OI do progresso,. e 
com eHa, não com o homem, brnço SeiiliP·I'e necessa.rio e :LnSl.llffic:ente para 
as necessidades da transformação, odo progresso. 

Si <ha um espirito ode ·paz e de .cm::rcordia que q:eve dominar a ordem in· 
tlernacional não menos neces~o é 'elle dentro do nosso ·pa.iz. 
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.A n'!)Ssa sHuação ·pó-de resum:r-fle .na.quellu adrrüra':el phrase que o ma:or 
dos espi·ritos ~canos, o grra.nde· Van-gas Vila, escreveu, traça-ndo o período 
de decandencia, de perda de e-spha.celamento da grand-e Repuhlica Romana: 

"T-udo · conduzi-a a RepubUca; lenta, porém ~nexoravelniente. li. 
sua dissolução. 

O a.caJpa:rarnento das fortunas, ;gua.l ao aca:pal1!LIIlento das honra.s: 
0 monopolio de todos os ~lementos da vida naciuna.l nas mãos de uma 
casta.· ·o privil-egio no que te;m :de anais mimoso eram os germens da 
~or:t;· que já se haviam apoderado odio coração da Rei:mbbiooa ferida 
.de .wema:tura d·eçrepi1iude ... 

A -guerra deSB:P1'edada dOfl grandes cap.ita.L1stas !Contra -o p;:oJ.eta-
rio im:IustriaJ e agrioola, a.rruinado e perseguido :pela usura e pela 
a.ooUIInU!lação dêsJ)ropor.cionad!a da propriedade TUral, engendrava jâ 
por si o obsauro e to.nneiltos0 problema social, sem resolução alguma 
nos terríveis tempos que vJvemos. 

O mundo é do _Horr.em, o poder . é do Homem, a terra é do 
Homem". 

A ma!!s completa prurtnha., o mais completo espírito de ,equ'óade se .faz 
necessa;rlo·. Não !podemos manter UJma situação economica em que eHa é o 
privileg>·.o de mn grupo .de açambaroad!ores da nossa producção, seja -a:gr;.cola 
ou industrial e o monoporo de uns tantos á cUJSta do empobrecimento da Na-
ção inteira. .,. 

O palz em qu.e não ha esse t.spirito de justiça social, em que a guerra 
'social surge em ~niquidades dos que vivezn .na ~!queza e goVlernam oeom a ex-

. clusão de todos ?B que sofllrem, de todos o0s que trabalham, ae todas ·ll.l! con--
scienci.a.s, d•e todos os cerébros é' um paiz conderp-nado á perdição, ao apodre-
cimento, ã des>,honra. 

O GovernQ do nosso .paiz não póde sér o escu-d'() desse monupoE0 i-ndus-
trial, do açamball'camento agrícola _dos grandes proprietarios . rti.raes, dos gran-
des intermediart:os, dos grarides jogadores de Bolsa. Não pôde ser tambem o 
monopolio de um •part:ido, de um grupo de 'l1lila casta. 

Ha tempos m.e Clhegava aos ouvidos uma phrase fel:z do Sr. Raul .Soares 
que condemnava. a per.m;anerucia do sitio, ?Izendo, meste .texto la.pida.r: "go-
vernar com sitio é goverl)-3:r a _portas f~adias". 'Sim, meus senhores go-
wrnar com estado de sitio é governar em segredo, é us-urwar, é instituir a 
desconfianÇa, é não ,SuJlfooar .os ·ger:mens que res~dem na revolta: e qU:e, depois 
de atear-em o _incknd1o, não tn.iis >permi-tt€'!ll seja apagado. 

O nosso paiz ·necessita ·neste mo0mento da collabo-ração de tod!l.fl- as con-
sciencias; e a polit:ca de exclusão, d~ odios, de vindictas não pódie ser· a pre-
occupação dos nossos estÀdistas. 

Num livro admira,vel referente ao per:o.do em que a R_epubl!ca Argentina 
mergulhava ··nas trevas constantes dos eclypses oeonstitucionaes, ·quwnC:oo o es-
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tarlo ue sitio prolongt-tdo a~1 era a rnocphi'fl<L empregada em .-largo telll!Pn p.,<ra 
anesthesiat· a opin'ão, pUJ"a entorpecer o pa·z, para extingui!: o civiSIIl(l para 
matar os i•nJCentivos e assass:-nru: a lib~de afi\:rffii'LVI<lr o seu aiutor que ti.nha 
por progra.mma def1ni.r o q~e er~ a ·forma ~-epubU%1.;~ d;o Goyeorn:o: 

"O estado d e sitio nã o póde -::onciliax-se co·;~\. os pi-incip-:as ele um 
governo ~- vre ... 

Tendo -em cont;t .as ten(lencias e as vanta g ens •q·eu se· O:ttrlbue á 
SUS~Pensão d:as g;u·antias, constitudionrues e;rn oertos =Dl> JH'o"><ei qut 
essa "suspensão ·longe Ide çonool:iqa.r a J'rbei<da.de e. a se-guranç-a puhliros 
compromette a nossa existencia ; e ma.is ain-d;a, que .a. c&ns~itu ~ão 
·rullc:.ona.l e .as le.is v~gentes, como.· ta.rn'qem ~s prln ctpios de direito pu· 
bJo!ICo estaheleoom os mU~'s ~.~~sarios !)'ri·nci'l)ios p,a>ra g.Ó)Ieri~>ut· ú 

pa,iz, mesmo em cond'~ções anol"rilaes , sem necessidade de reeo::-rer ao 
estaJdo dJe sitio.;. __ . _ . , 

O e stado de s!,tlo é i•nc.omvn.t v eJ. com a fór= ·t-epubl,ié:~na .de go· 
v~r':o. Esp.ero i:1ue '[ir{l., um dia ?-· de;m.l>P=ecer cof:nç um .dos textos 
resquiQ'os dia educaç,ão mona~·cNca, al icerç.a'dos sobre a: i_gn.OranciH dos. 
povos: porq1le ncío pode se,: d1waào1fra 1l?na t•·a'r!-sição entre o !le.~-

1JOtismo e a ZiberdPde, entre a torça e o f!ireito .. '~ 

Se:nlh()res, o usn pro~:ongado Ido esta1'l.-o de sitie. se .reduz a esta' simp.!es 
fmmu,l~l,:'_!l.rime-iro , o pavor, o s:Iencio pelo temor, o silencio pela prudencia 
e finalmente o s l•lencio pelo habito do des;nteresse ~-pelaa cousa~ publ'cas e 
a. monopo!izaçã;o, do Gpverno, qu.e delle se ap.odera, por um golpe de '!or~a. e 
nelle se arraiga pelo desint~rsse que a Nação inteira tem pela~ cousas .i;mbllca:s 
e pelo de6tino do paiz. 

Do me~o modo, Sr. P~es'dente, na época da ·grande ~dencia. em que 
a liberdade publica se obumbro no mesmo occaso em que a -riqueza. pyblb, se 
~U!vda, ~I1'1- que a remuneraçii-o do- traba~ho d•esconfor t;t ,a 'Vi.éLa e es q-ansf!lr·. 
ma no in:lierno da misl".ria. e na desventura d!a fome e na tortura da .sêde em 
toda~ as ·angusfas de. soffl;'imento e do aniqui~lamento do homem. 

Divergir, mesmo· pela violencia, procurar arreballa.r ao a dversar io a vi-. 

ctoria nos momentos de ·d'e.Iirio nã.o pód:e ter: como ru,n;t'P!odia a .co.p,qi~'to dll 
suMrear por .com ple to todos os estimu,los, porque é .tão CTirn:' nosà. a. i~be!qí:ll 
contra o poder, com a a.Iienaqão ~ Direi-to, como a. usurpação '!lo poder. c!ln-
tra aliena ção inteira -da ~ação para dominat· pelo. sqenclo, e peJa f orça, como 
uma ecli:pse -do DiJreoito ! . 

Si, num caso, a el(oplooão se justifica pela ã1: gnidade do homem; si, muit36 
vezes nas épooos doe corrupção, a~ palav:ras perllem o seu sei\tiP.o e a virtud& 
é i}r!me e o la'trodi:nio é 0 IJ(lder; a violen.cia é a m_ise;ria e o ep,rcef'C é a usur· 
paçfLo e a gkm!a é a riqueza; sã, mi1J;1tas vez.es; da .sor:llll. $8 a;rmas da, des· 
igualdaAe , ·da pertltdla d'a Stlpel."11ori>d,ad:e ,de wrme,s resu!W, o l:,r\ \UIW·ho para 
a quelles que esta.vem longe dos pl'incipfos, al~enados da J~; e si a vi-
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ctoria pende muitas vezes· •Como nos oa;mpos de b,alt8Jlha, não pa.ra o ~ado dos 
lira.vos o triunwbaJàor ãeve muitas vezes .com~:gir as 'injustiças da. sua victor!~ 
os exaggeros ·do SeU t'riuonpho .pelo gesto de nobreza . 
. Eu sempre admirei muito mals o gesto de magnldade •do vencedor do que 

~ . •J 
a.s orue~daides d'e llerezas . dos A ttilas e d'Os grarude.s devasta;dores dia. hlstorla. 
A crueldade ê tUm traço' de aninlla.lid<~.de; a clemencia, a generosi:dade, sã:o traçoS 
humanos, são traços do coração. 

Senhores eu analysarei em um desses dias, longamente, o ·processo dos 
a.oousa4os, para ·d:zer a esta Ca..."!a que os brav-os e gloriosos moços da Es-
cola Mi.lita.r que .no -sUIP'Plicli-o ,do banco dio:s II"éos apuTam no -crysol do inifor-
·t'llnio a ·n.obil'eza de 'suas almlas e se S'Ujeitam á vrlng>ança do triumPhaJdor, são 
a ffi'lla flor da nossa sociedade, são o sangue e- a trad':ição de ihera.nç,a dos 
nomes mais gloriosos das 18.I'IDlas .bras"Jeira.s, e devem merecer um gesto de 
clemencla, ;porque 'nos devemos lembrar que o -pa.vilhão véncidlo em 5 de 
julho lfoi o mesmo desfraJdad-o em 15 de novembro na Plraça ~ Rep~ica 
no g:esto dmmortaJ d!os C8idietes éLe Benjami-n Constamt. 

Glot1i'f'Ílq•uem-se tan1o os bravos no ~nfortunio 'e rra rdesgraça, <peJa infle-
xibilidade fie sua linha d-e · ca.r3.cter, quanto se }lonT!IIrn os Governos qwe sa-
bem e oomprehen:dem esse gesto varonil de uma mocidlalde que não se afunda 
na poda:ôd!ã.o,: na -c~ção e :iJ.o suborno! ' · · 

Grarndes, gra~ndes são · os Governos - ;disse,· em uma época tão paredda. 
com -essa triste ·p·hâse da nossa ·histloria, a pallavra fulgurante dle Vi-ctorr Hu-
·go, e que lha de atravesasr os se.culos nas azas dia immortaJôdade -··gtrandes 
são os Governos que .nã.o temem a 111.3 que augmenta porque a luz não -lhes fa:z: 
mal e a quem o p·ovo que engrandece não lhes traz medo! 

O verdaJd~vo Governo é aquelle que .põe -lealmente na ordem do dia para 
apTofwndlllr e tpara aympoa.thicriLmente todas as' questões prementes le . gra.ves 
do credito; do _saiano, .de circulação de emprestimos, de colonização, 'de des-
itrmamento, d.e .producção e ·do consumo, do bem esta.r, ga. riqueza e da mr!se-· 
ria e todas as promessas que a Constituição ga:i-ante a um g.rande povo. 

O verãalde:ilro Governo é aquelle qUe or_gani21a re não aquelle que com-
•Prime; é a.qÚeJ.le _que se põe â. frente d!e todas as irdéas, e ·não o que serve 
serviLmente. a· -todos •, -Os o<1'os, a todas _as vLngaJng:ãs. e a toàlos os !J:Iaincoresz . 
(.tlpoiad;QI8, ·Muito b6m; mmto bem.) 

"BESISÃO DE ·1• DE OUTUBRO 
' 

O Sr. Antonio ·Ma.ssa: ~ Sr. Pl'es'Ldente a campanha de a~ccusa.çãio ao 
go~rno paSSa;do, como V. ·Ex~ e o Senad'O sabem, tem recrudescido nas duas 
.Cas8JS do C~lllgl"esso . e nos jornaes d·nim'gos d!o ex-PI~sidlalntre, o Exmo. Sr. 
Dr. Epitatcio P.eSSôa, depôis qiJe S. Ex. regressttu ao pa.i:z:. Div~>rsos, Sl". 
Presidente são os c'Hsoua-sos -de ataque ao 6llVeTino .p:>.ssaodo, pronanciados 
nesta Casa .• e 'os e~(llresrt:imos externos e a exposição do ·ad•ual l\!IJiJ.llistro da . . 



1056 ~ 

Faaenda., em 30 de ndvembro do anno passado, ao Exmo. Sr. Pres.i~nte da 
~eptibUca teeri:J. s:<Io o ponto alvejado para base .das accuSa.ções. 

A princ:•pio; Sr. Presidente, os adversarios do Dr. Arthlll· Bernardes ex-
plora.rao~h a aJÜud'ida exposição • remett:.aa ao Congresso, apO'Illta.n.do-a como 
uma hostilliodade ao ex-<lj're&i'dente,_ mas com o i·ntuito de jogarem c.ontra: o 
Govei"no os amigos do Dr. EpH.a.cio, como si estes não tivessem conscl.encía 
de si ·pr.opr'ioos e se deixassem CEUMr ·nas armaldiilohas de -explorações. 

Sr. Presidente, a Gazeta de N~taa.s, em sua ed;.ção de ·hontem, publi-
wu :mportantt. tntrevista d& Dr. Eplta":o PessOa eXipUca.ndÕ os emprestl-
riios dle 25 e 50 mil~ões de rdollam, de nove milhões Ge l'Lbras e a letra de 
quatro miJII:lõeS esteTilinos bem como as respectivas_ appl<Jcacões deiXJaiD.oo 
rebatidas, .pulverizacl~, uma a uma, as accusações feitas ao seu goverr.o. 

Sr. Presidente, é de tal imporbamoia a ·expoàção ~ ex-iPresidente, que 
não ·-pôde ella dei:m.T" de figura.or nos Annaes do Sena.do. 

Pru:a não tom= ~ temp.o e não fatigar ao !Senado, eu deixo de fazer a 
l e'itura, mas peço a V. Ex., 1St· . Pr®doelllte, pa-ra sei: publicada no Dia ri& 
cl~ Công1·esso, :liaze.IJJdo parte do meu di:sc~o. 

Bem sei ~ue os accusad'Ores ·do Dr. rEpi•taCii.o não se calarãd, nã 
x.a.rã-o de .a.cc~sal-o p·oc má.!s esclaJrecidos e justilf·iCaob .q~e s.ej~m os 
à.o goV'errio passado. rSempre fui assim, .Sr. !Pt'esird-ente, .s. CEx. •O Sr. 

odei-
a~:t% 

Dou-
tor Epíta.-cio, P.D'l· essa mesma inwrensa, rpor esses m!asiDJOs inimigos era 

accusado de -aocuJiliUlar o subS'iàd.o de .Senador oom os venci.moentos de Mi-. 
nis1ro aposentado e as accusações continuavam :P'CJ'r mal~ que S. :Ex. aftior-
masse CJ contrario. Um dos jorn,aes choe,aou a Pl}bli<:a;!" que a. -emenda, per~ 

mW;tinào a accumulação oo subsidio ~ JC?S JVenai:merutos de aposentado, 
tinha sido apresent:aJda rpelo ~tual \Mlinistx.o da. Justiça, então rSenador pej!l 
E spirito Santo, a ped~do du Dr. Epitaci!O! S. Ex., em brilh831te e energioo 
discll'l"SQ, pronunciado na sessão dle 24 de Agosto -de 1915, anniq·U!Hou as 
a-ccusações e pr.ovou não ter accum.uoladoo 10 subsidl1o com os vencimentos de 
aposentado . 

.- · Vem a ·proposit-o :Contar o que se pasw1,1 em uma dll.s sessões ·qo The-
sóú~~ Nacl>Ona·l, em ·vtiolação ·ao OO!SO. Um funcclorua:rio ·do Thesouro disse 
a um •reporler d-e UII:\ dos j.ornaes aocusadores: •OS senhores estão engana· 
dos, accusando · o 1Senador Epita.cio de estar accumulanà!o os vencimenoos de-
a posentado com o ~ubsiàW, p-o~:~que, dent'l'e oo apos-entados que são congr~
sisbas, -é elle o umco que nã.o aClC'llmtlla, O ·reportu- . nã.o demorou, respon· 
deu logo: nôs sabemos, mas nos conVém dãzer o contrario! Não é · pa~ra. es~, 

Sr. Presidente. que o Dr. Ep!taoio explica -os actos de seu giO'Verno, se àt>-

tende; é para o pajz, rpara. -o publico smtsa.tlo, :pa.ra os homens de l:>e!Il.. 
(Multo bem.; -mttito bem.') 
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Entl'evista a' que se i·eferio o Sr. Senador Antonio Ma&'Sa 
,, 

• 

"l'ALLANDO A' NAÇZ,o - 'A- OESTÃO ~'lNANCEliRA Do --OOVERN-o PASSADO - UMA CON-
~·RADICTA VIGÓRGBA -B BRlLHANTE DOS Dlm.'URPADORES ·DA VEIIDADE - · IMPORTANTiil8 
DEJCLJ,RAÇÕFJS ·no' -DR . .- FlPITACIO PEJSSOA, ElX-PRE'SIDENTEJ DA: REPUBLICA. 

"Pesfl tuà!o -:isto. a Naçãe> e d.ecida •em ~a justiça, á qua.l m:e ·entreg.() cop.-
fia-nte- .-e tTanqu:H-1(), '-Se a sua fortup.a ·f·oi mal gerida pel-o Govermo 1passado." 

DiJg,io-'·S!) a Gazeta 'de Noticias ·em mu1to boa: 'hora aoo emi-n~nte ·brasi-
leir-o p~ :' :,E~itaclo Péssoa, so1icitan.d<o-lh-e que ' àlgo étissesse sobre a g-ootão 
financeirra dia q:l;epu•bli~; -d'U1"3.nte- -o perioêlo doa -s-eu moVimentado Gover-no, 
encenraà!o â lfi de No.verni!J.ro do anno ·proXJimo :!'l•ruclio. Não •foi -sem motiJvtJ 
que -o f,JzEmlJOS. AvuQtam-se de texnpos a: •esta /Parte as '•cTiti-cas, evi-dentemente 
tendenciosas, áJqtH~lia ad'ln~(l)jjst!raçã-o_ Ademais, a maligna d1eturrpação dos 
factos é f-eita .p.or alh:i , -com alfci:ieZa ~ auda-cia, ·:não sómerite Il<aJS columnas dos 
jornaes ap3áxonada:m.-ente parUdarios,- mas tambem ·nas -casas do parlrument>o,_ 
o que -obed-ece a uin p1anó <die mrul.U.osa dêsvala<ri:ta.ção dia ·obra realizada pelo 
estadústa illustre .crue, ·durant<e o seu Govern-o, ta;rntos e tão grandes s·erviços 
·prestou a<o paiz .: Era -opportuno que S. Ex. fallasse. 1Se ·é certo que, uma 
gramâe . parte -da opiniâJo fP·ubli-ca nã_o vacd~la em .Teconb!ecer e procla mrur o 
superJ.or Í!ri-terk> em ·q:ue se hMeou· a sua politica firua-ruceira, não ê - menos 
certo qu~ ~~tr.a parte,' menos attenta 'á vma.cidade d-os f-act~, se pód-e dei-
xa-r i·l'ludi-r !Pela ca:m:panha -desl~( d'os oritico!! de má-fé •. ' 

Falla ndo, a refutàção que ·o Sr-. E .p!tacic• Pessoa oppõe aos detw-paoo-. . ' . 
res da verdade conoreta da..« c•ousas i'-' anexcedivel ·de -log'ica e de clar-eza, ao 
mesmo ten1po -que é si•n()€1ra ~ ali~ert·ç·a~·a, na -evid'eacia indis-cutivel dos al-
gatismos _e ~ provas Jq·recusa VeJS • 

.;,_ sua a;rgú-ment\Çào é ~oncJUJdentJt !brilhante & eSm!!t.gador.a A expOOl-
,ção dos ,faétos, ~8-H.a por •S • . Ex. , e, .bem assdm,, os esclar-ecim~n tos oob}:'e .aJ-
guns octos ·seus, a;jndla nâJo detvid.ami~nte' conhecidos pelo. publico, des·a!iam 
á analyse adversa e se nos a;f:·guram i·natru::aveis na sua intei<r>e.za _in~-. 
iructivel., 

Alêm disso o Sr. I!lpitac:io ·P-eSS<>a desfaz, de uma vez IP·o~· todas, a intJ;d-
go. sol~r':te q_ue se v<1nha faz€1ndo <eilltre S,. Ex. -e o 'Gov€'C'no actuaJ, ' pois q~e 
a . e~t-~ .se r.mp<restav:atn i-ntuitos de -menosprezar a a dimdnistrlação .passada, 
accusando-tt de pell"dularJa. e ·pouco escrulpu~o.sa, no emp~·ego ·dos dinheiros 
publicos, 

Nã.o· é, ·pO)_· tud:o "isso, sem hnnnenso 'P'raze.t·· que wbcimos espaço ás de-

claraç~ que o •$r . Epitado iP·essoa -~z. em resposta ;_ intet-.rogações nossas, 
e que, a seguir, se vae 1êr. P6Cie ·diZer-se qu~ e lias 0onstituem uma prugina 
substa:u-_ciG~sit; do historico do Gova·no passado, e tê-m uma importan-cia que 
não n~essitrun;os encal'eCer. 
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A expOsição oo Ministro dJa Fazendla 
~ 

- Em uma exa>oslçiio, ddssem;os nós, di~1gdda. ao 1ST. iPregldente da .Repu-
bltcc., pelo Sr. Ministro da Fazenda, em .:!0 de Novembro. do a~no .passado, 
90bre a situaçã.o fin&noeira do paiz, en.conrtra-.se o seg:uinte, trecho , 

"Tod<>s os reeursos extraordina:rios, 1·ept<esent:a;d:os 1pelos emp.ree-
tlmos extenl'08, cln.coenta. mi:J.hões· de doUars, nove miJ:hões t:Stl!l'!J-

nos, vinte e cinco milillões de dollars e as · grandes emissões 'de ~
U.ces, parte jã emitti'da&, parbe autariza.dns, e presas a contm.ctob, 
foram totalmen~ despendidos. nada a.bsoluta.mente ccstam.do iit; se~o 

producto, nem mes~no para continuar os ser:viços i niciados " · dar co-
rn.eço a servdços contratados. " 

'·,, 
Nada !V'emos ahi que autori7.e ·qualquer juizo '·m~nos mvoravel contra ~ 

prooidade do Governo de V~ Ex. nem que traduza da. pa.rt~ do Governo 
actual o proposito de exPl!r Y. Ex. á wruirn.OSidade publiça.; tr.a,ta-se ·a.penru; 
da atrlrrnação d;, factos. , que IPOdem ser ou ·não verdad:eill"'S e · com os .quaea 
talvez o Sr. Miltistro da Fazenda tenha querido ilppressi0118J[' li Congre!iSO 

· para. delle obter os recursos qu.e julgava indásp~nsavcls â a.dm.i.nãs~ção. Ob 
inãmig>OS de V, Ex. é que têm 1:iradJo desse diOcumento o.tficlal as déducçõe6 
que o· seu odio lhes dita; não obsta:nte, a Illo!Us & uma :pessoa 'ile 1 idon~ida. 

de moral, que olha. com symlpathia o Govern.o d:e V . . Ex., terpos ouvidli a 
opinião e () desejo de que V. Ex. mesmo paca ha,biJitaJ-àe a defendei-o, d1g-.. 
a-lgtJJruo. ·couSá. ao pa!z sobre as a.ccusiaçõ~s articuladas~ '' 

O ex-P1·etriàen.te respon.fLé· 

- · Er.fécruvam~nte, a.pe:tar da J.mpropriedade ·de certas. e~t-essõe.s de que 
usa a exposição de 30 d~o N.ovem~ro, como, por exemplo, quando' dá como 
gasto <> em:prestimo -do café, todias as ~po1ices oemittidas e até as simplea-
mente autorÚl~>.àas, não vi ru!>llli. ·nei:thuma .insinuação maJ.~vok contra á cor-
recção com que geri oo megocios publicos. A' iParle essas- im'Propried:ades, 
os factos constante~ do trecho que o séllhor acaJba de loer, ~d:ito que são 
verdadeiros; ·I!lla.S ~õa. têm de esb.•anhos . Mel:hoc terià ·sidO; ·sem duvida, que 
o · Sr. Mi-n!st.t1o da Fazenda; conhe,cendo ·o m~o d!ei~terio "·em: que ·v.lvernos •. 
tivesse acrescentado, paira justo resguardo da ~ão iran.li~ta. que 
os recursos a que ee referia. ba.via.m siàQ des:perulldos oem eerv:l.ços àO pa.iz o, 
na sua maior parte, tramsf~·niadoos em valores · cor.responden.~. que fica-
= enriquecendo o pai!ri.momo da. ,Nação. Não ,o t-endo feitoO; porém;· lamen-
tei alpenas a omissão, sem :nella, entretanto. divisar . oSI intuit1ls malevo-
:entes qm;. oo meu,s ·}nimigos lhe :attribui:r:am.' 

Se duvidas eu pudesse ter a este <respeito, eflas ,se· tecda;m• ·:dissipado com 
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ali neclW"!l.Çôes !reiteradas, .feiiías da tribuna; em nome do • GoV"erno, pelo 
1eader 00. Cairiam dos.·Depiltadios - dJe solid~edaihe ~eom a minha a.dmül;is-
tração ·e de rep'udio"ã.<quenes intuttos .- e-~ MSim com a ca;rta que na 
Europa ·rreoeb1 d'C. •Sr. 'MIInistro da Fa7Jellld!a. -e na quaJJ. ·s. Ex., . alluddndo 
ãqueHa expoSi.çâJo, zn.e expl1oou .que teve "a ·- p~paçã.o metloulÓsa. de ex-
pOr os· factos pura e Slmp.lemniente, sem:' mlOlestax-m.e". e '"se alguma ex-
pressão ··ou· omilseão· -~s~u a esse or.iterto, pôde a.ffi'I'mar que não houve 
nisso a mais ' leve mtencão de mel.ilnd!rax-~", a IlliÍln ·por quem "oonser-va 
os mesmoo sent.ilnientos de 11'-espeit-o e admirâçã.o". etc. 

Foi, oomo ·o· senbi>r dliz, ·a imprtmsa inialdiz'ente que tirou da e:xiPosição 
de 30 de Novemlb.l'~ a:.s conclusões a qu-Ej o senhor . .Se refere. 

Em'<iuanto as acquSaçõas · esti.veasêm n:a- •booca desses jl>rnaés e se ·:ex-
pressassem na linguagem :insultuosa que ~hes · é ha.rutua.l, eu me julgaria 
desobrjgrudo de dar qualquer -explicação. O paiz conhece bem a mim fi 8101'1 

meus det.ractores; tanto- bMtava. 'para trap.qui.Jlidade delles e .minha. 
Jã. • tive OOÇlaS!ã.o . de dl!2ler que não me incoiii.D)OdaJm as campanhas <m 

Imprensa, ou, pelo menos, .. de oel'ta. ~prensa. N:o .caso a.ctu~. ezrtão, eu .não 
Unha IIl!Otivos paa-a apprehen.sões . . O Br;asi.l. jã. me acostmm.ou á, sua justiça. 
E os com!Patriotas que rn.e não coillhecem., . se retlectissem um pouco, logo . ' ,·. . ·. . ·. . . . . . . . .. 
perceberiàm que ainda des.ta v~ ·eu pago a :minha abençoada resistencia a. 
innomi;;:ave<l 'fu.I1}eza· -~·s · ~~ fai'sas e . aos seus ~Íteri~s desdobramen1QI! ·. . ,. · . . .. . ... .. . . ' . 

Contra as perfídias ela m.á i?rvp1'ensa, a consagração do paiz 
. ~ 

::>fenhum'' !Presidente, dli.go-o com desvanecimento e gratidão, ooxou o 
g{lverno cereadlo de maior estima; e respeitJo publieo : As ~xtraordin.arla.s ma.-
ni!estaç~ de sympath1a e apreço .que me acompan~a..ram ã. aahroa do Cat-
tete e, tres diaa dePois; á mi-nha .partida para ~;~.. Europa, são factos de tai 
eloquencia. que nem todos os ·artirflclos do· odio e d-o de~ito l>(Xlerão des-
luzir. Quando vottci ha pouoo do extrangeiro ·- simples particular dlesde 
tanto~ rn.el!lés - o senhor vl.o as ho:menagen:s .que recebi de tod·os os pontos 
do Brast! :. Goy.ermo, Congresso,. lSUJPremo Tribu~, . corpo diploma.tico, .presi-
dentes e assembléa.s dt. Estados, Ca~ :Munici.opaes, mag.ist.radlo.s de todas 
as hiem;rcllia.s, os ;mais altos representantes do clero, generaes, almirantes e 
outros militares ,d& t-&rra e ma.r, associações, agricultores, COIDJnercia.ntes, in-
dustriaes, poldticos: artistas, ;professores, opera.rios, pesoadlores, ricos e po~ 

bres, grand~ e ,hu:miJde!t,. todo~ foram solícitos_ em testemunhar-IM, á che-
gada e JllJais ta!rde, pessoalmente, 'Por telegramm.as, cartas, etc., os . mais 
vivos s!gna.es de dererencia e c_on.sideraçã:o. iPouco depois, estas :mam.ifesta.-
ções Se repetiam á noticia d!z mdnh&. eleição para. a COrte J.nternaoion.s.J. de-
Justiça. Om., ra:ciopineiiLO!I mn _.!nsta.nte: ~ possivel que todos esses bra.-
snelros, que. re~entam o escOl · do. ;pa.iz,. ,o. que &I}~ .possu6 de mais IllOtavel 
em todas ~ expressões de sua vita~ida.de_ - a. politica. a. magistratura, o en-
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smo, a religião, as forças a.t"llll!ldas, o commel'ei1'l, -a indus~ a agl:'kultUI-a, 
o proletarlad1'l, etc. ~ sem fPOSSivel que t<Jdos _ esses lxasile!roe te~m per-
dido de tal sorte a noção da dignidade e do -br>i{), q_ue .não se -pej_a,.m de ma-
-nifestar assim publicamente a sua solidariedade e os aeus applaut~os a U'll, 

compatriota tã.o pouco reoOIIliiillllndavel como a.qu,e-lle que .6I):i mim a-ponta.rr, 
oo· meus detractores?! Será .p-ossivel que todos esses! cidadãos, , dep-ositru:io.; 
de tudo ·quanto o Brasil pi:>ssue de ma1s oaro '~ a sua}nwgridad:e,- a àua oo-
g.urança, a sua honra, a sua justiça, a sua cuJtura., "" aua. religião, a sua 
fortuna - será possivel .qu1;j todos elles -não tenh~m care.ctet·, nem proili-
_da.de, nem patriotismG, e que todO c pa.triot:ism~. toda a Pt'Ol>ida.d(; e todo 
o cara:cter desta nação di; 31. mi-lhões de habitantes tenham. sld()_ m.onopoU-
zs.dos ... por tres ou -quatro dndividluos doooanthecidos, que escreve171 em trel! 
ou quaú:"o folhas de escanda1o?! 

Ha de convir o meu amágo que tal tpr~tensãô tooa. -as titias d&. ·loucura. 
·Eis 'IJ(lr que ·ni'i•o me dar:la a;o fo~mn'lnJOdo ode' reSiponder 'a essas accusa-

çõee - q·ue os espi!l"itos, ·que conllecem é acompanham com serenidade os 
·negocios -publicos, RS.bem destitulda.S ~e :tlundamento -- em/quanto não foo-
sem .formuladas por alguezn de ..-esponsabi-liàade. 

Uma- vez; porém, que o· eenhor me diz que tpe~- de _idoneidade moral, 
interessadas em possuirem elementos de defesa de -meu. governo, tem· ouvi-
do ·o desejo de ver -esc1a.recidoS esse-S f~cios, não nonlio -duvida .em fazel-o. 

Sete accusações sem tu'/UlxJimento 

As a;c.cusações podem sean assl.m resu~niktas': 

1• - - Dó €1IIl!prestimo de- 50 milhões de tlQI;Jars não encontrou o G{>verno· 

actual lliin vi-ntlem nQ Thesou.ro_ e não se sabe em q'lle: :foi- deependídQ; 
2• - O meismo quanto a,o -emprestimo ·de nove mi~hõles de .libras, {1-esti-

nEIJdo . â valorização do café; 
3d - 0 Governo passado emittiu, á ultima horta, il[egal ·e olandestina-

·mente, u.ina letra. .df9 ·q-uatro m!Jhões esterlinos,-·& que não teve >coDJhecLmen-
-to o n<>vo governo e cuja aptpl'caçáo tgnora; 

4" --'- o eiillPr-estimo de 25 milhões de do~lares, contrah·'ldo o-para a eiectrl-
flcacão da 0-entran, foi tam'bem consumi.io. · ~m qule se fizesse 1 mínimo tra· 
balbo de electrifi.cação: 

- · 5° - o ineu governQ- l)a.SS0\1 a adlm. 'nistraçãi do paiz a.t ·a.ctual sem um 
vintem nos cofres; 

s• - -e aJém -disto, o fez· herdeii.·o de wna divllda· tluct uan11!! !mper:!r a 
--um m1Lhão ide c!nltos. 

7• - .o governi transacto ·g-astou rios de •i1illlhe!ro e •deixou a p_:vlda pu-
·hl!ce. a ugmentada em clfrà.s ·eStontMntes. 

Exanii'ntemos cada um dest-es pontos .. 
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PRIMEIRA ACCUSAÇÃO 

Do e1n.1!resfimo de EJ mühóes. de doWws não encontrou ·o Govento actual U1'1t 

vi.ntem no Thesouro e não S(j sabe em que fo·i despedido. 

o emrprestimo . à e 50 milhões Ide dolla.rs foi conrtrahid:o em . dru.aJs. · sérise 
de 26 mi'Lhões, uma em maio a <;>Utra ·em s-etembro de 1921. Rendeu Hquidlo; 
45.S27 .208 -dolla.rs, que, ao OOJmbio de 7$491 por do'llar, em !lnaJio, e 7$980 em 
setembro, produziram 3_52. 949.267$484. 

Nada rha. de singular ·em que o emprestimo -de ·so· mil'hões t~n:ha s~do tn-
teirnmen.te é<lnS'Il.mid•o a.ÍJ.te·s· do advento do 'Govterno aotual. QtmJndo se can-
trae um emprestimo, ê precisa•niente para -gaJstal-o, para a;ppllcal-o ás . ne-
cessidades pu!biUcas q•ue o detlermlina~rarm; não ê ·Í;a'!'a aferrolhai-o nos cofres 
do Thesouro. Motivo de censura haveria se ·elle não hOU'Vesse sido •de!;1Pen-
clido no dntietiese do pajz. e ê Isto o que não provam nem ·pod·em rprovar oo 
accusadores. , · 

Em m·in)la mensagem· de 3 de setembro od!e 1919, tã(> detm•pa,dl!- 'Pelos .m.eus 
a1lversarlos; · eu fazia sentir que, no prograrn:ma odle- rigorosa economia que 
se traçara o Gover:n:o, noã.o era pOSfl1ivel incluir certas 'medidas de caracteT 
urgente ou de retsuiLtado Jlecurndos. p·ar~ a. pros·perildrude do :paiz, ta.es camo o 
apptLrel'hamenrto .. da nossa diefesa militar, o saneamento d.o ·interior, a ·extil).c-
~ão das secoa:s do nprdeSite, o diesenvolvimento das nosas fontes de riqu-e:za. -

Ora, p8Jl'a taes medildas o orç~ento não· propormqna.va recUI'SOs· nem 
os podia offerooer suffici"notes . 

POrque e para q·ue f()! jeito ~ em.p1•eStimo 

O empreat.i.ffio d·e 50 m:~hões que não foi ·tomadO' exdlusi•vamente IJara as 
secoa;s d'e ~rfooste · ou ·outros •detleorniünandos serviços, comlli rfalsamenlte -~~ 
tem dító, mas para quaésquer necessidades do programma do G<lve.rno, t-eve 
J10r :flim aauldir sobrretudo â.Q.u:e<llas necessidades. Antes, porém, d-e dar-The 
este d!estimo, o Govel'liló retirou dlelile i. 000.000 de dollars pan:-a pagamento. 
pela Deleg.a:cia em Londres, dle despezas no extei'ior, 2:52-5.110:03 para. obraS 
'no {'TICOUraçado s. PU/UJo, 'OOnrt:rnJt:a;dás no •per!Odo que me preiOOdeu, réis 
2.633.061.83 para paga!lnento dos juros e amarrtizaçã0 do IProÍ>ri,o em~Prfestlmo, 
e 215. 064.47 para pagame~to em Nova 'léork a Humbert~ ·Sa.boia & Comp., 
de obras contra as seOca.s. A iJll!ormaÇão off'icial rde onde extraio estes dados 
ê ·de íiEm!reiro de 1922. Havda ~nda' neost:à. ·ép~ u~ saldo de '1.952.971.-86 .• 
Somma tudo 8..3\2·6.208.18 dOI•Jares, ·ou 64.744:594$807, ao cambio mê-d:o of'-
Ücia:l de 7$77·6 .por dolqa,r. 

; . Q resto foi ·entl"ll!gue ao Bamoo dio Brasil, q-ue o credit.ou. em .. moe'da na-
cionall., ·erm conta de ;movimento com o Thesouro, 
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Eils o dle.bito desSa. conta pe>r des.pezas efifectuada s no esh -.:in!l'eiro, eru 
cada m inisterio, segundo a -mesma informa9ão off.icial .·a que ha pouco rue 
reofeli e qrue .a-q<Ui •ponho sob os seus -olhos: 

Em 1021. 

·· · Mirnsterio da Viação Dollar~ 8. &.54 :i 77,29 ~es-etas 56. 7tH,60 '-- li-
tras 1.699.491-8-2 ...:.... Réis ouro 1.015:656$2148 - Pesos arg.entfnos' 34 .405j3 
- Frs. belga 6.931.318,:1!6 - Frn. fra.·rpoozes 2.360.130,89; 

M~nisterio da Agricultura - DoHar-9 203.700 - Pe.sos uruguayos 750 ~ 
.Rs. ouro 3·6:ÓOO$ - Frs. suissos 132.027.75 - Frs. frit;n~eZEIS •t2Il.OOO ; 

Ministel"io da Justiça - :E 98 - Marcos 431. 62~ - Dolrrars 18. 888,~7 -
:F.I's·. france:lles 164.5.00; 

, ,. !Ministerio m .Fazenda - Dollan:s · 118 . 6ô2'155 .,..- Frs. suissÓs: 90 : 000 ; 
··M:inJ'Stler.io da Guerr~ - Frs. france:oos ' ·17.i2.S-.90~,50-..:_:: · ~is pa~pel 

:!.300:000$ pal'a r .emetter em francos france=, quantia que·; ao. oamb:io mOOio 
de 500 ré·is, produz: Frs. 4.600.000 _:_ :E 1.2·53-,10-3. - Pesos argenitinos .3ÓQ'; 

- Minlisteri-o da 'Mwrin'ha - ·Dollars 3.728.153ô,03 ___,_i 75.09S-l•1-9 Liráa 
2.951.1&2,154 - Rs. ouro 14i:111$508 - F:rs. fpanceoos .9.000. 

Em 1922 

Mi•ni!SteJ.oio da Mal.;inha - Liras 2 .. 300.000 '- DoHars 200.000 ..,.... Ubms· 
5. 2'54-!10-0 ~ 

M,inisterl o da Guen·a ~ Frs. francezes ·20. 000 . !)00'·,.-,- FrS;. -be•lga 3.500.000; 
Ministmio da Agr;Lcu[tura _:_ Dollars. ·56•.0143; ;·•. 
Ministmio da V:iação - :E 362.075-11-5 - Dolla.rs 1.08'1.725 Pesetas 

12 . &66,75 ;-
Mi~nlisterio da Fazenda.....:.. Dollars '4!5.018,8.4". 
Resll!lnindo, ·terrnps as oog.uintes quantias pagas no estrange.ivo .por cont: 

·do·empresUmo. do 50 mil'hõioo; 22.627.959,36 d:o1aars; 2.1.43173·-11-7 H,bras e~ 

terlinas; 41..38'3.5·32,39 ' francos fra;ncezes; 10.43:1.3.1·8,16 :f'rwncos· lbelgrus; ... 
222.027,75 f.ran1oos súis,sos; ·5.251.162154 [irUJs; 43:1.625 man.•oos; 6'9. 378,35 pe-
setâ:s ; 34.705;W J)esos argentinos; 7-50 •pesos uruguayoo.; 1.192:7·67$756 ouro 
illacional. 

Isto · ~porta em 202.735:025$550, aq_s oambiQs méldios de ·cada moeda em 
1921 'e. 1922; com os 64.744:594$807 acima aJPUrad{)s, _temos 2!67":479 :620$351 . 

.il) o resto - 85.469:647$127? 
o resto, â 'parte alguma conta p.ÓsteriQl• aos dados que acabo de cit~r 

e que são', como disse; de Fev~rE!iro do anno páSSado, o ~esto foi absor· 
vido nas despezas ·communs~ que as omissões do orçament o de um lado, e} 
do outro, as deficiencias da arrecadação .deixavam por satisfazer e que 
"subiram a trese VlOlZes esta quantia". 

Para as tas , defic)enclas da arrecadação não é demais chamar aind~ 
uma vez a atten<;;iio do paiz. 
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Os · quatro IYI"çamef!Atos do Governo ptJJ3SCJào 

Houve quatro ·orçamentos no meu gov'<'lrno. Pela execução do primeiro, 
o de ·19-1.9, : .a. mln:Jta responsab-ilidade· é multo limitada. Subi â. .presid~n~ 

.cia a _zg. de ~W,ho, quando o exerc:cio la ·em mais 'de melo. U:m mez àenois 
a 3 d!l. setembro, i~ormava eu ao Congresso que, sem fallar em uma emis-
são de· papel de 30 mil contos e em outra de igual importancia d_e letr.as 
do Thesom::o, por _anteo!pação. da receita, com juros a vencer no valor de 
1.800 contos, o Tribunal de .. Contas jâ regi~trara creditos extraordinarioe 
em somma superior a 150.~15 contos e, pelos ditos em andamento no Con-
gresS"O e os · que o estado das verbas naquelle . momento indicava como tn-
digpensa:veif:( .o . ·orçamento de 1'919, ti,nha que ser accrescido de "212.621 
contos papel, e _2_._292· contos, ouro". São responsabllidades t>Stas que não 
podem ser levadas ,a.. minha ~p.ta; ·nada ·obstante, incluo na demon!1tração . 
a s~guir todo o exerclclo de ;1.919 .. Tambem os 45 ultimos dias do anno de 
1922 ~ o seu periodo a.d!Íicion,al -.nã.o correram _ sob a ~inba gestão; figura.; 
!'llm, apesar disto, integralmente' no meu calcul!). 

Durante ' o meu governo, os . orçamentos nunca foram ·votados com' 
Sllldo r!'al . . ~em sequer, . equjli·brados, ' pOiS todos sabem que O equ!librlo 
ãas cifras 'n'ão correspond,!a â :veraade dOI:' factos .. Deu-nos . o Governo, lia 
mais uma- prova ·disto na . proposta para o orçamento ·de 1g24.< reduzindo o 

' mais -possfvel as· despezas E: dando [,. re~eita uma: .estimativa .razoa ver, não 
poude, ainda a.."Sim ev!ta.r um "deficit" de 238 mil contQs . Def•3sa me-
lhor não podia. eu pretender para justificar os "deficits" no meu t r 'ennio, 
se outras r-dZi5es não · os explicasse cabalmente. . \ 

Ora, a re~eita "geralmente · arrecada" nos quatro exercícios em que 
viveu o meu Governo, "foi inferior â or!;ada" em 55.119-:12.69$516, ouro e 
336.260:423$512, papel, ou _seja, em papel, ao· cambio médio dos quatro exer-
cicios, um total de 534. 6·9·7 ·contos fracções désprezadas. (Estes da.dos sãO 
~xtrahid.oJ>, do "Retrospecto Administrativo" do Sr,. Homero :Baptista, 
quanto ao .exercício de 19'19, e · d·a ultima mensagem do Sr. Presidente da 
Republica, no que diz respeito àos outro& tres exercícios ·1920, 1921 e 
1922.) 

Veja bem o senhor, os orçamentos promettera m-me uma detet·minada 
somma para. uma ·despeza equivalente, mas, na rea1idade, "der!IJll-me 534 
inn contos mÊmos". 

Como ·supprlr esta enorme falta ? 
O Governo precizava destes 5·34 II111 cc•ntos para pagar as despezas que o 

Congresso hicluira nS:s tab-ellas conta não com eli'es, e 'desde que os. !m• 
DOStos creados não os produziram, só podia. eu encontrai-os óu na re-i 
durção de oufras despezas, n;~eio por mim em,pregado, mas ~vidente~ente 
insufficiente, ou na emissão de papel-moeda., me:o nefast~, de que me não 
quiz servir o_u nos einprest!mos. 

Indiquem os que me accusam outro melo de ·saldar essas despezas, b'u 
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então sus tentem, se são capazes, qúe eilas apezar de orçamentari~s. não 
deviam l!;er pagss. 

Mas não ê . sõ 4sto. Ao passo que a receita diminuiu nas proporçõea 
que acabo . de -assignalar, a de..apeza " mevitavel" augmentou em propor~ 

ções ainda maiores. Dei-me ao trabalho de rever toda a legislação de 28-
de Julho de 1919 a 15 de Novembro de 1922, periodo total do meu Gover-
no, e encontrei ·de despe~as "forÇadaS" , fóra do orqamento, .constantes de 
decretos especiaes, nada, menos de 448.056:924$770, ., .papel;' i2 . .123:228$672, 
ouro, moeda nacional; 1·40. 54.6 francos, e 477 .·339 libras esterl!nas, , ou, tudo 
reduzido a papel, de accOrdo com __ o cambio mêdio de cada armo, r!!ls 
588 o 6()o8: -83$9>88 o 

Note-se . que neste total, como o senhor , vê, das relações que lhe apre-
sento, só inclui despezas "obrlgatorias, imprescindíveis, que não depende-
ram do arbitrio da administração", taes como sentenças, _judiciariãs, dividas 
de vencimentos mili_tares e civis, de aubvt•nções, ·d~ guerra, de contratos, de 
premios, de monte-pio, compromissos in,~ernàc1onaE\s, restitul!:ões, proro-
ga.ções do Congresso, ,Centenario (86 30 mil contos) serviço urgente de 
estradas de .ferro, recenceamento, ~Iam idade publica, etc o ; • aili não figuJ 
ra uma só apolice nem tão pouco um celtiJ.. das despezas feitas com me" 

o 1-b~ramentos ferret-viarias de qualquer especie; ahi não se oomprehendem 
tão pouco obras do nordeste, nem -·outras despezas necessarias ao meihor 
aprove: tamento das nossas r iquezas; ahi não tiveram entrada nem me~~o · 
as despezas destina das á defesa nacional·. 

ARGUMENTEJMOS 

.Concedamos que 25 •1• destes cred!tos deixaram de ser · ~::t:'plicados. 9 
abate ê manifestamente exaggerado, , porque não se trata de creditos "llllll:-
p~esmente autorizados", . mas de creditas ·"já abertos, depois de apurado o 
quantum da despeza a satisfa zer". Não obstante, admitta -se que 25 •i• dea-
t~s crP.di.tOS não ten'h~m s:do empregadOS: . resta ainda a :;omma COlO!!~ 
~ai de 441.45G cont?B· Addl~ione-se agon. a despeza feita com a r~cepçãó 
dos Reis da Belgica - ;t2. 251~: 637$-851 - e com o - Lloyd Brasileiro -
cerca de ll2.000 contos - em liquidação de compromissos do meu tempo 
e ,de pe;iodos anteriores, e chegamos a. este. re.su~tado, verdadeirame:cte imc 
pt·essionante: O G'overno que ~xp'rou a 15 de .Novembro, "com uha ' receita. 
desfalcada em 5'34. 6'97 contos, teve· ainda que pagar, ·por f6I'a do orÇ'lmento, 
5·65 o 708 ! " 

·n~:;tes 567 . 708 contos, na da menos de 130.884 represeno:am .respons,.·-
bilidades de a dministração que me precederam . 

Quin~entos e trinta ~ cinco mil ~::ontos a menos na receita e, a mais' 
565 mil conto!! {!.e' despeza " inevitavel" - eis ahi um m;~hão e cem mil 
contos de gastos inilludiveis, aos quaes eu h~via de attender "e para os 
quaes me ., fôra dado o minimo recurso JJO orçamento da receita.!" .. 
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como fazel-o senão Gom os recursos t~x.traordinarios ? 
E que -valem os 85 mil contos restar;tes. do emprest'mo de 5U milhões 

contra essa massa formidavei, trese vezes superior·? E . . como querer que 
.desse emprestimo -ainda ficassem ·sobras para o Governo actual ? 

· Não era- possível. .,, O mais elementar . sentimento de justiça .• ha de re.-
conliecer,' á, . _vista do exposto, que as responsabilidades não o foram, g'raças 
a outros recursos que tive felizménte :t. fl?-inha . d:sposição, e &.inda ao es-
pirito lntransigente . de economia que dominou a administração .pas-
i!ada . 

Desfeito 9 primei_ro pon,to, passemos ao segundo. 

À SElm'NDA ACCUSAÇ.ÃO 

110 mnp1·esttmo de nove milhões àe libras esterlinas, àtlstinado á 1Jal~~
çcio do café, tam:t;.em. não enoon.trou· à novo Gover.no -um· real ·n.o Tir,e~ 
sc>ttro e não .~e suõe e-m que fo( oon-stm!Ãoo. 

' Aos olhos fingidos dos meus diffam.'l.dcires isto· tomóu ss prJvorçõe;, 
de um e.~candalo. 

Custa a crêr que elles ténham conc~bido, escripto, silvado e tartareado 
essa a rguição. 

O emprestlmo de nove milhões esterlinos foi levantado em 1922 pará. 
coneol'dar pequenos erpprestimos PllfCiaP.s, a prazo curto, ··a.pplicados â 
cnmpra do caf~. Tendo o Governo resolvido adquirir e guardar partidas 
~e prodU{JtO COmO meio de elevar-lhe O preç~, que havia cahidü a ci-
fras muito baixas, e não dis-pondo do dinheiro· necessario, ree<;rreu ao cre-
dito . Dentro de pouco tempo, porém, tornou-se precizo resgatar as letras 
tomadas e "warrantagens" feitas ; para este fim levant<,>)l, o err.p_restlmo de 
nove milhões . . 

·' 
O próducto liquido deste emprestimo foi de. 8.:135.000 libras, cu réis 

2,78 ,587 :800$000 ao cambio médio·de ~3$~64 por libra. 
Do emp1.:estimo que o "meu Go.v~rnn não gastou um só vintem; dei-

xou-o integral e intacto ao seu !!Ue,cessor" . 
Se eu retiro do Thesouro dez cpntm; õe rêls e compro :rara o fundo 

do resgo.te, como fiz tantas vezes, um<~, barra de ouro, de valor igual, não 
ba quem posa estar sinceramente convencido de que eu tinha privado 0 Th<.<-, 
sotiro -de dez contos de réô.s, visto que es'ta quantia se transformou ein m~tal 
~ ·~l' achit agora exactamen te · rE\presentada, pelo ouro adquirido. 

E' o caso do r..afê. O Governo preclzà.va comprar café, não · tinha di-
nl'J ·iro; tomou pequenos emprestimos e. adquiriu '4.535.000 saccas; levan-
tou em seguida um grande emprestimo· de, nove . milhões esterlinos, pagou 
as suas dividas . parciaes e. guardou o .. café nos seus armazens. Corno <Uzer-
se que o product{) do emprestimo dé -nove. milhões esterlinos foi 6sba.nja-
4o, 9e elle está alli integralmente· concretiz.ado no caj'é em ' deposito ? . _ ,, 
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Dir-se-á.. que o actual G~ver;no não rec·ebeu do .seu antecessor 4.534 . 000 de 
saccas de café, mas apenas 3. 705 .. 362. Neste caso o e~banjamento teria 
sido sómente do valor correspondente âs · 829.638 .sacca.s vendidas pelo meu 
Governo não de "todo o eiii!Prestimo" , como se · affirma; mas nem isto 6. 
verdade, pois o }!lreço -do café ' que o Governo passado vendeu "foi tOda 
depositado em Londres, de a.ccOrdo com . as clausulas do contrato, e appli-

··cado· li. acquisição .de titulos do emprestilno~ ··• O meu Governo, porta~t o, não 
se · utilizou nE'.m· podia util!za.r~se desse• preçc, . 

.R6mataà.a, tofi~ I 

Houve -q.uem sussurrasse que os lucros da operação _é que foram dis-
sipiuios. ToHce ! Todos os lucros da operação "por força do contrato" de· 
vem ser e. têm s:do empregado no resgate dos titulos, e não podem ter ou. 
trt; __ 'destino em~uanto _o e~prestimo .não fOr definitiva:rp.ente ilquidado. ' 

-~ depOis da llqur~~ão flnaJ. se podeTã saber se a ha. }um·os e a quanto . . . . ' ... 
tnontam. 

'Assim, o em.pre~timo de lllOV-e mil:P,ões esterlinos, d!eStinadlo â va.lorizagão 
do ca'flé, deixei -o inteioro - f-ormá do pelo preço <}e 829 . 638 sa~ depositado 
em Londres e par 3. 705.362 sa.-cca.s em esp~ recolhida a a.rmazeri:s gemes 
~ui em Saritos V'Jctor'i.a ~ Europa, devJdo.mPnte · s~-u'l-a.dB.s <' cam Of' _res-
pe:·.tivoo __ titul0s p:'lm rda<l'.os. em b&.noos tn.g.l{)7.'M '"' Ri•> ~ - ~e -Santos. 

Este empoostimo, no dizer de uan -coinJpetente, '' pürle ser. cotud.de.ra-:J.o a 
mel'har .o~ão finamrce:ira que já se1 fez_ no Brasil". l;'or effeito dclle, a 
'econom!ia naoiona.1 ganhou; até -novembro do anno pa,;sad·o,' segundo Os oal-
culos moderados do - D~. Homer~ Éa:pt ;y; a : oor~.1 · ·lre nove•: .mto~ mil ·cl)nt;~. 
H o~ esta cid'ra . ex.cedie muito de um milhão . . · 

Quanto âs respon;salbiUàJadoes fi ria\n.ceiras impost·rui ao ' pe.~z hasta o ·se-. . . 
guin.te crul.cul.Q para mostira.r qUe ellas são a;penao 8lPp6..re.Iltes : aw..Iiada caà 
de ca.tlé ao preço de tres I~ bras e meia, o que nakla. .t-em· de exaggeJ:lad,o, dallB 
as · cdtaçóe!s co11rente depois da i-ntervenção do Governo e a qua-li-dla.de sup 
rior da quasi tota.~i.dade .do stOck, as 4 .-53ll-. 000 saccas a'dlqu:'lli-dlas ipl'OiJuzín. 
libras u;;872.500, ou, mais de q-uarenta por cento ·de lucros, S!Jjeitos uni-
oamel'lte as desrpezas do serrviço dQ empresilirn.o . 

~ TERÇA . ~USAÇÃO 

O G-overno pOJ8sacl.o emittiu ~ ult-ime- hora, iUegoa.~ e cland.e8ti'l'Wimente, 1111110 

let-ra àe qun.tro m.llhões esterlinos, d.e que ·não teve conhecimen;to o not:<i 
G-__o-t?er'f!o e C'Uja applica:ção ainda hoje se il}not"a . 

. ·Grande a.Ia.rldo se tem feito em -torno deste .faJcio. 
SiJmrp-1-es :f'ogo die artifício. Mero vezo· de di>l'f'alma.ção. 
A E~Ini.ssão dessa 1~1ira fQi acto dos mais aega.es, puiblloos e ·honestos .. · 

. ·. • .O -Governo .podlia fazel-'0 ; Eis ·a .. prava.: "E' a !Presidelllte da R E!publlca 
aut orizado a, de al<X!orçla com -·a. -1-ei n . 2.857, de 17 de junho de 1914, farilt 
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oparações d!e 61:'\edtio .no i•nte'Iiur ou. no e:x!terior do paJiz 'P'Odendio eyn,úttiJI-· ti-
tulas ord::nario.s ·,u de natun:<eza ·espec-iâl, ctn· jwros em paipeJ ou· em ouro, 'l'eS-
gatavei;s como fõr ' ,mais corivmrlen.te, em prazo ' curto ou longo a.ssim corn.o 
.emJ)'l1~g'1l;l-'Os .na liquidaÇão di;)S comprom'ssos do The.so•uro agin;d.o de a!CCQrdO 
em as :necéss:idad.es d!o paiz e d~vendo assegwrar (J..e :mad!o efifiderute o ulterior 
resgate dos tlt'ulos que forEllll'l ern;ittid'OS" . (Lei n . 4 _.2:319 'de 31 . de dezembro 
de 192Ô. ·act. 2.· n .. x .. ) 

E mais: f' Continua. am 'vigor 
d€Z1ne-b1·o d.e1921 , af~· •52). 

O acto· d;oi, . 'J?Or .coruseguinte, 
E naJda. teye de cia•nd>ést:i.no. 

o n. X, do art. 2•, da •le.r ·n. 4. 230, •de 31 .de 

r igorosamiente legal . 
Em ·outubro do anno P'&Sisa!d:o, o Minitsro da 

.Fazen!dla diri•g~ ao .. presi•~ente •do BaJnco do . Brasil esta rorta: "Communico a 

.y. Ex. que. 'lfi.ca.· sem -ecreLto· o meu affic'.o Jélle 25 de setembro uJ.tim.o e, e«n 
consequenoia, a .medida que eH consignava. O Thesouro entregrur a esse 
Banco . l1ffia promJs•s·oria de :E 4,1)00.000, qulEi. será. convent!da ·em .papel moeda 
'ao cambio de 7 1J:2 d: • . Pcir :miJ 1'lé~, o que prOàuzirá a somma ··d.e .. .. (a cifm 
não et.'ilií. ea0Iipta, mas é, pela tá:bel1a, 128 o 868 ·contos, .e ·não 160 ou 180 :ooo. 
como se tem dito.) Esta quantia. será .appl\paida nas letras restanltes , !la ®~
ração do cai1lé 1e ó' .sa~dio credilta'do .na conta .corre.n\e de mo'vbnento. P8Jl"a. ga-
rantir a refeclda promi·ssoria, o Thesomo ·transfira:.rá a e9se Banco . a. 1.m~por.
tan.cia •da ,~p·e~ação SIUP•J>lementar de ·,café, com . segUJndo ,penhor. Caso e~sa 
operação ,su,popcr•ementa·r exd81da a importa11da 'd~ 4·. 000.000," ·COmo .. é provavel 
a differença eará entreg,ue ao TheoSIIlro. Desta .aperação da rá scienc·a. aos 
banqueiros .e\lwrieg<lldos ' ·da opilração de. va.llorizaÇão ·do ~é ·. Sem feito por 
correS'pQipde~cia. ·e ajUis.te. que a qui' S€ .ti\1-ta. 

Esta ·can-ta consta ifa esari;pturação rio . Thes0'1~1·o , o que tira á operapã.o 
todo o carwcter die clrundestinidlllde. 

As. relações entre o 'l'hesowro e o Ba.nco . 

De . uo.11ta pa:rte ad.mdttim:l'o que ,os Srs. Ho!Tlero )3ap.t:•sta e Whitaker 
·não •tenh<ltm :solicitado a attenção do novo 'Mintstro :para essa op•el'ação, nem 
por l!sto ella .podiá ser ·ignorada, pOJJquanto: 1• - o Brun.co •do _Bras) re.men te , 
wiensa·hlu;nte ao · Tihésouro ;ula . conta corrente, .e netsa figurwm, tortos os 
?DmprDi1i1Ãsso; 1'Gcipr'oo(YS ;· 2• .:...._ a~ assu:m·r a gestão da ~asta, 0 , Ministro, 

, Cpmo <tOdlos ·· fãzean , e é; .-de simpl~s i'ntulção, . deve ter-se fruforma;io . doestado 
.das relações tãá .d.ni>portantes, ·entre o Th:esour0 e o Baon.co; , a• - o novo. pre-
sidente do Ba.nco, a ·seu turno, não podiá deixar de pediJr . . pal'a o caso . a a.t-
·tenção P:o Minis,tro; 4" ~ Jfna.llmente, o ·nr. Homero Baptista, em commu-
illqçaão yue dirigiu· á · Commissão de Finanças do Senado .a· proposito da va-' 
lorlzação do café, cc:>mmunicação que foi H da perante a mesma Commissão·. a 
~6 .de I)ezembro e publicada. no "Diario Offic.';u" ~·em varia~ folhas desta< 
Capital, disse o seguint~ : ·"Comó, .porém,, se: verificasse a· insufficiencia· do-

:.empreaÜmo _para- ,resg!l.te de todas. as ·letras da. Companhia Mecanica. . ·e '. Im-1 
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portadora de s. Paulo, existentes no Banco e provenientes das com!)ras do I 
café o GoveTno autorizou o .Bando ào B1"à8il a Tes{}atatr intei?"ll1rljente .todost 
esses comp1·omissos, cor-rendo as despeza8 á ·o61!rta aos ·lucros que se apu.: 
1"USII6fn na liquidação final dà operCIJçá.b, feita a venda de todo stock d~ 

oafé. Para esse fim emiltt:U o Thesouro e ~tregou ao BanCo ~•ma 'letm di 
' f 4.000.000.000 .~ 

O acto, portanto, tam'Qe:in, não foi cJ&.nd·esÜno e- não podia cohser~ar-se 
ignorado. 

Finalmente, o fim da operação é con.hecido e ·perfeitamente honesto, 
Está dito na carta dirigida ao Pr6Sideme do Bap.co do Brasil..· Está repe' 
tido na c'ommunicação !lda â. Commissão de Finanças, e 'divulgada por in-
números jdrnaes do paiz. Não tendo sido bastante ·o empre~>timo de nove 
mi!hõ·es para sa1dar todas as- proniisso.·ias dó café foi 'necessaXio l,Il J;oi! Lia1 

"para recursos. Nada mais ·n~tur.a] que estes recursos fossem p:rocurados na 
venda dó pr\}prio café" e garantidos com :r· que ~e apurasse na iid.uid'l~ão do 

'aéérvo consútu'do· pelo governo. Assim tambem entendeu o Governo actual, 
que·' segundo m~ c<!nstà; obteve ha pouco dos· mesmos banq~E-iros co em· 
pi·e~timo, ·"e preciza.mente· sobre,· o::; remanescente~; de. cafG" um adianta~ 

' . ·'•. . . ' \ 
menta 'de :E 2. 000 .. OQO·, com os quaes, reunidos a outros recursos in,teríios, res· 
g'atou a letra de qua:'tro milhões. Este "~•dianta!Í'lerito; que elevc•u o empres· 
timo a onze milhões, mostra já qu!l ti-n:b.a razã,o o &-overno passado qu.\ll :ID 

presumia que .OS lUCrOS da Valorização otfereciam margem para nOVOS COtn· 

promissos ; O futlJrO most~ará S'P já O não. fez O presente, qllf,. ' não f o' te· 
• ' ,I J . • 

,merario avaliar essa margem em quatr.J milhões. Já vimos ,t,!Ue, .calculad~ 

a alienação do ·café ao preço mé'dio de tn~s lipras e meia a sacca, o "stock" 
.adquirido pelo Gov~rno produzirá i 15. 80::!. 000. 

Reduzido ao~ seus termos o c.aso da letra dos ,quatro milhões e,sterlino~,· 

vamos ao emprestimo de 25 m'lhões de do:la:cs. 

A Ql!ARTA ACtJ!JSAÇÃO 

O empr-estim.o àe f.!õ m:"lhôe~< de ào~wrs d~·sUnailo á electrifiomgão' àa ('' •1lru~. 
fOi "tambe"Yn cons1tm:iào, sem. q·t~e s·e f'i:zesse 0 m~rUmo trabalho dei 'i/ectri·. 
ficação. 

Ha 'aqui uma confusão e uma falsidaél.e, 
O e1npre~timo 'de 25 · rriThões não foi levantado sôinente par:3. a .electrifi-. 

cação da Central, .mas tambem "para outros .melhoramentos' ' ferroviarios". 
Esta explicação está no contra:to: "0 · empres-timo será conheddo ·como 

"Central Railway Electrifica:tion Loan of 1922" ., (Emprestimo para a ele-
ctrificaç.ão da Estrada de ·Ferro Centrar do Brasil de 1922, "e mail!! melhorà~ 
mentos ferroviarcos)" ,. 

Nerri ·sé comprehende que hajam surgido· duvidas a este respeito, pois 
lsto• estã dito e. repetiod~ em todos os doc:umentos o;fficiaes. 

Nas informações prestadas em 1922 sobre os fins a que se (}l'«; ; · ,;~y;lm 
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08 emprestlJpos contrahid'os _pelo: Governo, informações que foram publica-
das officialme·nté, asim se ·exprimiu o Ministro da Fazenda de então: '~Com 
0 empres-qmo de 25 milhões 1evar-se~ha a cabo a . electrificaç;ão da Central e 
" executar-~~~hãd ·. outros meihotamentos ferroviarios". 

No manifesto que -d1ri'gi á . Nação à o.· óeixar o governo tambem eu dizia: 
... O' outro (einp~estimo) ·,- ô de vini:e :)e, c.lnco milhõ·es, será app1icado na el~
ctr:fic2.ç[!) .?,a Estrada .de Fe~ro éent~~~ e. "e'm outros melhoramentos fer-
ro\:iari o~_'! . 

Na exposição _que o Si:... ;Homero. Bo.ptisti transmittil.i a .JJfU\ta da Fa~ 
zen da. ao seu successor, ahida aé lê: "TrEEr foram os emprestimos externos: 
nove · ~ilhões d~ libras -e 2S. milhões de doÚ.a.rs,' .. que exprimem recürsos es-
pecializa dos, conesponóentes coÍilo são ·Ó primeiro ao café .. .. e o segundo •á. 
electr:ficação a'e importante trecho da Estrada - de Ferro CentJ;al "·e a outros 
melhoramen~os fe>àov\arros , .. ,. 

FJra mesrr~o este um dos objectivos r:I-iricipaes do Governo, ao contr.a.hiiJ 
o empresti.n1<l:-: .Quando · a!3S~mi a: presid,mc.la; achei-me a braços co~ uma 
das mais g.ravP.s .crises de. transportes que : temos soffrido. O 0nrigresso au-' 
torizou prm~ptam~rite a . :eúectu<:~ção . de in numeras despezas: só de uma vez 
deu poder~i; ·.ao Govern'o ~a~a · gasta, r 50 mil contos na acquisição de ma-
terial fixo e· rodante· e out:ras medidas. Par;t isto, porém, não votou a r e-
ceita corre'spóridente. Erli· mister, bÜscar os recursos em outra parte, e estru 
preoccup.ac;;ão · nãô ent.x:.ou ·por-, inenos rro· l •::vantamento do emprestimo, que se 
pensou· mÍ\sme um mom!)nto -se elevar:.a cifrà m ais avulÜLda.. · 

O GoveJ;nO: portanto, era livre de :.p.pliçar o emprestimo na electrl-' 
fica~5.o da êentral OJ.l: em, rbelhoràm~nt,os rerroviarios, ou, em uma c outro 
co usa . E o .. aPPÍ'·cou' em . ~mbas, c~rp.o vamos ver, 

o ein:Pr~.s.Í:irnÓ rendeu liqu"do a. qua -1Üa de 22 . 386.111 dollar.s; d't qual,' 
ss de.ve dedti:i!iir a "..-d€ ' 500.000, depositados e~ poder dos banqueiros. R~s
tam 21. 886 .l,Jll, q~e, ao éarnbio ··médio official de 7$740, equivalem a réis 
169. 398 :4~à~i4Q'. 

A electrjfi·caçãó da .Central f!>i assi.irüpto que sempre preoccupou o meu 
governo, conven!-! 'dó . das innui:nei·as van.tagens de · toda ·ordem resultantes 
desse meio de tracção. Para. fevà~ ·a: cabo essa transformação, por<im, são 
necessa.ri~ éertas obras. prelimi~are~··= não é só pôr nos trilhos a lcoomo·-
ttva adeql!ada ·e· esp·er~r · que ·etia corx:a . ·01'!1, .no Governo tr!lhsacto, des-
pe.nuer3 m-se com essas obras '9 .362:0.17$548, dos quaes 1.737:a08$680 ·Jéva-
dos á conta do emprestimo de 25 mil4õe~, como se vê do documento ot- ' 
fiem\ que aqui lh·e apresento. Havialri. ·s .;do, além disto, deixados em Nova 
Yon: cinco m'lhões de dollars, espe~ial~Hmte destinados ·á prosecução dos· 
tra ualhosi '; mas, logo · q~e se <:onvenceu de que não teria êxito FJ concurren-

. ,. '· . I 

c'a para for)leciinénto de enérgü:i. e:e-ctr!ca, afinal annul1ada, ' o Go·..: 
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verno resolveu applicar tambem esta- somma a outras obra~· ferrovia~ 

ria!!; que reclamavam • com maior urgenc:a a sua a.ttenção. 
Como quer' que seja, fica 'provado que ·não teni fundament.o a affir-

maçáo de que nenhum trab~lho se fez I•ara a electrificação -da Central. 
· Por outro lado, percorrendo-se a le~islação do meu tempo Vê-se que o-

Governo, para melhoramentos de toda -a especie nas estrada<; de ferro da 
Unilt.o, abriu creditos na importancia de 102.201:452$986, • papel. r éois 
6. 42o :18.8$9$4 ouro nacional, 200 milhões de francos belgas, 1. 3-99 ~ ibras e 
mail:! 14.310 'francos francezcir, ou, tudo calculado ~ós . can;tbios . médios da~ 
differentes épocas, ·~&1.279:650$193, papel._ 

. Conéeda-se que 30 •1• destes creditos não tenham sido app.Jicados. A 
concessão é mais razoavei..- Aqui estão doeument os officiaes, onde se en-
contram os c;editos. abertos para as estradas .- _subo:r:dinádas· ~ I i;lspectoria 
Fea~>ral e par.a a Central ·e a i.rnportancia exiu:ita do que dei;x:oti de ser 
applica~a .. Como se vê, a proporção ·é iJtferior a 25 -•1•. . 

Fe!ta a reducçã.O, restam ainda, com a somma liespendida na electril'i-
caça.o da Central 184.633:063$825, a impt:ta'r ao ·empreatimo de 25 . milhões, 
ou sejam 15.234 :·564$685 .. mais do ·que todo. o '· producto liquido do em-
presthpo. 

Nada ha, pois, de estranhavel que o . novo ·governo tenha· encontrad~ 
exhauridos os recurSos deste emprestimo _ 

Para as pessoas que possa parecer singular que· se tenha le~ado ·á conta 
do emprestimo o _pagament o de .despezas anteriores, explicarei qua essas 
despe.~:as foram pagas na época propria com as· rendas ord,.ina r ias·: do Th~; . \ - ' 

souro, ao qual portanto, tinha o empre"stimo que restituir as sommas adian-
tadas. 

A QU~TA AOCUSAÇÃO I 

O govern-o tra<Wsa.cto · passou a aàmt.inistraçéVo d.o pCZ.iz ao .. aotual sem. uv. 
1,:intem nas ootre11 

E' o quinto ponto do libello. 
Dada a insuff'ciencia manifesta, -da. receita, fixada em- .o.rcamentos s6 

apparentemente equilibrados, não seria. ee admirar. qtie o .novo· ·governo en-
contrasse os cofres vasios. Quem arrecada dez não pôde pagar doze- e ainda 
accumular sald,os. Isto é milagr_es·; ·Nada obstante, é inexacto· que o ga-
verno actual não tenha encontrado vintom nos cofres; 

Nã. expo~içãO' com quE. C.: Sr. HC?m~rt:: Baptista ' transmittiu ao seu sue. 
cessor a pasta da Fazenda e a. que jã. me referi; encontra-se I! .~i,9primina" 

ção dos recursos que deixei ao novo_ governo.-
Aqui estão elles: 
No extra ngeiro: 
1". em Nova York, feito com a nte_cipação os ser:viços da divida a té 1 de 

Maio •desté anno; -~ 
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2•, em Londres, feitos tambe~ com antecipação os serviços da divida 
até 31 de M~ço, na importancia de libns 2.600.000; 

3", em Paris, 6.000.000 de francos," que iam ser recolhidos a Casa 
Rotschild :Fréres pelei Governa fraacez, !i. disposiçã& de, noss& Governo. 

No paiz: 

I' - Nas repartiçõe:;, dp District& FedE:ra1. ouro .. 
Pkpel ..... · . ·., ................... . · ............. . 

z•-Na.s l"epartições ·CO·s' Estados, o.uro ........... .'. , ...... . 
Papel . . .. · .......... , ........................ ·.· ... . 

s•-Na Casa >da Moeda, ruoedas ·de prata, crückel, bronze e 
cobre ...... · ............. · ................ .......... . 

~·-No Theso.uro, em obrigações ................. , ...... . 
IEJm wpolices (sobras do Min.isterio da. Gu~rra) ..... .... . 

9.709:533$863 
s. 829 :270$·391 
4:328:545$893 

14.509:073$893 

2.473 :·602$8il6 
120.975:000$00{) 

32.000:000$000 

Além destes recursos, ·qué são pequenos, o novo Govern:o rti-nha a a;n·e-
cadar as reneas .correspon'àe?-tes a todo o resto do exerci oi o. 

A SEXTA ACCUSAÇÃO 

O Governo à.otual herdou do seu predecesor umw cUvida fluctuante de mllis 
de um milhão de contos 

A divida. :flluctue.nte que deixei não attinge este limite . 
. .Em 31 de jw.ho de 1922. o Governo ajus.tou 10om o Banco do Brasil a 

~missão de titulos C.e um emp.restimo ·interno de 500 mil contos, para conso-
lidar a divida fluctuanrte, supprir deffLclencias orçamen1:e.rias e auxiliar a 
defesa da prod!ucção ·nacion!W. De accôrd!o com es-se ajuste, que o Governo 
Jiqut~aria ·com os títulos cr.editorios que !possua no 'Pro'prio . :Ba.nco, depois de 
obtidaS ·do. Congréss-o, ·quanto a ailguns, as. a:u!m,izações .necessarias, emitti-
ram-se quatro promissoria.s d,e 100 mhl .conrtos, ~estlna:da.s á e:mortização da . 
divda fluctuante. Fi-cou esta assim diminuida em cifra correspondente. 

Isto pomo e .conforme o Rela:torio do Ministerio .da Fa.zenda, de 1921, e o 
trecho do de 1922, q'lle foi lptOS&ivel expôr e docrumenta:r com os da:dOg da 
Contubili'l!ade Publi-ca, a divida illluctua,nte ficou, de. um 'lado, assim consti-
tuída: 

Bens de defuntos e ausen·tes ...................... , ..... . 
DeposLto .do Cofre .de Orp'hãos .. . · . ........... , . · .......... : 
Idem das GaÚcà.s Economtce.s ....... . ......... .......... . 
Idem ue diversa:s or.igens .. , ........ . ................... , 
Depositos ·publicos . . . . . ............................... . 
Diversas· .conrtas .................................. · ...... . 

4.382:743$023 
7.810:820$4171 

235 .·593: 641$636 
151.667:144$221 

6.012:992$280 
306:936$695 

405.774:288$331 
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' E' de justiça observar 1:1 ue essas contas atti.ng.iram · a ia.es SOIIlllllas no 
decurso de la.rgos peri.odoo, como ·registram as ·reapeot!:vas demonstrações : a 
primei:m. vem de 1"830-31.. com o saldo então de 156:1597$608; a · ào Cofre de 
Orchãos, de 1839-184(1, com o de 36 :"232J24ü; .a das Caixas Economicas, de 
1:87·6-11&7:6; eom ~ de 7. 373:1549$61:8; a de Di;versas Ori·gerus, de ;1&39-1>840, com 
o de 54: &17~671; a de Deposi:tos Pub~icos em 1·920 subia a 5. 830: 376$(}5.3; e a 
~ Diversas. Co:ote.s comprehende ·à.ivdlda arutenior à 1827 e dividas Inooriptas 
no Grance Livro e ·nos li'VTos awdlia.r.es, no vallor de 30-6 :'936$69'5 . 

Infere-se desta O!bserv~ção 'QUe, por sua propria. -natureza essas dividas ~e 
solvem paulatina. e . prut<cella.damente. <Elmbora. e:rigiveis de prompto, não se 
concebe, todavia q·ue todos os credores acudaJin, no Illlesrno a.cto, ao recebi-
mento dos seus creditas. Não ·são. pois, motlv<J pa.ra gre.ndes ruruxr-Efuen.sões. 

·Excl.uida a. divida da..s Ca.ixas Economica.s, como c.eve ,sel-Q, a cl(ra a que, 
~ob a.quellas 'l'Ubricas, asce:i:Ld.e a di-vi·da ~luctua11·te, é de ÚO .180: 64'6~6!}5. 

Outra •pa.rte da di;vioo dlluctu!lonte é deter.mina.da por -necessil!ades finan-
ceiras, resuàta.ntes dos rLe!ic:its verifiiCaJdos no encerramento dos exerj::icios e 
!!a lnsu:fficiencia das reeeitas arre;co.dadas para ·O 1poagarn.ento das despezas du 
exereicio em curso ... Estas C.uas fontes :de div:ida fluctuante que, aliás. em 
todos os •paâzes se paJtenteiarrn -com ·maior ou ·menor i·ntensida.de, -conf·OI'J;ne as 
circu.mstanc!as, são de e:llfeitos mais sensiveis quando a organização dos or-
çamentos se recen-te, como entre nós, de· .graves faiLtas nas -dot&.ções e esti-
mativas e na proporcionalida.de dos seus dous termos JcaJpitaes - a uespeza e 
a receita. 

Para a.tender a esses deficits :foi o meu gover.n.o forçado a. recorrer ao 
crec!J.to publico e a. contrahir dbrigações de .curto prazo, :de contormidade com 
a autorização que lhe íleram dous dispositivos da lei do orç~mento. As oPet-a-
ções eram realizadas mediante l-etras ou bHhetes do Thesou:ro Nalcii·bnal, todos 
resga:tados ou reformados -no !devido vencJ•me:ruto. :Dependentes deste uermo. 
ficaram apenas títulos na. imJporta.ncla de 1:2-5 ."510 ::3'2·8$960, éu1o resgate, por 
força t:os prazos, -coube ·ac governa ·actua.l. ·.A.hi figura o .Banco ào Brasil com 
a lmporta.ncia. de 53 .-673: 6·98$720 . I 

Ad-ditada a importan.cia das letras e bHJhetes do .Thesouro (RéiS 
125 :51? : 328$~60), á das oontas de que :prlmeir.o ta.llei (170 .180 :t646$695), o 
montante da divida. tll.uotua.:rute, prlncipallmente dita, sóbe a. 295. 690 :·975$Gãli. 
Se alf·i·na.l q'Uizerem incluir a di vLda das !Caixas Econ.oi'Il.icas, ainf·a: assl·~ a. divide. 
fluctuante c?.eiJCada por mim não excederá de >5•31.2·84:017$691. 

•E' muito mas não basta paa"a fazer-nos perder a cabeça. O Sr. CiJIICina.to 
Braga 'POnderou já, a. este pr.oposito. que a Suissa, com qu-atr<J mBhões de ha-
bitantes, tem uma divida. fluctuante de 370 ml! contos; a HolJJ.an·da, dous mi-
lhões de contos; a Argentina. mais c?e tres milhões_ Nen'liinna dessas naç~ I 
se considera por isto aTTUinada. 
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F!nalmeDJte, ~li.o é justo esquecer que eu. taJinlbem herdei uma div:ida flu-
otuante· .de a•lgumas centenas de mllhrures de contos que os ci·nco exeroici.os 
immeeiatl!i!IJ.ente am.tertqres ao meu 1gOVerno, se 1'edb:aJralm com um. àeficit de 
mais d~ 'um mdlhão e quatTooe~~>tos e trinta. c cinco mA.l contos âe réis .. E' bom 
recordar ··taanbem que: a IlliLn.ha. r-eceita. ifoi t~rior á or~ em cer<:a Ge 
535 mil conttoo e a degpeza obri.gwtoria, ex~ra.-orçàmenial·la, SUJI?erior a 5·65 miL 

:mrrt .fa.ce destes, a.ig"aJrismoo, o •qUe é de .esparutwr é que não seja mais vo-
lumosa e. divida <illlxllidol. .opl()r. l'IDm .. 

Bm'IMA ACCUSAÇÃO 

Chego á uZttma impUtação. O Governo transacto pa,s.tO'U rios de di nheiro e 
àeia:ou a tU'IJ'ida puõZica augmentaila- em cifras estonteante" 

Gastei mu<ilto, é v.erdafe, mas deixei ao paJz ,·muito mais. 
Assumi o Govêrno com o ·propos:ito firme de ev.f.tar ·todas as ''despezas 

não desti.nada.s a concorrer rpara. wugmento da rec.ed·ta. Neste proprosito me 
mantive sempre. Que . o d!igam os meus aux.ilie.res; testem:unhas ·di.arias do 
cuicaklo meti.culoso e irufleX'ilvel com .q!ue eu fiscail·i:?Ja va todos os di.spendlios, 
por menores que f~·s•em, e me oppunha a todos ·os favores e aousos q'lie a 
nossa conc!:escendencla ti-nha tornado habituaes. 

Tacha-m~ de ·lncOheren:te. por.que, nãó obs.tante as idlêas da nún.ha men-
sagem de 3 de .Setembro de 1919, fiz emissões de •pBJpel moeda, contra. em-. ) 
prestilmos, .augrnentarei as d'espeza.s ,pU:I:olicas, e eleve! a divida naoi()nal. 

Jã tiv'e oc.easião <de, rebater eStas a sserções, f onnUJiadas com evlttente 
mll ·fé. 

Nenlhuma emissão. disse eu e m dooumen'to que publiquei ail c:.ei.:xe..r o 
Governo. nenhu·me. emissão fiz de curso :forçado- 'Ptara applioar. ás despezas do 
Estado, e era contra taes _emissões que eu me insurgia. As emissões feitas 
pelo meu governo desti•naram-se â.s obrigações do Conven io Ita;liaoo e da 
Cárteirre. de Redesoontos. ·tive~in crwaot~ e.spt>ciai, e 'obedeceram â clausula .de 
de 1·esgate em prazo C'Urto . e· incineração immeàia>ta ; ellas trouxeram para o 
Thesouro· lucros a~1tae:OO e para a .noosa. economia em gera~ notaveis b ene-
fioios. 

. A verãaàeÍ!ra noção cZe economia 

NelMbUin governo, _q.ue tenha consci-encia de sua missão, p6de ado~tar 
~omo ·progri!Jmma. 1nw'ooave1 o de não aggr.ava.r de modo algu~ a despeoo 
publica. Não foi Isto, ·nem ~odi.e. ser. o que eu disse na mensagem de 1919. 
,Fal'ler ecGn<múa não é proscrever todo e quail;quer .dispenbo, é gastar inteJ.Id-
gentemente, ~ ·emiPrega;r o dinhei-ro em causas uteis e r.etPr.oducli~l.liS , estimulá.r 
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as forças vivas do pa:iz, fa.cilitar a. i!X!I)lol"Eição e ci.rcm3.ção . _de suas dquezas. 
assegurs.r~lhe wn ·ambiente . . ele tra.nquilida.de e di! P-az, em que possa. qesen; 
v:olver-se e progredir, é, . em summa, pOr a jw:os ·o caPital :Q.e que . se di·spõe, 

Na .citad:a me-nsftgel~ eu me 1·el'er.ia. ás "'doope~~ nãJo ,(te~.tLIJ.a~ ' a. co~; 
·c<>rrer p!Lra ' augTilento da. receLta", e .Jogo .fr~va: "~venios fugir de aggra, 
v·a.r os noosos c~mpronrlssos com despezas que não sejam re~C-dàmadas .·~ ne; 
ressidade de assegure..r a integridade da. Nação e d.esenvol!:'ver a8 suas fontes 
de 1iqueza, como sejam o .a;poparellha=elllt () ua nossa d~esa .. Inilitai. o ®J~ea, 
mento do interior e a ex:tinc.ção eas sec!Cas do Norte. A. estws clespezas <teve-
mos acud-ir a-inda com sacrificios, porque umas ·Bão a) ga.mntia .{la. nossa 'J)ro-
pria existencia e as outraB impol'tam o pagamento de uma dii.vid~ C.e honra 
pa.ra com a . população ipdru'e do interior, a quem qua.si tuco tem :falta-do, e a 
revalidação de u~á das noseas regi~~ mams· sus_ce;ptl.veis. de i>rodJ~ÍJir, onde 11 
r-i'queza publica irá. cresce~ de .recUJr.sos Únm,ensost'. . .. ' · . 

A solução ·pel"'Danente e 'defi.rui.t:i.va do nosso problema financeLro está, 

com e1lfeLto, no desnvolvmento '<la.s :nossas forças eoononri;cas e ·no 81P'l'ovei-
tamento de..s nossa.s rique~as n~turaes. !Sito é .tão êvi-dei:lte .. que di.é~a: a ·Ser um 

' . . \ 

truismo. Pa.ra ciheganmos a. esse ~resuilbado, pre-cisaoma ·restituir-à raça o vigor 
l• a capa.cldad.e .de trab~ho q,ue as doenças lthe ti.rw:am. esti:m.udar" a •nossá 

. agricuJtura e -a noosa. peoua.ria, augmen.tar ·nos Estados devastados pelas 
sec.cas a zona de producção, e f<LCl!Utrur a. ciTCu!ação 'ila massa. fotmida.vei de 
productos que. hão ·dle ser os :fru.ctos õessa. poli>ti!Cà pa.tr.iot!Cla. ·Excusado é 
dizer 'que tal poJi.Uca sO poderá medre-r num ambiente de. ·p~z e tr~q~.IIllidad~. 
que a ·nossa :prepa.ra.ção milita.r nos asSegurar\§.. . ' 

A est&. orie.ntação filiem-se todos os g.ralnd.es g'aStos d!o meu govenno, -
as obro.s .do ·noroéste. os ,contra.ctos ·oo AuxiÜailre; .da Su.J~Mine:ira e ··da Bragan-
ça, a creaçào LOS novos setviç;os e t>E<ta.belcimerutos do .. ·Mi;u~teri_o . · da Agri-
cultu;ra, o augmento dos .nossos meios d.e transporte, a a.ç:quisição de material 
fixo e ro<km·te .para as estra.ds de ferro, deHe inotek-amerite desp.rovida.s por . . ~ ~ . 
motivo 4a guerra, e as áespems mihl!tareli. 

O Governo ti.nha diante -de si um temero~;o dilleth.m.a:; ou aJdoptar resolu: 
tamerute esta po!btioo e lançar. as ''bases da ~~:aa. e~O:~mp~ão, -~ono. e ca 
u~sa autonornla fin~ncei·ra. ou ficar surdo a.s jus~_ i-eclla~ões dos Esta: 
dos e. no me1(J das di-fficuM.ades que a.ssoiberJ:>~~aan o n:~.~o inteiro, paraly~ 
sar a nossa. dec.adenocla e a nossa .rui na. 

Note--se que para algumas dessas despeze.s, como por exemplo a.s diL 
Aux:ilia!re e -da Sul-iMinelra, os Es>ta.dos concoiTera.m com qmLntias ~elativa
I1];6~te superiores ás d.espend'Ída.s pela .União: .'que seria então si todos _os onus 
tivessem ficado a cargo desta, obrigada como estava. a 
~ucção que e1a :propria estimulava 'e a 'sorver· a:'ràti.se' 
a.~phy~iava os d.Ou.s gi:ándes :IDStadoo '? · · ,., 

Augm:etitei a. divida. pii.bÍ.icá:.' l" 

fazer cirrnLlar a pro-
·de"'' 'tmná>portês q.ue 

• • ~ . I 
'(:'f ~·r i 

,, 
Sim, ·a.ugmentei~a; ·~ ·'Ve)B.'ffi(ls e'm. :-tj~e· 'termos;.·'i>Or '_qúé ·ii!ot'ivos' é ·com. 

que resul ta.doS. ·- ··! ·r r,:!:.; ·- ' ~· ~J~~ ... t-{!1f!!o-, ,.. i!ttfJ.'::~· 
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. A àivida externa 
. ' 

Qua;ncto· a~ilmni·; o Governo,. a ·CJivi'<la. ·externa subia · a. 116 .43;8. 80·4 J.i;bras, 
aléml .da di~~ em fi'a~çilb, (JIU~ n~i>':se ~teroti. lmevei-a de 1•5 . 000.000 de 
dolla<rs. Ái>"deixrur: 'o' Govei.no· el~á. era, ej),tre'tan.to de 102.8.32'.334 (ou menos 

16.599 .810)>;~ -e &.8·;491. '~3·3-.34 ool1ars, 
Féifu a~·OOnvereão '.dós - ~Úars ·em ld:tYras,- vê.;'se que a divida •hoje é de 

!J.11.500:05•2· 1Ib~; ·o~ 1.0-9'l.878 mà.ia·'C!o que· ·encontrei. A reducçã.o de . .. . . . . 
'13'. 590; 9.qQ •. · 1Lbms· rucimà. al)entada !foi devida· á ru;nortização ;realizada duranrt:e 
o meu g-o~.e~-~:o e - .'~'a · ·~esiate de titul~., . q~~ .e!le efieotuou . 

. ,· '.,I ' , • ' . . ' 

As •· circUJIIJBta;nciàs tornaram inev:itavel ·o·. leve.nta.rnento dos emprestinws 
de 50 e V,;· rilil·~ÔBs .(ie' dolla.rs, ~Íi,o sómen.~. para '()S serv•iÇOS ·extrwrdlna.r,ios 
.que ' se lmp·uniha.m ·á . 'P.revidenda oo Governo. rele.tivos a defesa. ·nacional, ao 
'desenv()Jivi:rri~nto.' •~._" ·prod;,CÇ~O e ao Séu tranSpOriP (Visto q~e nãO é" p·OSSÍVel 
'atten:d:~ ';á, \ci~~ems -~Jl!traor'din8ri~s col;lt ren~s ordinarias tamibe'm -paro 
àioudír . l!Is é:Xigencia!>· me.is rprementes dos deftcit~ a/cumulados, anteriores ao 
meu gov~rn91 ile :in8is : de :i.:-63·5. 000)' CO!J-tos,: de ayul:t.aJde: div:i.Ca f.l-uct.uante que 
··herdei. das n_;;fi.Cieruci~ ~ · ren& que • . como· vimos, ·!-oi infEJ~::or em 534.697 
1\ontaóS · -~; reooi'tJa: oJ.1:&~a;; ~· lflüi..a!im.ente das ·deiSIPezas extroordi'nardarrnte.ntle de 
=altitei ®rl•g'atorioi àis qrwres, segÍu)lll('lo f1i\éau dliJto tlambem. foram sup'erio-
res a 1505 trrJJi[ ,C:Onmo;. · 

ús qrue'.'a~ot,Ii';Mn • · o · meu·.C,ovérno;. por haver leviaJÍüe.do estes e'm'P·restimos, 
' .·. . . .. ,;- !. ··. ,: . . . 

a.llás. cO.I_l<~hj'<los · em :cÇ)~ções·· e:x.ce<pQionalmente b~ para p mom>ento, de-
·'viam; •pa.ra< ~r ' 'justos, cmnéçàif .. !Por ''cemonstrar que· eu · .. 'Pod!a;, 'sem elles, · só 
'óom 'os r~eu1"s:di Q'rfi(m.OA"iàs, :W•~el:nar as forÇas à.hn~d·as, <como exigia a nossa 
'àêgurru!J:ç;a;.· estimwiaff.:. a; ;p,o'uti·cção, ~cimo' 

1

\Í'eclámaNam •a.s nossas jilsta:s' as,pi-
raçõe8 de .. P~ -novo ·~ progressdsta, ·resolver a tremenda crise de transportes 

' contra a(qifQ[ tcidós · éieiriiã,Va.m, Slil•pi:xtit •5 34'. 697- coritos "ctüe· a re·cei.ta 'deixou 
de ·Jlil"OC;uzir, ·:pagar -fôra·:-~o :orÇaiineritó, : &"6<5. 7~8 ·contos de degpeza8 obrig>a~to
rlas, etc .• etc.; ou entã-o. d\Jviam mJOs.tmr que o .que me cumpria fazer era 
deixar a Nação ·indefesa.. 'mwtar-llhe· a :ProdÍ.wçã,o, recusar a sa.hida e a cir-
culação da.Ê s:uas .ri•quezas.. desorga:(lizar os seus serváços e calotear os seus 
credores, ,. r 

l!Jrillquanto a ::nã.o. fizerem. as accusaçõe8 _não !Passam de méras 'ti.radas de-
elOJmator.les; · 'lie~ ll~·.ocedenoia · 1;1em ·e.utori:daae.: · . 

A · ·~iVi~ · interna ,_ 

Quanta ' â ·-•div:lqn :in-terJJ.a> ene:. foi a rrgmerltada oom _a emissão de u.))o.Jdcas 
n~e o'bri·gações do ·Thesouir-o. ,, ... 
'"• Quanto á àivi'da' interna,- cl~~ : i~L · augme.ntada com a, ' emissão de' apol.Lces 

· ··ll de obrigações· do Theson.ro·. 
Arutes' de dllr as ·cifras re~va.s, ·preciso lem'brar q.ue, ·a respeito··da.s 

arpolices .c.i?.· meu Govemw;"lia; .como. já '·disse, na; exposição do Sr , Mi•ndstro da. 
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Fazenda uma impropriedade !!e 1ínguagem' de que se tem ap~·oveiitado a mú 
.fé dos meus Inimigos. Diz-$6 a.hí que ''~· grandes emiss~s de aJpolices. P<Lr.te 
jA. a·mi ttidas, parte autorizru'las e presas a· contrac.t!)E', faram totailm.ente des-
pendidas". 

o dispendio de uma rupo.llce .passa por tres ·Pibw!es succesatvas: e. auto-
rizaçãa, a emissão e a. ap.plicàção. Uma e.po1!lce simple8mente a.utoriza.da. não 
tem ai·nde. existencia reaJ, não éstlá slqlU'er ImpresSa., não · pô-de, pois ser 
despenddda. · Prova 'd.tsto; si ':Isto precisasse de prova., temoi-a· em que ailinda 
agora o Governo se esiã servi-ndo de autorlmção ollltorgadaS aQ QQverno 
anterior . 

:Do mesmo ffi\ldo : a simples emissão de pt~os .não i~rta. a sua aJppli-

ca.Ção~ : 
:Durante o meu Governo, ·fo~am eanittidos 449.689 oontos· de ivpolicea. 

Os meus adwrsarioR, com a sua !!oberba. cora.glem, a!ll'l_rm~m· que fo.! mais de 
uril m11'b.ão; m)as ainda aqui. se a:i'astan.-am da verda;dle , A émlstsão loi de 
449.689 contos. Destes, en t.retànto. f:0~ eltliPregados sómls.nte 428 .•168 conltos. 
Desta cifra, _alié.s, é de· juStiça deduzir: a) 32 m'lil «:ontos que ~:Ca.ram pro ser, 
de credi·tos ab:ertoo para a reorgRni:r,a.çãa do Exercito; b) · 45.000 conto.s da 
Baix8Jda :Fl:uminense, porquanto esta ímport:l.n.-cia representa .. sirrnpiles em-
pres·Hmo, em que nem os :Juros dos tltulo,s eorrieom pell)s cofres làa ·Uniã.o. 

FiiCa. assim e. despeza reduzida ·a: 346.168 contos . 
• '\s obrigações d<> Thesóuro emittidas durante o meu G<>v>erno montaram 

a. 79. OU cantos de réis. 
Con):Iiecidos estes · al~ariamos, é fa.cil determinar a a.ggravacão da. divida 

interna. Esta era :às 1. 016.137:000$. ~ 28 de ·julho · ~ 1919; a Hí d~ no-
vembro de 19212, . !mbia a 1. 440.330 contos. Houve, porta~ro, um a.corescimo 
de 426.19$ contos de réis. 

Sei que ·ha documen tos que atte.stàm algarismo ~ais• ·elevadQ, mas t! 
poz<que incluem aquelles 77.000 contos, que não podem figurar no. calculo. 

' Os tLtui-os que deram oanma fJ. ~te. augmento tiveram ' o ma•:S •wttl em-
prego. Foram aWJI!Lca:dos IJI8. quasi ·sue. tOita:lddade á reo1='ga~zaçãa das nos-
sas forças armadas (18.8.87'6 contos) em e&tTada.s de ferro (il2:tú contos) , 
na reversão da estrada de ferro de .Sapucahy (-39. 6'85), na am'[llÍaçãó d>o p e>rto· 
do Rio de Janeiro (16.000')_, na retirada de dinheiro da circul~ (6 .284). 
etc. Nas obna.s do Nordeste, onde no dizer de certas epa.niinondas, já se 
gastem alguns -mH:hões, forrum appl!cados destes :títulos a~nàa quarenta 
mil contos. Aliás os que acornpoanham com seriedade e patriotismo 
a 'vida .do ,paiz, sabein que, nos oito Estados que · ·sat:rrerh 'a influencia 
das secca.s, o meu Governo não chegou ' a · ga'l!tar a · qUOtrta pcw.te ·'do Q,Ue 

d~endeu nos demaia. 
; Os ae.rvJ,çoo ·a q,1ue· fBra.m · a;p.p-N~IA'i<!s .as apdlices ·vão,. •-por sua natu~. 
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renef.ICiar a mu_ltas ge~ações. Não era:, por Isto, razoa.vel , que pesallllern so-
bre uma só. Foi esta ra.zão de conveniencia e de jll>!.1iça. que levou o Go~no 
a P.f!ootual-os !POr meio de ~tulOOEi . . 

o augmé'nto da. d•ilvlda. interna -que a-cabamos de· aJPUrar não é livremente 
ex·igiVI€!1, d(e maneira q,ue, por el~a; a ·resp'Onsabllida.de da União se a-eduz 
atinai ruos juros annuaes de 346 .. 16·8 apoli<CeS e 79.025 obrigações _ ou sejam 
~2.839 contos de réis. 

Eis ahi os onus externos e in~l"nos c~os pelo meu Governo . ~W 
!alio do lernJprest..lmo dle nove milhões ootet•linos, porlque oonsti-tue recurso 
espe<lirulloo.dÔ ; destinado· a liquidar a · valorização do ca.fê, elle eostá. garantddo 

11e1o "stoetk" deste produoto, que !POr assim dilzer o coiiiCretiza e é maJ'I! que 
sufficiente ;pará. .saldan-o. Estou mesmo ·inoforma.do que lde!rte eiJ1!Prestimo 
mais die ~ta:de já. foi ~tado. · · 

Mas, em troce. dos onus creados pelo meu Governo, qwvnto a ugmehtou 
a riqueza da Nação, q·uam.to ganlhou de tranquilll'd.a.dle a sua segu:r~ iin·-
t.erna e exttlnla, de facllidaldes os seus servJços, de vigor a sua. ca-pa.ciàade 
produdbúva, dle exl:elnsão as BUaS vias de communica çã.o e oo tl'anspot•te, de 
rapidez a ci<rewaçáo dos seus productos? 

Transcrevo, com as · mod·itioc:wões fornecLdas <por da'dos ·mais recentes,, o 
qu:e publiquei a. ~·te respeito na e:xQ)osil}áo de 1'5 de nCYV'embr·o d'!l 1922 . 

.A.cquisiçõs e obras no~;as 

Só em a•cqu<i.sJ~ões e obras novas, feitas pelo Governo p·assado, poRso d-e 
momento indicar as seguintes, cujo valor se representa por Cfm.t~s e cente-
nas àe milhares de contos. 

No Minidtenio das. Relação Exteriores , o sumptuoso ~PB.la;cio da nossa em-
bltixaJda em Buenos Aires. 

No <la J·ustiç.a., ·O Hoopital de S. Franci•sco d e Assis, todos os pa.lacioe 
àa Exposil}áo, a v·a.ssta. área que .para ella se conquiS'tou ao mar, as cons-
trudções da ·Escola. de Belllas Artes, o Serviço de MeddoamJento Offici.aJes, o 
Instituto Vaccdnogoeruco, o Manicomio Judiciario, duas eseolas de enfermeiras 

I ' nove pav-ilhões ";& um theatro para o serviço hetero-famil:ia.r varlos hosptta.es 
e outros estabelecimentos d~ sande nos Estados, as obras da, Po!icla Centra.ll 
e repartições annexas e grand'e cópia ·de :mrut~rial adquirido para o seu ser-
vi~, as Oolonias Correccional de Dous Rios, da Colonia de Alienados de· Ja-
carépaguá., do paiviiO:lão de toxicornanos, d a Carn&"a dos De}mta;dos , do 
Fllrvm, em. ; 

No da. Guerra., o variaidissLmo e custoso material oomprod.o ~ara todas 
11.\! Wl'lllliB· do Exercito, lr?la quéda d'agua para a Fabrica do Piquete, 61 q·uar-
teis, tres escolas, seis depositos, dtez hospi~ e enfermarias, um pal"qtue de 
aviaeão, um a:rsenal de guerra., dous estab9l.eclmentos de subsistiencta., um 
"sta.dium" :para ;instrucçã.o, uma secção doe transport-es w a a:utomavels com 
0ffillina, seis estraldas de rodB..ge)'ll, uma ;via. ferrea, d1uas Hnhas ·te-!eg~hl·oas, 
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varias invernalda.s e dezenas de predios e .terrenos dieBtinaldos á installação de 
serv:ços etc.; 

No da Mai'inha, os ;reparos de 14 navios da esquadra, na -impo:r:ta.ncia ll.e 
mais dJe onze mil contos-; 1l1Il aJ!vo movei de batalha 'e um navio-escola pres-
tes á conaluirem-se, as. dhras do dique- d a ilha ~ Cobras, as aoaquisiçõoo 

• -il)a.ra os _serviQOS rad:otelegraploíco e de aviação (só ~~ imtPortaram em mais 
de quatro mH contos); a subst!tuiçã'O dos pharóes de . uma mecha por pha-

'roes A. G ·. A.; etc.;· 
No d'a VIaÇão, a oonstrurcção de 1.200 kiaometros n&\Í"Os· de estradas de 

-•ferro e c entenas de kilometros com trilhos jã. assentaidlos ou com o leito pre-
parado; a aoqll!ósição, por encami)a!Ilemtó ou coiiJJpra, de ma.is 2 . 1"{;0 k·ilometro. 

•e a -antec'·pa.ção da incorp.oração de 1.-530, o que mostra que· o Governo pas-
sa:do, só •de linhas em trafego, auginentou _ a rêde_ das vias . fe;rrieas naoionaes 

'com 4.880 kilometroo; a S'llbstituição de milhares de dormenrt:es e trilhos, o 
_-aug'mento d'O material rodam te e- de ti'a.OÇÍio, a restauração de 3>56 kilomebrus 
·da estrada de Goye.z, as numerosas obras da Central!, eml~ as quaes avul-
. tam os trabal-hos prelimlnar:es da electrl!ficação, · •dous vaJStos arma'2lens em 
São Paulo e a es-tação de passageiros de Bello Horioon te; as o:tlfioi-nas de 
Bauru-', a estação da Oeste na ca.pital de Mi.nas; varias estações e oU!tros .edl-
ficios na Nordeste; d'Ua:s estações ~a R :o d'-üuro; a oonstrucção da ponte so-· 
bre o Corumbá, com 70 metros de vão, ·e da dJe Pirapora, l!)nga de 700 metros; 
os trabalb'Os mUiito adia'!1!tados da.s pontes do Paramá e dos Mosq'Ui-tos; a sub-
stituição e reforma de muitas outras de mênor imlportancia em varias estra-
das de ferro; a a.oquis:ção da. cachoeira oo Sâ.Ito; oeroa de 4 .000 k iílometros de 
Unhas te!egra.phroas-; os m-elhoramenltos dos portoo do Rio de .JaJneiro, Floria-
·nopolis, Laguna e Itajahy; 82 kilomet;ros 'd·e canal-izações adducl.oras de agus 
. nesta clda.d~; o paia'Cio do Correio de S. ~aula; · ·o edl~f.:'Cio construicl!o iJ3l'IIJ 
amplia.çã o do Correio da Capital da RepubUai.; os da Patahy'ba, :Petr.~polis. 

Natal, M'anã.os e P ernambuco; as obras ém constr ucção do de' Salntos. ~j 
opredios da~ agencias ,teJegra'p-hLcas tlo Iaz:go do :M'.a.ch'a!do -e d'e Campos e ~ 
oito comPrados ou construidOs .para estaçÕes telegra phicas oÚ: t elephoniéas, 
as grandiosas obras do nordeste, :rninuc!osrunente enUII!eradas 'Por mim na 
~ta que a · Gázeta publicou mez passa.do ; ' 

No ~inisterio da: :Agricultura, a creação do Servlç'ó de ISem~ruteiros, dO 
· Instituto Biolog'CÓ é!& Defesa Agricola, (lo Serviço dá Mg.odíix>, oom unJA 

inspectoria, 11 d&a1lgacias, tres estações experim~taes e auxilias concedid!XI 
·a 13 usinas, das qua~ sete prom.~tas ·e sei~ e'-rd. oons-tr.ucçâo; de dous cam· 
' pos de e:x)perimen-tação ~ara cultura dio tri,gq; a,s impo~tintes obras daB es· 
colas de ens!no profissional; a a;mpliação do Instituto de Chim',ca· é do Ee!"l'iço 
de Mieteor oÚigia; dotado •hoje de 11 estações i-a;fuot.i\Jegrapli!l.cicii, varios' postos 
~rem..q.Ophor;.cos, sete es tações meteoí-o-ag.mrias e do serViço a.erologiw ; a ~ 
modelação da Industria Pastoi-n i a construcção da:9 inagntnoas installaÍ:iies 

f • • • ~ , . I < Õ ' •' • , ' l I ' ' t • • '• • ' / ' 

da Ex;posição de Pectiari~; a dos Ia.za:r~etos ·veterlinanas· ido 'Rio -e Saln~os:;· .a 

fundação da EStação ~ :Ag>I'o.~tolOgia , dos p<)stos e:x:péfimentaes de' v'eterina· 
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,. :ria, dos quaes já ,estão ·P>:O!:~ptos os ào Rio e Bel:lo Hodzonte; d~ nov.e es-
·tações d~ ~onta; de seis :pa.irona.t{)s .ag;ri~las, <numerosos silos, 15 est.a.'bele-

"cimentos de protecçáJo aos .tn<l!ios; a cdlonização do OyalPQck; as construeções 
6 vaiJiosos · apparelhos do Observa.torio Nacional, . ; 

•I 

Frnalm~te. no da• Fazenda, mais ·de trese mil' contos de a:<Jquisições de 
preàios, reconst.rucA;:ões, melhol'lUilen.tos, etie. 

Valor~s que augmen.tarCIIm o activo do Thesown 

Juniieln-se· a '.isto os segu,Lntes vau ores em e!WeClies, · que ficarrun a au-
.gmentlllr o alotivo .ldo Th~·ouro: o refo;rço ·do "stock" ou!lo do ,:llund·o de;;ga-
I'!Lntia, 40.907 ·contos ou soejrum e.m papel moeda, ao cambio daquell.a época, 
163 .~28 -contos; t~tulos da divida exteTna adquiridos, 49. 7&2; luoro do C'on-
venio Italiano, 36.,2t4;· alcções do Banco do Brasil â. cptação da época 41.250 
e um milhão ode doluirs emprestadQs a ·esse Bá!noo, 8. 500 contos; ao todo, 
298·. 3.54 cpmltos de rêis. 

A.oooescente-se . ta.Jnbem que .o meu Gaverno deixou acautelaleo. o sel"Viço 
·da di'Vida em Loil.d·res; até 31 de marQO, :e em ·Nova York aJté 1 de .maio deste 
:anno. • 

Le-ve-se ainda em conta .aqui:llo que não se avaLa em ·di'liheiro; a domina-
··ção da l'levol ta de 5 d!e julho· orilgem prifidpal do · odio ·e do furor dos meus 
Jinimigos; a-s .retorma.s introduzidas tll1l1 quasi. tod!os ·as serviç<>,s· publ~cos; a 
repressão do !lll"'larchismo, que aqui começava a alçar o collo; a Iiqu'daç:ão 
das noss~ questões intennaci01mes sobr.etudo ,as do café de S. Paulo e ·dos 
navios ex-alftemã.es; o ·nosso prestigio em face d<a.s outras pot,em;cias; a aolu-
ção :da.s pemlenJcias •de ~iímites entre os Esta,dos ; · .. a · creaçãÜ da Univers:\dãd.e 

·ào Ri() ·d~ Janeiro. os beilletlcios irrest'maveis da .amp.liação. d:os · serviÇQS de 
Saude; os· praventos à!ndirectos da Exposição do .cente~io; o .. Museu ;ais-
torceo; o Orp.)laJnato Osqrio; a rsgulamentação da hypotheca ana.ritima.. a 
lnstruc~:ão do E:x>ercito; a oslução do prüblema dos transDortes; . o augm~n

' to das vias d~ ®mnninicação; .a vauoriza.ção do café;. a iniciativa da m'ssã.o 
.naval, do i;lorto militar e. das . zonas franiC'all .; .. Jn.speoção U.o gado ·nos Jportos. 

,. tronte!l;ll.S .tex;re&tres . e eata'belecimentas ·àe.'·Clj-rnes d.et"ivardos; a funldação d.v 
· Sei'V'igo do Leite e dos cursos de C'hlmioca · mdustria•l ; os trabalhos ·!Para a so-
lução dos problemals do ferro e do combustivel; o estudo das quédas de agua; 
o recensearilento; as feiTas livres; o desEmvolvimento admiraveJ ào Baruco 

. do , Brasil. cujo movin').ent:q em· men<>s de ,. doUJS .am.nos, sUb'u de : .. , ....... .. .. 
) . 46~.801 : ·~67$9~2 •. a 2:456.002:3·3.2J)O!I . e q:U!0, no dizer de seu illustre pre-
.~idente , ~'jl:ugn)tEmto.u ,, cinco . vezes. ·11- .totaltda'de doS s~us recursos (de 26.0.00 
para ··maJis de 145.000 c{)n!tos), ·li~~ifio11 todos os prejuizos. aJnterl~i:'es, O!lstri-

.• ,b]liu a':')ll'taq.os , PJi.vide·ruq.~s. propQI'Ioi.onou ,, pons}deravieis . .lucros 11-0 Thesouro 
.~ ao . mesmo tempo, .. à.ttend~u âs .ex:gepJéia,s do ~omn'lierci;o., '!I.'Uxili'(}U,, facH~'j;on 
e garantiu o movimento_ ba.ncario, e é hoje iun instituto prestig~ioso e .pdben-
te, COm .Uffi appareilha:mento capaz '!ie O. COIJjdUzir ·aos mais altos de~tinos'' ;· 

'"· 

.. 
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a i:artleim .Agricola; a Oamara de. Compensação que, i•nstallada a 13 de junho 
()e 1921, apresentava logo no pr1melro semestre um moWmiento . de cheqlleS 
co:mpensados supoe~ior a ooua mJn.hõea de oonltos e no semestre immedlato 
3.634 .. 320:2!>5$859, "o -que basta jp8.ra dar idéa do · augmento que trouxe á 
e!'ficteiroia da nossa moeda te á <ra:Pidez de EIUa ··circula.ção". 

T enha-se tima:l.mente em consideração, c.mn:o jã. t::z senltlr mais de u.ma 
V•?Z, que a receita arreca<lada •Eml meu trlennio foi hllfer:or em lhM. 697 oontos 
á ~revista ,pelo Congresso e a minha despeza obrigatoria augmenta.da. em 
565.70-8 contos, sem que _para isao me fosse dald.o_ um vintem de receita. 

Pese tudo isto a Nação e decida em su~ justiça, á qual me ~ntrego con-
:t!a.Jite e tranquiHo, si a sua fortum.a. foi Jnal gerida 'pelo Governo 'PW!saidO. 

~ESSÃJO DE 4 D1E OUTú•BRO 

O Sr. Paulo de Frontin (•): - Sr. PresiC:oen.te, ·o JO'l"JWl à.o O'ommercio, 
de · hoje, l·nsere uma. V~ digna de ~r a-prectarl& por t.oiWs Gs que se in-
teressam i>ela situação financeirn; do -paiz. Peço venla ao Senado paTa. lei-~: 

"Não havendo até' o anno ·passado Un'll8o coilltaJbiilidade regular 
nG Thesouro Ne.cionwl, era. na.tuora.l. .que os Governos laborassem .em 
<frequentes enganos, acred:tados til vezes na e"istencia d!e saldos que 
ef:fec•tivamerute ·não ex;ist.ia4D." 

Farei uma. nota. â. margem. De!pois que a Contjllbidid!a.d.e está organizada 
é çue exaetamente ~ fe.cto se !(!é.~ é que ha. eq.uivoeo de sa.ldos, que reaJ.mente 
não existem. O balanço óe 30 de .Junho é a. prova real do _que a.clllbo de ~dl-
cionar, nesta nota ã ma!-gein. ,'\ 

''Bo.ie. a · C&nta.dorla CeilltraJI t:a Rep.ubllba 6SiiA <>-rgan121!1& 11111 

m<>ldea ta.es "que . as~g.ui-a. a roilltaJbillidade cornlp4eta de tOO:a a a.d.ml-
·nlstração fedem.i. tendo d~'O a sua. primeirà p.rova oom {} balançc. de 
30 de '.runho, estando heh!Ute.da a lf<>l'necer da.d~:>s 6egu·ms a qua.Iquer 
hora." 

Estimarei que o q.ue e.hi se diz seja per:feita~e e~acto. porqua;nta só 
van.ta.g.ens advirão ·para o . COIIlgTeSSo com.o para o Governo, pol'\Que, em mo-
m{m'l:o dado, a qual(I;uell' 'hora.., ''Poderão saber. do que se -prugsa , .A,p;enas tam-
bem farei uma segunda n<lta. á . mal'lgem. 

O nOEISO honrad'O OOHega, fllu.sfrle Senador peto Estado do Rio Gra:nde 
do Norte sabe o qu.e significã esta- qualquer hora ·_ '!)OT'qtre, quanto aos da.-. . 

(*). Não fui reviBto pelo orador . 
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d&~ sobre a ta,bella Lyra,, !f'·o; um prob1e·ma -saber_.s-<;~ ~m q u a11to_ t inha impor-
~do a q.UaJntia desp~iea no >Pd~ti'o semestre deste anno ,e só gecorrldo.s 
mais de sessen.~ d~as·- ê que se v-elo &. conhecer essa u:npol'li:ar=a, :mas W.nda. 
em condlçõe!! de prooL~r de umr.. revisãO, revisão q-ue, dec~mrido.s mais de 
noventa dias , a!Iida. não está ;fei·~. nã;o se -podendo saber . portanto. nos ter· 
mos da lei, q.ual ê efleectiviune~ e. ;t'IHIIri<tla d~endlda com a tabella Lyre 
no .primeiro semes•tre deste o:n!no . 

Conti~úa a vária : ' 

"Daq·u~Ha deí'1cierucia da C.ontwbil:tdade .a n,.teiuor pcir vezes de" 
conreram i ll!(o.rm~ções e ·_a.l-garismoa que nem sem,pre e:xullrinüa.m. · a 
r oo!lida.de . ·àts s~tuações . Não f o; -outra 1()(11lsa, por .cert-o. :o . -que s·UJCce-
de u qua ndo ó Dr . Bomero Baiptis-ta, muito digno ex-titular da: .pasta 
~ Fazenda, teve , ensejo e.e apl'tlsentar os dados .~obre os recursos do 
Theso.uro, ao ' pa;Ssa t .. o exereici-o ao seu emine nte .successór. Cam ef-
fetto· a I).-ã o •ser o pe.gamimto anteCipado dos coupons da divida ex-
t erna., . co.n'to-riM eXlgenol:! dos respOOuv-os con.tram 0;5; aUá.s a,té De· 
zembr<. •â.e l92'~ . em Lon-dres ~ pr!me.\tlo C:,{, 'M,í,;Lo, em Nov~ York, 
não havia ·liÍelldos deix&.do.s ~lo Governo -p~o; disponl·veis : par&. t.. 
serviço da ·d~pt.zà. tm;bUca. ,; 

I 
P~trec-e•me que ·tam,oom este fiooto não ê .ex~cto, . 'PIO~tl<Uanto, s6men~ em 

ouro na Caixa· de ·Con-vetiSâo ex<~Sit\a.m , 88.000:000$, q.ue r~·resen<tam. a;pprox;i-
madam~nte ,: 10 mUhões •eSiter'Hnos, :~•ue, ao ocambio da uooa.s:ião, cori·egponde a 
mais de 4ií(l. 000:000$ : Dir-se,.,ha q<l,Je 'este saldi> tinha · ·uma a pplioação espe-
oia.J, que podia ~· 'desviad-o . A. ls-to nea'ponderei que o propri-o Oon-
gr~sso Naciori~l man-dou entr'egar ao Banco do BmJ9ia, 'Y'endendo ao Bwn.co, pela. 
quantia de 300.000:000$ e mandando ctledita.r o Governo na sua Qonta. co.r-
rente na impor•tancl·~>- di! 300.0M :OOOO$: Creio qui! jâ é uma. 1n.i.ustlçe, fei-ta a o 
Governo passado -não oo~~demr e sàes reoursos , corno rectwSo.s deiXI!Ulos em 
ouro, ta.n.to _1!1ais qua_n<to ten.do eruccmbrado 47 !000: 000$ e (:eixado 8:8. 0'00 : 000$ 
verlf:iro.-se _umti CLilf'ferença de 41.000 :(}00$. que; awroxfm.aJdarore.nte, rcolll'espon• 
dere c. quasi :E 6. o,oo . 000, que - foram a.c~eum~lada$ pe1 0 Governo pa ssado . 

''Os · ·~s m ilhÕ&.s · de fra'!lcos a receber no estra,ngei•ro · a. tê agot'!L 
não pU<derwm ser ltquidadoa, -tendo o G<)v·ern.o recebi1io uma. !PG-l'lte h a-
cerca. ~e um milo21 a.penas." 

A importalliCia não era muito grande, am todo o -caso ~ -refere•ncia. -a.bli--
mostra que a não · d!lsponibiÚda.de resul-ta. -. de n~ tere m sido s a tisfeiltoo-, na 
êllOca comveten.te , -~9 ~~nientos das -quantias correspondentes . 

"-A situaçã() ge~·a.'l das Delega;cia.s Fis·caes rios, Estados a 15 de 
novembro era d~ ·dej'Wit, exlgicr~d'o immedirute. -remessa de fUJndo!! n a 
ilnpo:Mancla de 2-2 m11 ·contos dia -réis para. su.pprirne n t-os . Na. · meBQla-
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data (16. de na.vembro) jâ não havia nas .diiff'erentes 1.'€1pa.rliiÇÕes.-o~ 

sa;ldos de caixa de .31 de. outubr?" . 

Isto é evidente. A. oaixa l"fo: principio do. mez não pó&: ter sa~do élos dia1 

.anteriores, mas tàm'betÍJ,. os :).6 .,d.irus de <novembr,o· hoUJVe ne~eita e esta ·receita 
·contribuiu •para. a --despem,. Quem e~mina uma :esC:ri,pta nã:o deve olhar só: 
mente para a ·columna do pagamento mas tam'bleom.- \Para columna. do r<!-
Gebinwnto. 

,. 

C"ontinua a varia: 

"No ·Banco "d·o Brasil nã<;> haJviA na col).ta do Thes-otiro o :· 
disponível de 35 mil' -contos de -.réis: E não podia haver porque 
Goverri•o de'íria ao mesmo banco imPOr<ta;noia )nn.iitq: 'surper1or em sua 
cotnta comente". .· 

' Quem escreveu "isto não está ao rpar •das ratações 'en.tre bancos e :pai'-

ticulares desde que nas contas especia.Ell3 não ·é ~rmittido •liquida.r ; essas con-
·tas a seu bel prazer,. _ . 

. Basta ler o OOJ!ânço. dio ."Bi:uí,co do Br-d.Sil pa.ra se' veoo~r que na coDJta 
do" a{)lj)ivo· -ha uma importa;nda que corre!q)onde, C<Xao'tamemt.e, .áJo- ;cd~anta." 
mento feitr. aJO Thesolll'o, por· cor;·t&, •dw. ·dooentt.: :mn · oont.os:1··ne,· ·.mOdo que 
esta !mporta·ooià ni!-o estA ainda completa, pr.q:ue, ruo uLtimo balanço, sendo 

(de !trinta e sete mi[ contos a quantia entregue, afrida failità(vain dezésete mil 
·cont'os. ISso. nada." tem que ver com a d-ividia qüe o "Govei:•no -timl. ·PI)ra '"ciil'ui 
o banco. Quem ex,a:mi~a.r 3B cond'igões do coiitra.éfto a.9si€Dado em ·24."de aJlitil 

·sabe que a im.portancia da divida -do .Governo áo Banco do Bras>i! é ' (Le. q<ili-
. 11\hentos· mH oontos, enJ: pi:omi•sso~ia venCi'Vel em· 1 'die maio ·do à111I:t~<que vê~ 

'e' mais trinta; il •tantos mil contos, · · '· 
Portlanto, COilliPrehende-se !J.ue o Th"esouto podia ·aev"er ao_ bancó mUito 

"mais do. que tinb.a em conta. d!o "haver,: 'mas a'oori;ta da dilvi~a "era uma cotita 
J de prazo fixo, que ·nã6' "estava a!Í'nlda . vencida, ·ao pàilso :que a con:ta do baVel' 

·· :~ r uma conta corre·me "de' m<JVÚ:IJJ!mto, onde 'o Thêsouro pOdia· saccar as qliâh-
·11ias que neoessitas·se para· despeza.s correlativas . 

. Ainda accresoenta a "vaxia": "ApoUc~s e ·obrigáç·ões ·a émitti!r; · em Vir-. . '., 
tude de autorização · legislà.tiva, não podia o Governo. consi-det"ttr . cómo recur-
sos ~unian:•os, mas; quando mtiito. <Jmno simpleS meio - de obte-r re<;~ursos"'· 

Ora ter recursos ou• meios deo obter recursos -são synonimOS. 
Si ten·ho dinheiro no boi.se, tenho recurso. ·:Mas, sd; em legar d!esse dl-

. ;Jtbelro, eu tenho uma conta comente em banoco, terrbo•meio de obter· recursca, 
·Porta.nto,.a solução é a mesma. ·é uma simpl-es· que~<{d~ rd'la.cto. ·S,i eu·tenh.O 
apol!loes, vou â ·. Bolsa, vendo as ap·oliées e -tenho dJi•nlhei.ro; ·Si ten'llo ~ 
cota dias que IPEirmittem de um momento para -outro, s-er · trans:fo:t'llllll.das em 

''dinheiro, da meSI;na fórm:t tenho re(}urso. · 
··A U:nica dif~ulda:d:e · e ~ imlpossibiliuade, ·'seria · si não ·'"nouovess"e esses 

' ·l'OOUI'SOS. ·rrj:· ~-
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~i o Gavern0 não tivesse nB<!n apoUoés, nem ···diniJ:lei:to, .perfeitamente. 
M~s estando ~egalmente autor<!zado a emitt:r apol!ilees, os deéretos já' tendo 
sido registra;dos pelo Tribunal de COntli,s, já tendo sido levadas a. effe!to a.S 
provildendas prelimi'!lares; o .. ~ais é ·uma questão de entregua:r o caso a ,.um 
banco qualquer - e o Governo tem o B&Jn'Co do -Brasil ·"'""" e, ·por oonta das 
apoJl{:es •qut. venderia, dtontro dê um oortc prazo, saccar quantia que nunca 
ser!a inferior a 75 •J• do valor das apolioes. Portanto, esta parte tambe7m 
não tem aJbsü1utaÍnente p•rocedenCia. Accrescenta a "varia": 

'·Desta simples informaçãr. transpaTece C> grandt Itl!Ll .fu.. defioiencia da 
contab]idruie publica, que tantOs dissabores pod.er:a CaJU:sar aos Gavernos 
mais patrioticos e bem. intencionaüos" • 

. A ulti:rruJ. Jparte são ccmsideré..çpes, e Cai!'la qual as faz· ·como eritenàer .. 
Apenas, .. o .que me parece mu:to mais importante do ' que ter. uma contabili-, · 
!illdt pubjwa, ti ter um s.alé!o orçamentario. Este é que é o ponto iCapital. 

DuraJnte o Governo do saudoso belieJ;D.er1to Dr. campos ~SaJlles, a conta-, 
bilidad•e. publica não estava organ:izada .. ·como agora, a pa-rtir do an1no P•\1-ssa-' 
do. O cod'go de Oonta:bi1idac1e não ',exí~tia, 'inas tivemos um ,Per:to.tlo em que, 
não só pa.ssamoe; de um r~men de ãBfidt a um regim.~n <ie saldo como, 
tombem, a. creação de Órçamento our:o e ' or.Ça~B<nto paweJ. reti!'ou o Governó . ' ~ . . .. ~ . . { 

do mel'C'aJill,O de . c:llim.:l;>~o; e as tax8.s 'foram po:uco a. 'PPUJCo se eilevandq e de 
atalixC7 de 7, em q'uo&. anterio!'mente estava, subiu acim1L de 12. 

Isto é que ê essenciRl. O Senado ·sa:be perfeitamente que a. questão· de 
escripiuração ·é secundária. Ha muitas cru;;as ,coinirr!-el'ciaes que entram em éOn-
cord.ata, que, s.ão declara das fallidas e não é por falta de uma e~crip turaçãol 
admiravel; ao _passo qtte ontros oomme,ciantes, uma série · d·e vendeiros 
qué pouco má.is que analphabetos são e que terminam .enriquecendo ' ape~l 
zar de não possuirem eilcripturação, que- substituém pela gaveta. onde col- ) 
locam o q11e recepem e 'de onde tiram' o que .têm que pagar. 

E' precizo que ·.não nos vamos illudindo. A situação f'nanceira actual 
ê digna de toÇJ.a attenção. Ha duas correntes que se .manife&tam clara e 
.francamente·: - a corrente daquelles .·que, sem. serem pessimistas, acham â 
situação grav~, acham ·q_u·e .é precizo e;:trarmos, de uma vez, comp o já' 
fizemos, !10 regime~ de adn\i~ÍsÚ·aÇão do Dr. Campos S~lles, no equiÚbr'o 
entre a receita o'rdinafia e a despeza o:rdinaria, de modo que tenhamos o 
saldo ou, pelq menus, o equilibrio. ,t... segunda corrente - corrEonte opti~ista 
-a que 'c:hamarel da ' "contabilidade do papelotio'', que ~6 deseja que tudo 
esteja em - dia, determina as apreciações que vou expender ::'-gora e que são 
consequencias immediatas de tai orientação. 

A priil).ira orientação, não é offi'cial. A segunda, que já é o<!:·ficial, de·-
tenninou elogios publ'éados por todos os orgãos amigos do Governo ~obre o' 
resultado do balanço de 30· de Junho deste anno, O qual permitÚu ' GS' tele-•" 
grammas elogiosos dirigidos ao ' Ministró d:i. Fazenda!· pêlos banqueiros de ! 
Londres -~ de Nóva· Yól'k. · Segundo· esta oriént~ção estamos em uma · si-
tuação :de srúd.'O '· :fr~ncà' - ~ pósltlvo .. ." Se -Ç· saldo não' é de 74 mil eoht'os, o .· 



1084 

facto é que, deduzidas .algumas despeza-s a que as noticias se referiram, elle 
é comtudo elevado. Ora, se o saldo é el e.vado, se a valorização do café de-
terminou aos Estados cafoéeiros uma situação de lucro de cerca de soo mil 
contos, como foi declarado em ãocumentos officiaes; se, por outro- lado, 
estamos em uma situação em que os f'&ldos do Thesouro vão permitlir 
folgas, - é precizo não esquecermOs dU(!Ue!les que estão lutando com dit-
fi~ulda.des, entre as quaes e pr)ncipalm<:nte, acham-se, os funccionarios e 
operar! os da União. (Apal.adosx.) ' · 

Se são folgadas nossas condições e o diz o Gove:rno - d:~vemos 

procurar; pelo menos, minorar-lhes a· penosa situação em que se acham. 
Torria~e indispensavel que se dê andaMento â medida pr9posta na outra 
Casg do Congr_esso, quanto â incorporaÇão da tabella ~yra aos vencimen-
tos dos funceionàrios, ás mensalidades, ás d!aria8 e aos " jornaee". E' 
pr ecizo acudir, com medidas assecuratorias, aos f unçcionarios, aos mensalis-
tas, aos diaristas e aos operarias da União! 

Por outro lado, é pree'zo ainda que consideremos a circumstancia de, 
no anno passado, quand:? o Sen_ado reuuziu a 75 •1• a importu.ncia da ta-
bel!:t Lyra, estar o cambio em situaç_ão cifferente. p dol!ar cl.!stava 8$500, 
em média, cotado a 10$200. As condições ·não são as mesmas . :A situação 
·pelorou. Portanto, se nôs, na quelÚt occaslão, entendemos q'ue era possível 
a : reducção, hoje, deante das condições f:na~ceiras pelos bala-nços da Con-
tab!J:dade P],!blica não .podemos deixar de attender â. premen,da das con-
dições de carestia de vida que re-sulta _ da. àifferença cambial, qu,, é, ·approxi-
madamente, de 25 •i•; pois excede a 20 •1• . (Apoiados .' j 

D~vemos restabelecer integralmenté ~ tab~lla Lyra, fazendo com que 
ella seja applicada a todos os casos · em r,ue fOr ju,sta e incorporan do-,. aos 
vencimentos do funccionalismo . O Congresso terâ. -cumprido o seu dever 
com o a t t ender, na . med'da das fo.rças economicas e finanoelras do paiz, a 
uma situação a ngustiosa de carestia de. vida de dlfficuldades com que lutam 
todos os que exercem essa s funcções. 'l'enhamos em considéração tnmbem 
que o problema estâ. -ligado, além do r estabelecimento integr!l.!. da incorpo-
ração da tabella Lyra a · outro .ponto, que é de· grande importancia . Sabe-
mos que o funccionalismo publ~co atravessou um longo período de 14 annos, 
em que lhe foi ·sm~penso o montepio. Te-dos os Srs. Senadora>~ sabem que 
o funcclonario não- dispõe de recursos proprios, tã~ premente é sua situa· 
gão, de ·continuas aperturas para instituir .e pagar seguros de vida. , 

Benjamin Ccinstant, um dos fundadores da Republ'ca, _quando creou o 
montepio, .teve exactamente em vista, por uma deducçã0 ilos vencimento~ 

estabelecer a previdencia social em beneficio das faritilas dos s ervidores da 
Nação. Suspenso, como iol ( por 14 annos, foi o !Dont€pi0 r estabelecido; 
'para, em 1916, ser novamente _suspenso . 

E' outro problema cuja resolução 1.1!' impõe, rorque diariamente cbe-
gam .ao nosso conhecimento l nformaçõ&.;{ ·do estado precario em que ficam 
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as familiaa de .f~ccionarios que desapparecem sem direito a montepio por 
terem sido nomeados em época posterior á sua suspensão. Na grand-e 
maioria d'os casos, t:~m essas familías a braços com a mais extrema po-
bft>sa. necessitando rec~rrer ao auxiÍio dos companheiros do seu parente 
morto p!lll'R pod-erem chegar a uma situaçã.o prov!soria, emqua.nto nã~ 

acham solução que .a,S remedeie. 

o resta.ber~cimentçi . do montepio é' uma outra questão que, me pa-
rece indispensavl'l. A ContabÍI:dade Publíea, organizada, como -estA, permit-
tirã facílmente separar oJ que deve pertencer ao montepio para ser con-
venientemente empregado, de modo a render determinado ju:ro capaz de 
formar um capital e t«;lr assim uma ;vida autonoma, como acontece com o 
montepio da municipaHàa~e. 

Nestas condições, attendendo-se ao duplo pro)Jlema - o do r estabele-
cimento do montepio e o da sua autonomia - precíza-se saber t,oxacta-
mente quai a quantia que. actualmente pesa sobre os cofres_ publicos. 
. O terceiro problema, que se torna igualmente urgente atacar, (o. o da 

agiotagem , e esse póde ser perfeitamente ligado ao do montepio. 

O fundo do montep:o poderá ser appHcado com grande vantagem em 
emprestimos, substituindo assim o montepio ás associaçõ·es que vivem 
dossas transacções, dando combate aós agiotas, que e:lcigem juros fan-
tasticos. 

No numero dos agiotas devem tambem ser incluídos algumas a.,socia-
çiles que, gosando do direito de descontos en;t folha, não correspondem a 
essa vantagem . 

V. EX. sabe, Sr. Presidente, como sabe o !senado que os juros dos 
agiotas variam entre 4 e 5 •f• ao mez ou fracção de mez, de modo que não 
ha ninguem que possa resistir a :enes. 

Nestas condições, restabeleci<l,o o moEtep'o e dada a su11 autonomia, c. 
seu capital poderia, como grande vantagem , para a constitu:ção do seu 
tnndo. ser ~plica:do nesses emprestimos, livrando assim o funccionallsmo 
publico das garras dos usurarios e de algumas associações que obnvera.ni 
a concessão do desconto -em bolha; mas que não cumprem rigorosamente 
as imposições regulamenta.res que sãio exigidas, em dP-f rimento da situa-
ção dos funccionarios. 

O tríplice problema, portanto, o da i11corporação da tabella Lyra aos 
Yencimento.s do funcc'onalismo, dos me-nsalistas e diaristas; c do resta-
belecimento ' do montepio ·e a s1:1a extensão. por meio de cabras. de pensão 
PR\a aque!Ies que não podem gosar do montepi~:., em quanto não se re-
solver o problema que já tem sido mais de uma .vez trazido ao Congresso 
Nacional, de que ·no dominio da Republica, não póde haver no funcciona-
l!smo e no operariado duas classes: uma gosando de f~vores diversos dos 
Que gosa a outra, determinando portanto, uma situaçã.€1 de desigualda-
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de inconstitucional contraria aos principias do regimen republicano, <;[Uando 
solvido, resolverâ a· questão. 

O teréeiro problema, como d'sse, !"afere-se â questã.o da agiotagem e 
este problema terâ soluç·ão natural desde o momento em que. ,a completa 
autonomia do -montepio possa ser segura e convenientemente empregado. 
com este objectivo e esta orientaÇão. 

Esi:as co11s!deraçõe,s, que fui obrigado a fazer para mosr.rar a nossa 
situação financeira, sobre a qual jã tive opportunidade, de mostrar qual, 
realmente é, principalmente sob o ponto de v;sta cambiai e : das causas que 
a determinaram,_ são indispensaveis para que tenhamos, na votação dos 
orçamentos um objectivo perfeitamente definido, que terã por bas~ ou a. 
illusão financeira dos balanços ·publicados peJo Ministro da - Fazenda, ou, 
r.a reardà:de a situação caJ?biai e de clesequilibrio dos ' nossos orçamentos 
de receita e despeza ordlnaria. 

Era o que tin~a a dizer. (Muito 1tem; muito bem. 

SIDS'SÃO DE 11 DE OUTUBRO (•23) 

O Sr. Paulo de Frontin: (*) - Sr. Presidente, um dos mais imoportan~ 

tes orgãos da imprensa desta capi1Jal, sob o titulo "Publicidade e sHencio" em 
-editorial de hontem, fez diversas referenciae ao .ultimo diS<mrso que aqui' 
pronunciei sobre a sit'Uia.Ção flmanocei:ra oà.lo :nO'SSo tpaliz, Oi'tw'ei dous doo trechos 
C.O editoria!l, que 1permittioríio aos meus 'honrados oollegas -acolll)panhar a.s pon-
derações- que; a respeito, preten& fazer. Diz. -o Jor-nal do Brasil: 

"Não ·sabemos si a;ppre~henõemos'·bem o opensamento do Sr . Se-
nador Pau1o de Frantion, ex-presso na 'lllltima oração sobre o momento 
fina.nroei.ro. Mas oq,uer~nos IJ)aJrecer que o eminente ·representante dkr 
Districto FederaL op.referio, indinectamente, tomar o partido do Sr. Epi-
tacio ·Pessôa contra as i·n!forl)llações' ni:irui:steriaes qoue têm servidQ de 
base ãs fotmidaveis a.dousações ao Gover:zio que findou." 

E, depois de varias observações, termina o mesmo ed-itorlaJ da seguinte 
fOrma: 

'"Qualquer Governo que tem responsabilidade. peran-te a nação 
não commette neiih)lm , des!Jze, ex-ponGo ao IPe;iz as condições !prec&-
rias dQ ac.ervó que lhe foi transmittido . Cumpre, . ~o ·contrario, um 
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<(!e-ver '•JXU':a. -com .os· s1aus conci.dadãos pet'lJlittir,: pelo .seu. depoim~~~o. 

·v·E'j'az. o .julgrurn;e!llto ua. ~drrünistração que se en"erro\1 ;.:'. 
'... 

~N;l . cp;11si'C.era9~~· 9,1.1f !i(z;, j;lvera~l ·com<:, 'Jll":i~ci-,[!a-1 ~bj~{l~o most.rar que 
1/ào ~}Oflie.t'fa.' V.r:B;I- -~§>trp~ucSões .. 4os ~f~ct?,$ . ,a;pol?'ra~os_ se~ que mdliaclos fo_sselll 
'Perfei~n.~en,·te. ; vtJr;l1'ca~::;. ~~111 YiftÇ. .elas apreciações' pe?O~ll:~i.vas . qJUé têm ' 'u·lti· 

• . "'1:. 
ma~ente l:'~do :feJ~·,; 1 • _ . , • . . ·, , : ·, · , . 

Q Seil~ç1o. •. p.\lvio;1 lk'íic.j: ~6. O!fY~~hos ela. meiliSag~?m de._ ISe'temh~:O ele ~-9~~J..'~d 
·ex-Presidente--~da · ~ep~j~Çi. 'í;J.r: Epita(cio ·Pesspa., ·como tamberri. ôs ~a meu-

' -sag~~ -e~wiM·~· ' ao·. Con~·esso Na~i~riaí, -~i o -~~tti,f!JL ~f .. ' :Pr.e.sidente :'#-: Rep;b, -· 
b]ica; ccmt~ndo .a .e·JQppsição ';~p aot>Ual mini&tx-0' dfh mà'zenc~ e uaita.-d:;l, !1e: 39 O:e' 
N~verhbro do a.nno pa~a.uo '. Esttas1 ,a,precifl.Çõ.e~:. §ão d~ '~!ti. crlti~a.· ue 'ttrna. 

- . ' . . .• . • .... .• •. 'J . . • ' .... • · ~ 

'Critica·:q'\le d.ênQilti.na<Los violenta a.J}ezar de sé-r em '. term:OO 'T€l!iti-vamemte ipori.-
ee"rict~~- :se ''fiem' .q~ ~:g!}mo,S das ex;pressões ' fC'('}mQ lamientavel, em urna. -e 
g;;~;~;;,~; .:na ''o.utra( Kãô' .Sã.o exj}tessães· <=e·. c<n'illia;Jiildadé; , ~ aa ,_ €li-J;tilia 
~r~'a.. ·" ..' :'t. ~:. r~ • \ ;\ 

:./ '.1 ;~ ..... _}'.. ' • _, : ~;.··;:~ ·-~ ..... ,. 

~o~t~;ai1;1o .. <!-. (i,!il)'eFe.nça que :havi'!o _entr-e .~ f6rr;w. tp.ela . quaJ ,-ess::S rupr~: 
.C4J,çõEÚ~ ,-~l'irn . Je{t~~ . oP.inipes ep'l.itlt,-i~ p~l'o . ernLn7:nt~ JoãÓ Rilbeiio imJni,str<J 
~~' FazenCLa do 'Gov-erii.-0' dõ. roÜd'o.so •brasiieiÍ'O Dr .' Debphlrn. li'vÚ>rei.rn, 'e igual~ 
mente o modo ·pol que .quer o Presidente da .iÍie~lbli()a. · o ben~m~rl·t'~ brit~i'
Ieiro," s~. ·be..fn.p&s ·;g.aJ-t~s •. quer o seu eg·:neg-io .m;inistro ~ Fazenda, ·~ó''s·r-. Joa-
ci.Uin\ :Mut+n'Í:i.~ ; iln'ham J.Yroéeeli:do êm re\a:çklo ao Go'véi1n:o anterio1:, 'iia.'Ó ti-v;;. 
il~tro 'ob)ec:ti1vo si.n:ã.~ ô ·c;,e Íthostrar q•ue. ~fei:i'Ve!: ás OJ.:i~·Ce.S, IFapi:esentil:r 
-ll:O .Con-gresso .Nacional e a.o ·paiz .os ·d:ados rea.e.s, .comp·leto.s, 'éflfeetlvos ·-da aÍ; 
tuaÇão fine.ri•ceira: •que · o· Governo. Ber.na~des chama - •o acervo recebi4~· pot· 
ca:da = ·d9s Goverinos, e deSsa fórma. 'POdermos ter uma· exaet.a :tnfQrmação. 

. . 
ilo estB,c16 ·fi'rlance~'ro ode> '];}aJiz, por occasião da passa.gem -de: .. ·um pare. -o11.tro 
.goV'etho\ • ' · · 
" Ao .conúnPio ele t,ermos .esses ·c.a.clos positivos\ i-eferinÇio-me · suoc~nta.men'j:e 

-e ·a. -penas·; sob-re dou,s ·:.Jl_on<to.;r,': molj1lrei ·q,ue. h:çuvia: uma .prOifund:a cl!i'SICQ:r'dancia 
·~ntre :·0 quê: um artlfã,_rniava e o out:i:o O.eclara.va·. 

De fa.cto. q.U:a1i.to ~ ao· ipael-'-rrioeda, oonui'$ a CirculaÇão no iriieto do Go-
' 'erno pasrod.o de 'Í'. 72:9 .. O(Hl:.'OUO$, e a. ci~cu.lação ·do -pavel-moedá, 'sérn contar 
'll err.Jtti-do pela 'Caixa; dé Reóesoonto, de 1. 856.000 -rn:il ocontos, .no controoto 
assignado · entre ~ o< Th.es.ou:ro. e o Banco do Bras-H;. em· 24 de Abri·! elo· corrente 
.ann<Y •. hav)a.' \l:lll<L diii;êr.ença de ma;is. Kl.e cem 1n.Ú .contos, ·não .. se sabendo· a. que 
.a.ttribu~· esee.·;di>fferença, ··P'orquân,to o tre_csho da · e:x;po~ição de .. Í4 de Novemb.ro, 
·C:o ex-m:i:nistro .da ·F\jl.zenda, 'Sr .\: Homero Baptista, declara que ··não Ún:ha •ha~ 
·\1do emissãlp ·arg:m;n.a nt> Govern.O IPaBswdo. 

Ha, •pot·tamto, um,a d!soorda.ncia flagrante .ebltré os · daug ·Í:J.Umerôs e · .foi 
llara es~ di~ordai,ilÍL\ : . .-.·· já ·que se d.ec:la.ra.v:a.· Qllie a; Conta:doria Cenbra!L d:a 
Rop.u'blicri: E\Stav!J. apta;; a , q:u,a:lqu~ hora, :,a· fornecer-: os eJ.emeü.tos ·det:i.nHivos? 
da. nossfl. s~tu,aflâo' ·fina.l,1J()eira: . qu'é eu a;ppel1ei 'para· o hartra.tto e illtistre 
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Sena.dor <pelo Esta.(o de :Mil!'lás Geraes, dig:no <Presidente da. Commissã.o de Fl-
:naJnças do Senido, no .SenUdo de nos s·erem fornecidos esses escla.r~cimentos, .. 
a:fim de não subffistirem as dn.wida,s 11esut.tantes de dl.scr~ia tão notavel. 

Quanto ·â. cl.ivim ifluctuam.te, observações é!a mesma nOJtureza :f.oram fei-tas.: por mi:m,. ~ost~a.n.do que e.e um ia.do, pela ~m de 30 qe Novembro· 
do aruno ipo.ssado, pela eX!pOS!.çã.o do Ministro da Fazenda do Governo EOOtual. 
a divida :tJ.uotuante, ·oomprehe.ndendo duas pa.rcenas, a primeira, · da re9Jl()n--
srubHida.de c.a Caixa Economiea do Rio de Janeiro, de 12'8.600:{)00$; a. segunda. 
em .relação ã 'divda pai-a, -com diversos ban•oos,' letras; etc., de 73'4.·508:•601$804,. 
da.ndo o t'otaJl de ·86:3.0()8;,601t804. 

Não são estas inf.ormaçÕes eJil'l}roximqxias; mas da.d'os r.eaes, que devem . 
constar de documentos . wnsuvtav.e.i.s. 

Na mell.Sa@em ce :S. Ex., o Sr. iPresidente ·da Repu'blica. ao CoiJ.g~re:;o Na-
cional, ao rubri.r a presente sessão ordinaria, nenhuma ref~ncia se faz .q,uanto· 
á circulação dio papel-moeda- Podia '!el-a todla pm-a mostrar aos meus hant'al!os: 
ooliega.s que nada ruhi se encontra . a esse respeito; e ·por esta ~ão é que 
se deve .cons~derar como vigorando os outros e~emsntos e entre' enes 0 do -con-
tracto entre o T<hesouro e o Banco do Brasil, em ~4 de Abrn:; ;p.ortanto, uma: 
dezena de ·éJia.s a111tes da mensagem. 

Por óutro iaJdo, qua.n:to á divida fh,l!ctuante, ·está declarado que - pala-
vras <textuaes - "com a apurnção feita dEWOis da menasgem de Novembro -
uitlmo, ve~.ifico1.1 o Govemo que a divi<la. d'luctuante ascenf'.ia a. mais de 
900 mil contos de réis." 

· . NOiquella. oocasião era de &G3 n'rli contos .. A mensagem de 3 de Maio de-
c!az:a que ascendia a mais de 900 mH! 

Mas· eu mostrei qu_e só com o Banco do Brasil havia uma divi>di reljlre·: 
sentada por 830 e .truntos mil Con-tos, e q'Ue nessa d.ivl!da não figuTava .a .das-
caixas economicas, que está computrula na mensagean die 30 de Novemb-ro, e 
que não fi~ram outros dividas, • por exemplo, a dos pl'.gamentos a.tra.zall.o8' 
das obras d.o nordeste e das constl'ucções da Centr!l-1 C.O \Brasil, etc. O que· 
deino'(lstJm que devia exceder de um · miahão de c.cmtos de réis. 

Conseq111entemente. ha tamlbem divergen.cie. entre os .lados affic:iaes. 

O objectivo que tive em vista não foi nem' a.taoà.r, .nem é.efender, quer O· 

Governo passado, quer o actilal. Liwtei-me á defesa da injusta; aocusação 
feita. ao Governo do saudoso brasileiro Dr. Delfim Moreira e do seu· Ministro 
Dr. João Ribeiro. Quanto ao mai:s, levrunt-ei as ãu vidas que se of!e.recíaau ao• 
tneu es-pírito, presentes dados o:f.IELciaes que divei'giiMll pa-ofundam.ente . !Em' 
Lndispensavel, para cheg:ar.mos a u'ma conrlusão qualquer. que esses .da.d()l;' 
tossem devidamente rectifilcad:os. 
· · Na. diV:ida !fluctuante. JP<>r exeiiJ~Plo, o ex-Pll'eSiden•te da Republica, na 

.1'11lla q•ue dirigiu â Nação, declara que, oomp:utOJda, a divida ·é!as caixas eco-· 
nonrilcas, e divida i'll.uctuante· que elle dieix.ou é dJe 531'.~81:617~691. 
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Ha. portanto; uma dliflfel;'ença; exuraoridinar:ia com a ddv:ilda flUC>t'lll\!Illte-

constante da menSa.gem d.o Sr. PresiG!en.te da RepubliOO.. 
Nestas, condições, é preciso Q!Ue sejal!nos devidamente iruformados e escla-

~dos; que' conheçamos. de facto, quà.I é a sirtuação financeira do i;xúz. 
Foi essa a mLnha orientação, e eUa. nij,o teve outra razão de ser sinão a 

de -qrue o >Senado -e o .paiz conheçam o estado v~ro da. •nossa situação 
. ' . 

financeira . 
E' o que eu tinha a dizer qurunto a primeira pa!)te,- de que na hora do 

expediente· vou me ·ocoupaJr. 
Ao lad-o deste assumpto, ha um outro q.ue consid-ero_ igua;Imente de gra.nde 

illliPorta.~ja . e com o qual jâ ooeupou, com bÍiJ.hailltismo, a ,attenção do Se-
nado, o· iliustre rep.resenrtamte CüÍ :Ma,Üo G~rosso, cujo Il!Oille peço licença para 
declinar, o Sr. Luiz Adolpho. 

0 :SR. LUiz· ADOLPHo: - Obli.gado a V .- Ex. 
O SR. iPAULo D:El FRoNTIN: - S. Ex., depois de te1r demonstrado, de mod!O 

c.wál; o quo in-ter~sa ás nossas relações na parte oocidientail do Estado de 
lfa.tto Grosso. -aJPI"esen.tou um requerin1.~to, que !foi 31Pillrovado pelo Senado, 
solicimndo a cópia do ),)r-o~_ocoll.o ~ trabalho celebml!o entll"e as R~ublíeas Ar-
gentina e Bol!iviwna . , · 

Si nãlo houvesse urgenda, em ohama1· prura o assumpto . esp~iaJmente a 
wttenção <lo ':inustre Sr. Minist'l'O das Relações Exteriores e igualmente do 
Chefe da Nação, eu agua.rdaria os document os que for~ solicitados e q:Ue 
creio 'lli<nda não :tfuega1•am: ãs mãos d.o illustre Senru'Lor por, M:atto Gr~. ---

0 /SR. LUIZ AnorJHo: - Ai'Ilõa nãJo os recebi. 
O ISR. PAULo DE FRoNTIN: ,- Pol:lta.nto, as considerações que vou fazer são-

baseadas, nos elemen~os que vou a;pr~senta.r ao !Senado. 
O ISR. LUIZ AnoLP:a:o: (entregamilo ao orailor_ alUU'TIJS papeis): - Forneço 

a V. Elx. ;estes elementos e mesmo a noticia. do jornal La Na.c:ion, de 30 de 
Setembro . ' 

0 oSR; ~AULO DE FRo~TlN: -Agradeço a V. Ex. 0 . objecqvo qoue me derter-
ntiJnoU: t!omar -a palavra r:a hora do eXipedliente, a este ·resWevto• é o telegra.m-
ma prooe<lenté de La Paz,_ Bolivia, datado de hontem, e publicad:o hoje nos 
varlos orgãos da imprensa matutina.: O telegramma é da .Agenc,la Aniericana 
e o seu teôr é o seguinte: 

·"La. ;paz 9'-0 Poder Execurt:iV'o· en'Viou uma mensagem ao Con-
gresso' Nacionai, ac:ompe.nhada de . todos ás õooumentos relati~os ao 
protocollo Carril-Guti_errez. Ju~ga~se que o referido p.r ot ocol._Io será 
a.pprovado. " • , 

0 •SR• LUIZ ADoÍ.PHo: E' o tratado de 6' de Ja.neilro. 
O SR. PAULo DE FRONTIN: - Ora, esse protoooll'o é o 'tila;ta.do de 6 de ja-

neiro. 
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. Devido ao. meu disJ;incto amigo profess~~; cail;ledratwo da Eséola. ·Poly-
technioo.. ISr. Dr •. Esta.nis~ Bousq uet, q~e~ reCentemente, per(l()l".reu UDJa 

gr~ !I)3;l:t&. da BoliYia. e taan.bem -o .t.re;qbo .OOIIII];llr"ehendidoo entre· -Sa.n·ta ~ 
de. ,La. . S~rra,' ,_e : C.=hft., tenh1) .a '<!Ó\Pia. ,autiien~ . da conv.engáQ com a Ar-

1,gentiona,". qrue · -~- ,~xa:cta~~te, 9 tra.~o a.. q~e -~e refiro. Este t~~o ·.·foi assi-
.~.na4e;. em 4!.· P~,1 .aos -6· de Jaw.e~o .de, +-9'2'2, ·pelo -~Dr .• · Ho"racio úarirl~, MiniS-
tro Plenipotenciarlo da. Re.publica Argentina., na Bolivia, pe-lo . Gover11o Ar-

,g:.emino, e pelo Sr .. .AJbertp Guttierr~. M:ilnisrt:l'IO de.s ~laç~ Exteriores da 
. Bolivia, pelo GoveriiiO Boliviaw.o . .As suas oondiçõ,es estão exp.ressas eb :18 ar-

:tio&"os. 1-l'~~-os vou i~,~- ma.s, .em ·add'itann,ento á's ponderacões ·.que. ~11a 'faço, 
· . in;:>e,rirei, COD:llio<'!era.dos como li:dos, o:;;-(liv~sos . $"tlgilS ,de.::;se · tratad!o, sujeito 

,:aü·nda. .á. app,rovaçií>o dos ;respercti:v.ol> Oon;gresl;OS. ·•' 
Mas o que interessa pr~ncipalme!lte ao I}ra-sil é .o que . estâ. estabel~

cido no art. 15. Este artigo .estat,ue: '·Que ·a linha ferrea .ter-à .um ·-piivlle~ 
;~iÇl .de. ;zona, c:Iuplo, como ,o concedlél.o pclq. ·lei gerl'll de:· vi:}.çãd · f-errei -da Bo-
,j{.vi,a, -'e· o _, qoverno Ar,gentino terá · preferencia _pà.ra constr-uir e· explorar, 
-(lentJ;o. q_as estip~l!j,Ções ger.ael_l desta· convenção ou tratado, os rames que 
-da. llnba · tr!>ncr;~. se bi,furcam J,J,ara. Sucr~,. ·Cochabamba, · Puerto. Suarez, in-
terior do Chaco Boliviano, e quaesquer outros pontos que os dous·:g.overnos 
-nc,henl coo:venientes . .'' 

( Comprehende-se a -importallcia des;;e facto. Se a Republica .Argentina, 
' vl~pdo ,os seus ' -interesses ec'onomicos, trata, á sua custa, de construir 
nó tert'itori.o ·da ,Bolivla uma linha ferr~lL .partindo da _fronteira, da·· estação· 
de Yac1.1hyba, da Central ,Norte A1•genti:J.a, que é uma das linhas: fi!deraes, 
uma das linhas, portanto, de propriedade da naÇP.ó argentina e ·Lão de 
uma companhia particular, extendendo, P.m um percurso de cerca de 650 
kilometros. esta sua linha até attingir ·Santa Cruz de La Sierra, procurait-

}Jo ,a.travessar toda a importantisiina região petrolifsra· do léste boliviano, é 
uma quustão á. ser resolvida· entre as duas Republicas interessadas; que 
.a.inda procure construir rama.es que vão '·a. S'ucre e Cochambá ao .Chac~ 
"boÜviáno, sem affect9,r os h\.tere~~~s 'brasileiros, iguaimente l;Je ~omprehen· 
· áe; ·· mas' à: preferencla dada para a consirucção da' linha Santa Cruz de La 
'Siilrra a Porto Sua;ez, que é Corumbá porQue está -na mesma lagoa • . . 
'- ó SR . LUiz .. AnoL~H~ - Dista . 'apenas se.te kilom.~tt·os de Porto 
:Suarez . 

~ ~R. PAULo J;>E FRONTIN: - .... , isto vem affectar profundament;) os in-
., ter~es bqsileiros e é tanto , mais sensivel ·quanto ha quatro annos mais 
-ou menos, .o. -~l!istro boliviano, ?-Creditado junto ao governo bras!leiro, o 
:Sr. Càrrasco, teve opportunidade de ·Jl.present:U- uma proposta para que. em 
vez da construcção õ.a ponte Guajaramirlm, sobre o r -lo Mamoré. e a cons-
trueção do ramal de- cerca d'e 30 kilometl-us, que vai até Cachoeira :Esperan-
-<;a, fosse essa sqbspt)liÇia .Pell!. ~onstruc~;ii.o da -linha 'Corumbá: até ' Porto 
S~rez . 

.. 
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.. , Pat·eoe-~.ne, .nort-~ui'to;. que .;1iendo ; havido- negociações . dlplo'm:üicail nesse· 
e~ntido, ;niio lieverl.a, :· ~er ,irt~l.uida, no', tratado entre a. Argentina e· a Bo~. 
Iivia a ·preferenciil. para a . construc~ão deste ramal. . 

o. SR. :Lurit~ . .A.ooLPH~ · --'-'- E' o desconhecimento por parte da Balivia, do 
. . . - .'-· . '\ 

art. 3° do Tra1.ado de Petror,iolis. 
o SR •. :.~~u~ p:é: FIWN-n:N: . - Vêe;m, -portanto, .•.. V ·•· Ex., Sr .. Presi!lénte. 

e o Senado··cqmo' ~sta questão tem imporlancia . . 

· . Se nós formo<r· pela linha P~rto· Sci:irez · ou· Corilmbã. ·a · Santa Cruz ' ~e· 
La Sler::ra·· teremos de · Santos a santa ·Cruz· de La Sierra pouco mai~ de 

- ' i . . . • I 

2.500 kilometros; que é exactamente a. distanCia approximada que vai' de 
Buenos Aires a Sant.a Cruz de La Slerra. Nestas · c~ndiçõej:l, teremos es-
tabeleciilo uma base para circulaÇão de passageiros e de mercadorias, ra-
pida e econqmica, entre a Bolívia e o Brasil, constituiJ,ldO esta linha ull?-a 
parte integral destinada a ligar-se â. Pã.n~Amerícana, linha espeCi2.l, mas 
afferente ao tronco da Pan-Americana. Este tronco passa entre La PU.Z: 
e Oruro, na Bolívia. Em <)ruro, a estrada estâ:· um pouco além de Cocham-
bã, de m:odo que, ligada até sa;nta Cruz de La. Sierra, pelo sul em trecho 
cuia constrttcção es~ ,sendo feita pela B~Hvia, teríamos uma ·linha que nos 
daria a Pan-;Americana .. 

·Nesta.s condições 'não podemos absolutamente nos desinteressar de 
acompanhar de ·perto a approvação do T~:atado pelo Congresso Bolh:iano. 

A S. Ex. o Sr. Ministro éiã.s Relações Exteriores, ·pa.rece-me que cum-
pre, por inter~edio 'do nosso representante diplom'atico em L.."l. Paz, aqom-
J,anhar esses trabalhos parlamentares e ve.r se, .pelo menos, pôde ser elimi-
nada a parte que se· refere á preferencia para construcção do rl).mal que, par-.. 
lindo de Santa Ç;r:'uz,_ vem ter a Porto Soares, ou Corumbá. Sem isto, a 
~ossa viação internacional futura será grandemenbe prejudicada . E if'!SO. 
r. facil de se veriflca.r, porquanto a Ünha. que lig~r Cor~M ~ Sa~ta Cruz 
de La Sierra, ;indo ter a Oruro, dahl se ligará ao cei/-trQ boiivlano. Pela 
parte nort.e, 'a ligaÇão com a linha Mollendo, peruana ·est.abélecerií. com-
mnnic\lção com o ~ui do Perú.; e, pela linha de Antofagasta,. tem-se a '!i-., 
gação com a longit':dinal peruana, portanto, com toda a rêde de viaçãio 
chilena. 

Comprehendecse que · estamos ~eante de um problema de al t.a relevancia, 
que não pôde .ser pqsto á margem nem descuidado; se nós não tivermos uma. 
~olnção favoravel ., neste caso, em vista da preferencia que foi dada de 
tma zona privilegiada, dupl(l. da normal (a nor~al é . de 50 kilometros de 
caàa lado, do. eix(} da estrada), s6 teremos o· recurso de jogar a linha muito 
mais a sul, partindo de ·Porto Esperança e procurando um · dos portos mai_s 
ronvenil;mtes, na.s , proximidades , do Rio· Grande do Sul, onde, então, po-• 
deremos tambem resolver o problema. 

Mas,. comp!'ehende-se que não serâ. uma solução tão vantajosa, tãlo 
conveniente quanto a .outra, pórque ainda dependendo· do assentimento da 

: 
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Bolívia, ao passo que a linha de· Sa~ta Cruz·. a Pór:tó': .Só~res ou Corumbá 
_Jã t tinha sido,_ :pelo ·'proprio .Governo da BoUvia, , Prppo~ta •. .' em substituição 
a uma outra. 

O SR. Lurz AvoLPHo; ,.- E tetn feito ' diversa~ '·feifti.t-i~~; '· neste 
sentido. 

. [' . , .. 
O ,sa. P4UJ.<o .DEl FRoN.TIN: ,.-'- O que acabo de djzer · del1í<inst~ a ·,urgen. 

ci:l. de se providenciar antes· .. que seja um tratado conclui,dó,- afim de que 
nãp .tenhamo~ que nos lamenta~·. por '!lão havermos em t~mpo ·:c,ttidad~ dos 
intereses. dà nossa viação ferrea e '.da slia' .ligàção COID ·todas :;.s: rêdes SU]· 

: \ ·'. ' ·.• ' .·. . ·- · . 
.é!.mericanas. 

E.rani a~ co,n~ideraç:ões ·q.ue tinha a· fazer. (M'/.IM;o 7Jf!Tn; muito gem,). 

SESS.7\:0. DE/ 20 DE OUTUBRO 

O Sr; Irineu Machado: ("). - Sr. Presidente, venho ap.reáentar um 
r.equerimento de informações, de grande utilidade para o estud? das :nossas. 
finanças e poderos~ ~!eme~to para a solução da Ciif!e que or'a flage!la o· 
!>aiz.. No .correr de diversas ocações· quil aqui proferi, . tive ócâé.sião de 
alludir aos ~!limos e~p~esti~os · celeb;ado~: no governo p~ssado, cujaB con-
diÇões· não eram. conhecidas. Procurei conhecer o inteir·o: teõr ' dos contra: 
tos de em~re~timos, . i•eali~ado~ no exter:or, ~ntre o nosso Govern~ e ban·· 
queiros extrangéiros, . ihglezes e amer~cnnos; procurei, ainda, em recentes 
trabalhos, fricJ{\siy~ a obra de Jacob Ca.valqanti sobre os empre.stimos ex· 
ternos ::;mb!icil.a.á por occaBião do nosso C:eritenaJ:ió;, aHi, tão pouco,. ·encon-
trei o inteiro teõr· dos· contratos. ·Enes ~1ão. constam, igualmente, d.ós rela· 
to\'los do Minlsterio- dá Fazenda. ·~ã~ :f~r~m eriV:iados, em mensagem, a ne· 
nhum dos ramos· do f'odeJ:' Legislativo. Venho, por isso, pedir, em um re· 
q uerimento de informaçõ·es, que o POde;: E'xecutivo communique ao Sena· 
do o in~e:iro teõr destes. c_ontratos .. O meu_ requerimento é o seguinte: 

"Re;;tueiro que por intermedio da ~lesa, seja, peló Executivo; presta· 
das ao "senado Federal, as seguintes informações: 1° o inteiro.- teôr ~o con-
trato ele emprestimo externo firmado ern ,Maio de !:920, na importar.cia de 
50 milhões de .do!lars~ defltinados ás Obr~.s ·· do Nordeste; 2.", ·o ii:ite:ro teõr 
do cont•:ato do ernprestimo . de nove milhões de , esterlinos, effectuado em I 
Maio de 1922, destinado á valorização do café; 3°, o inteiro teõr do con· I 
trato do emprestimo d'e 2·5 ·milhões de d(ll!ars, effectuado erri Maio •.do 1922, 
e destinado á <êlectrif\icação ela Estrada. e'e Férro Central do Brasil ; 4•, e 
bem asim tudo· .quanto constar no Ministerio da Fazenda e no Banco Emls· 
sor do Brasil .acerca da 'letra de quatro milhões de esterlinos, . vencida em 

C") Não foi revisto pslo orador. ,. 
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-:iins de 1922 ou principies de 1923, e· cujo ·Pr.oducto, ao que atrurmou . o ex-
J&::nistro da Fazend~, . . na exposição dirigida., ·em 24 d~ :qezembro do anno 
f!rox;iiiio passadp, â tComm1ssão de Finanç.~ do Sena~o. foi destinado ãs 

.-1Jperções da· valorização do ee:tlé." 

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO 

O Sr. Pano de FrÓntin: (*) - Sr. Presidente, pedi a palaVra para 
·f~zer ligeiras êonsiderações .sobre a exposição lida pelo Sr. Presidente da 
.nepubllca âs Comm:ssões de Finanças do Senado e da Camara; reunidas 
eabbado passado, no Falado do Cattet<•, a con:v.fte de S. Ex. 

Como disse, as miD,has considerações vão ser breves, porquE: ha pontos 
.que não podem ser ' tomados · na devid.z. considera~ão 'senão ulteriormente. 
De facto, S. Ex. declara: 

"Era meu dever ao assumir a alta administração d~J, Republlca 
procurar conhecer de modo exaeto as responsabilidades da Nação 
e os recursos do seu· Thesouro para fazer-lhes face. Dahi, os dados 
que a direcção do Thesouro Nadonal fornece~ ao Mimstro da Fa-
zenda e que este transmittiu em exposição que levei, em mensa-
gem, ao vosso conhecimento em 30 de Novembro do anno findo. 

Conhecido, asim, a situação, o· meu Governo, fiel ao ·oou pro-
grai:nma, tracei a sua illrectriz de restricção da despeza e ' rigorosa 
arrecadação e fiscalização da Receita." 

Estes trechos da exposição· do Sr. Presidente da Republi<:a,, mostram 
•que da sua parte ha a melhor vontade, o Dlaior desejo em resolver de modo 
conveniElnte a nossa reconstrucção financeira. Devo porém chama.r a at-
tenção do . Senado para as refereneias contidas esses mesmos trechos e em 
relação aos quaes creio que S. Ex. não estã. devida e convenientemente in-
lormado. 

Effectivamente nos trechos que BJCabe~ de ler procurou conhecer de mo-
·odo exacto as r~sponsab!Hdades da nação. 

Immediatamente um ponto serâ sufficiente para mostrar que os dados 
·COnstah.tes da m1msagem de 30 ,de No.-embro não eram exactos, as defi-
·Cientes e incompletoe. Â.ss'm, nessa mensagem se declara: 

"Divida externa, 1Ql2.920.838 libras. 
Empre.stimo de nove milhões, de 1922, a juros de 7 1\2 •j•. 
Emprestimo de 49.403 dollars, de 1921. 
Emprestimo de 25 ~ilhões de dollars de 1922 a juros de 8 •i•. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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' ., co'in:o ·se · vê ' não 11a hem 1.1ma - palávr~ -:'sobi>e· o ei:h.irei!timo ··•.ae !l.uatro •;~ni;
iha.e's de' libras. Vê~se, l)ortànto, que h<t mnÀ::.-:f~.tha ·:e .. qu~; par~ se·- pod~r 
resolver a situação grave, como é· a actual; .seria •-preci.:l;o • quê .·os dado·s for, 
necidos pelo Thesouro a S. Ex., o Sr. Presidente da Republica não sof-

.fressem modificações, passando pelo Ministerio da Fazimda ou · "Qelo Banco-
do Brasil, antes de cheg11rem a. S . Ex. 

Sobre o· pa,pel-moeda, jã tive occasiiio de fazer a mesma affirmàção. 
Çon.sta a àecla,raç:ão de que" no fim_ dá aãministração .. do .saudoso br,asileiro .. 
s1< · :Ó~-_- D~lphlm ~oreira a ch·Ç~Iaç~ '~r~ de 1. 729. oG.:t :~lnàS, .e -no en-
tretanto eu most~ei q~ê ~~ c~ntrato feit::> pelo -~nco d~ :B;~si!' çoin: o 'l'he ~ 
souro a importa~cia !ia :mqeda.:papel e!Tl ch:<)ulação, a resg-a~ai', · de.'re5pon-· 
sabilidade o Gover'no, é em numeros redonàos de. l.S56:00Ó:0()0$000 ha-
vendo. ~ois, uma dJi'fere~ça super:~r · a !30 mil ~ontà;,~ ~ ré;p~lto' da' ~ual 
rJedi ao illustre P~·esid~nte da Commissão de Fin.anç~ dÕ S':li!adq, o ~in~~lto
Senador, cujo nome peço ve.n!a para declinar, Sr. Bueno ·de Paiva, os ne-
ces~arios esclarecimentos antes de tomarmos conhecimento · ãos orçamen-
tos. que .a. C~n~aia nos vai enviar. · -. . .. 

Igualmente, na mensagem . de 30 .de Novem:bro ,de ,1922, -se deqlara CJUe·, 

a dlvlda .:fl uctutlht,e, c_~m relaçã,o á Caixa Econo'mi~a, ,é de l~S.J0,0:000$000 e 
com diversos , bancos, !}e ,r·é.\s 734;, 50.~ :601-$·S04; em um totà!_. de S63. 000 :OOÓ~OOO. 
em numeres. redondos. " . 

· .Oc resul.t.ado .é tambem sensive!II).ente divers!? do 9;ccusado -na !1quid.1Qão-
·<le cont-as entre o Banco ê.o Brasil e o Thesour.o N?Jcional, ;ponquanto, lió ao-
Banco. sem contar com as caixas econon1icas e outras. dÍviila.S flu~tua.nte~ e 

q.ue não são em pequeno numero e vllior, se teria de pagar 832:0_00:000$000 . 
Esta r.tvergencia dete.J.'m.i'lla para. ·Qjllem qeseja estudar a situação finan-· 

ceira e .de U'Ina fórms; qua.lquer e.n~:yoo.r as wrcellas •. para emprestar a sua 
competen:cia 1i1IIiita-d'a como a,uÀ"iMo á. solução do probl~. difficuM:a:des in-
gemes, ~porque não t el"ã a.s bases inili.spe'llsa:veis paro. conheiCT e~f<tmE>nte
a 'si•tuação financeira C.O Brasil.. 

Si isto· se· dá com relaçã.o ao •ponto a, que acabo de me ref.rir, dá-&, alnd:.t· 
em maior escala, em relação ao que a exposição 3\P.rese.nta como causa úa. 

nossa 'depreciação c;ot.mbial. 

A exposiç_ão dó 'Sr. Presidente da Ré publica, baseadf!-, ,naturllimen.te', nw;· 
in!fdrmações 'Presta'das 'Pé-lo Sr. :miiruistr-o db. Fa~n-da a,:Presenta di'Ver;os fn-
ctol•es "afóra m.ulitos oi.i:t.tos limi)JeJ,yepti'Veis". 

Imperceptíveis, o..hl, quer eáz.er quà:nto á qilanti~ade,. e não quanto ao· 
valor. illm todo () caso, a ·express'ã.o não é a mai-s · oonvciiente. os "ifaK:tores 
moraes podem ser chamados impo.Ôderaveis, mas sã.o }ierfeitamente percepu-
veis. Nã:o ·hil. ningtiem q~;e lide com o;p.erações de t"aJ!!lMo que não saiba CJ.Ue 

a probabiJid:a'Ce de Uiilla. guerra, á ex:istenc:Ul. de wna revol•ta. mna. pertlm"baçãO< 
da ordem, ou outra. cil'éumstanoo da m'esina. nat.ureza; têm uma i-nfl-uenc~<!o 
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qÚe .ilão •'se.·'ipiô'dé ',mMi~'; : .. ~~~·- ~·'~ançfL conub.Eiroia.r ou a. ba;ldinça econonai'êa,,. 
mas qÚe' ~:ri.trn :·:oóÕ).'Oi' fa'ctQI' fjl.a Deteriní:na:ção -~ da: dé:precia.ção: camibia.l. •. 

'·' ;. 
\Apoiados.} / 

" . ;-. : ···:· .. ~T L• .:;.: .. ,:Í..''i,:: ·,, r t. · • - -. , .. • . 

g .. S;!t· .JP..+."!,;JT{_:Il\~ASI.J::ADQ: ... Iri'l;J.:>et'Ce.p.tivel e 1•tl8ens~vel são cousàs C.iversas. 
. ó sii.' 'a?ÂiH:,:o·;oi{Fil.O'NTiN: - :Poi·taríto; a e:x~pres.são 'lisa.d;i'··nã.o é a que de~-

. . :- . .o.:-:·;_,... 1:;.'. •' .,·. :. ••· t; . '.c ~ . . . .. . •. ' 
verio. ser em,pregada, Além disso, nos diversos elem~ntos . a.. oonsiderar, es~· 
inclmdo, priliJ.ei-1'0: lett-r:çr, O) CO.Illlll'ro. de ~·o das :n:osffis IDl•:iJ.as; oujo . ps.gai.. 
men:to ~oi ·~éftíp . ~.~· :L'on:&tis, dà,d Üirlndo o Gti:VénÓ ca-mblaes na prii;ga e 'gliar~ 
d.a~o ~~~ /- in~·iv~ nà.··can~a· de 'Arti8rti~w9 oéierd de i 4:'ooo.ooo •. 

·A:dmiTa q.ue .se venha censu_rar essa operação, g;r}t~hando:.:se a pal!avra. 
"inactiV:~é-., q:u~~~ foi dêvi·éio a ella que se pouilre obter o fundo de ''emissã,o, 
do Ba~~ de. ·Em:i:BISão, CC?nsilàjei:Wdo elem.é.nto dmm~le~~~~- wtro.:;ilio .ao deseri; __ 
volvim~nto econom:tco .:o pa!z, "•base ·unica. da sua restauração fi-nànoeka ", 
segun(lo assevera a: eXJpOsiçã.o. 

, AHiis,. 'Penso 'que a e:jrpr~ssão ba.se 1tn·ioa ta.m1Jerri é ntuito .restriocta, visio· 
como ·não devia: ~lllJ. .~r/ ~~Th\;iod-erada base ;,nni:oo, mas um -dos ~actorcs. um, 
dos elementQS. A ex:Pressão· base unic'à mo~. 1~ra quem: à esc-reve, a imc 
porto.nci~ qm; ' tem esse fliléto'r. E .si essa Impor.tancla e asstm: W; comÓ· 
'c'~tisur~;, gryphand?. a vaiavr:i. 1 ' -~naoctiva:•, a O'btenç.ão de quatro millhões. 
euja exi.stencia gl;trante o pael emittLdo, e que ' êsfã. na CaiXa de Conversiiü, 
e que 'pru'OCe atti-n~Pr' a 10 milhões de libras. :Não é justa, porta.nto, • a ' refe-
rencia . 
. ' 1Pór outro lado, diz a i~t.·Ú:a g): Comli:J.ra ele m[l!l'cos, em +irtude ·c:.a balx11. .. . '. ' l' 
dtstes, avwli~ã<> err. un~ Iriq,ueritü féitc. .n!js !ba·ncos da praça, 208.000. OUO. · · 

Pet'gunto, que:m o resp.onsa:vel pela jogatina de nuwcos ? Não se cre'o.u: 
ltm apparellhamento a que se deu a denominação de ]nspooto-ria .Bancruria; e 
'es1a In:$pectm':fa Ba.nca.Mta nã:o 1\ •u:ma das oa.u.&a:S <:o extrM».~Mmad-io augm~nto• 
que se deu .ri·~· -f~n.ccibnaJiS'mo. p.ubli:co no Govemo pass~l:!!o ? ' : · '' · 

. f ' .· . . .. 
0 iSR. A. AZEREDO :. - ~poi!'Ldo .. 

O •Sn. PAULo DE F1Ro-NTIN: - P•ois .bem, como é q;ue .es!Sei inspectoria, qu"' · 
faz •ms'tr,ic,ções e que ~e impe•e,im,d<l. üper~ões~de ba.nico a. .. ibanoo: irnwed.Lndo, 
que se -fa~ ~Js cha~.ada~ aper~çl5es ·_d'e especlliação, aliãs, ·~uita~ _v~es vrun,-
ta.josas, prura mant!er a tq,xa can~;bial,. não se <;>_PPPZ_ ,a· isso ?, _ • 

Ora, si ·,não thouve nit:•.nca a. mtmor ejpf!}osição a e·ssa ven&i, de m·a;rcog, si: 
não houve da :p'aJrte d:o Govar!ITo, m~m do ·Mioil!i!Ster-io da F-a2lendh, nem da iru,pe-
ctotie. Ide Bancos, a menoo~ restr~ão ~ el!~e pheno:nieno, q!Üe 'deu· h.o Bras:H-
um prejuizo ~1ão só de .pit~ 'r~-ü~:~Õe;, ,~as i1f1.i~t eu CO!l(.•ul~ superior ,11 q·Ü:f.~nett-
tos mH contos ... " · ' - · · · ' · ' · 
: . t : .. . ~ =. " - ~- . • oi j •. " -~ • ... -""' o SR. A. --~ZEREIDG :, _::_ (~i[)~iad~; v. }~l'x: tem. r;az~. " :Cet<ca de v.Ln te ' dias-
atrai, vendeiàdn-Sé, 'não milhões, mas dezenas de \Jilliõ'es' .ae marcos, na praça. 

o ·SR. PAULo DE :FRoN.TJN :' - o mrus.tre Senador Pelo Es·tac:Jo 'de/, Mfutth .. 
":•:: • ' f.; ,' • .'·. ' t 1' j. -•:· ~ ': • ,, ... . • • • '. ' • ' ' • '"l 
G1·oEso, que me lhonrau <-J()m '··o seu rupafté; sa'be que. ha bari.cos <'l'u.é ~uiliccio--

nem até a'llta :noiote •nesSa:· .operação' d; marcos, 'dê 'nioi:::o · que deveria ter ' h:a'-
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• '1/'id(l:·da. pao:te do Poder Executivo uma eJeção .Ol)P:or.tuna .pa.ra, evttar, Por iii-
. termedio da Itispectorla. . . de F1i:scruli21~ão de 'Ban<eos, <J,Ue ~ssas operaçõe, 
·.fossem feioo.s. . , . 

Conheço vários casos ~ula,res em que pe,esoas 'Venderam propr!eda.&s' 
; :para .~sfp~r o se)l r>roducto em marcos. qua,nd() estava= 8.ip&l. a . so· rêls 
..ou .aJbaixo desSa.,•taxa. e hoje·sal>emos que o maroo tem o va.lor q111e ;tã se não 

· .p6de . :me&lllo considelllJl • 
. o SR. A .• .Azl!lREDo:. -Um e.mlgo meu ,adquiriu ~{.000.000 de ma;roos PUt 

·.uma 'bagate~ mas o certo é que o dLnhe~ro delle, por meio de um cheque, 
• entrou para ·O baDoCo_. . 

, o SR. PAULo DE.F;Ro::-ITIN: - Per!eitameni::e, e elle_ jã. tem a cet.OO.za. de que 
· nessa. lotér!a só ha b!.lhetes broncod. 

O SR. IRINEU MAc~o: - . ln.finHo est •• , 
O SR. PAULO DE F'RoNTIN: - Si essa pa.rceloJR, IIJ!Ortanto. Lntlerv.é.m. como IJJ. • 

• ~tor desfaov.oravel, .a responsabtlil!ade cabe ~ Governo, pcla sua fa:lta. 1111 
, .a.cção opportuna, si onão quanto á ·totaltdade dos oito mitlh~es, .porque as ope-

rações ·do mal'CO a.ntec-edem, á poss~ do Gove.I1llo ac.tual, pelo men~s i'uanto á 
;maior parte, pod·s foi prlnc.i•pa;lrilente no perj.odo deste Governo ql!le todos Cll 

~qu~ .runterioormetti:tfl ,tmham collllpmJdO .mia11cos · •treltaraJUJI de adquirir outras 
imJPortancias, ptl.lraJ ·íafllerem a , ri:nédlia .. ~.sto . é. :Pa•ra odiilllli!nt'm- no total dia a.cqui-

. s!ção, o valor da. unidade, p.Orq:Ué· jsso ê o que se chama fa.zer a média. NesUl 
caso. IPOrém, a média d:á uma depreciação cada. vez maior. 

A exposição co~idera ainda como devendo a.dr:J.ciona.r á lmportancia: de 
50 milhões, que elle. di.scr.imma·: 1-3 mHlhões, representados pcla.s àuas letra.; 
.de ca<M •. a primei.ra. de nove miol•h&s de· eiDJP.res·tlmos e a segU!!lOO de quatro 
milhões oo letras a reS.,oatar. . 

Devo db.servar que a é:xJposição foi fei.ta no dia 20 é:.e Oll'tubro, e que 
o11esre dia. não havia letra. de quatro milhões a. ;resgatar. As iD!formações pres· 
tada.s· a. S. Ex. o Sr. PTesi:cl!ente da Republlca, ne.sta oparte, não são exactas. 
A letra de quatro mililões, q1Je devia. ter sido paga a ~8' de Fevereiro do cor· 

·rente mmo, não o foi • . AJ~ega-se que não se ooonhecia a. exi.stencia de tal letra. 
Avisado pelos nossos 'bam.Q'U!eiros do não. pa,gament~ na data fixaea, o 

''Banco do Brasil vtu-se na necessid~e de tomar ce.mbl:aes por· toda a. parte 
,. c isso foi feito em J.ldiaJrçÓ. ' 

O SR. A; AzlmtEIDo: - Isso 'foi a seguncla parte. 
0 S!~· PAULO DE F'RONTIN: - :Não; senohor. 
O SR> A. AZERIIDo: -Até 2>8 de Setembro teve uma. grande palite. 
0 SR. IlnNEU MACHAOO: - 0 ~gamento ê e. p~ões. · . 
0 SR. PAULO DE F'RoNTIN: - . A lll!lpi()rlaincia. paga foi de dous :mHhões e o 

· restá.Jllte representado por uma. letra doe C:.ous mlJ.hões e .venocivel em 31 de 
T>ezembro. 

O ISR. IRINEU M!A.CHA.DO: - ·Estão diovergindo os Senadores e o Govemo 
<não responldeu a.i'Il'!ht aJO meu pedild·!J de ·Lnlfo:mmçõeB. 
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O .SR. PAULO DE· F'RONTIN: Consegul,p.temente, não sê··•Póde dizer que 05 
.q;uo.tro rnllhl:le,s tentl:ta.!fu slido pagos. O '·prugamentó dos 13 . mii.h5es de libra.G 
.referldos, deve ser o.diliiclonado ao def~t, soomnamdo todo o àeficit Sl mi-
lhões pol'q-ue dous nill.hões estão para ser pagos no dia 31 de Dezembro. 
Jl)lses element~.. essas · paraeUas foram óadas infundadamente, não são rl-
81Jr~. 

Qua.ri1;.6 ã. questão do emp;estimo d.e nove riú1hões e da. ·letp. de qtirut:ro 
~hões ha uma exposiçí:.o detài!hada. e corn.pleta, feita. hoje em um ~oo or-

.gãos da :imprensa matutina, pelo ex-director da: Oa.rtef.ra Cam!bial do Banco 
do Bras1I, o Sr. Dr. Cu.stodio .Tosê Coelho de Almeida.. 

Essa. ex·posição e.nalysa detifdarr,ente . o f-acto e eu ~cito do Seno.do que 
~s;ia d,etploiB é!.M c{)nsi.denl.ções que ai~ temilio de fazer, insel"ida integra1Iruen··· 
te no meu rusêurso. isto é, o mesmo que se deu com a :Pnlbli.caçã.o f~ta pelo 

·JUU$f.re ex-Miillistro da FaZenda, Sr. Hom.tqro B3Jpt:ist.'1., e que já foi inserida 
nos Annaes desta. .CiljlR, tambem é n:ecessari.o que. esses €1lementos o seja.m 
para. mais tarde, poder se ~ente am.alym.r essa quemã.o.. Or.eio que 
não serei -ob:rüiga~C:-o a •lêr tddla a exposição, aJCl'lelài·tando que V. Ex. lp<eTIIII!.tt.i.m 
.como oJon~ mlltro <l!ia ·!p.e.rm!itbiu o Ulmstre Vice-iP!residente do Sena.do, óu por 
.aolicitaçã o a~ 'Senado ou por auto.rdm.çã.o a.illniPl>esmen.te de V •. Ex., que esta · 
-~ooição seja a'I1Illexa á.s <COnsidet;ações Q.JUe. estou tPI'Odiu2lLndo. 

::-<ecessito ainda chruna,r a attenção dos Srs. Sene.C:.ores para. o segu.i·nte 
·fiM to da exp_osição: 

) . 

"Não poderá o Governo penSM" em àm.parar au.,t!ficialmente & 

cambio, iJl'OrQUe considera. essa pratica. m!!Js fu.ne..ta do Q!Ue a propria. 
ba.ixa, e pol'qUe não Iançaffi. o Thesouro em aventuras." 

Onc., em contraposição a. isso, vem a decla.ie.çã.o .do e:i...Wreotor da <:ar • 
ieira. Cambial do'..Éa.nlc; do Brasil, porque S. Ex. dealam que se retirou dei-
xando :E 6.465,57, nos quaes 'estavam incluiGos oa 4.000.000 como debito de. 
'Governo. Portanto, hoU've UJID. saldo a <favor do .Ba.nco do Brasil nas ~per ... . 
~~es de cambio. E S. E:x. a1oorescenta.: • 

"O que eu sei é que·, 1para :pr.ov.oaa.r ll!liia alta. de JCaJmbio .no intcio 
do a.ctual Governo, o novo mmwtro e a Ce.rteira de Cambio fizeran. 
33.ques, com a base da referida letra. A conseqruenola é que ti:venur. 
<le ant'ecf.pa;r pagamentos, ']:llrocumn.d.o recursos para e.fifectuaJ~ . 

Si mi·nis·k;o e oa.rte.ira ·de 1Ce.mibio, sem preoccupa.ção de aMa.s art.li-1-
ci:aes, eB~Pel"El.SSSem a !Liq'U:idação mmmail óos '8'toc1cs de orufé, as 
:E 4.000.000 serinm ;pagas opportunamemJte com· os I(IToprios rucros 
da va:lorização . •. " 
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• ,o SR. A. -i\."ZE~~EDq: ,7:: OIJPQr.tll'Ilarruilnrt:e, ~uer. dizer~ ~ :~~ 28 d~ f~erei-rD .. 
.. 0 :$8. PAULO DE, FaQ!-Hl'IlS":· ,....... Portttn;to1: O .que ~' <;.t; ·pw.tivq, é" a, ~~~~,~-. 

r,ã.a oo @-tli·rector;.ça·, Ç~rteLoo. .<~ ~-~[o, que ruef!i~ ' l!~~· · . l'l<i.~y~ op~raç~~ 
fcitas 'PaTa. a.:,E!Il·ta ~o .~lJI!-o. . , , ,. , ··, ' 
... ! O · SR. 'A.." . .AzlliRJliOO·: .,......, O. :~r~;~e ._se_JI!'P,I:'e. se diss~. foi Q, .. Çf?J!-~0?: ~ rel'1-çã~-
a o ;ex-direJctor do ~wo do BrasiL . · , 
... 0 SR. if>AUU> DE FRON"I:IN: - Ao oont:ra.rio de q.ue' ? 

· - ~·; ·ç{ ~?~;' .4· :,f~= _; -DO qu~~.~ue .~~~ ..... · : ', .... 
" . o~.R; iP,AULO DE ,!!'RONTI~: ~ .9._ que est'á aJhi C!HbSta: :~ !1-vroa;, n'ã~~ é 'unui 
questão !l!Ue pOSIS(L .-ser diooutitla.. · · · 

o JSR. A. A.zEREoo: ~ NÍio estou ~ndo a Y .. Ex.; ' 'i:oos!no porqu~r
QJtiení. deve resi,;x}nd'er é o· Mdildstro ca Fazenda: 

o SR. PAuLO DE ' FRÓNTIN: '-. . ...!. Desejo ainda. 1."efe·r.ia:'-me ao s~gilinte ~r'eeho: 
·, ' .. . . .. \ ·. 

"O "Bailcô ·d:O Brasu; ·quando "!Íei:x:~i a ·carteira de Carrn.bio. .não• 
"'preclsa.va de" ser V<l®Ó· o ~u bala!IlÇO, fei-to em 12 de novembro de'· 

19'2"2, • v~ra· ·de miinha exon~ção. registrado e t.ranroripto no Íw.ro 
de ·acta.s da: Di!l-ectorda oo Bailco, aoou.sava sa!.éros C:."& cerca .de' 
:2 a.oo(f.ooo, - em todos oo bar...queii-os, Lndependentem~>n.te da. . letra. ~e 

· •. f. 4'. 000·. 000 .· Na asseom.bl'êa gerai! de · .!lJC:ci•on~s~·s, e!ffecturui,'t em 2.&· 
de nm.rçÓ" dest·e· anilo, de~larei o seguin:te: 

Fe<Ç>hei" 9 m.eu bailamço com ·todos os ba:nq;u~ros em numer~

de 1·9, alOOusa~co sald'O a. favor d:Q Bamco _d-e f. 2.809.161, a.lém de 
fi6u- ~ntaocto o cretlitoo q.ue possue o Banco de •f. 50·8, com a no.& 
iposi.çã:o compa.ra.da a :maior de f. 6. 4615 .• 0'5'7." 

· ó Sá~ Lmz' .:1\.ooLPFio: - ·Esse. milhão ·deve sér ·iguru· aos outrOS: mi~hõe.• 

de lucros q.ue C.evià dei:rar o processo· da valorizaÇão do Caf<ê, seg,um<lo S. Ex. 
a.:fitjnn-ou. 

, 9 ISR, iPAULo DE FR~NTI'N: - Mas âSS'O não ê = · a:f?rmação;· S. Ex. 
ppdda, &'U'PíPÕr que a,. yailor~zação .daria. esse I-wcro; isso ê U!ma questão de· 
~p~~·iio. No .:J.i.vro •de ·. a:cb~,~ eJEIIt'â. . re~trwdo O que IOOibsta e)'í~ relaÇão .{L .com .. 
• .I • , .' ,; ·! '• •', ' • 

pra E: ve>nid,a . de camlJ.ia,es. · ' 
'São d'aJCtos: A eSc:.rip.turação m.el"Can.til p.recisa exactam.en.te q,uhl é a 

situação, e só tiranóo 'lldlla.· cer.tidão d-o Ba:noo se vmu"fitca:rá o facto. · 
~ ISR· A. AZEREDo : - Então a ietra. _de quatro n1rl.JJ:J.ões foi um mer~ llllO·· 

urna ~z q.u-e o GoverlbO -não <teve necessidade . de de-IDa se utiJiza.r. 
· 0 iSn: PAULO 'DE FRONTIN: - Não fol Ulm 1uxQ~ lp{)]<s· 9-ue o· Banco do Bra.-

sü ·ttttha· 'eínp.resta<Oó os quat.Po millhões ao GoveTll1o, e preéisando operac, 
de.sc0ntóu a letra. · 

O ISR. A.. AZEJ'>.EDO : - E' wma. . divida do · Gover<Il'O para, com o Banco do 
-Brasil '! ,. 

·o. !SR:! PAULo DE FnoN'.nN: ....:.perfeitaín~nte, ~ un'La ài,v.i:da, Es·ta letrn. nãD 
represe'Ilta mais <lo qizt> o saldo dos red·e·scontos ·c:a.s l~t:r:a.S . d:à · Coll1JPa·nohia 
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_){éca>n!Ca. :r.rr.lportadçra, - ~nca.ITe·gada.. ~ "\IW.ori,za.ção ~ . "Calfé._ ~ que não . . ·J.>~
:,ieram ser pa.ga-s · com óS' -nove rnillhõe.s, de ·modo ·q!Ue os quastro milhõ,e.s _ ~0-
iàiõ 'pà.goS- :.odm. •uma D().ta.- tp.róllÚiõsor.ia passada a fa.vór do - Ba.nco -9-~ :~a-

.siol, que a d-eseo:i:ttou; naturaJmen'te, IJ.Xl;·ra as suas ·operaç~es. . •. 
,,., o '.SR. A. '. A2lElREJDo: -c-· O" Baln)co do Br,a;sÍil._ ltQI'niO'u-.se en:qj.o , ,d~_vedoc de 

\. ' 

RobchHds e· f'nttros ~aJI1!qrtlle:L;i'los: oEsta. aet1:a· ti;IIl)la "proz(). 
••!> o IS~ ... ;FAuLo DE ·FRoNTIN: :--T N18,.Uu<"lll1mEID~e. Não ha ·,a,esconto .:e letra~ 
-<tUó -nãa .t:.e.n.ba )'~ta fix;uda. Que.rp. Wil1 de ~a.g~r a. l~ta·a é o ~ev~9r e o d_e-
vedur., no /Caso. é, o 'l\besó.uro qrue •tem obmglj.çao 'J78.1'a. com 9 ~-

. lSi o aJOCeita!Irte não e:umpl·e . emn a obrigação, . ê que se c:tigo _f} pa.g~ · . . . 
•mtnto (lo e-ndossante . ., . , '' , • 

O Sn. A. AzEREDo: - V. Ex, srube opeme.ttam.ente qu.é o :The.s~>Uro .. é 4~
,•e-dor Ido •B!!;'niCo: d.o Bra:si1 Ide 500 mil consl:'úS, e ·(!Ue o furuco d9 Brasil -~ <:e-
·veàor ao ;: T<h~C!Uro -d-e 400 ;'.ip.d:l coonto1;1·. A Nação ·•P.i/Jga ao :Si~-n~o .do .BrasH 
.. ~5 :m:if ·contos·; por ·.anono; :de jur~· ,e o Banoo -do· Brasi1 n6ida paga ao T!h\l-
.souro. Eis por .que os ·d}videndos ·.co Banco são gra.nã,-es ·:e .m!'l'llhe:~t:ico1'!' :o 
.raejtllizo ·C:: o T.lÍesouro. > . i' •. ,.,. 

·-o SR. PAULo DE FRoNTDI.: - Os ·negooios en.t;re o · 'BamJcro do .. Bt'à.sil e Q 

Thesaurp IC om-p(ltem: a·q .Ministro 'da, F'az€.nda. e ao Pres~dente ·do BaJnco. 
"mbos p~as··;· da' êÓnf!oança.-do 1Sr·. Pã·es.iJdente •da: (Rep.ulblica, e iiláo a.. ·mim: 

O !St< . ..,'i.. AZERl!.'bo: "'-- Eu taanroem . nacl:tt. tenlh'O •com ú Banco "!ú Brasil' 
'nem .cc.m ó Tol1es·O'l1TO. 

O '!SR. ±>'A-6ú1 ·DE:: F'RONTlt·n· ......., Em .. estou analysando : o fupto de .ISe attrl-
"buil• a esses .13 ' miol.hõe.s· -ç~.r· i'nfloueooia da baixa •camlbdaL Es!Ses ;1.3 · ~·il·h~. , 
!oaos sabem. ·referirnn-.se· ao emprestimo de 9 núl.hões e ~ , uma letra é.e 

-4 milhões, .que não consta Ca. eX!P()sição . E', (piOI"ta:nto, uma informação 
.inexacta~ 

O ISR. -A . AZ:E!!Eoo: -'-i Resu.Ptante de um con.tracto aibS1.1.Ildo coÍno ·o qjl.i.e 
··se fez par:a a Val(Jrização do 1cad'é . .. 

O SR. LJ;?'AULo· DE FRONTIN: - ISIJ:o é 11:ma outra questão. 
'O ;Sn. A. AZEREI>o: ·-'"E '' uma •questão ili:nip;ortante, e o ex-ldkecto'r da 

··Cartei.ra. Crumbdal ·do BanJco 'do Erasii1 ·a cOIIIL!:tece. ' 
o· ISR. PAULO DE FRONTIN: - o facto ·Positi!vo é· ·o qflle já foi dE!Cla.M!do 

pelo ex-Miiniostro da· FazeP.Jda. o Sr·. ··Dr. Homero B!Lptista, e J;!oje é .reiterado 
pelo ex-üirootor <!a Cartej;ro. Our>Jbiall, isto é, que a S@n:iaruu de 4 e meio !llÜ-

Ihões ~e-· ,OO.ooas_ de ~. vendiclas pelo -preço da váJ.orização, eram 81lffi-
cie.nte~. não. só · para o ·:pu.gamento dos 9 mHhões, como para o de 4 _niHhões. 
·deverudo ha.ver aü1•da um saldo. 

0 -Sn, A., AZEREIDO'. .- Da.r~ um saJdo. de 2 mi1hões de contoe, como dii.z o 
.St. ÇustqCJi:o •Coellho •. 

0 ISR. PAULO DE FRONTIN': -'- iV. Ex. está e.ngá.naldo. o· DJ'.. CustodJo Coe-
Tho diz qu,e o :Paiz;tem unn.lll!Cro de 2 -ml!lhões de contos.' que é cousa innnto 
·diverl1a. do Ill~.s~n:o. : mqd:o que o . Dr . Homero Baptista., na data a q;ue aquene 
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~;,e ·referiu, não .~~>brn.ngenél:o, jpOrta.n.to, f!' safi•a de$ aJD•no, d<isse que El. :ValOri-
zagã,o daria 1Hil !uoro C:e 1l00 mi.J. contos. O ·;r:n·. OUst:OOi:o CoeJho, Ievamno em-
conta. a. valorlzagão, ·que c.on.ti.n11a., SIUIPIPÕe, attemdenCo lri·n>da á ·alia do café, 
que o ;pa.iz terá um l'uCro de 2· miihões de contos. . 

10 ISR. A. .Aml1'moo: - Nã.o sem .para o tPaiz. mas para os j,Jiteressaüua, 
J>a.r&. os commtssari-os. O ThesoUTo nada 'lru.ora.râ. 

0 iSR. iPAULO DEl FRONTIN: - Dei:ro 111.0 iHU!Sitre !Seu1J8Jd:or. pelo ·Estado de 
S. Pa'UIÍo. cujo nome peço ven.i·a para daclionair, Sr. ISeii1aJllor Alfredo El!is, 
e que tem sido o cau:npeã.o 'dias valorizações do café .no ;P&iz.. a q~m .se .00.. 
vem já g1."3in!des. J'liarOS dessas valorizações direçtos para :O The.sauro, como· 
da. penultima; S. Ex:. qu.e responCa. e analyse a questão 1 .si a V<lllorim.çã.o. 
do ca.fé é só -destinada aos mtermetdiru:-ios. 

O ·SR· ..1\,.. A.imRElno: - Eu concorri grMJJd.emerute IJ)ara os ;projectos quil· 
foram 'V'otaJd<os nó SenaJdo pa.ra a vaJ:orioo.çã.o· do c.afé, e .qJUaDJdo membro da 
Commissão d<e FllinEIIIlças, tlii o Wl.ilco qu.e acompa.nlhou o nobre ~Senador 1>e1o- • 
Estado t:e S. Paulo. Mas, o,gora trata-se dos· interessados q~e querem valo-
rizar o oa,jlê em seu bene1licio. ·· 

0 SR. PAULo DEl F'RoNT,IN: - E' uma c.rib. á. quem faz a valorização, OU: 

arutCIS, a quem a está fazendo, pÓrque ainda. não acabou ; 
· lA rprincipal •casa ;que <t.Ta.'ta. de café d€'Cla:ra que em 30 de ji.I!DJho deste 

wnno, ainda ·res.taVtaJJU, 'da. · vallorlização, para vender •. um mhllhão e ' ·steoenta.s e 
0: 

dincoenta llil.H saJOOas, das quaes qua.trocentas m.i.l em Lond·res e um mil'hão e 
tresenta e oincoenta. IIIliLl '11;09 ·meroados de ISanotos e .<:0 Rio de J.anetro. Por-
tanto: a v~orização ·&e é lfeLta. em ·bencrficio .d'os interessa.des, commiss.:trios, 
cCXll1iille'l"ca ntes, e-t?·• q111e mão são .1'I"od'll'Ctores, continúa do mesmo modo a. 
ser feita. 

~de o :ÍnOiil>en~o que ·o INllfé seja vendido, o resgaJte se fará. E', da 
pa.rt1e do Gave:rno actual hou;~ uma acçã,o de toda a ~n~enien.cia, quando-
enviou um seu .r€fW(ISe-nü>.._nte, cujo •nome eu e9tramho não seja 'Puibllcado na 
e:x:posição. 

0 SR. lRINEJU. 1\!LA.CHADO: - E' -· o & ·. Numa 1!e OLiveira.. 
O SR. PAt:Lo DE :FID~~= - E' o ' Sr •• :r<lu~ de Oldveira, muito digno e 

hon.ra.C:o d:irector. -do Baav,o do Colii!InÉn-cio e Industr.ia. 
O iS·R. ,A .. ~o: ·- . A modliiiJc:wão desse contra.cto rep'l."esenta. um aJtli; 

se.t"1liço p.z;e&tauo . ·Pelo. Sr. Mii.nistro ·da Fazenda por oou representante :na 
Eluropa. O !m!Prestimo de .nove millhões de libras esterlinas feito . p.elo go-
verno passa,do, if'Cl'i fe~to ce maneira ex:tn:-à.o~Gdnaa:úa, poJ.s est0111 ·oe11to de que, 
V. Ex:., Ministro da Fazelllda., não ass.i·g>ruLria.. 

Q !SR. lP<AULo DE FRoNTIN: - 'V. E:x:. sabe o que eu oose aqtlii . que nuàwl 
tema feito a vaJ.orização ·como lfoi :Deita; que eu a lfama ·toma,n.do 'por base o 
P.reQ!l minli:mo ,.. Esta . é qu-e era a minha doutriJna. 

O ··SR. A. AZEl!lEDo: ~ V. Ex. Salbe co~ o me IDaln!ifestei, q uasndo agradeci 
minha ulti-:rr>..a . :eleigáo· p s.ra P.resildente da Commissão de P~a da QISa. 
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o·ISR. PAULo DE iF1RoNTIN: -Mas, V. Ex. SGJbe q,ue, IIli.sto. como na lel 
de Imprensa, uãJO tive o · ]?.razer de ser aco!IIIp8inha<!o ·pela maioria do Se!l11KW. 

o SR. A: A2lEREDO: --=- :M'as, a m.ruiorla. do Senado .não pôde wcomprunbar -
ern tuil{) a V. Ex. · 

O SR. PAULo DE FRo:NTIN:-Natura.l.me.nte, IIllafJ não ll.COIIIJP3.IIla em nada; . 
não' aroiiJIP!!Illlb.a li);3. valorüza.çã.o do caá'ê .•• 

O SR. A. AzEIRJ!lDo: - Eu tam:bem nã.o f·ui a;coiD~Panobado •. 
O Sr. LoPES G;'NÇAr.n:s: /--. Eu te1llho acom~1llhado V., Ex. JUJUtta;s .. 

vezea . 
O SR~ PAULO DE FROXTIN: ---'- V. Ex. só ·rne acom:panha em ~nlnoria, 

porque, em maioria, -ç. Ex. l'ejeita tod?s .. os "Vétos" (Riso.) 
Mas 'os apartes que eu muito ;:tprecio, do m·eu illustre collega. e amigo 

Vice-Presidente , desta Casa, desv:laram .u,"ll. pouco a m~em das minhas con-
sideraçiles·. ~ 

Não ·tenhÓ intuito de ~:eclamar, ao contrario, fiquei muttd satlsfeito • 
por ver o modo pelo ~ual a questão estã. sendo encarada·, to'rnando-se digna, 
não s6 da _attenção de S: ~-., como da dos illustre's Senadores que se ma- -
n1festaram ta.mhem ém a,pa.rte. 

Ha. tambem um outro ponto, para o qual precizo chamar â. 'attenção: 
é 11 historia de se fazerem certas observaÇões como constituindo um ver-
nadeiro papão"' para metter med.o â.queiles que não teem o cuidado de ler ~ 
as {!ousas e de saber o quE: ha. R~firo-ine ao· trecho d!a níerisal?'em que 
1em isto : 

"Preêizamos accumular ·provisões desd·e já, para retomarmos, 
em 19•217, o pagamento ila ainortização e · juros da clivida que o 
"ifunding" de 19Ú dei~<Ju em suspenso. Só o ' serviço da divida, ex- .. 
terna nos custará so· mil contqa annualmente." 

l 

Ora, serviço da divida externa ê uma cousa e o restabelecimento do pa- -
&amento das quotas de a.inortiza.ção, oÜtra. De lmodo que · as palawas 
foram ahi escriptas· para esconder o pensamento. Não ê o que õevia fazer. 
Era muito mais simples · dizer qUê cn: 192'7 - não ma:s neste Governo, mas 
no futuro; podendo o actual deixar ao que lhe succeder o cui-dado ··de tra-
tar do assumpto, ''-- teríamos , de pagar a 'importancia de tantos .~nhÕes . 
de libras. 

0 SR. LUiz AnoLPHo: --..:. O Governo nã<J tem solução de :continui-
daóe. 

O SR. PAULo DE FRoNTIN: - Aliás, a a mortização representa muito'· 
touca causa. Sen,do a divida total de 100 milhões, u~ ·por centc: ·dari·a u~ " 
milhão. E esta importancia não ê cousa de espantar. 

Em prlmetro· lugar, não devethos · to~ar por baso de calculo 0 cam- -
bio actual, porque ê. de .crer que o 'desenvoivimento 'ec~non{ico da producÇão,_ 
auxiliado pelo Governo durante todo esse quatriennio, terâ. aquella época, _ 
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~l·~bduzfndo' .séu.~ .. effeito:;;. Só c.ont~n:u~ri::qnqs a este .campio se as pa_,_lavras 
cóntidá's na:-'ime.nsa.e,""e!n com o fim_ ·de provide1wia~~ l'la;r~;t a. ;restal!-ração d~t 

situação. ·financeira,. tosaqm como, .. ·~n:t;eliz:(llepte s.:ucceqeu rio ... Gq:v'ern'O pas. 
:.Eatdo, ju~tanient\'! o -~ontrai:lo' do~ actos que !le. lhe ·Qe>ie!l\ seg~t!,~· .· ,Ahl sim. 
s~···. 't\'lmos pa1ayra\l Jparâ;·,il!udlr, .e l;l!Ctos em sentid~ ç-optrarjp "á~- :p~avras, 

.. a consequ~ncia será' a persisténcia .desta, taxa cambiaL Mas, se .. o co~ju11• 
to dessas medidas tiver dé ·.se1~ . e.xecut.ado, 'n:ã.o 110s mantereJ!.lOS' !J~~ta si-

:'tuaçãa ..• 

Os SRS. LUIZ ÀDoLPHO E A. AZERJo::DO: - Apoiadó. 
ó :sR. PAULO DE F'RoNTIN: '7"'· ;·:· .• ·que, se é exce:;:sivamentc> di(ficH para 

·todos, •não o é pàrn-'Thesouro; qit'é'.recebe ~m ou~·o >rr:.fpostos ·superioFes aos 
p~a,flieiitos· 'das' dêspezas nessa especie l 'Todos os que -COl'lQ'tbuem, todos 
aqaét!és que tE!em de fazer . sàlilr. do seu patrimonio; com ó camb~o cada 
~-ez mais depreciado, imp.ortancias vultoFBs, que corre~pondem áo · paga" 
r'fi~Íltó · dib 5$800 por mil réis óuio, 1'-ã,o 'Podem • admittir · qu~ esse l'acto não 

1~ .- .. ~. ~ :00 • ~ '- - • .,.· ., • • • 

· f~'iiha' as p'eiare:s e'onseque~cms·, ., ' ' 
O SR. A. AZER~)o: .'- A intenção do Sr; )?residente da H<lpu,blica foi 

· chamar rt atten.Çao do Cmi.gresso para reduzir ~s despàzas . 
• ,. I. - - • I • ' ' ' . 

· O SR. PÁuLo DEl FRONTÍN: ,-_ Se Uvessemos um "dé!ic!t"' apenas cor- ~ 
~e~hqncréhtli a m:í! · IlNil:Íão .M . . ist~r!lnos; estaríamos- ém ·.t•'la;g-'l~fic". si-
. t lijlçã_O . . '\-.. · · t 1_:: 

o sa. LUIZ ADoLP:a:o: ·" Não' sef'ià nadá;. 

O ·sn. p,\ÍJLci DE FRoNTIN: - Mas não ê isso o que nos deve preoc-
~-upar. O neceS!lariq· ~ o:II::tar para. ó pl'Esen~e e tratar dd.s remediof' para 
r~sol'!(W a stt~;mçãp ·actuaL Este ê· o p'o.itc capit<tl. 

Os 'SRS. A. Az~RElDO E Lmz ADoLPHo: - Apolad~. ' .. . . ' 
0 SR. PAU~O DE FRO!'TIN: ""'" DeV~In~ .deixar aOS. candidatos á Presi· 

dencia da Republica no futuro quatriennio -a indicação das medida:< pa!'ll 

-a .ttl)nqer , a es~a situaçã_q. , · 
Mas ha aind'il. outra ref.ere~cia -~.obre a qual não posso p~r sem obser-

vações. !Diz nesse .. ,tr~tb'd.l~ fi Sr ..• Pres~d!>lnte. da .R.epubliciL~ 
:'Por ultimo, não devo en~errar . esta exposição SeJD ~acentuar que a 

Prefeitura do Districto Federal mu,ito concorre para aggravar a situação 
··ÕO. Thesouro .Nacionad, sob~e- .o qual JJesa constantemente na sustentação 

I ' ' ., - ' • . 

dos encargos de sua· divida." 
Em prl_meiro jugar, a all.egação des.se "consta~1tementé" só pli<1e de· 

· ('Orrer de informaçõe~. ,ihénos e~àc~~ p~·est~das a S. Ex .. ,o Sr ·, Presidentr 
· dj~. R.ePUbHqa. 

Qu.ando :fui .'Erefeito encontrei uma divida r!)iati'vftme:r;tt~ pequena, de um 
auxilio de Cffi'Ca de do~s mil qqn_tqs,. !o>:necid.os . na· ~d~i~i.itra"!i.o anterior â 
minha, ào saudoso Sr. Dr. Amara' Cavaicanti-. Era a unica re.s::P.onSa.l:lilidade 
'J)arã' com ; Thesouro. EJr{ éo~P~nsação,· ~ste . . mu:to ' devia â. . a:;r~eitura, iD· 
-clu_!;ive a apropriação, s.ém qualq~er. ·pagam_el)t.~, .dos ·~and~ · ~~r:.:enos de 
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'&fanguinbos, onde construiu o Instituto Oswaldo Cruz, ·all'm de outt·as cousas 
a ·uquida.r . 

. O SR. IRil\'EU MACHAD~: -·E os impostos que são evident~;~te muni-
cipaes? 

O .SR. LoPES. G?NçALVI!lS: - Então o imposto, de tra;nsmissã.o de proprie-
dade é Rl'llnictpa:l? E;. estadurul. 

O SR. PAtruo DE FRoNTIM: -Já não quero fallar rios impo.s!:os que devilam 
ser murúoipaes e não entro neste asswm·Pto porque o Congresso NaeimmJ: 
ainda não se manifestou a reS]!eito. Estou tr:atando de ques-tões que ind·e-
pendem da cobrança de impostos. · 
. · Dura;nte a :mi.nha adm1nistração, n:en1b!um emip•restimo reJcebeu a Pre-
feitura do T~esouro. Durante as adrrnirústrações seguintes, inclw!ive a do 
Sr . .Carlos Saanpaio, tambem não se recorreu ao Governo. Portanto, ·por 
que usar da lpa:la-vra. constantem/~nte, quando é só agora que o i-ilustre Pl·e-
feito do Districto Federal ~ança mão desse recurso perante as 'diflflcuJdadés 
oriundas da b-aixa cambial apezar da l"El'Ueita ler attingido neste exercido a . ' . .. . 

. maif\ dJe 100 mil contos, 11onquanto os contribuintes desta ca!pital foram mud-
to sobrecarregados de impostos e a rece:ta em consequencia augmentou na 
proporção de mais de um tm:ço, eff'ectiv.amente cobrado? 

De. modo que nós temos aJhi apenas 11 mil contos. 
Ora, ·P.Il1"&"Unto: 11 ~Ü (lOntos constituem uma parcella, 'que· m~reç.a cha-

mar a attel!çã,o 'das Comm1ssões de. Fina·nças do Congresso NaCional, quan-
do eHas não pode:m agir directamente sobre o .que diz respeito aos orçamen-
tos munlieipa.es? 

O ·SR. LUI.z Anf?LPH-o.: - A •.responsabilidadle das lfinanç:.as .niuni0ipaes 
eabe tambem ao Governo da União. 

O .SR. PAULo DE FRoNTIN: - V. Ex. sahe perfeitmnente que no tempo 
1la. Mon&l'ch1a era o Congresso que mpprovava o orçamento do munic{pio· da 
Côrte. 'Mas no . governo republicano, não é assim; .é o Consel•ho 1\:funicipal: 
com a possibilidade do véto do Prefeito, e ainda com a disposição da .lei or-
,ganica, que de~Iara, quand-o é vétad,o o orçament-o,_ que deve vigo.rar o ante-
rior, o que se .. tem cl<Lc1o · já mais de uma ve:;~. J:'[ão é porém o caso do exerci-
cio actual.O orçamento foj ~pprovaçlo c~~ o 'c~ncurso do' mustre J>refei~{> 
actual. Da.s _medidas indicadas na SU!L mensagem, havia apenas uma mora-
toria.. Mas ;s .' Ex.· mesmo não insistiu russo e, quando consUltado peJo leader 
-do Consel\ho sobre á cp~vimÍencia de uma autor!zação nesse· sentido, decla-
rou que não conviruhá; que não .éra o momento opportuno. 

De modo que não vejo necfssidade, em relação á situação finance1ra 
da União de envolver a situa9ão fimm.ceira do Município, a qual seria e«e-

,ctivamente ii'Íorescente al]lezar de todos os compro:missos avultados que for~ 
tomados para a execuÇão de obras e de emprestimo, si não fosse a baixa do 
cambio, que se reflecte • não sobre a Municipa.Iidade do Rio de Janeiro, m:as 
sqbre. todas as mu.nicipa;Iidades. 

Os Estados, e sómente aquelles que teem possibilidades de >fazE·r úDJ!POS-
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, t<JS sobre a eXJportaçií.o em fu'l'lcção da · taxa Ollif'O, é que enoontram -reo.ursos 
p<U"a. acudir ás suas necessidades. · 

!Mas os que não podem diispor desse meio hã~ de lutar com as difficul-
dades do cambio. 

Ninguem. podia ~eV'!lr que se tiv'ess~ um caml>lo in!~·iof a seis mil réis o 
dollar. Quando esses emp:restimos foram feitos, a taxa era !Seral & sete mil e 
JIOUCOS e todqs SUP.P'Unhmil q ue ella melhoraria, Pois bem, eatamos com uma 
taxa de dez mil e setecentoS. A, essa, taxa, OS · emprestimoa' feitos a sete • mil 
~ duzent~s estão ;p~gando mais clncoeni:a ' l p:b~ ce.ilto, ;_P CO~o esses em'Pres-
timOS já foram onerosos, porque são a 8 •j~. nií.o sobre o valor ',non:ürlai,. ~s 
s~bre o real qoue attingiu a ~'o. quer dize.r que corres>ponà.e .a 9 •j·•,' apiproxi-

: madamente, e oom a._ di:f!ferença de cambio, em ioga-r da 9 a Munici<pa.lida.de 
, _pa.ga sobre o que recebe~ 13 112 .•j•. Isso a çolloca em gra;nde di-l!!:~ulda<;le 

_pa.ra .pa.gar 0s juros. Não é uma IUUn.idpaJ.idade que está, como estamos nessas 
~ondi~s. que ipóde :paga<r. Si eu fosse ' prefedto, Blgiria de outro modo. Como 
não ha.:: ~mprestimos externÓS feitbs .sem a fiança dQ Gwerno Fede;al, sem 
a approvação do Coniresso, eu iria ao Sr. Presidente doa Republica e lhe 
declararia: a Prefeitura e o Conselho Municipal não são reliponsav-eis ·peJa 
baixa do cambio. E como a. União é fiadora e quand~ quem iem de pag~. 
nfi.o ;podendo pagar, quem ~ga é o fiadoc, V. Ex. p.roV'idenciará. porque eu 
não ~o. Era por essa 'forma precisa e positivà. q_ue eu acho que se deveria 
.a.gll'. 

O SR. LUIZ ADoi.PHo: - ·V. Ex. ~r~a por um camb.Lh.o perigoso. 

O SR .. PAULo DE FRONTIN: - Perigoso i!lâo; depois s e i;iquidaria a situa-
-çii.o. Caminho perigoso estâ. sendo feito, aggravanlio-se por todas as fó!'lllllll 
'()E' . impostos sdbre a população,. sobre · tudo ·que diz res:peito ao comm.ercio, ás 
dndustrias, etc., fui. capital Federal !pOr circumstancias de que eHa não tem 
-responsabilidade, ;porque não tem receita ouro, porque não intflue na depre-
-ciação da taxà. cambial. 

O ISR. A. AzEitEIDo: Nesta 'parle, a exposição do Sr. P-residente da 
Republica diz exactàmente isso; que a PrefeitU<ra vai precisar de dinheiro 
:para. a amortização e juros da divida. externa. 

O SR. lruNEU MACHADo: -Ao con•trario; a Prefeitura foi chamada a en-
~os muito graves para as festas do_ Centenario, por causa do emprestirno. 

• O SR. PRESIDEIXTE: · - Lembro ao nol:!re Senador que está termi-nada á 

'hora do expediente. 

O SR. PAur..O DE FRoNTIN: - Então, Sr. Presidente, ·eu me ;reservo para 
~ontinuar as milllhas observações em outra sessão. (Muito bem; -m"ito bBIIJ·) 
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Docume nto· a que se.refcriu o. Sr ·Senador Pa~o de ·Front.in 
I 

A NOTA PRESIDENCIAL SOBRE A Nossa SITUAÇÃO ·FINANCE!RA.• - 1 -

1 E' eOfU profundo constra.ngimento que ábaridonando o st.Joencio em que 
:me tenho consen>ado veilho, no -<!ever de' ze1ar por meu nome, dizer algumas 
·pal~V'I'as•fa•· :proposito : da , n0:t.a:. •presld<encial 'hoje publica~, e .espéclalmen'te 
sobre os pontos em que ella inclue, entlt"e as causas da aetual depr~fu> éom-
bial e da situação -financeira do paiz, as · O(perações de que tenp.o responsabili-
dade na , q u a1idade '-de ex-director do Bahco · do Bru.sll, ' · · 

A prirucipal destas operaçõ~9-· é a do I oaifé; Pelá exposição presidencial 
náó. se póde bem saber qual a. verdadélr~ ID.tuaçii<J . a;ctuaJ 'do· emt}restimo tlo 
.café. No comeÇo·-ena e numera ·entre os factores· i:lé debito da balança lntéi'~ 
nacional. "a retenção do 11tock da valorizaç!i:o do café que· ga!rante o empre:s:.. 
tlmo de f. 9,. 000 .•000 cujoe serviços de juro· e· a.D1ortizaçã.o são pagos ;pelas \>:en-
das paTci!\es 'do· referido stock" . El!riste, :Pois,. "um oonsideravel numero :(i~ 

·saccas de cruf'é·" crue·· "o Governo retirour·do: merca'do" e· se destina a pagar 
o emprestlmo :. 

Mais adeante, !porém, a exposição -ênum'é'ta que- o etnprestimo ·eatá' pago·: 
:Eis as suas :palavras: ,. . ' 

"O Govern'o .actual tev.e nEícessidade imperiosa e ·'Inilludivei de·· .pagar: no 
·correr dÓ MJ.no que passa,'f-.13.000.'000- o emprestimô ~f. 9.000.000 e mais 
.a letra de f. 4.; 'o:oo. ooo. " ·. 

' ·Mas; si D empreetimo ·está pago, não 'é exactq que eidste ·o st'ock 'de 'qne 
~ falla a.nteriorm>ente. \ · - · 

Não é tudo ainda. Linhas abaixo ·a· éx'i;iohlçã.O mais uma vez se desdiz: 
·O emprestimo não está ·pago, mas sel-o-lia 'até .o fim dó. anno. ·Eis: 6 téXt«> 
litteral: "Hoje c- . Brasil está .... habilitado à li~Uidar, s'em a demor'a dos lo 
annos, o emp.resti.ril.o <le nove rnÚhões; que a.té o ·fim deste anno pode-

-remos 1·esgatar•• . 

Não é, portanto, possível, em face da e:x~posição·, saber em que termos se . 
' acha 0 empretisme de r.· 9. 000; 000. Tenfia; ·porem, sido jã, resgatado ou deva 

'sel-e _até o 'fim do an.no, .o· que é certo é' que o Governd ·considera o pagam en-
io dos 13 milhÕes ou a perspectiva cleste pagamento ·como 'Ullla dns causas 
da depressão cainiJ)ia:l, e neste .cia.ract~r o· ad-diciona ao d.efi&it cambial de 
i 50.000.000 que ant erionpente apurou. 

O r~, tal p~men to ' não cônstltue àefioit cambial :pois · é com o producto 
-~as vendas do stock do café, reptesentado !wr 4:535.000 saccas, que se oyã.o 
totalment<> -resgatar aquelles 13 :milhões de libras. 

Tão _pouco ésses ia milhões podém ter inj!uiclo na depressão do ca.mblÓ. 
As vendas •das 4. 535 .000 saccas pro.duzem l~tra:S de cambio Sem que já se 
tem resgatado, posso amrmru-o na. sua quasi totalidade,. o debito de libra.!! 
~.000. 000, e com qu~ se resgatará. o -que' ainda não foi .pa.go. 

Qua;nto ~ letra de f. 4·. ooo :ooo; repi'esenta ella o debito do Go'\·'ei'no 'pa'r'a. 
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coni ~ .&1-nco do. B~~asP _peJo :iedescont;o feito por este de i~ll'·as ·que o mes-
mo Governo autorizara a Companhia Mecaniça e _Importadora. de São Paulo-
~arn as co~ras de -café, 

Sei que en1c minha ausencia S<' levou á imprensa a noticia de que eu d~-~
conta.ra . essa letra na Casa Rotbschil{l e t-xpuzera· o · Brasil á humilhaç·ão do-
etltlosso d.e dous bancos. A'ccrescen'ta:va-se _que o illustre Sr. Ministro da 
Fazenda só tivera conhecimento deese titulo nas proximidades do vencimento . 

Tudo isto -~ fal~o. · c ' 
O ]3aneq do Brasil, emquanto fui director, conservou em sua carteirR 

a letra emittida pelo Governo, s da existencia. deS'ta, em cal;'ta de 16 de no-
yembro, isto é, do i!.ia imm:ediato á p.osse rirf novo· Governo, o ex-presidente-
Q.o Banco, o must-re . Dr . .Jsé Maria Whitake17, deu conhecimento ao Sr .. Mi-
nistro da Fazenda, com .cspccLfica.ção ào valQr da taxa c1111n.biO.l, imupo.rl!ancía· 
da ccmi•G'rsãa e data do vencl,mento. 

Nem teria o .Governo transact0 nece_ssi<}ad~e de !f;~.zer 'quaes.quer opera--
ções pa·ra. o pagamento de seu debito ao··Banco do Brasil~ Visto que os lu-
cros decorrentes da valorização eram. .mais que su:f-ficientes iPara o pagamento. 
e si fossem integralmente apurados dent~·o do vrazo do titulo, nada ·mais· 
afc!l do que obtçr uma prm:ogaçã.o. 

Si a1guem antecipou, ·por qualquer op1~ação, ~'iquidá.çã.o dessas libras 
4 . 000.000. possa assem,rar que não foi o Governo passado. 

O Banoo do Bras:!, quando deixei a Carteira ~é Oa.Inbio, não precisava 
de ser pa:go. O meu balanço, feito em 12 de .novemb-ro de 1922, vespera àe 
minha exoneração, resgistra,do

1
e 'f;ranscripto no l~vro de actas da. directoria llO> 

Banco, accusava saldos de ·,cerca cre! 3.000.00().em todoE; .os ba.nqueiros, ind~

pendentemente da letra -de! 4.000.000.. Na :tssemblêa geraJ de acc~onistas , e!-
fectuada 'em 26 de março deste anno, declarei o seguinte·: 

"Fecbei o meu balanço com tOdos os banql:Jei-I'o·s, em numero -de ·19, accu-
sando saldos em favor do ;Banco de ! 2: 8Q9 .161 além ue fic:a.r intacto o cre-
dito que .possue ó Banco de f 508 . 000, ,cpin a: _nossa l>os!Ção ó omprada 
a maior de libras 6.4!65 .057". 

·' . Nessa:.s f, 6.465.057 estão i:ncluid!ri.s as f. 4.00Ó.OOO do tÍ'<ebito do (1-&verno. 
O que eu sei, é que, para provocar uma alta de cambio .no inici{J do actual 

Governo, o novo Ministro e a CSJ;'teira de Cambio fizeram saqúes com a base-· 
da referida letra, A consequencia é que tiveram de ant~!par pagamento~ .. 
p rocurando recurso para . effectual-os. Si Ministro e ca:rteira de cambio, 
scem preoccupação ~ altas a rti'ficiaes, esperass~m.··.a· !iq1,1idação normjj.J dos· 
stocks de c~fé, ~s i 4 , 000 : 000 M'rlam ·pagas' opportuname>nte ~om os propri_os· 
lucros da valor:zaçii-o, que a exposição a~ba de reconhecer sufficientes para 
o ·r esgate dos 13 milhões. 

Não traduz ainda a realidade dl)s factos a. affirmativa de que ê oner{lsis· 
s,lJ;llO para o Governo o emprestimo de Iibr:J.s <q. o o o·. 0'0(). 

E' inexaeto que o Governo esteja obr~gado a conservar em mão dos ba.n· 
queiros, mediante o juro an~u~l de 3 •J o,' os saldos que apurar com as vendaS" 
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-~:Mectuadas. Pelo contrario, é-~he· facultado; p·or olaWJuZa exp2·es"Sa, do
1

-'caidra-
cto, comprar, com os refer:dos saldos, os· pr·opr!os titulO.S du empl'estimo, qi.re 
rendein' 7 ·112 •1•.~ Adqtiirind:o-os m~smo peicf pt'~ço actuaf de libras 109' ~ lF 
bras HO cada um ainda; assim: o ·Governo luci:'ar:a ·deSde lo·go ~om o resgate 
"'!ntecipado . 

.A.inna pelo t:ontracto está o 'G~verno' autorizado a tetirar dos 'ba,j;_quei-
ros as sommas · p~«Yven:teri.tes das. vendas ·do cMé e ap.plícàl-ás, ou na compra 

• . . '. ' j· '.. . . . . '· . . . . . .. '. . . . 
.de novas' quantidades de productó, ou na compra de titulos britan,ni~os~ que, 
todos sab'!lm; réndém mai.S de 3 ~~· iio anno. · · · 

Não é· exacto ta'mbem que o 'Governo ' pas'sadti se tenha obrigado a não 
ía:Ze-r· outra valorização. O quê. ·o contráctq diz, ·nà clausul~ 12•, é que · ".o 
~&rno BrasiJ·eir'o· empTegará os seus meiÍwr~s esforços' no sentido' de eVitai:' Ó.Ue 
seja· .creado um novo· plano de valorização '·do café" . Não era uli1.a óõrigaç(io 

·fazer out)C3. valorização: O q:ue o ' cont1:a~to ciz~ .nà. clausiila 12~, é qÚ~ ''o dó-. . 
verno Federal, quand,o se trat!,L de a-ctos de alçada dos (Estados ou niunici-
ios, e o fim' era não· expô r .a valorização promovi da pelo Governo . a um de-
sastre fatal, ·como acontecE-ria, si outro grande ·•tock 'se fprmasse ao lado 
-daquelle· quEi' tinha sido· adqui~idd ·e garantía o: em:presti-mo'·levantado. 

Fimi.lmenté, s~ o juro do empre,stimo foi de 7 1J2 "·I". sem a faculdade 
.cio resga.te ao par .sinão. decorridos 10 annos, isto copstituia regra com~um 
·dos empreatimos contrahidos em Londres dlesd'e o fim da guerra, por cir-
eumstánciaE!, aliás bem .-conhecidas e' oriundas \le exigen'Cias do prop.rio 'I1he-
~ouro britair~i:co, o qual reserva a vantag~m da >emis,'3ão de 7JOmt.S a curto 
.prazo para as ne.c'ess~ilades do governo inglez. 

O q.overno Brasileiro, ·p~ém, não tj.cou inhibido· de ad:quir1r no mercado, 
.antes de .decórr:ido aqU'(1'lle ;prazo; os titülos que quizesse, e, em tO<'fo o caso 
findo ,o decennio, os poderia resgatar ao par. I'eores foram as· condições ac-
ceitas pelo E'~ado 4e S. Pau,Io, que no emvrestimo que contralhiu em 1921, 
na. praça de. Londres, mediante a garantia d~ , sobre-taxa ouro do caf~. re-
colh·id1a sema-nalmente ·em •. 'bancos . est1·angeir.os, com os mesmos ibanqueiros 
com que o "GO'Ve):'no ·iia. Un,ião realizou o emprestimo de .:E 9. 000 .. 000, Qbrigou-
se ao paga,mento do.- ju:r,-o annual de' 8 ?J.•, v-ão podendo jazer o resgate ante-
·dpatZo e devendo resgatar ·o emi>restil~~. ct'i~do ' o seu p,razo, 2Jo2· p1'eço IN~pe
rior no do vaio,. nommat aos tituZos (:E .105j. 

A' eritiça feita de. hav.er o- Governo entregue os destinos do mercado de 
cnfé, dur:ante 1() a'nn'os, a um comité · e a uma casa ·commissaria, a resposta. 
está nos contractos amteriores• e nos ensinamentos dos governos paulistas. 
Assim ·é que, em 1908; no contra•cto basico da grancle vworlzação, foram 
·f,tipulap!!-13 clausulas identicas: creação de um comité, e confiado, pelo opra-
_zo ilo ·contraoto, a uma casa, commissaria ' o movimento do café.· 

E' precizo que se ac.centue de modo claro e positivo:: a politica fi-
r.;mceira. do Governo transacto, na valorização, . emprehendendo o· ~ernpres-

1lnJO ele f 9. 000.000, foi .a de cmistituir ::1: defesa ·do café com a. bas~ "ouro", 
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;~fim de se :neui;rá.llzar a. ,.es~as?€.z de ·Jett-a.s 'de ~xportaçã:o - pe}a retenção :l!C>-
cat'ê com os saques en!.ittldos· qoni;ra o ·em'Prestimo. 

. A política fina~ceiNt. ·do·· aclu!!-1· Mil~!stro da Fazenda,· ;-na ·.valoriza~ão,. 
assenta "nas ...emi!ilsões· de ·pape!'-'-m.oeda, no aviltamento. do · :valor do noss~· 

mll réis -e na. creação dos preços artificia.es do' cáf.ê'~. 

A v-a.lori~ção ~:lo _café 'como a e_mprehendeu . e. c~ntratou . o Gqverno do-
Sr, ·Epitacio ~-e~~Oa, além' de ~~ .de lucros· .. ao. paiz. ,;cerca ·de ·dOUfl milhões-
ii.e cont~s P,e i-éis" não 'acarreta~ ao·; Thes.ouro Nacio~al lkfídt Q],g·wrn,. O· 
r·roprio Gover1;o actual ago~· D,"einn~ ·~ recon)lece ·"i pr~clam!l' : 

Os .preços do caf~ nestes. ~~e~. ·ultimes. ap.nos,. compru;ados . com os ::m-
teli9r!ls á valorização, o;Ião, COp;l. effeito, fi. economi<~- n:acjonal naquella as-
><omb~o.sa ·..,.a.ntagem, .. cons>Jg11i~~· e,-vo_h:s;L~e pe/,a inúirvdnção· eLo Go-
9'erno . passadJo •. m: c~m essa inte~·~<3nÇão o r:rhesOl,Ll'o Naçion~l , ;~e_rá .. ,integral-
mente ,p.ago com o proprio résult.ado. das >rendas .do. cafê .. : 

Aos factores. da. · depre~são cambial jã por- ~im ;tnais·: de uma· vez re-
feriP,os, , depois que deixei . ~ ca-rgo de: :D'irect.o~: ~o ·Banco do ,B~asil, devo-
aecresceu'tar, sein receio de séria coutra~ita, :e cÓm:.o oausa-s actuaes as w-
cesstvas rest'l'iC<')Ões ào n.asso p1'iot-di1Jal prod:ucto e a emissá!ô lt1'amlrbot~amll(e 

ae· pa.pel-moeda, ·De outro lad.?• . . -a~: illimitadas import3;ções d0. -superfluo· 
constituem Í.1m gravam~ de vu~to, aliâs- facilmente remo'viv.el. qu.1•trxiio 
José Co'eUto dls .tlz.rn .. eiãa. 

21c10-23 . 

SES:SÃD DE 25 DE OU~BRO 

O Sr. Paulo de Fronttn,: - Sr. P -resid<mte, .devido . á. gentilezu. d&. 
meu illustre compiJ.nhe!ro à e· bancada, Sr: Senador ll~i.neu M:'a:ch~do. You 
occupar por alguns mon~ntos a ·a tte~Ção . do · Sen~_do, . , ~lst~ .C. o mo s, :&lc 

vai tratar de assumpt'o import;:tnte .no expedient~ e ter-se ' ·rriscrLpto <lesd~ 
hontem com esse objê·ctlvo. , ·. ' '' · 

A , publicação, hoje, de u~a 1 '''varia"; cujo tarab~r off-icioso se não of· 
ficial obriga-me a subn'l~tter mais a.t~umas . pon'sÜ!eraÇões ·a:o . ~ena:do além 
daq_uellas\ que anteriormente , fiz, sobre a exposiÇão .<!e ·S. :E:,.·. o S\ . 'Presi-
dente da Republica. lida perante as ·commisSÕés de FÍhanças ··das duas· Casa~' 

' ' • • • , 1 ' I ' V ' I '' ' 
do Congrl3sso; no sabbado ulti-mo, no ];>alaclo do Cattete . 

.A "·varia" a que me ~ refiro dJz ,O seguinte: 

"Seria t'l-lvez melho~' que já estivesse. encerrado .or 'I;!Q.SO 105' 
quatro núlhões esterlinos·. Infellzm~nte, as circunistancias fol'Ça.tn· 
-a. collocal-o nos devidos· termos... Este 'caso deve· constituir umn. 
lição para que não se r.eproduzam .mais· situações 'án&'iist.iosli li para.; 
·o .credito publico, COI\"O· essa que; f elizmente, foi resolvWa .. 
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. Ao iniciar a sua administração, o .Governo actual verificou com 
·sorpreza.. que recebera a responsabilidade premente de pàgar uma 
letra-ouro de quatro milhões esterlinos (cerca de 160.000 •contos) a 
28 de Fevereiro de 1923, sem recursos preparados para isso. 

Essa' letra, aceita pelo Thesouro Nacional, não pOdia deixar de 
ser JPaga no vencimento por isso que contando o Banc.o do Brasil 
cmu os ·recursos eni curo de seu resgate, confiava em taes !fundos 
para. liquidação de ~}perações ' que havia. realifZiS.:do. ;I. 

E' evidente que, quando se émittlu essa letra não se tinha, 
de modo ':rie:rihum, o direito de ima~na.r que se pudesse contar co~ 
lucros do café para pagamento da mesma a se effect'!ar dentro 
de quatro me21e5, ~te é, a 2-8 de (Fevereiro, por não ser abso-
lutamente possivei ·a liquidação do ·"stock" dentro desse ·. prazo . 
Só depois de liquidados os nove milhões esterlinos do emprestimo 
é que se poderia verificar o saldo disponiveL Ora, vencendo-se a. 
letra de quatro milhões, em 2•8 ée Fevereiro de· 1923, .claro ê que, 
para seu pagamenta não \Se poderia contar c!om o sal.do d{l ca!é. 
De resto, se o "stock" está. sendo liquidado durante o corrente 
anno, isto se deve á iniciativa do actual G9verno que ';pela imtpe-
riosa necessidade de evitar os graves prejuizos do contrato pro" 
moveu e obteve a sua alteração, aliâs sem onus para o . Thesouro .. 
Mas não é s6. Os proprios banqueiros, consultados âquelle tempo 
sobre um adiantamento baseado r.a pfevisão de lucros do café, res-
moveu e obteve a sua alteração, aliãs sem onus para o Thesouro 
ponderam negativamente. Mesmo assim a letra foi - emittida. E 
apesar da .gra:·ddade da sitt1ação, ·que dabJ. resultou, e Governo 
actuai honrou os seus compromisso . e os .do Banco do Brasil. A 
letra foi ·paga no Yencimento. · E' de todo invecidico que o go-
verno actual ou a Carteira de CambiO do Banco do Brasil, depois 
de 1'5 de Novembro houvesse feito qualquer operação cambial com 
essa. letra . " 

Ao contrario do que <Uz a ".varia;', parece-me e.x:a.ctamente que. ê ne-
cessario esclarecer o caso, atlm de que o Congresso e a opinião publica, 
tenham todos os dados necessarios pa.ra um julgamento _perfeito da 
{iUestão . 

Longe disto, vejo que a tendencia. é contundir completamente o as-
sumpto, · recorrendo a asseverações contrarlict orias, deixando, porta.nto, a 
maior duvida sobre o que de ·f~cto se passou • . 

Se para isso eu preci~sse de apr esentar algum argumento decisivo, 
t:a.da mais teria a fazer do que lêr o eãitorial do "0 Paiz", JOrnal gover-
nista, quEl faz a seguí:iite a ffirmação, referindo-se á a.s.Seve!"lWão da carta. 
do ex-Director da Carteira Cambiai sobre a letra de :E. 4.000.000: 
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"Esta __ prin)etra affirmaçãJo é ·p.os!tivacmeri.te fal~:~a, basfa.nuo 
, ·; para isto, . considera1·. que não er"l. possível que o governo: ltquidasse 

-oividru; ·;çon1;r.a4i,oas ·em. pap&l, como era~ todas as tr8;IlsacÇões re-
aui.tantes, da. compra de· <:afé ·por · intern:.edio da Compan·h4., M:er-

• '·' •. cante entr;eg<J,.~do· ao B!l.J;lco um:t. letra de 4. 000.000 esterlinos". 
r. h 

Vê-se, pois, çomo são . confusas, como são imprecizas como são· contra-
dictorias as affirmações a respeito da -le•ra de :E ·4.000 .. 000 .. 

Igualmente, Qutro orgão importante da nossa imprensa e "J-m·nal do 
B~asi1 ~· -~ editorial de :hoje, ren~~ a a:ccusaçÍio ~e . que , eu ·'não queren-
do defender o passado, ·sou obrig<lJ.io a ·dizer b'em. deJle, .pelo desejo .de ferir 

<> presente;'. · 
.J·á declarei que quando quero. a9atar .9U deferid~r alg:tu~m. faço-o com 

.a . maxima franqueza ... 

b,. SR.. !RI~ElU MACHADO: - Apoiado. 

O · SR. PAULo DE FRoNTIN: --' .. . e· o Senado sabe como- tenho proce-
-dido·. Não procuro ata.car ·n~m defendel· '(:) governo passado, nem desejo 
átacar ou' \iefender o gove~no presente;. o- que quero é que se forneça ao 
Congresso · Naci.Orial, q;,-.e· te~ de resolver a situação financei'!'a premente em 
que nbs encontrámos, deixand51 para 'depois as criticas aos actos do governo 
passado, os tJlBmentos indispensavBis para a solução do 'Problema. 

O que tenho pedido ·se:rppre sã·o dadiJs, informações· '['Jositlva.5 do Minis-. . 
terio da Fazenda, da Contabilidade iPubHctl;, .p?!'a que se possam tomar as 
deliberàções que a grave situa-ção financeira do ~pai.Z exige que o Governo pro-
'lionha e o Congresso modifique o 'voto. 1 

0 SR. '!RINEU MACHADO: - 0 estrancavel é que O rÍJ.eu requerimento de 
ii.~forrnaÇõe.s a ' ·respeito Cla. ·letra· de 4 n:ilhões e do textó dos contrlltos da 
en:Íprestimo não tenha sido ai~da atten1ido pelo Governo; a,o l)Ssso que os. 
jornaes sabem até o data do vencimento da letra, ete. 

o SR. PAUJ..o DEl ·FRoNTI~: - Elles podiam sllib€r, porque eu . já tinha 
-declarado a data. 

Quando fallei, a respeito, eu declarei então que a letra era de 4 mi-
lhões esterlinos venci'?el em 2& de FevBre!;r.o ds corrente anno e tinha sido 
reformádo· em parte ãous milhões tpara 31 de· D€zembro de 192>3. 

O SR. I!UNEG MACHADo: - Mas, TJO!'que o Governo não deu essas in> 
formações? 

.. O SR, PAm,o DE FRONTIN: - Tendo conhecin:.ento da data, dei de:Úa in· 
formações ao Senado. 

O SR. lRINEU MACHADO: - A questão p;incipal é saber .qual a exteo• 
são das garantias. 

OJ SR. PAULo DE ·FRoNTIN: -~ Pel'f~Itamente; tudo isso sã•.) dados que 
foram · solicitados e . j·lt deveria:in. ter s!do forne:ai&os '· Igua·l~ente, ,'?omq 
V .. Ex. sabe, <foi apJH'Ovada. pelo Senado a solicitação do téxto ·do contratg 
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·do. ultin~o empresÜmo feito . pela Prefeitura ·Municipal e até lloje nii.o .tr.9 
consta que •tenha. sido il"e~ettida ao Senado • 

. São · elementos indispensaveis que nos devem ser fornecidos . e· que o 
Senado tem Q>. diretto .de- solicitar, mas··ainda, de exigk que lhe· se<jaan dados, 

Mas, con:.o d.i:?'!a, .o que resulta de- toda ~sta . confusão, deste -verda-
;Jeiro 'methodo· confuso. em finanças, é que a .opinião se transvia e para 
mosti-al•ó; bàsta lêr ·o· f1nal do editorial do. "Jornal do Brl!-Sil '! de· hoje, a · que 
jír: me referi. Este editorial termina: · · 

O -que ha, . ·de positivo, ~ a informação do illustre ex-Ministro da Fà-
:zenda, Dr. Homero 'Baptista; mandada .. ~ Corrur...issão de Finança s em 24 de 
Dezembro do anno passado .e que consta. dos "Annaes" do sénaélo por. 
proposta minha, .approva,da em pÍenarió. 

O SR. ALFREDo ELLIS: - E que foi levada ao. conhecimento de S. Ex , 
o Sr. Presidente da Republlca : pelo Sr. ,SenadOl" Laurq Müller. 

O SR. PAULO DE FR?NTIN: - Perfeitamente, nella se diz o seguü1te: 
·•como. porém, aE' verificasse insufflciente do emprestimo para o ·resgQ-
te de to~as as letras da Companhi~ Me-canlca e importadora de S. Paulo, . 
existente ·no Banco do Brasil e provenientes de compra de c.lafé, o. G1:>v,er~q 
.autorizou o Banco do Brasil a resgata!."· inteiramente todos esses compro-
missos correndo ·a. despeza á conta dos lucros _que se apurassem n:1. liquh 
dação fi.na! da operação, feita a . ve-nda de tado o ·"stock" 'de café. ;pa:::-a · 
este fim emittÍ-U O 'TheSOUII"Q e , entregou ao banco a letra. de ' 'qú.atro mi-
lhÕes est erlinos. " 

Esta.ndo portanto clara e officialmente d~clarado isso, como é que se 
·vem contestar que .a importancia em· lugar de ser empregada em operações 
de café, o foi em jogatipa de ca~bio ? 

E' precízo reiterar que a declaração sobre a letra foi feita. sob a . res-
JlOnsabilid.ade official do ex-Mini~ro da Fazen·da, enviando elle ao Senado 
·essas6 informações. Se havia qualquer duvida a res·peito, o momento de 
-rectifi<C:~r aquella declaraç;ão, sobre o objectlv_o da letra, · não~ era agora, 
ma:s lego aa:>6s a · sua. -publicação. 

Tendo o Thesouro emittído a letra e-· a entregue ao Banco do Brasil. 
·com a ele-ela-ração que devia ser paga r>elo resultado dos lucros 'da venda 
do café; o . ~anco· do Brasil não ·unha o c.ireito. de· servir-se desta letra para 
iim algum, e, ~im, conservai-a em carteira. O Pl'esidente ·do Banco de· con-
fiança do Sr.· Presidente da Republíca; devia .te'r recebido instl·ucções pre-
cizas a respeito. Ora, a declaração publicada pelo ex-Director ·da Car-
teira Cambial é de que a letra ficou em cart~ira, conforn::.e a exposição de 
13 de Novembro do anno 'Passado, a qual. consta da acta dn. reunião da 
<iirectorin do\ ~esmo banco : Não posso ter duvídas a este respeito, por-

. quanto nilo s6 o. p;oprio ·jornal que ataca o Sr .. Custodio Coelho, "O Paiz" , 
iliz que não pôde affirrnar com segurança ~e . de posse desta ietra· de qua-
tro milhões, de libras o Sr •. Custodio Coelho saccou sob·re .o título, em fu-
turas opera ções, -ou, o que ê reais prova..vel se obteve do Governo esse ti-
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tulo ouro. para· cobri'r-se de um descoberto de · mais ou menos essa im'-
portancia. 

· A duvida levantada sobr-e este ponto é facil de se verificar, pois basta 
para isso, consultar a escriptru:açã,o . db Banco do Brasil; como igu~lment:e 

a "varia" d'o .''Jornal do Comtnerci.o" afflrma ser de todo inveridl>Co ,qile o· 
Governo actual, ou à Cartei-ra do Banco do Brasil · houvesse feito qual" 
quer operação .éambial . d.om essa le'tra, de ~nde se ~õdé tira~r a conclusão' 
de que não houve 'u~o da referid~· letra. Assim, o ·que havia a fazer era 
simples. A 2!! de Feveréi·ro vencia-se a letra e· o Theso.uro. não estando 
habÜitll!d~ a pagai-a; porque, ainda não ~stava vendido' tod.o o "-stock" de 
café, não havia recursos para o pagamento, devia reformar a letra e dis-
pensavel era ·recorrer á >Compra de cambiaes e mandar· um representante !ii 
EuFo.pa ,para conseguir.· um emprestimo de· dous milhões de libras, ven-
civel em 31 de Dezembro 'prmç:imo. Portanto, ainda aqui as informações 
são contradictorias. O que 11arece ·é ciue -houve ,operação de •desconto e 
que o Banco do Brasil serviu-se desta letra e teve assim de obter do The-
souro o pagamento d-o compromisso que tinha assmr..ido emittindo ~ 
letra.~ , 

O caso da letra de quatrg milhões ' preciza ser esclarecido. Hoje, o 
problema sõ t.em o objectivo de saber como se poderâ. effectuar o paga,-
mento da l~tra 'de dous milhões, em 31 de Dezembro, e examin:Í.r como os-
deus milhões de c~biaeg tomadas em ]j,evereiro .e Março àffectara ~ nossa. 
taxa. cambial. São os dous Pontos importantes a resolver. 

O SR. Lurz ADoLPHo: E' precizo tambem saber se ha deposito de• 
cafê que· garanta a letra. 

O SR._ PAU:Lo DE FRoNTIN: - Deposito· de >Café àcredito que haja. 

Tive <occasião de informar ao Senado que estava orçado em 30 de Ju-
nho, O· "stock'~ do Gov-erno, em 1.750.000 sacas, que .deviam dar cerca de 
cinco milhões de libras esterlinas. De modo que parece-me estará, senãQ 
integralmente, pelo n:enos em grande parte resolvido pelos lucr.os da va~ 

lorização do café o pagamento. da· letra de 2.000.000; tanto mais quant~ 
com as providencias, que sõ merecem elogios, tomadas pelo G-overno & 

seu · d:gno representante, que_ foi · á Lonolres facilitar a iiquidação das ope• 
rações de café, e não esperar o prazo estabelecido no primitivo contrato, 
conseguiu-se, pelas infonnà.ções que tenho, pagar até agora n:ais de set& 
dos nove milhões do emprestimo; 

A situação não é n:iá. Não é sob esse ponto de vista que trato do as• 
suljlpto. Apenas estou mostrando que é necessario como e\emento prin:.or-
dial para rE~soíver as difficúldades prement~s ·da situação financeh-a, qu& 
tenhamos resolução fit:mé de agir, e, 'ao mesmo 'ten:po conhecimento per• 
\CitO .e completo de toda ,a situação e de tudo o que tem ~eitd o Governo 
actual, po'j:qu~ 'por exemplo, o i'Jornal do Brasil" no seu artigo adltoriat, . ' ' . 
lnsere um•trecho em que s·~ refed:r:rdo a ter eu pediuo a fnserção nus An·mtes 
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lio Sen"ado da.resposta. do ex"DirectQr da. Carte;ra Cambiai termina .ao. mot1o · 
;iegulute: • 

e para se ajuizar da sua defesa dos intereses ·publicos, · basta.. 
lembrar' 0 deJ>assombro ·de · suas assevera.ç!Ses sobi'e os lucros attrl-
buid:os á gestão cambial do Banco do Brasil, cujos cUrectores tee~a. 
vencimento;> regios e percent,agens, que se graduam por esses .. 
mesn~os appetecidos e procurados Iucros. ;, 

LeYantei ou não esta questão no Senado ? Ha qualquer, providencia. 
tomada até hoje; uma simples conv?cação de assembléa geral pelo Gi>---
verno, que representa 259 mil a.cções em um total de 500 mil. Creio, por-
tanto, . que com a maioria que . possue poderia. resolver o assumpto . em 
poucos dias, como resolveu a modificação da assignatura das notas 'ban-
carias por meio de , chancella para fa(!Hitar a emissão, que tinha muit~

·menos im.portancia .do que ê1::tar fazendo a convocação de uma asse~bléa 
· geral extraord.h1a;ria . . 

0 SR. NILO PEÇANHA: Os juizes dessa festa · nunca r,oden-.. fica 
mal .. . 

O SR. PAULO DE FRO:NTIN: - As poc.derações por· mim feitas, não teem. 
por objectivo criticar nem censurar s . Ex., 'o Sr. Presidente da Repu-
blica, mas chama·r a sua attenqão, ta.nto assim" que usei da formula -
··c~veat consul" - eontra as inforn~ações infidedignas, que lh€l são off!-· 
cialmente fornecidas. 

Era o que tinha a dizer: (M1tito bCÍn} ?n1tito ~n..) 

SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO 

O Sr, Alfredo Ellis: ~ Sr. Presidente, venha ~xplicar um ava.rte que 
tive '()Ccru;;ião de dar, hontell)., aG meu illustre amigo, -sr. s-enador Paulo de .. 
Frontln, e. que não foi fiélmente . t•eproduzido no Diario ão aongresso, de hoje. 

Quando S. Ex. se xeferia. ã letra de. quatro milhões esteríinos, o que eu-
disse foi qqe, na Commissão de Finanças, nos ultimos d:as de de:oomlbro, 
quando estavamos. sob o ·i>anico de um dej'icit colo.Ssa, <!Orno Presidente, en-
t5o, daquella. Conunissão, tive a Õpportunidade de lembrar que devi.àmos pos-
.suir no nosso a;ctirvo 'u~a·. parcc;!lu. capaz cie concorre1· •para diminufr o de-
ficít que se ann~clarva. e que diz~am superior a 400 mil contos. 

Nessa ·ocrcasião lembre; que t'endo a segunda, operação de defesa do ~é,. 
feita com o produoto da emissão, solic:tada .por ·mim, .pal'{L ser app.Jicada. na. .. 
compra do café, dado um resultado magnífico, comquant0 não fosse ' empre--
gad:!. toda a. quantia · de 150 mil êoiüos. : . ' 

0 SR. PAULo DEl FnaNTIN!: - 'Só foram empregados 110 mil .'COntos. 
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" ··O SR .. ALFREIDo ELLis:· -· ,;; . . tendo sido d!estinados a est-e· fi~ apE!nas 110 
::: mil cont~ e tendo dado eisa op~ração .um ltioco de 130 mil contos; ... 

0 SR. PAULo DFJ FRoNTIN: - Dos quaes &5 mil ,contos para o O:overno
1 

,\:Fedéral. 
_ O !SR •. .Au'REIDo· :IDLLis :· f'-_ .: ", Iem~rei. aos me:us· coll~a~ .~ Coin~ssão cre 

"·Fi.nan:ças qú:e,. _dada éssa: situação, deveriantos -contar· :Com um aativo resul-
tante · dessa operação, feita eni muito maior' :êsçal{L deven9-o dell.a r,esilltar lu-
cro, se11ão correspondente, pelo· m •enos,_ cap~z de diminufr;_e. ·'il.ttênuar 'Ç> grande 

.. àej'icit que se annu.nciava.. . .., . . : . · 
; .Na ma;is completa . ignoráncii:J; .d'é,. --êumo ·havia· sido reallza.d'a ii' operação 

· 1-E;mbramo-nos· da ci:Jnvenie.ncia ele·. ·se1~ ouvido· o' ex-~inistro·' d;;_. ':Fazenda para 
obter -. detalhes sobil"El a referida - operação, incumbindo-se· desS"a. missão o •meu 

. nob1"e .amigo, sénador por Santa. Catharir:\a -/Si-. ·Lauro· Müller, que .se• desem-
. . ' ' . · ) . I _ ,. ' • ' 

-·pon:hou immediata·mente <1.'1. incmil-b'encia,. traZilndo~nos 4'8' horas depois o 
:resultado· desSa. coruferencia .. "Só, ·então··· foi que soubemos que à Nação ~ão 

• _, • S. l. 

· podia contar co·m os lucros da operaÇão;_. IPOI'(]_Ue ~!lés já hà:viam sido app!i. 
ca.dos em outras despezas, isto é, que 'o Governo J><J.SS~do · j '~ _ha;yia awlicado 
.em. outras de-spezas os lUcr-os do . café. 

Foi por -isso que, apa,rteando ao 'nobre Senad-or. 1:i·e1o Dis.tric~o Federal, 
lembrei a S. Ecx:. ·que o _l;lena.dor La;uro Mullei·,. Ünb,a:. ral!'ão:. ao". ~onb.~cim~mto 
da Commis-são ue F \nanças, e .não do ·Presidente da Re}).Ub~ica, es-sas )nforana-, 
ções. O m!ecu .pensamento• não ·foi. bem. a;pan'hado, pelo. que 'faço" esta rectiifica-

"'ção . O .Sr .. · Senador Lauro· 1\l[üller,. •dando' conta da. ta·re:fit .q:u--e· 'lhe., fôr-a - com-
me.ttida, vrestou lruformações á Gommissão d'e· Finanças e ' não .. a~·. i'residen-
te da Repu·blica, que m~lhor do que ~6s, d~via conheper a . tr-lf>te . Situaç?.o 

' ' - . . '. . . . 
-1ié não contarmos com. o t-e·curso ' dos quatro ·a ·-cii;J.co mil'hões <de esterlinos que 
•devia dar o calfé vendido, ·<J..epois de pago o er(l.p·restim'o de 'n_ç>Vé milhões para 
. ;r.ttenuar ou diminuir o def~cit. 

Fica., podanto, rectificado o meu a'Par'te. 
Corre-me tambem· o deVE?Jl' de dizer ·'qu~ não hourvé tambe-Íli aJbsolÚ'tamente 

··.de nossa parte intensão de esm~rilhar o asslim:pto, mas· si~p~~~menf_e o dese-
_,jQ cte saber ·se :havia ou não lucrO. pm,que, ·como já iLl.$se, naquella oc;Çasião, 
. Ígnoravamos · tudo que se haNia f~ito para. Çlefésa: d;:· .café. E~ me~~ nãn· 
~~):>ia •qual .. o :processo empregado para. e~~a ;defe'sa, cpor q-uanto a ó;eração 
realizada pela .segunda vez; foi,- toda "el~a; so:bre a base-: páp~i: ao cp~sso que . 

. a. ultima foi mixta, isto. é, 1parte em papei e parte em ouro.. "' 
Não é, . porém, occasião o-ppm:tuna pa:ra {'liscut ir o triste caso .. ·' À.penás 

direi deede já que estranhei <tue S. Ex. ·-·o. ex-!Presid!mto.;da .Rep~blica, não, 
tivesse seguido o mesll'jo -processo qu i:ão bons. resultadoS produzi~a- na se· 

·g.unda uefesa, porque se o .tives&e seguido, talvez ·não' éstivessemos soMrendo 
".'hoje as consequencias terríveis da baixa do cambio. ' 

Se a: aoquisição do café fosse satisfeita: ' _em pa,pel m~eda:. istq .é, com a. 
-~missã.o feita ex61usivámente p-ara esse flm ~omo succedeu ' da . segunda yez 
-desde que fosse :vendida. o café, a emissão deveria ser recolhida., cousa que 
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11ão se fe!l 11a segunda d-ef~sa,. em que o Governo empregou· 1~ão só os lucros. -
com tambem os eento e dez mil contos em virtude de, uma simples autoriza~ • 
no orçamento ua- .Receita I}Úe passou cleSl}ercebida •e sem debate nas ducl>1 
casas do .Co-ngresso. 

O · meu intu,ito, quando solicitei' a emissão dos cento e cincoenta mil. con-
tos para a defesa do café, como declarei n.aquellà occasiãi>, foi, para.. que, 
realizad,a a -operação, vendido p producto, essa emissão deveria ser resgatada e· 
inc.ine~<tdar porque sua. existencia •estava presa e=lusivamente. â defesa de-· 
1)0ssa productção, ad'im de evitar que o ca.fé a <preço vil, com sacrificjo de · 
nossas finanÇas, cahisse · âs mãos d-os torra(l.ores americanos. 

A verdad·e é que e! segunda defesa do café produzlu para o Governo • 
fecleral um luci-o -liquido- de 64 .mil e tantos contos os quaes, ad.dicionados aos · 
cento e· dez mil,,.produzi:ram um total de cento e setenta e qÜatro a cento e -
setenta e cfnco mil contos, que e11trar!).m para 'o patlimonio da _Nação, sen,do • 
que dessa emülsãe de êeátó e ci-ncoenta mil contos i:len~uma nota foi re-
tirada nenhuma: foi incinerada. 

Eu sup.punha, em -1920, quando pedia e instava que se procedesse á' no-
va e ide11tica opentção -para evitar 9-ue os torradores americanos se apode-
rassem do nosso café, d_a nossa safra, auferindÓ dahi lucros extraordinarios, 
que o Governo tomar!a a· anterior como modelo. Uma emissão de papel-moeda 
para esse fim, para se·r applicada mantend~ o preço minimo. Feita · a emis-
são, que ser;Ja applicada a esse· fim, mantid·o o IPreç.o minimo; vendido o cad'é, 
seria retirada a emissão correspondente, não havendo n'eocessidade, portanto -
de entregarn1:os a nossa producção de 'ql!atro e meio ·milhõ-es -de sa:ccas dP 
café a: uma· casa commissaria estrangeira.' 

0 iSR. PAULO DE FRoNTJ;N: - Alpoiado. 
O 'SR. ;\..LFREDo ELLis: - Sr. Presidente, eu não pretendia vir á tribuna 

discurtir esta ··questão, · possível entretanto que eu tenha de voltar â ella 
porqu·e não posso comprehender. -como e pm•que se entregou a • produ.cçij.o do 
E;tado 'de S. Paulo a um commissario? . 

. . ' 
Na Begunda -defesa do café, ci Sr. Dr. Altino Arantes, Presidente do-

Estado :Para evitar, j~stame.nte, a malediêencia. publica e resaJvar a .hó~o~ . , . \ 
rabilidade do seu g 0ve•rno entregou o stock de 3. 200.000 a 3. 300,000 sacicas 
f!. re!liJonsaoilidad~, ã: honórabilida-de do Banco CommerC:o e Industrl_a, ~~e 
ê um grande instituto de credito. 

Sóu dÓs que entendem que teria sià:o mellhqr se ó Governo do Estado. 
naqualla época, mandasse vender esse stock em hasta publica, :parcíalmente 
e:ll).edian:te ooncun·encia publica. Presidente do Estado de S : Paulo, era ·o 
que eu faria, seria o processo que eu 'émpregaria, mandando · vender 200, 300 
ou 400 mil sacicas mensalmente como se fazia antigamente nos leilões de 

. Rotteràam . recolh~ndo as importancias ao Banco Comme~cio e Industrià 
ou a out:r~· i~stituto de credito, para restitu:r ao Governo Feã·e·ral os. cento1 

c dez mil contos aJdeantados e a parte ·correspondente aos lucros da operação, 
O :Sr. :Dr. Altino Arantes, porém, ~ntregou ao B:Lnco"·comm~rcio e Iridus~ 
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·t:t·ia o . stOck de c!ilfê existente· . . Maà entre· ·o. que então se :fez e .o que occot-
·.reu em relação' a ·essa ultima defesa· _do. ea-fé vae. ·uma: grande d!:t'lferençu . 
Então não se ;fez o .que. agora. foi .feito, isto é, não se entl.'egou o c:-ebanho ao. 

"lobo depois de o recolher ao curral e feohar a porta, como j~. 'tive. occasião 
--de· dizer nesta tribuna·. • 

. E a -razã~ é simples, s~. Presidente .. 
Quem tem mais mteresse em defender o- cá!fé? '(Pci.u.Sa.) 
·O Estado que o produz: ou 6 corpmissario .qlÍEi vem esta~elecer a sua 

-tenc1a ;pa;ra usu:l'ruir ·~s .beneffciÔs re5uúarites dos dinhe-iros : aa.eantaclos, <fu.s 
' commi·ssões e das importancias qUe pe:pcebe no proces:s·o' comrnercial 'ém~ 

pregad()? (Pausa.) ' · 
N'aturalmen"te o Estado productor .· -Sf assim é·; pOr qu~ ràz'ã.o·, Sr. Pre: 

sid·ente, se ·entregou o s<tock de quatro - milhões e :meio de .· sâ~-cãs ' do;, café e. 
uma .ca.sa _commi'ssaria como a Brazilian Wàrra:fits? 

o SR. A:; AZF.REDO: ApoiaJo. _ 

O ·SR. ALFREIDo _ELLis: ~ Pergunto:, Niio Pi).ira na co!Ísci~ncia .dos :Srs. 
·-senadores a ,idéa do perig·o· de semelhanté -pi"OCf.lSSo? (PfVI,I.S,f!-.,·) 

Não •Pôde essa em•preza jogar pela Certa 'COih- o nosso. café? 
. . I • ·. · . 1. 

Exemplifiquemos: A Brazilian Warro,nts; de-ante de- uma ..ill-ta do nosso 
-~roductp nos Estados lJn~dos, ~em autorização nossa,. s'etti nos con~ultar, 
n~anda vender, digam0S, um "m'il•h;'io. de saccas. .de café ' 

Feito isto, manda, operar a baixa do café .em Santos e .cpmpr~ a. quanti, 
dade necessarin. a .sub~tituir essas que fO')."am ;vendi,das. A. •. dlff.erenç-a ,entra 

_p-J.ra .o 'bolso da empreza, ou da casa oeom:rriissária tanto mais quanto pelo 
. . ': . '· 

-contracto, ella tinha dez annos para fazer •-dessas ope1·açõ~. Senhoca do ·!Jàralllo 
- ella jogava e :íoga com ocartas marcadas. 

- Que ·esp~rança, pois, temos nós de obte1~ um resultado : ool,.r_espo-i:tden te a. .. ' ) ; 

. segun-da de-fe.9ft do ca.fé? 
Sr _ P1:esidente, farei mais tarde . a analyse {ÚtJs clausuÜLs desse çqntraetn 

agora/ quero apenas que fique cons.ignado nos Ánnaes· do Seriado que .nuncu 
me _ senti tão l)umilhado, tão vexado, cõrrl:o deante das. cla~suias' em. que se 

'• dispõe da nossA. •producção . como se •estivess~~os abaixo de qualque~ ~·ohmla 
in,gleza ou do 1proürio E-gypto. 'A c)ausula XII foi copiada 1J1'01:!01Vélmentc dú 

'· tratado de BREJST-LmoKY arrancado -ao cleliqÚio da pobre Rusm~. sob o gtwn-
te. vioto?'ioso rw. Allernan-ha,!!! 

Não -é portan.to, de estranhar, Sr. Presidente que- o povo do meu:·;Estad~ 
-e steja 3.larmado deante dessa missão. que vem r'odeada de ~r":stig:o; tendú 
--o apoio diplomaticp {la Grã-Bretanha junto a nós, ·par<~-, yir con11eguir uw• 
1nd~mnização de milhares .de contos e mais a prorogação , do contracto d:< 

.. .São. Pulo I:tailway por mais trinta annos! 
Sr. Presidente, adversario dessa novação - de contractà -desde 1897 a fé 

. . • J • . 

-;hpje, c<;mtinuarei como Horacio Cceles, nest<!- t6quna rpara im.p·eflir que s•! 
~:realize essa ope_raçãc. E CO!lfio1 como brasileiro, como 1,l)'!'ullsta . ·e. como s~ -
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,11adOJ:' da Republica na hpnor,a:bilidade de ·nosso. Gove1·no que saberá impedir 
a -ren~vação de semelhant~ ''Contracto. 

Quando, em 1897, o ST. oSpeers conseguiu do Gov:ernb de,_ Prudente. ·d€ 
:Moraes a novação Çlo contracto, med:ianté- ~a duplicação da linha, lanÇOu: mã;o, 
.como argumento principal; de um falso pretexto, ~ual o da incapacidade 
.da linha ~ara o· tt:a•fego daquella época. · ')?ara .firmar esse arugmento e jul-
gai-o, a em:pr89:a çreou- a cri&e de transporte; e 0 que se viu d'oi o prejuloo 
.collossal da lavoura e do comll)ercio, das industrias nacionaes i!o meu 
:Estado. ·. 

Naquella ép0ca, os prejuízos eram avaliados em mais, de 150 · mil ;contos. 
resultantes da crise creada, e~clusivarneJ;lte para que .a director-ia da e_m-

·preza impuzesse ao Presidente da Republica a novação de seu ,eontracto. 
Essa companhia estabeleceu uma baJ.burdia. tal, com ·.o:fim: de :conseguir 

~1ais 30 ann~ _para exploração des~ mina de ouro, tão e:xtEaordina.t:'ia foi 
P.ssa llal'burdia, que ·a comipanhia Mogyana chegou .a perder ·n.o ·acumulo de 
cargas uma locomotiva! Toda a importação era Ja:n~da ás praia,s .de .Santos 
-~em o menor C>uidaldo, ficando e:x;posta aos estm!Sos do ttmpo .e a<Js ~a-drqes. 

A . ei:portação, ·por outro lado, era sacrificada, J)Orque á .d!irectoria· d!lss,a 
:estrada affi,rmava a sua . incapacidade para -exp<J11Ar mais :de 20 mil -sac<:aa 
de café diarias. Obtendo novo contracto, dentro de duas ou .tres setnanas 
a mesma estrada, que não podia tJ;ansport&.í' as 20 mil . saccas, corneÇQu 
a. c1espachar 70· mil diariamente, demonb•ando a falsidade ·<lo seu argumento 
anteriormenté emprega,do. Natu:ralmente agora, o Sr. ~orct Bessborough 
tem o :pla~o traçado para eonseguh· uwa novação por mai-~:> 30. 

Esta que-stão, Sr. Presidente. nã.o é some:nte paulist&.: e uma questão 
nacional. Não ha Governo.- repito ~ que se anim.e a f~zer semelhante 
~oncessí\o á directoria da São Paulo Railway. Confio no Sr, .Presidente da 
Republica. A operação nã.o es t•ealizará no Governo de S.· Ex. -Mas venha 
-quem vier, ninguem &. fm•á. Af<f:rmo ao .Senado que j3:ma~s se ·fará porque.al:ê 

: as pedras ~e leva'lltariani das calçadas para .J?l'otestr . contra semelha=n~e 

: ;onct·ssão . · 

I A opinião 1)ublica' está alarmada com a chegada espavent<Jsa do ·senhor 
1 ·LQr;l &lssbórough: Si iS .· Ex. teve a ingenuidade de sup.por que com o 'bri-
l 'lho da sua embaixáda e com .f) ap~o do emba!x:ador da Grã-Bret!tnha po-
1 ·dfrria forçar a mão, melhor será que ~ncurte a sua v1agem de recreie. " vol-
l 'le ã sua terra para affinnar que ef?ta ·nação não €Stá completamente jncons-
oeiente ou morta e que, ainda que todos os embai~dores de todal! a!S ' naçõ~ 
do mundõ nos quizessem fazer pressão, o po.,·o brasileir? se ergueria, parfl. 
-~is consentir que >quallquer Gcverno lançasse a chancel!a da humilhação 
-e da 'Vergonha sob a affronta feita . por qualquer nação â nossa consciencl& 
.ao •r,osso brio e â nossa honra. 

Dous propositos dizem. que o Sr. Lord Bessborough trou."'ce ao Brasil. Um 
,-dcll-es é argumentar no sentido ·,de obter ·do Governo uma. indemnização, affir-
Jllando q!l'e as tarifas 1>.or causa da bai:<ra cambiai não deram Para que ,., 
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directnria distri•buisse os ·dividendos mínimos de 7 ~J·. Essa ··reclamaÇão j{L 

tinha sido !fei-ta no Governo i).Jassa e {) ex-titu1a:r da pasta da 'Viij:çfto, 0• 

Sr. P1res do Rio, já tinha contesta do e ·negado. :o · Gove.rno tlo ·nras1! não 
devia aoceder .. . 

Tra-go aqui uma nota que esclarece o ass·umpto . A .renell'<. total da ·s. 
Paulo Railway, no exet"Cicio de iil22, foi de :t ·.1.467. '669·. As iles.pezas ·de· 
funcci-onamento attingix:arn. a :t !12.0.141, deixando um Iuoro .. llqu:ido de lihl'as 
547 .·52·6; Esse lucro .toi em 1921 de t 30i ·. 049 .·A companh.la está· distr~buindo 
tim dividendo de 2 1J2 ?j•, mais rus acções ·p-r'i'vilegiada::; , o que· petj'a~ o total 

,de · 5 •j• mais para as · acÇõe,s o~di~arias elavando o divldmido a 7 112 .•J• an· 
nuaes. Passou pa:ra '? exercú::o s_eguinte o saldo de :t 42.2.!J4. 

Ora, si a companhia (lish·ibuiu 7 ~ 1)2 •J.P e ainda levou D!lra. ó fundo de· 
t•eserva f. 42 ;miÍ, segue-se que ella ' absoltitarne·nte não te!Íl clir~ii:o . a r ecla-
mar :pelo !apto de não ter. tirado os 7 •j.•, tanto ma.is • quanto. ~b.teVie accrescim0. 

de tarifas ·correspondente ··a 71 •J•·. · 
Accresce uma. eircumstancia multo importante, e é q,ue o capital aa 

Ingle=. vence juros, nibo muito altos o~ seus del.J.eiüuristas e accionista.• 
pr<'ferencia-es .e 'nã•o tp.refenrenciaes. .AJQ.ui no Brasil, estamos ha.bitu-;tuos a 
pagar juros de 8, ~ e lO ~~·. Os accionistas· da. Companhia Inglem .per cebem. 
juros menrose :p-OI'que, quando se fundou a em•preza ·na I111glateiira, 0 capital· 
não ~'4 tão e-xigente <fe juros altos. . · 

Pont.o i-111tp.ortantissimo rpal'a o qtia:l chamo a a.ttenção .do Govel'IJ.O, é q,u 
a S ., Panio Railway tém uma reserva ta}v~ excedente ao· capj{q,l empreg-ado 
em sua construcção. 

· Ora, uma · comvanhia que tem uma reserva con·espon.dente . ao seu ca 
pital não deve, não pôde, em uma quadra de mi.serias -corno a que a lraves· 
!:"amos, com o cil.mbiÕ á s.' 'l'i.r . reclam;;_r ~ 'um .. pov~ que ·trab:itihà com afinco 
para· formar sua riqueza, para constitui< seu ·patri~noiiio, qúe m)ri.~uma .es· 
triula. do mundo tem, mais mna contribuiçiii.o. 

Po:s não càusa revol~ q·ue uma . emp-r~za qil.e está nadand() em otu·o, 
t<Jm em seus cofres qua,ntia; su<perior . ao capital err..pregado, venha recla· 
ma)r · ainda do .póvo que à cobriu de rjquezi e ·lne encheu 0 s cof1'es ás ultimas 
moedas ~rrancadas aos lavradores submettiçlos ,a ·. todas a,s ip.1JP03'ições 

·vexames a que essa: em:preza ·os tem ·forç.,'l.do? · 

Pois não basta o' facto ' da ;passagem das porteii'as na capital do E>:tad 
para revoltar um })Ovo; inteiTo eonh:a .a com})a nhia que, prc.potentement 

'évit'a a comniunicaçKo ·de ooixros· impo~tU:ufissini.os sp:· p~r.a nãQ consumi 
alg;_ms co.ntos de .-réis na coust.ruc·Ção de uma pas~agem subterranea raeili 

'tand_o· o tránsito impSdindo assim (!.urante horas é ;horas 'sem n e·cessidadc 
o t r af<Jgo urbano ?; 

E é uma empreza desta ordem ·que se m reclamar uma. ind~unn-ização . so 

' o 1'nndamcnto de q u;3 não :conseguiu· 'os· ·7 •1.•' qil·ei Q: :··contracto ·pl~imitivo .Ih 
·ciavà., '.para · m·inimo ciLVi.dendo! 

:Ma;;, !l.ãó roi e~' rriesma en:i.p~ezâ: que, .em 1890, :abri;u mão ·aa cwusul 
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oeontra!•tual da garantia; de juros para repartir 1-uçros- e nãv soffret:· f;scall-
.zação lla sua insaciavel ganancla 'r 

Quando fundou-se a · companhia sua direct<>rla exigiu que, desde a data. 
-de sul!· c<>nstrucção, llle fosse consignada uma 'garant!a dupla de 15 "I" do Go-
-verno· Imperial e de 2 "I c · do Governo Provincial em um total d., 7 ~~o I!Ohrc 
.o capital orçado para a construcção de suas linhas. 

Mas havia ainda outra clausula importaqtissima; !'.. da divisão dos lu· 
, · . , . 

. cro sen: . qu_e ·se estaJbelecla que quando o exoed.ente do lucro . liql.Jido fosse de 
mais de 8 •j•, a direotorla os dividiria .com .o Governo Imperial e com ., 

·provincial , na mesma -proporção; de 5 °j• ·páru: o Imperial e de 2 ~ 1 • para o 
prov'nci~ .: . 

De fac~ o, Sr. Presidente, dtu'arite mJ;.itos annos, a companhia dividiu e 
restituiu ao Gerverno IJ?pel"ial ;; aQ Provinda] a import::meia total da ga-
-rantia de juros. Fez mais alinda: a .renda proveniente dt: , seu traf.ego era tão 
alta qll'e, depo~ de pagas as · quantias a d'antadas como gaTantla de juros, 
ainda· sobrava <>Om que constituir um pa.trimonio dos .thesouros imperial e 
l)'tUiista. 

o ·sa.. lPREI:!IDENTE: - .Lembro a V . E:xo. que estâ ·finda o hora do p· 
·pedient~·. 

o SR. ALFKEDo ELLis: - Neste caso, pédirei a: V. Ex., que consuli't: o 
.~enado sobre si permltte na prorogação da hora por m ais dez ou ·qulnr~ mi-
llutos, afim de concluir as minhas considerações. 

O Sr. Paulo de Frontin: - PeÇ(J a pa~avre. .pela ordetn. 
o ·sr. P r esidente: - T·~· a palavra pela ordem, o nobre .Senador. 
O Sr. Paulo de Frontin: (pe~a crràem), - Sr. Pl'esidente, requeiro a 

V. Ex. que -consulte o ISenado sobre "si co~oede a pr oroga ç;ão de ma is meia 
llora porquanto, além do Senador Alfred.Q Ellis b.a dous Senadores Insoci-
:Ptos.· qüe desejam fazer communl-cações ã Casa . 

O prt·. 'PRESIDENTE; - Sendo ma is Çtmplo o requ-erimento 
:Paulo. l'!e Frontin vou submettel-o lâ consideração do :Simado . . 

Os .serih~res ~ue o . approvam queira~ levantar~se (PllJUSa.) 

do Senador 

Foi EtJ)]lrO'VadO. 

Continua com a .palavra o Se. ·senador Alfredo El!is. 
O Sr. Alfredo Ellis: (c01).tin1UJ.ndO) - Devo uma sat',~fÇl-cção aQ,; meu" 

.nobre~ collegas !Senadores Paulo de FronUn e Irineu Ma chado. 
O SR. lPAULo DEl FRoNTIN' ,...:... Os dous Senadores a que me referi são oa 

:Srs. Antonio Massa e Benjamin Banoso. Não iru::lui o !S.enador Irineu 
Machado. 

0 SR. IRINEU MACHADO: - Eu jâ. me .i.ns-creV11)ara amanhã. 
O SR . .ALFREDo ELLIS: - ST. Presidente, não pretendia occupa r todo " 

i empo do ' ex,pediente e ainda toer necesa-idade de pedir pro11oga ção da hon... 
·O meu ·objectivo lfoi tranquilUzar o povo pÇtulista sobre o a:larme Que des-
llertou a viagem do -conde Bessborough. 
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O SR. CARLos CAVALCANTI: - A.poiado. V. Ex. está prestando ·um rele-
vante serviço ao paiz. 

O SR . .ALFREDo' ELLis: - Entendia qU!e, como representante de .S. P aulL, 
que tem tratado desta questão ha. dezenas e dezenas ·o.e annos, incumb~a-rne

a ·tarefa -d'e traruquill'izar o povo. pauütsa. . 
Mas Sr. Presidente ·como d'sse, a ·companhia, em 1890, pediu a;o Governo. 

Federal, e o general Glycerio, então o l\finistro da Viaçã·o, ' consEontiu na · 
desistencia -dessa garantia de juro. c:t{amo a atiencião do. Se:nado ·para esta. 
auestãr, :<IUe ê Important'ss!ma. A compamhia certa de ,que ·nunca mais teria 
necessidade dessa garamtia de 7 •j•, a~riu mão d•ella, deixa·ndo de repartir 
com o Governo o excedente da ·renda de 8 •i•. Quer dizer, portantó, que ella 
ficou com a liberdace de augmentáJr a. ssua:s ren'<las e os Governos Federal 
e Estadual privados da quota da distribuição de lucros. 

Pois, ,Sr. Presidente, .uma ccm.panhia que a.bre mão <ta ~arantia de jut·OS' 
<te 7 • j• para não repartir o exêed.ente . da renda. de 8 "1 .. com'o GoV'erno Fe-
deral, tem a petulancia, o topete, de vir reclamar do Gover.no ·que a habi:!-: 
te á completar esses 7 •j•? · 

Po:s si ella desistiu! . . . E, deVldo a essa desist.,ncia, c"rn.egu.ia ~m.tv 
lar a colossal 1·eserva em seus cofres, porque ficou livre ela t~caliz~uyão !' 

O :SR. PAULo DE FRoON,TIN.: -:- Houve um peri<ldo em que el!,., dl!ttribu:u; 
treze ,por cento. 

0 •SR. ALFREDO ELLIS: - l!J' Vel'dade di.z V. Ex. muito :bem. 
Parce i.nCTiv·el como essa ' directOót'ia ,tem o topete e a p~tulancia de vir 

1·eclamar indemniza'i)ão, ella que ·tem os seus · caf.res aboar~otados de ouro, 
'resetrva' correspondente ou excedente ao ca:p'.tal empregado na const r ucção· 
de suas linhas, e eomo se pedi.sse· ,pouoo, a}nda vem reclamar mais 3·0 annos. 
de prorogação. de prazo ·'para continuar a lavrar nelfta j.f',ziàa de ou1·o, cons-
titu'do pela la-v<lura de S. Paulo pelo trabalho intenso daquella clrcums-
cripção .territorial? I 

Não ha estrada nenhuma no mund'O nas condiçõe oa São Paulo Rajlway; 
e, expendend<l este argumento, o faço ·deante da compet encia p~ofi~sional 
do nosso eminente collega Sr: Dr. Paulo de Frontin. 

0 SPAULO DE FRONTIN: - Muioto obrigado a V. Ex. 
O !SR. ALFREm<> ELLI8,: - Ella ê o 'bico do funil, o !bico do alambique· 

onde se destilla 0 suor, do povo .paulista, podendo affirmar desta tribuna 
que não existe no mundo inteiro uma circumscri-pçã·o .onde se trabalhe-
tanto como no Estado de :S. Paulo. Não ha · nem nos Estados Un'dos, tra-
balho disciplinadc; como no Estado de. S. Paulo. 

Essa estrada, .Sr. Presidente, de um percurso ipsigntficante, de cento 
e S'3ssenta ·e .poucol!l kilometros recebe o ttrufego de todas as estra;das de 
ferri de S. [Paulo. E é essa estrada en'r'quecida .pelo trafego de .todas a.o; 

outras, •que vem reclamar .uma indemn:~ção por :m,iseria· de dividendo , 
Sr. <Presidente, este .p.roblema nacional deve ser resolvido em l':nhaS' 

geraes. por esta fórma : O Governo, •<m! 1927 deve encampar a linh1- pagandll' , 
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' fL director.ia. da. S. Paulo R.ailwaJ;. de aocord.o com o seu contracto em apoli-
ces a i:Inportancia necessaria para 'que a ren-da dessas a,polic<:lls ·seja igual ~ 
renda dada: p•e.la estraa~:~- no ultimo qu!nqtiennio. _ · 

Quer di~er, portanto, ·sr, Presd·dente, qUe nesta época de. cambio ba'xo 
e sen-do . o minimo de ? ~1" :sobre o cal)ital da, ln~leza '? GovenÍo do Brasil tpo• 
derá encarrnp~:_ a •est,r~tW- media~1te emissão ·d-e ·apoHcee que deem os jur,os. 
sorresJ;l<Ondenttls aos· 7 °\P do capital effectivail'lieJJ.te en'lpregado ·por ella. 

Portanto a estra-da ·poderá; p-eifeitamente mesmo com ' :reducção de tariifas 
.enfrentar o pagame.nto dos juros dessas aJpo{ices e àinda con~ocrer com u;na 
percen~em .para amOl'tização -do capital, 

Em minllit fraca opinião, a · sol.ução .'póde-se dar perfeitament-e, entre-
gando a exploração aa estnu1a ã Mogyana, ã Paursta é ã. iSorocabana as 
estradas de p~netraçã.o, combinando ellas a· exploração da mesma linha au-
gmentando e~se ·patrimonio com uma linha de. bitola estreita. para ·evitar 
as bal-deaÇões. Estarã' resol'Vidô o problema. As tres estradas paulistas, a 
Mogyana, a Paulista e a ·Sorocaba.na. -devem exl}lorar a linha, dlOrmandp um 
fundo de reserva JP~a amortizar o -capital que foi. empregado nas apo!ices. O 
Governo póde, perfeitamente, iiesde jã, estudar essa questão aliás impor~ 

tantissima ~, em ul·tima ana.Iyse, ~m IogBE de fazer a novação dJ contra-
cto :po-derá jlepois de encampar a linha, estabelecer- novas formulas cun-
tractua.es com a pr(Jj>ria -directoria. -da .São Paulo Ratlway, tpqrquanto não 
ha duvida alguma, ella é. com'petentissirna para eXJI)lora.r a linha.. O que 
rrão é possivel é prorogar ·O p.razo por mais trinta :;t;nnos nas -mesmas oon-
c.iç1Ye.e do penultirrio contract<;>. 

Sr. iPresidente; pretendia ler varios, trechos de ·discursos 'POr mim p.ro-
feridqs ·deiSta •tribu.n'a, '0 anno passad·o sobre estse ássumpoto. Nos dias 15 e 
16 de junho -do anno passàdo, ~ronunc:el -desta tribuna ·discursos sobre São 
Paulo Railway, qu.e me· parece são exhaustivos sobre a materia. Nessa oc-
cas:ão tive a opportun:dade de ler, no trabalP,o da .commissão nomeada pelo 
Governo para oexanúnar a escril}ta da Ingleza, notas .iio illustr.e engenheira 
Dr. ~ • Reis. O Senado 'bem se recor-da e por . isso deix<1 de o fazer. 
Vou retirar-me da tribuna mas antes,: Sr. Presidente, quero renovar o meu 
protesto comtra a pretenç,ão do J.ord Bes,4lorc>ugh, que ho.ie vem com a dupla 
individualidade antes firmada ·e a.cceita .pe1o ISr. Edua.t'lk Green, que OCa. en-
tão direét'?r da Brazilian Ra:ilwá.y, Lord Bessborough occupa hoje a .posição 
dupla de ,presidente da S. Pat.l~O Rai.lway e ·presidente da Brasilian }'V"aiTants, 
quer direr, oq:ue além de ter ein sua' mãps a imp<~r.tap.c'a de ser P·Desidente da 
principal estrada d·e ferro de .s. Paulo, tem tamibem a de .presidente da com-
panhia. que tem .em suâs mãos 'o stock do café, podendo fazer a alta ou a 
baixa. de aocordo· com os interesseis, 1"lão .nossos, estou certo .•. 

o ·SR. A. AZl!lREDo: - Da Caix;t Registrooora. 
0 .SR. ALFREDd ELLIS: - E oomo àe m.inim~s · n01~. CUl'Mu.r' preÚ:i1·, S. Ex. 

o lord Bessborough não .cogitará. do no~so futuro nem dos nosso~ recursos. 
Quer ·bons dividendos para a .S. Paulo Rail'o/aY, companhia que S. Ex. presl-
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de e tambem melhor~s para -~ 'Va.rrant, sob sua d; .. ecção .. Deverá voltm 
des:Iluéjido ·P.OI'que; contra a prétençiio de S .. E:lf' ,•: se· levanta o :brio :da nação 
brasileira, urian:memente .sem discrepa~éia de uma só <!Onsclén~ia. ., S . E;x:. 
antes de volt!l.r á Inglaterra terá a ·certeza de que não está v·iajando no 
Egypto, porq~e até a!? ]ledr,~s .das caÚ:acia.S s~ illsur.g'irão ~ontra qualquer 
tratado, que tenha por S'ello a vergonha ~·o ultr:aje de uma j:al imposição. 

Tenho dito. (Muito berrn; 11i.uito bem ., O ora.dor .é C11.1ltprim,.entaào.) 

Publicaç,ã,o if'eH~ por or•dem da Mesa,, em vil.:tu•iie de del:Lheração do SeillLdo; 

A SITUAÇÃO FINANCEIIRA. DO PAIZ · 

Oonsideraçõ6S .elo e:c-Pr..e.<tidente da Repub.zica, Dr. Epitacio Pe8'8ôa, sobre a 
. E:cposi.ção lida ás Oomnnissões de .Finanças do Congresso,- pelo Presidente 
Dr. A:rthur Bernarde8. 
I 
Ó i!.lustre Sr. Dr. Epitacio_ Pess~ pede-ri9s a .publicação do seguinte; 
... Julgo do meu d~ver Suibmetter á ajpreciação do pa.iz· a:lgtUJinas considera· 

Ções 'sObre a Exposição lid.._, sabba.do UJLtimo, ás Cornm.issões de Flam.nças de 
Cong1resso, peló em:inente Sr. Presidente da Repub:Uca.. Não . o ·fiz ha mais 
tempo, ,porque ba dez ·dias que estou a~oentado· . 

\Só ·me occu.k,r.ei dos •PoU:tos que, -de a1gumo. . fórrna, ~n.V~lva.Ín a• réSUJon-
·.sa.bi~idade ·do meu ·govern'O. Quanto. aos outros..é d:os cronpetentes o_!}i11'<;util-os. 

· A El!lPosição refere~se. ,primeiramet~te, á mEmsagem. de 30 de novemhro. 
Já mos~rei, em 'entrevista q.ue dei, o mez passado, á ·Gazeta de Noticias, 

-comto devE< ser entendida'. essa mense.g~m. · - · 
1 

·Ella déclarou q•ue hav.ie. _encontrad.o' totrdmente -des-.pe.ndidos: os e,lD!Presti· 
mos dE 50 e 2•5 mil<hões de dolla,rs; o:·- .~mp.rêF.t::.m,ó de nove mil•hões ·esterlinos 
e todas as apolices emi~!i·c'as; e• em c~eql\leneia.· o nov"' Gove~no não aoham 
nos cofres nenhllllll roourso. 

Esclareci, então: a} que o eiiiiPresti.rb.o ce 50 m.i1l•hõ~ renoou,, líquidos, 
352 mi~ can.tm., d'OS quaes 2·67 mia d'or~ rupplicados em ~rviços que efll)eclft-
quei e s:-. mil ·nas .despezas comrrnuns, as qua.es se ag,grava.ram. durante o meu 
tri·en.n;o, em mais de lltnn milhão de contos, pela de:foilcieneiia da receita e pelos 
gastos 1'o!7çados da. administração; que o· empresti1mo de 25 milhões foi gasto 
em trab~os ferro-vialioz; para os quaes fõra çontraMdo; QJUC, ·em tacs con-
dições. nada mais natur~.l .qve o n~vo governo encontrass~ despendidos os 
recursos desta_;> duas operações; b) _que do emprestimo· 1le 9_'milhões esterli-
nos o meu governo não gastou um re?-l, passou-o todo ao seu ·succeE<Sor, ou 
-em ,caJf~, ou em dnheiro; ·C) que as a.poHces· ~mit•tidas ·forruri 449 mil, ~B qu11es 
só se eUJ!preg'aram 346 m:il; u~a .carta. qoue rucabo •de r~aber, de ;pessoa com-
petente, .me infol'lllla quo nem mesmo este n'ltll,ero r'apresenta. a !"ea;lioo<.le, 
pois as ap<ilices utiJizadas foram apenas -220 mLI, ou menos de ?netade da emis-
são; f·inalmente, quanto aos recursos detxa.dos pelo meu gqverno, 0 honraCo 
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Sr. Homero ~ptlsta. ·demon&trou com dot.•tunentos. de 13 e 14 de NovembrD. 
que deumra e-m teofr-e c7I"'a de 10 .• 500 oon.tos em d!Jnhei:ro, o3•5 ~il contos no 
BanCO · do B~sü, 160 mil .Contos em ~Polices e obrigações, e antecLpado o tJEL-
gamentO dos nossos com;r-.romi~sos externos atlê Me.~t>. en. LondlreS. e at~ 

"Maio. no5 IEsta;dos Unidos. 

O ã-éMto àa balança internacional 

VejamoS; agora, ~utr-oa' -pontos da _íEJQposição ·de sr.bbado. 
E!Jia .• ccmsidéora. como ·.Oa~usa IW.i•nópal da d®re~são do ·cambio o debito da 

bale.n.ça intEirnacional. 
Estou d" inteiro llo<leôz-r':o, I-sotO me~o -~z senti-r; longamente, em unta das 

mi111has men.sa.ge·ns .' In'di.quei, .então. ;ts. causas q,ue IP'roduziram o deseq~ii

brio, e os meto&, ·no meu t>.ntenc:er· e,dequa.dos. de corrig:il-o. 
Ma:s.; ·a Exposição .al<.iiUdê ta,mbem a ca-u&as sec:an~dari~·,.. Oü·. antes occa-

sionaes,. e, ent.re elia..s, oC.it&. err, .prirÍlelorCI · lOglõ.f "1i -rapat:-iaçil<• df' capitaes es-
tr;.,ngelrc;s 'i-nverbidos nas e- .r~ de !erro A.u.rilw.ire e R.êde 'Sui .Mineira. que 
constituem,, pelas encampaçôee feitas_. 'um .saq.ue trnprev1sto e ' extra.ordinatrio 
contra as IPO~Sl•bi'!i.j:lades normaes !!o -IDet1Qa.do cambial"· 

Parece-me q~e ha 'exa:gerc.' -nest.ÇL aJPrecLai;:ão. 

A « Auxiliaire'' 

Com rl\lação é. AuxiU.a:in·e, esta mesma af.fl·I."'llàçáo -se formulou em C()meço 
de 1921. N Já então o cambio IOalhi-m sensivelmente: os "l.U!vensa:i'ios do govt'lr.Il:o 

. e.linhava:rit enotre M cau&..s da C.epressão .os 200 . 000. OOú de fra.n.Cos, ouro, reti-. 

rados do pOJiz JXLra a encarnpação àaquella estrada. Po~s bem, na.que1Ja. época 
o governo . en"Vié.r_a a1>enas li .i5tió. 000 fT~noos ! A q'Uéda do ~i o não éra. 
portant'O,.devido .ã.. ence.mpação .da. A'!Ut'!lia.ire. ,Tudo quanto se articulava 'lleste_ 
sent.i.do não .passruva de fantasia.. 

A divida da A.uxi!iáire não foi pa.ga. toda. com ,oe recursos reti•rados d_o 
Brasil, pp1s, IPIB.r'a sa:lde.l-u, o governo ~ 'lltillzou de 5& rrí:ilhões de franoos 
de 1·ecursos exiS't~tes na Ern:-opa Já isto reduz a ilbfiuencia. que se attri'bue a 
est:t op·~·ração na baixa de cambio . 

'"\ . . ~ 

• MB6 · aLnoda. <rue , todo.'! · os. ·200 mi1hões houvessem si·do remettidos daqui, 
não é acertaC:.v m~dir aqu.edla ÜJifi.uenc!a; Serp. cote,'ja'l-a com a acÇão exercida 
a nosst. favot t;t~> Mlanç!l. -i:nterna.cion~: . (quto a Expvsi!;ão co'nsldt'lra. con, 1"«-
zão, o iactor priri.Cipal nas osoi]Jações ocarnlbiae8) ,pela solução da orise de trans-
portes oque asphyxiava o R.i.o Grande do .SUl. 

"A sLtuação ·ean, .que se exJha.va a rêde !erro-vij!.ria do Rio Grande do Sul, 
pi.7Jia :eu em Maio C:e 1~21, ear verdadeiramente deploravel <) .governo do Estado, 
os seus -representantes no Congresso. as associações comm.e=iaes, a iln!)ren-
sa, e á fr.ent.e· Cesta., cor.!!. o nia.ior ardor, os mes·mos j-or.:rm·es que - hoje me 
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aJOcusam tod<>lJ bradarvaan ;por uma. soluçâ.o lmmed.iata, q,ue ·evitasse a paraiy-
sação do tre.lfego e puzesse termo ao~ .prejudzos incalouilavela que .esta:vam 
soMr.endo o Estaido e o palz, :1ieita a enca>mpação, entregue a es~rada ao go-
V'erno JQcal, •tudo se norrnaliz.ou, a tp;:ospertàf!.c.j.e' economl~ca .diá;s. t·egl·ões ;por ella 
servidas Tetomou o seu otl.rSjO e . os. malelif se .canv!')rtera~ em. benef.icios . sem 
conta." 

O effeito immee.lato àe.sta •prov.i<renda fQi que &: producç.ão augnientou, o 
tran~orte e a circuORçii.o .g·anharam __ <:.e faciMdades, a exportação cresceu e 
pesou a nosso favor na balamça me:ricanti~. que a Exul-osição, .não o esq.ueça-
mos 'lembra ser o elemento :cwpi1al dQ 1~ovimen.to do· <Xll!nb>io • . 

Qual destas dll'EU3 inlfluenc.ias contrarias lfoi mais effiicaz: a r etirada de 
1'50 milhões de francos. eflfectuada em longo periodo, ou a. soJução de umá 
gmv1ssima. cri·se de transportes em 'llma rêde· que e:xr...ec.e de dous mil kilo-
metros ~e extensão ? 

Note~ maAs. como beneftcLos para o paiz. {).ue, pelo oo!'lltracto, o Estado 
do Ri·o Gra·nde do Sul se ohr1gou a eUJJPrega.r, .na repa.ração das ILI!ihas e do 
material roda.nte, ta,nto q'Uanto a União enb<egou â. OOilliParuhia bélga, e a 
administrar a / estrada., me'd.fante o pagamento de 150 % da ·ren·da , J.!quida ao 
Governo Féderaíl. NCJ'tiL~se· aJ,nda <J)ue o preço C::a .. encit.rr:waçã.o, devid.o a.os meus 

. eSforços p&Ssoaes, f·oi, •na , realidap.e, .i-nlf·eripr •. em roeroa 'die '2'2 mi·lhões de fran-
cos. a.o ·preçó áju.. .. tado no áocôr& :fleilto, em .:Porto Al•agr-e, pelos i:;É!'presentan.· 
tes •elas :duaà :Pa.J.'tes, -os~ a pres'h'lencta d-o ·Sr. Dr. Borge-s ·de Me•deiros. 

Oreio •qUe não 1J·relciso mdCliesoon.tar n'!lilhu111a outr'a consi<leração [)ara de· 
monstr.ai' que a J·nlfluenc.ia ]lOOÍJVa, >porve'IIltura \lXercWa. sobre .o ca.m,bio pela 
imer.ação da Auxillalre, foi largamente coll@ensada, não s6 peJa sua arção· 
sailutar sObre a 'ballrunça •comiill/eroial, o que vaàe diier sobre o mesmo cambio,, 

• camo peJ_a valorização do ,Patrimo.nlo naci>Ona~. e-nrtquec.iito· com ·2 .172 kilO.: 
metros de estraua <Ie ferro, e pelos !b.enelficios trazidos ás Industr1as e ao com-
merclo ·de um gramde Estado da União. 

Examinemos agora -o JCaSC da Sm Mtne1ra.. 
r 

O gowrno passado r~;sol!Veu inoorn>orar ao .prutrimonio naciona·l os trechos 
da ;Sul 111':ineira que 'não J.he IJ)er'ten~iam ·~ ·õar de arrendan_rento toda à. r~de f1() 

Estado de •Minas Geraes .. Elntre as o0011dições do oontracto f·l~U:rava a Cle que 
o E~;tti:Ldo recelb61!1á 3:9. 8'60 ~p,oltilces, equd1va1entes t.· •31..8·8<8: !lOO$, e com eb'te 
d~n'helro rea!gataria, al" cU vidas ( ex.ter.ná e iJn't61I'lna da companllla, 1.2<L}izaria 
parte <las obras ·de <re,pa.rti!)ão dll-5 estraidlas e adquiriril.m materiaíl rodant~. 

Ora, destes omus: s6 a d.I'Vi'da. eXLerna e a ComJPra do materia.Í aca:n;e-
1 

tavllim evasão de our.o .para o esDran;ge.Lro; mas, si considera.rmos que o estado 
de con>servação das li•nhas deixa-va muilto a d:esejar e . só a divida interna re! 
conaJ.ecida .se elevava a pei'ÍQ de 12.000 contos. o'hegQJ:>emo.!' â. coniclusãQ de que 
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ibero moi:oiico, relatlJVaaJJJent.;, era "o saque~ qu~ li.Q'lliE!~la evasão representava 
"co:r:l'tra as possia:>:Lli<lades nornnaes ~i> mel100.ào camibda:l ft • 

El .que vale este :pequeno saJque, em comJ1!1:I'ação com os benefdoa de toda. 
-ordem resulUl!nt es da operação ? 

Em primeiro 'loga.r, assegurou-se, em uma extensão de mais de 1. 300 "ki.lo-
metros, transporte 'fa.cil e regu.la.r aos ;prod;uct<>s 'de uma das mais fer.teis zo-
·nas _ é:o '!JII!iz; q\lainto nã.o terá ,infWJ.do este facto eni favor do nosso credito na 
·bll;lanço internacton:aJ, isto &, quan'[)o não 'terá con~tr~bwd.o para &. manutei.t-
-ção doo nosso >Ca~rn'bi o _? · 

Em segundo Jogar,_ a Umão adiquirtu 7·2[; kUometrGs dr, estrada., e teve 
.ainda a vamtrugern: de mais '2(l2 kl<lmnetros constrUJidos pel.a Mogya.na, ·por ' .. . . 
-m>nta. da Sul Mi-nelm:. ~-yaJl.iados estes 2:3•2 k:ia<>metr<>s em 10.000 contos, 
CIIIPital de amortização e juros corriam .por conta ào 'Dhesouro Federal, 
restam ;Para ;preço 'daquellef! 7'2·9 kilo.metros, 21.•8S8 :·000$. -ou seja. o custo kilo-
metrrco de 30 con11;os, ipa'Pet l 

Em terceiro logar, a .c<>rqpalllhu.. desistiu é:e todas a.s guas reClamações, 
oo vajlor dP 4.-oor 9ontc.s, a renunciou aind&.. ~ a.nnuidades do de;:.Kisito de 
lO .OOO.' contos. feito de col'llformidad€1 co~ o corubracto de 1910. 

Elm aual'!O· 'l'ogar. :f)Iial.me-nte-, v Estado- S~õo ·obri.gain a. entregar cada. a.nno 
â Uniâ.n :metaó~ é:e. ren"'J.a IHJoU~da de toda :t rêde, e a. ellfectua.r, até â. qua.ntia. 
de 14 :000$ por k!J.ometrv, os me'Lh orantenotos n6cl!:ss!l.rios nas liruh&.s arren-da-
das e suas -dependendas. 

Tel'llha-mos •tudo isto .em "condsdera~ão. _·o re~eceren;.o& que_ d.;a.r.te de 
.tantas e tão grO,ndes va.nolnigem;, não vale a pena. 1aJ•lar na;q'llll!!ile "saque", 
.ainda q~ue elae não tivesse $-ido vanbaj·osam.enr..e re<"ai'IOi·do, , como fo1, com a 
contribuição leva,d·a em nD'sso favor â. 'ba.laillça é:t:. Vf».J.ores pelo incremento e !a.-
·Cilidade de 'Ura.nf'll)Orte pr-oporcionados· a producçãv do&. extensa zona. t.ene.fl-
:Ciada. 
l 

Aoto3 do Governo pa5sado 

'l i·' ; 11 .J ~ ' 

A exposição cH!<~. outras caus·a.•• de d®ressão CBJmbial. que podem ter re-
~ação com c meu governo: rucq\!Jisiçâ.o de vlllltosa somma de ~a;teri'al, os Juros 
.Cos ·nO'\;os emiJ!l"estimos federaee e a retenção d<> s-toc"k do café. 

Acquisição de materiaZ 

U Governo passad<> adquiriu, ê verd&.'le, grandes partidas ?e ma·t.eria.l, 
mas. para isto, póde-ae dizer .que não ·fez sallür ouro do -p.aiz, IJO!s se utilizou 
.quasi sem'Pre do pr<>ibucb -é:·os empresti:rnos que contrruhiu. Na entrevista a. .que 
acima a}q udi, assig-nalei q,ue só do ell'l!p.restimo de 50 milhões de dollars o 
·Governo clestpendera do est1·angeiro 267.1500 contos e do de' 2'5 mi~'hões mais de 
160 mil. Ju-ntem~,se a.gora outros recursos onl•I"O _que teve nô seu dispOr - se-
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gurnC:oa. va LoNzaÇão do -crufé, rufr.etamento dos navios ex-allemãe.s, etc. - e ~ 
verã que ta.moom o. "saque" de ·mrute·rln.l não P\'lclb ter um gr.ap.ne· alcance, 

: < 

Quanto aOS ~UrOs . <ÍÇIS .. ·nOVOS emprestlmos, não parece tn.~bem q~e tP.-
nham muito và!-or como i.lllfluer"da depress-iva do ~arnlb~o. Ari.tes de .tucto, é-· 
mister não esqdeo'ér .QIUe . e.s . prlmel~rus prestações d'O seryiço de ~m · empres· 
timo - juros e amortioo.ção - tl<!iim desde log.o em pOder dos banqueiro~. Ct-

Qllle duer C:·izer que não r®resen•t.a.m dlmlheiro .que Sáia do 1,16iz. Em segunil?-
logar, lernlbro que, rupeZ3Jr d:os ulltimos emn>resU.mos. ~ dtirlda externa, q·u~ riol-
xei, ao sahir d.o Gover.no, ·era superior á que encontrei, a.peno.s em. u.m ·;ni-
lhão de Zfbraa. I . .. 

Retenção do "stock" ào :cata. 

Ternos. finaihrlente, a retepção do stock do -orufé com ·a conse<iu~nt.e redu-
oção das oarnibiaes. Alqui as response;bn1dades par'eoe que .\le partilha.m entre-
o Governo t.rrunsaoto e o aotua1. 

Observarei, erutretanto, que' a ~uppoSiç·ão de •QJue as ope:tal}ões •officiaes d~ 
defesa do clufê lhe reduziram a e:l!lportação, nenhum f.undariiel'lto tem. pelo me-
nos no que diz respeito a:o .•período d!o. •meu g<)V_erno. 

J 

de 

.A. valorização, .oom.o ê ' sabido, começou em -~bril de 1~21. 
Ora, de 1 de .A:bril ·de 19•19, á 31 de !Març~ de 1920, a 'l:lxportação tinha skl~ 

10.282.400 sa~. no val-or. de 6()2.513():000$; em igual peri.odo de 19'20 11. 

19'21. tl·nha sido de 11.250 :3':L3 .sa.cleas, no vaLor óe 67;3 .00.-6 :()41$; pois lT!n,, 
iniciaca a valorizaç9.o, a exportaçã:o au.gm.entou não osó de valor; 111as tam~bem
àe quanti<faPe; ê ass'im que, de ·1 de AlbrU de 1<9'21 a 3-1 de Març-o de 19·2'~ foi 
de 11.-570.001 saocas, no vW'Or ·d'e 1. (}1'2. 034 :;6%$, sem levar em li-nha à.e .conlil.. 
4.·53·5.000 saccas vendidas ao Goven1o. De sorte que a e:xumrta.Çã.Q lfeM:e. nesH: 
período da vaJorlzação, sem contar o café comp1)ado pelo G~verno, sobrepujou 
a de 1~i~-1920 em 1.·2&7 .• 601 . sa.ctcas e 40ll .1504.:;6()15$, e a de 19.20-1.9:'21. em. 
31-9 .·6'8:8 Sa.ccEl:S e 3<3'8.118 :564$. Este movimento ascooiona!l não se <l.eteve TIO~ 

ultimas mezes do meu Go~l'no: de 1 de Albril a 1·8 de Noveml>r-o de 19<2·2, ex· 
po.'!1tarwm-se 7.56•2.0<7·8 saocias, .no V'al·or C:e 927:91·6$·7'9:2, o •que d:t'- a média ae 
u.m nú.Jihão de SaJOCas por mez, maJor do que !f anterior ., 

São es-tes os faictos. oriu-ndos do meu Gov•enn-o, q;ue á expos·Jçao "'ponta 
como fe.ctores sec·undarios da !baixa do <ea.mbio. Como se ·vê, ê de efifeitos •muft~ 
duvidosos a influenda q:ue se J~es attr.ibue.. Outras devem ser as causas vei'-
dadei:ro.s da depres·são, sobretudo pOl'QUe •não ··ê de adrnittir . que taes factores 
oooo.sionaes, a.ligwns occorrtdos ha. tres a.nnos, contlmtem a:lnda. ·hoje a .produ-
zir O!l seus malee . 

.A:lém dos pon-tos de que SJCabo de tratar, &ncontram-se na exposiçã.o, so-
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bre o oontrn.cto da vaJoriZI:!-ç·ão do t-a1lé, al,gumas elflfkmaMvas que tambem ca-
recem· de e:xjptl'icação. 

Diz, cotn e1'feito, aquclle documento 1que o rafer:ido contracto eontimha 
duas clausulas ;preju~iciaes aos ii:tteresses do pá.iz: 1", ~ nenhuma ~ração 
de de.fse. do ca:fé podia ser fetta~ sinão ··por i-ntermedio da comité ou, antes, de 
uma .cit.sa comrnisE,aria: q.ue o ·represen'te:va; 2" - o .proàuct-o <d6lS vendas. do 
oad'é devia ficar em mã:os C:os ibam.q.ueiros, durante os 'de~ annos ~o contracto .. 
vencendo 3 o/o de juros, emqril.anto que o Bra.Sil pagava pelo emprestimo 
7 Ih o/o. 

Quanto a. primeira al'g.u-ição, ·~o comprehendo bem ~ que "operação de 
defesa dÇ>. calfié" eHa .quer ai)udir, si é a nma· .nova valOI'.ização ou se á movi-
mentação do ·s_tock adquiri<do .. pello Gover.no. Em um e em outro caso, J?'Orêm.. 
não pareee ter procedencia. Si é uma nova vaJ.~rimção, o illustre Sr. Custo-
dio Coel'h<l jlà fez ver .que o con.tra.ot? não conVém essa c.lausula; o que nelle 
se diz é que o Gove:row se a'lforçará por evitar ·que se orie um novo piano de 
valori:zlaÇão do caM, met::ida de lealdade , e. de prudenc;ia ~emerutar, pÓrque ê 
evidente ,q,ii.e· a constituição de um novo stock, ao J..a;do da.(jjueHe que garante o 

I . 

emprestimQ, dim.inuiria o va.l.or .dessa garantia, com grave risco para os ban-
quei.ros, mt~eSS:W:os em ter os seus oapttaei; gar111n:tidos ;Poor um penhor sUJf-
fil'iente. e tambem para o Thesouro, eiiJ.IpenhadQ em tirar do cruf'é depositado 
o necessario para solver o seu compromisso . 

.Si a e:Kiposição, ·poré·m, que1; aUudir a.s vendas do caJ'ê C:-o stock, nada nLals 
natural fillm.'bem que se ,fizesse a,p,pe~lo aos serviços <!e uma casa comnüssa-
ria. Si algue:rn empresta. d:iJ111heiTo mediante a gaTantia de certo objecto, é de 
simples justiça que seja ouv.id.o sobre a venda desse objepto, do contrario a 
garantia poderá. IC'Onverter-se em uma mystiificação. E' ó caso do café. O di-
nheiro foi emprestado com a gar.antla C:o stock; é iOIJarissimo. pelas razões ha 
pouco adduzidas, .q;ue a alienação desse stock não se devé faze.r sinão com 
aut':d!lncia dos ·banqueiros (que .não .querem VIer ma.lól:Ja;rn..ada &. sua gaffiln'U.:t), 
~ do QQvernÕ .(oll(jQ :im.te'resse está em que o stock sej·a vendido pelo maior 
preço •PO~~ive'I); Assim,- 'ban.queiros e Governo deve!ll, de commum accôrdo, 
promover a cololocação do CIIIÍ'é adquiri•do. Ora, o Gover.no e os banqueiros. são 
r(ip,re .. s~mtad·os pelo .comi·té·. :Mas o comité, com séde em Lond.res, não pôde 
oOCUIPar-s'e da ven'da do .p.roàJtLt'to eXilstente aqui. B.a. ·nbcessidad'e de. um 
agente .. Dahl a dest~nação ~e uma. casa comrnJSSM'ia. Esta casa comm.ls.sa.-

. ria. aotüa sob a d.irecção d'O comtté, constituído; como disse, de delegados do 
Governo e dob b!linqueirvs. 

Eis ahi como as l,eousas, .quando olhadas com isenção, têm.-explicação sim-
ples e natural. 

E' bom &i.ber-se agora que não foi, outro o mecanis·mo adoptado pelo 
Estado ck S. Pau1o na valori~ão jJ)Or emt promovtea: talnibem as vendas do 
Cllll'~ eram e:tifectu&das por uma cafa t'omrnisS'EIIria, sob a inspecção do conúté. 
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O outro pon•to (aJqruelle em que a eXJPOsição a!llfi=a q·oo;· pelo· contra.cto, o 
pro<'hicto da venda àJo crutê ~ d~positado nas mãos dos baruqueiroo me·diante o 
!juro ile 3 %. emqua·nto o Governo lihes :paga ·7 lk o/o), já foi t.a.mbem eJqJ1i-
.caoo pelo iHustz-e Sr. Ou~todio Cc.elho. Claus:uJa e:xu>ll"essa do contra.cto per-
mitte ao Goven10. ou compra,r Ct>m a.quelle proê.iuob> novas pantidas de cafê . . 
ou adq-uir:ir os propz:ios ti.tulos do e!DIPrestlmo, que rendem 7 '(2 %, e certa-
mente -não .. prefe.rir'á pôr o diruheirp l1ab mãos dos ban.q,ueiros a render 3 o/o . 
Presume que é mesmo vaJeni'.o-se d~ta facu;lãade que o Governo, a:ctua.l tem, 
resgatado os ti.tul<os do emprestimo. em iroportancd·a "que, s-egundo estou in-
formaidJo, ':iâ attinge a .ceroo._ de ! 7. 000.000. 

A letra de qucJtro 'TMihões esterlinos 

R.esta-«<lJ6 fal1la.r lJU)enas ca.. letrá de quatro mill:hões esterlinos. 
O _que se disst: a prinJCt>io, a respeito desta i~tra, foi a seg·uilllte·: 
1•, que o Governo -~ão íPOdla emittil-a. GLtei C:.uas ieis eJGP.i-essas que o 

autorizavam a 1sto; 
2•, qllle o Governo a.ctual sO, teve _conhecimento dell.a nas vesperas do 

veDtCimento. Demonstrei qtUe a asserção não era veridica. Mas hoje possuo 
prova ma;is -decisiva: tenho em meu ;p•oder cópi·a aullientLca da carta que o 
presidente do Banco do BrasU de então dirigiu ao illustre .S.r. 'lYHnistro Ga 
F'a.zen.da, no meS?no ãia da posse de S. E:c;, communilca.ndo-lhe a emissão da 
letra, com 1:1. indicação no seu va:lor, do dia do vencirmento, da taxa cambial a 
que foi e!IDbtida e do seu equivalente em perpel-moeda: 

3, que ni·nguem soube vara que fim es em:ttira a letra . E:x;pliquei 
que ella se destinama a saldar p;rom.issorlas ào -café que não puderam ser 
pagas em ~- -emprestimo àe nove mil-hões; e este o-bject:vo ·hàvla sido exa-
rado não sómen<te nà carta que o di.gno tSr. Dr. Homero Baptista escrever 
ao Banco ein principio de -outupro de 19-22, como na e:xJPOSiçã~ que S. Ex. em' 
de21embro segui-nte dirigira á Commissão de Finanças do Senado. 

Post-eriormente veiu li. baila outra accusação: que o Banco do BraSil, 
ainda. -no meu Govern·o, descontará essa letra na eas~ Rathschil.d com o en-
dosso de dous ba.Jwos, 0 qu-e reprcesnta"a pugente humilhação pam o ·nosso 
Thesouro. ,. 

A exposição de sabbado a«irma, por seu lado, que "o Banco do Brasil, 
contandv com o ·resgate 'dia letra no vencimento sob1·e eila. tizer_a. saq·u.es 
Pa.t-u. o e:ctenor" . 

O illustre Sr. Clli!todio Coelho contra-dictou ante-honte_m ~ssas nova.'l 
lrnputaQões affirma;ndo ·O seguinte: 

. a) •e-mlquanto foi director do Banco do Brasil, istó é, até 14 de novembro 
a letra se conservou em carteira; 

~} o Governo tran~cto não tinha!· necessidade d.e fazer sObre ella qual-
quer operação para pagar ·o seu debito ao banco·, porque estava certo de que 
os lucros decorrente~;' da valori?.ação s.eria,yn mais 'que bastantes ,para p1:ga• 
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IDfnto,~ <l si não .fossem apurn,dos integralmente dentro do prazo do titulo 
1~~-da mtds .fa.c11 do qU!e obter, uma prorogação ; , 

c) p<ir conseguinte, ai algue:m antecipou, .por qualqu.e.r operrução o paga-
·gamento -da letra, não foi o Govern-o passado. 

E q]ll;l.nto ·aos_ .saJques para · fl exterior, de ' que ·falia a exposição, o Sr. 
·Custod'!)' Coelho contesta caroegoticamente que o banco durante ·a sua gestão 

' ils houvesse feito, e mostrou •que o banco nem siquer t:nha urgencia de ser 
}lago,, visto que dispunha de saldol\l pouco ínf erior.es a . :E 3. 000.000. 

Affirlnaçõe.f i.nj:u-stf11s 

H?-je uma: . Varia do Jornal ào Oo-numm·cio se occü•pa -desta letra e, como 
encerra alifia:maçõés injustas· que attiv.gem o meu Governo, sou obrigado a 
di2lSr ainaa al-guma causa sobre o a,Qsumpto. 

Pretende a lltaria que a )etra não podia deixar de ser paga no voe~ci

rnento por isso q_ue, contando o Banco do Brasil com os· recursos em ouro do 
seu t·esgate, confiava em trues fundos para Uquidação àe operações que. havia 
realizado . .' 

Ao contrario il.·o que .ahi se 'pensa, Goyern0 e .banco adn)lttiam que a 
1etra pudes.~e, não ser paga ~o vencimemto. Em ·carta eetlr:pta a:o ban·co pe 
'lo Sr.· Di. Homero Baptista, ,·flcou· estaJbelecido que "para gararttir a refe-
rida promissoria o Thesouro transferir:a ·ao •ba·nco a importancia da operação 
-supp~em~ntar do café com segund-o penl)or"; ·nestas c:or>dições si a liquida-
ção dq, :stock, se pudesse fazer •!lentno .. d.q prazo da• letra, .o ibanco entraria 
no goso, de sua garant'a e se pagaria !lluneil.iatan1ente; no caso contrario 
o nn(!!jn,ento do ·titulo ser:a ._prorogado: esta. -prorogaÇião nenl}.Uma diofflcul-
dada podia ,offerecer, dadas as relações exis·tentes entre o banco e o .The-
·som·o, que lne nome1.a o presidente, elege os · direebores e possuem mais de 
metade de suas a<!ções. Para Ist;o 'porém, era mistér aonB'eTvar a letra erm 
-cartejrá, não aomprom.ettel-'a em outr'as operiações e aguardar assiiJ1 a época 
·do vencim~~to: foi o que fez o Governo passado, que não ·tem cul>pa. si eSta 
or:e ntaçij.o foi ·alb3.'Jldon3A'ja. . 

A.ffirma ai.nda a V~à. que os banqueiros, con.sultados naquelle .temp9 
-sobre. um adeantame_nto b,aseacto10 na previsfÍ.o -de lucros d:o café; responde· 
r.un negativamente; •e ain~ assim a letra foi emittida. 

Pelas informações que tenho dos meus auxiliares, !POis não é o !Presi-
·den~· da RepubHC.a-que se entende com os banqueiros; o. facto não se passou 
weeisam'ente assim. A le~brança lque tenho é que os - banqueiros respon-
·demm que. ma.is adiante verifkari'Llll as possibilidades do adiantamento. Me~ 
nos conflante.s que o Govoerho, não podendo a,inda prever que a valorização 
-apenas. no seu "inicio, désse marg,em ·pa.-a novos oemoprestimos, noo quizeram 
·os banque-iros responder imanediatamente, de m.odl()' afiLrmativo, á consulta 
·do Governo. Este, porém, mais f amiliarizaJdo ·com 'operações daquell~ nature-
-za, ava1iando bem os lucros que ella poderia produzir, não hesitou e emitiu 
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a letra, . Que não 'foi impr-evidente e ten1erario,, encarregar'am:-se os ~ropr:o,, 

banqueiros de .provai-os mais ta<rde, quacrrdlo, já eirlj melo a v ttJorização ~ 

conhec:dos os seus m agníficos resultados, <IJ.ão duvidaram attender à o ~edido 
do Governo actual e adianta r-lhe -dons milhões esterlinos; com promessa, 
segm.do QUVi em P a r's, de emprestar-lhe ·mais adiante· l?uta.·os dous. Que· 
o meu governo não foi qemasiad9 opt im:sta, pro:vaco aindi3. o .acto· de re-· 
conheoer o Governo actual que o café adquiri(l:o dá p~ra pag~~;r úg ·. trez&. 
milhões, isto é, os nÇ>ve do empi·estimo P.riniitivo e ;ma·,;: os quatro d-a .letra. 

E o palz ha de ver que dará ainda paca ma.i~, dará Para asseç-urar ,,o 
Thesouro avultado lucro além dos dous. milhões de contos com que- já en-
riqueceu a econ<nnia nacional". 

Publicação feaa por.ordem da Mesa, ep1 virtude da deliberação elo l;ienado: . 
O CONTRACTO D0 CAFE' 

Escreve-nos o Sr. Dr. E!pitacio Pessõa: 
"A nota do Min_isberio da F a zenda, publ:cada na Gazet i lha de h ontem 

v,eht mostra,r quanto e r~ fundada a. minha cq.tta de d;O•I'I\ingo. 
À va1"i!U. do Jornal, que eu contestei nessa cartf!., dizia o segu'nte -sobre a 

cHru:;;Úla 12• do contracto do café: . ,.. 
. . # 

"Entre as disposições avu!tava a clausula 12" do contr acto, que prohib:a 
o Governo brasileiro não. só de fazeor a defesa 'do ca:l'é, d'recta ou jndil!ecta-
mente; sem o ' consentimento por escr~J).bo do . .Comité, em qu a.nt-o .1)-0ilvesse 
qualq.uer titulo do , empi'estimo em circula.ç,ão, como de a.uto1··iJR!ar qualqu.m· 
plano de defesa", 

O que nesta clausula incorr·a nas. censuras da '!:Cllria era a 
eX'!lressa. velas palavras que acabo de :sublinhar isto é , não pod.cw 
autoriza1· qualquer plano de defesa da 001/~. 

'l'anto isto é verdade qúe, logo em séguida, escreVia o Jorna~: 

I 

p r ohibi<;ãO. 
o Governa. 

"Vem .ple·la imprensa o ex:•Director. da Carteira dA Qamb' o ·e ·.éont•est& 
éssa prohibição (desta fórma categorica: "N~o é P.Xacto .tambem que o Gil" 
verno passad•o se tenh;t obrigado a não :f!azer outra va lorização . O que G 

~ontra-cto d'z na clausula 12• é que "o Governo brasileJro empt•egará os-
se·us melhores esforÇos no sentido de evitar que seja ·ç.r.eado novo plano de· 
va.lor!zação do ·caf~". 

E a vm·ia p.1·osegue: 

"Ora, essa clausu!.a wbsolutamente não diz semelha nte cousa ., . 
J<J ,, para provai-o, .tl-anscreve a pretendida clausula 12•, onde er=-ectiva· 

mente, não s·e encontra elo que cli,qsera o B·r. 01MtOdio Oóelho, emquanto-
que nella 'figura a prohi•bição de que ;f'allfu.'a o ·Jornal, isto é, ele se "autor!· 
zar qualquer novo plano •'te valorização ou defesa _relacionada com 0 cafts". 

Puz em duVida · a a uthentic:dade da clausula tra:nscrJ.pt~ pelo Jm•na.l; 
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' f.z ver qué ella devia _.ter sido reproduzida co projecto primitivo e não do 
&ntracto mesmo, porqUe a prohibição da neva valorização fõra impougn;ida 

.velo meu Governo-e supcpTiinida do contracto, de accôrdo com os bamiueiros . 
A nota do Ministeri-o da 1 Fazen<la ve:u dar-me inteira razão. Ella pu-

blica a v erdMeir.a clausula ·12'\ a qual ?t{io· contém uma palavra sobre a 
prohi bõrjc'ho ele nova valorizal;;ão e; pel~ contrario, repete "ipsis -verbis-" a af-
fi7'11laçá!o , do e:v-Director dia OOII'teira d!e Oan~bio, isto é, o que o contracto 
'diz é q;ue "o 'Governo empregar á os seu.s melhores esrl'orços no ·sentido de 
oevHar que seja f!reado ·um n,o v o p•lano :le val'or!za çãc> .lo café" . 

.Eis aqui ao lado uma da 'outra; as duas _olausi.tlas, para se ver-ificar bem 
1l que acabo de dizer: 

"E :Uq-uanto exi&fu em circulação 
qual!JJuer da.s _ditas obrigaçõe~ e sal-
vo o disposto na ·clausula ·.g• do .pre-

1 
·sente . imstruinimto, o Governo abster-
lie-ha de com'!)~·ar, directa ou inC:ire-
oetamen.te. sem o prévi9 consentim.en-
to do Corrüté. dado por escr.ilpto. 
(JUalquer café, assim como não ~u

iorimrn qttalquer novo pZa110 de va-
Jorização ott defesa relacionada com 
o café." 

Clausula de hontem 

"Emquanto existir erri circu.lação 
qualquer das ditas obrigações e s~~ 

vo 'o .d:tSIPosto n a cla~sula 9° do pre-
sent!l instrumemto, o Governo nfto 
comprará, directa ou indjrectamente. 
sem o prévio consentimento do Co-
mité, C:ado .por escrllpto, qóu:Uquer 
cru11é, e o Governo comprlnnette-se a 
IJ1'!-prega.1· os SetiJS ?nelhores esforços 
no sentido de evitar a dreação. de um 
novo plano de v alorização do café." 

As palavras sp blinhad.as mosbram as divergencias existentes entre os 
i!ous textos. 

Ficou. assim, pa.tente que a prfmei.ra claus-qla t.t:anscr1pta pelo Jornal não 
tinha authenticidade, ta! qual eu dizde., era clausula de um projeoto, que o 
meu Governo recu~. e não ào contracto. 

A.loioâs, não foi sómente_ com e. clausula 12" que isto occorreu. 
A v011·ia nos havia C:ado t.run.bem como seni:.o do contracto a segul•n.te 

clausu!la, de que me não foi possi<Vell tratar naquella occasião: 
"Na' v e,nda do dito café, o "Corniitê" terá direi·to ã.s infomw.ções e e.o au-

xilio rue que neceSS'it~r ea parte da "Br azH'ian Wáral"llt Qomp~ny Limited" , 
·a qual; nos t~'l)j,os dos ajustes com d Governo-, tem cU1·eito a uma comnn..iJ&sào 
de tres por cento sobre o preço ~a venàa . ào dito ca,fé, commi.ssão esta que é 
1lB.gavéi P€10 respectivo p:rod·UICtO, ã. medida que se torna.r di&poniv el." 

Ora, tambem esta claus'u1a não é e.uthentitca. 
E' verdade que a J)I'i:noi!p.io a comaniseão da Bra7lil.ian Warrant estava 

fixada em 3 o/o . :hfais taroe, porem. o Governo propoz · que esta c ommissão 
tosse dividida assim: 1 'h %, isto é, a metade pa-ra a BmziHan Warrant Com-
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pany Vrnited. e a outra m.etOJde, isto ', 1 lh o/o , dàetribuldla em partes isuaes: 
entre os membros do Comlité, Lnc!u.sive o dellegado do Governo , brasHeiro" . 

.A 24 d•e Abril o Govenno recebia. a .regposta:: "Os banqueiros concordam 
c01n a emenda. do Gov.enw, estabelecendo a àri'Vilséío da c011!111'14ssão de 3 o/o•. 

Eis , pois, mais uma clausula invacad.a como do coDJtra:cto: quando el!a. 
fazia· parte de um projecto, que o meu Govel;"no não ~co~hera. 

Mas voltemos á nota eo Mlinisterio da Fazerud<L. 
A nota ei~Contra -no teJCto autJhentico da. caJulflllla. _12•, que agora ~rnsere~ 

veu, .outro :r;notivo de critica. Jlá não é a ·p.roMblção de novp ·P•lano de valo-· 
rização; que nella não e~iste. ~orno eu d!zrl'a, é a P.l;'cfuibi.ção em virtude da 
QJUal '' d GoV'erno não compra.I1á di.reota ou ind.i.roota;mente, sem o .prévio con-
sentimento do Comité, dado por escripto. quaLquer quantidade de café. em-
quanto hou;ver em cir.cula.ção obrLgações do erna>restimo". 

'CMaJis de uma vez tenho já alQudi<do lá raZão. de ser ·O.es•ta restricçã.o. Tra-
ta-se ee um contracto biiatera.il, com diirei-tàs e obrigaç_ões Tecipr ocrus. Um dos. 
contracta ntes toma. a,o outro certa. somma &IIlii>resta.da e· 11he .ga rante o >paga-
mento com 'determinruia c,.ua.ntida•de de ca;M a vender. Se o primeiro contra-· 
ctante fk~sse livre de coilliÍ>rar o calflê que entenrdesse e co~ elle infl·uir nos. 
preços do mer-cado, ·ê mamdf·esto ' que aquelJa garnmtia .se t,ór~aria tl!).lSor-ia. 
Dahi ~ · cond:ção expressa no . contracto de não ·poder uma das partes a.d'q ufl'ir-
oafê sinão com o consentimento da outra. 

Pód!e haver nada de miis razoa.vel e d~ mais justo ? Podem o senso ju-
ridiiCo e ,a boa :fé dos {!Ontractos âidm:itti'l' que uma das 'Parte5 se reserve O· 
direito 'c::.e desval-orizar ou a·nnUJl•lar ·a seu bel prazer, sem o aocôi-do d:a outra,. 
a. garantia QJUe ofif'erece em abono do seu debit.o ? 

Pediu o Governo actual aos banq-ueiros a 3Jlteração cesta cla usula ? E que· 
foi que conseguiu ? 

Dil-o a nota (!o IM·iniste-rio da _Fa.zenda q1ue aqui traruseravo lli~~·almente: 
Consegnliu "~evanrt:a.r a proh!ibição coi!Btante da clauswla 12• e 4• da Obri-
gação Gera1, flca:ndo o GÔvermo , livre de intervir no mer.c'ado de café pafa de-

feiidél-o. a!Penas com. a t·estricçãp de n~ ven~ o novo "S'tock" que 1(Drmm-· 
tura for-masse SINÃO DEPOIS DE LIQUIDADO 0 "sTOCK" DO CONTRACTO 'DEl 9 Ml·· 

LHÕES". 

Mas . qual a differença, substan-C'iaJJ. en-tn.--e uma COUSiio e outTG.? 
O intuito da clausula 12• er&. evitar que o Governo, ·comprando e ven·· 

dE>n:do J-i.vremente .catê, pudesse ·provocar nos ;pil'eços. 'íio mercado' o.scillaºões 
prejud.:cia es ao stock actua.J., e; conseguinte.rnente, ao direito dos banqueiros, 
des1le que o Gov•ETno se obrigli.s se a não vender o novo Cat'é C'OifiiPrado "sinii(}< 
deP'OiS de liquiàado O · "stáck" élo oontra,cto de nove m.ilhões~, é' c~aro como 
a luz dó sol que nenhuma rae:ão ma;is subsistia ,para que lhe fosse recus>l.dO 
o assentimento do Comitê. 

Que foi, por ta nto, ad'1nal , o que obteve o emissa,rio enviado a Lofid·res.? 
Uma simples questão de .fónna: obteve que . ficasse expreSsa no con t racto a 
condição que ahi existia ·implic:ta mas inil.ubitavel , a condiÇão que estavlj.-
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na intenç;i.o das partes, a condição que constituía me~mo a unlca, razão de 
ser da clausula. 

H:<>ntem o Gov-erno. não .podia fazer .o-peraçõ~ de café sem annuenc!a 
dos banqueiros,. que reoeiavllim pudesse= taes .operações desvalor:zar o stock 
do emprestimo; -desde que o Governo se çomprromettesse a· não vender o nov(} 
café sinã.o dep!O-is de liquiila_ào o s-tock, já não havia razão para. aquelles 
temores e os banqueiros não teriam du.vida ·em dar o seu consentimento; hoje 
0 Gov.er.no é. I:Lvre d!i' comprar café, mas não póde venàel~o sinão depois de 
liqu.idq,d;o o stock; ·hontem, o Governo podia fazer a defesa do café, uma vez 
que não .prejudicasse o "stock" existente; hoje, 1o Governo pôde fazer a defesa 
do café, de,sde que 'o não venda a:ptes de liquidado esse stock, isto é, desde 
.que não prejudique o .stock existente; em consciencia haverá quem descUI\{ra 
·entre estas .duas ·situações d:;f'ferença substancial sob o ponto de vista doEr 
interesses .d.o paiz? 

Passemo-s . á segunda dausula, á 7.". 
Esta clausula p'!'eenchida a lacuna do dia do mez, que notei na trans-

CÓlJ\:ão' de sexta-feira e mostrava que e!la fõra tambem copiada do project~ 
e não do .:;ontracto, rez~ assim: 

"A ·con·tar ·do dia. 1 de outubro de 192·3, inclusive, o GoV'ETno terá a ·fa-
culdade; media•nte um aviso prév:o 'de seis meztes ... de resgatar o prlnci·pal 
da totalidade das ditas obrigações E!)ITÃo em circulação, ~o preço {l.e 102 ~r 
cento, a.coreseidp dos juros vencidos". 

A nota ministerial refecle-se em segu'da á . clausula 2• do contracto sup-
plementar, que não transcreve, mas que, diz ella, c·ond'ere ao Comité poderes 
irret·ouaveis (o grypP.o é da nota) para ven-dler 452.500 sruccas ·por anno" . 

Enxerga a nota nestas dausulas a "p-rohibição de não a:ntwlpar (o Go-
verno) o . pa,oamento da div:da. sinão de"Pois d~ dez a;nnos, podendo pelo me-
canismo do contracto protelar-se por igual .prazo a liquidação do stock". 

Com o resJ)eito {levido á competencia e habi!ida;Qe desse emissar:o as quaes 
tenho prazer em proclamar, aJf'firmo q•ue· neste ponto, elle nada obteve qu~ 
não estivesSé no contracto. ' . 

Pelo contr-a.cto, tal .qual f.oi ajUJStado no meu tempo, o Gov>erno é livre 
de resgatar o empréstimo quando qu'zer, sem li!llitação de tempo . Esse di-

lreito não lhe vem dJ!. clausula 7•, mas de outra qUe eu não sei que numeco 
tem, porque não possuo· cô{l!a do contra-qto, mas que ' eu transcrevi na minha. 
primeira carta -e é a s·eguinte: "O prod.ucto das venda,s de café, além do que 
foi est1-:Pulado na clausula antecedente. ·(:Pagamento de juros e despezas) 
deverá ser . fml.pregado PRINCIPALM~TE em. ti.tul'os ào presente e-mprestimCJ, ou 
em substituição do ollifé, si for approva.do ,pelo Comité, ou ain-da -em titulps 
britannlcos denox~ünados trustee securties, CoNE'OHM!il RESOLVER o GOVElRNo BP.A-

BlLEIRo". 
O ellliPreg;o do producto das vendas de caflé em qualq\}er das operações · 

indicadas nesta. clausula não está sujeito ao pra:zo de dlez annos e nem, a· 
4Ualquer Ol.ltTo prazo. Tanto é assim que, a 17 de outubro do ann:o pasgado. 
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isto é, menos àe sm.s mezes depois àe assignaãa o oontracto, jã. a casa Ro-
thschild, conforme o telegra.mm:~, que publiquei domingo, pedia <tO _Governo au. 
toriza;;iio · para comp-rar titulos · 'bútannicos, •e o Govel'n.o lhe ret;ponci.ia em 
data de 19: "O Governo brasileiro deseja que os silldos apur!3'dos nos cafés 
vendidos do stock, que garante o emprestimo ·de f. 9.000:000, se;rvm applioado8 

11a. com1)f'a! de _obrigações do reten"do mn.prestim.o, mesmo com agio até 10 li-
bras. O Governo brasileiro prefere atàqu.irir as obriglkções d.o. eml?1"estimo de 
f. 9.000.000, pO!'Q.Ue ~tão ao ·l)a:r e ai•nda a 1.1.0, dão o. juro de quasi 7 ~1· . ao 
passo que os Utulos do Governo inglez estão acima do l])ar e dão juros in-
fer;ores a 5 ·•r. 

Si o resgate das obrigações do emprestimo esü~esse sujeito ao prazo de 
dez nnnos, a clausula ac·ma transcri1)ta tel-o-b.ia dito· .e u Ministro não po-
deria autorizar, ·como autorizou , a aiQCJu :s~çã-9 dwqueUa:j oht'igaçÕes antes de 
decorridos seis mezes àa assignatw·a. dó contracto. 

A clausula 7", pub'iicada pelo Ministerio da Faze:1d:l.. não se ·refere a isto, 
refere-se ao r-esgate ·ob7"igatorio, que é cousa wfferente: O que esta · ciausula 
õ.ispõe é que, passados dez annos •. o •Governo pode-rá chamar a resgate, pelo 
pre.ço qe f. 102, ainda que maior seja á cotação do mercaào, todas as oor:igações 
que ~"NTÃO estiverem em ' cir~.ulRção. · 

E·s aqui as propriàs palavras do texto~ "O Gaverno te•rá a faculdade de 
l 'esgatar o prin cipal da totalidade das _ditas ooc:gações . então em cir-Culação 
ao preço de 102 por cento". 

O texto ihg!ez é, Sp possível, ·ainda mais precizo: "The GO'VE)rment may .. , 
rede.em the princ'pal of the whole of the_ said .bonds ff>l· the fJime 'being out-
standino, at 202 por cent" . 

Assim, pela clausula que eu transcrevi ha pouco, o Governo. •J>óde, res-
gatar os títulos do emprestimo· ao preço do mercado desde o di.a. i·mmerUato 
á assignatura do contracto; pella. clausula 7• que a nota rr.in!&terial ~·eproduzLu . 
o Governo. poderã., em 1932, resgatar, ao pre(}o de f. 102, os títulos restantes 
0s t:tuUos que tm.tão. não tenham ainda sido resgataàos. 

São co usas diversas. 
Eis ahi o mecanismo d.o contracto, c·omo resa:lta claro e evidente das suas 

clausulas examinadas são !solaeamente, mas em coniron>to umas com ·as ou-. 
tras, segundo as regras ' da boa hermeneut!ca. 

Posso. poi.s, ruffirmar, como fiz linhas acima, que, ,pelo contracto do café 
tal qmr! foi pactuado no m~u tempo, o Governo é livre de resgatar o em-
pr"?stimo quando quizer, sem o Zim-ite ào prazo de dez annos ou quàZquer ou-
tro, e·, senão .ass:m, a intervenção do emissario 'do Governo actuaj não teve, 
neste p.on to, ·Oibjectivo. 

O argument() de que "o producto das vendas do café não •I>6de ser aPPli-
cado na ·compra de obrigações do empi'eStiino porque isso d-epende 'das pos" 
sib!lidades de aoquisição dos titulos os quaes não estão na praça á doispos:çãB 
do Governa", não .tem ' procedencia alguma •• e a prova é que, 11egu'ndo con-r . 
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fessa. a p-ropria nota do Ministerio da Faztenda, jâ. se compraram titulas " em 
quantidade tão consideravel" que "a Uqu:-dação estâ. prestes a ser concluída". 

À n·Gta min'isterial refere-se ronda, como vimos, â. clausula 2• do contracto 
supplementar, que fixa o algarismo da::; verbas ammua~s de crufé. Sendo este 
algarJsmo · 4·53 .1500 sacca·s, dsto é, exactamente a -deCiima pa.rt.e do "stock", é 
claro para a nota, que pelo cantracto o Governo levaria dez annos, a vender 
o "stock" e, portantG, ao envez do que tenho dHo aM aaui, nã.o lhe.. era licito 
antecipar G resgaste do emp-restimo. "•Podiam ser augrnentadas essas vendas 
contonne a nota, mas isso por delibemçã0 dG CGmité, que não ,tinha interesse 
em a.r,ressar essa liquidação. 

Ha. ainda. aqui um eqÜivoco. O numero de 453.500 saccas representa um 
mínimo .. e· não um maxiJmO. O Governo não póàle vender menos' de 453. 50~ 
sacca.s, mas acima desta Cifra pode vender quanto quizer o.u puder. 

Este ponto foi tambem ·Objecto de discussão na elabocação do contracto. 
O Governo havia proposto que as Vf)ndas fossem, reguladas assim: "As 

vendas serão, no "!nl!ntmo, pr.oporcionae;; ao prazo para _J:quidação do empres-
.timo, podendo ser élevaa,O,s, se as 1~ecessidaC;es do con811tmo o exigirem;''. 

A 25 ·de janeiro, os banquéiros. responderam: "De accoroo". 
A 18 de a:br.il re•oob&"am-se as minutas dos dous cont ractos, o princ:pa1 

e o suppl€mentar. ·Vinha então já fixado o numeoro de saccas a vender. Sus-
citára.m-se duvidas sobre a natureza desse r.umero. Fi~.:>u resolvido que :;;eri! 

11m mini-mo, como sempr6 s.;, entendera .. 
:m:s o que ·a este respeito m<: dizia naquella data o M!•nistro da ~;;tZenda: 

'"Tenho a honra -dé passar â.s mãos de V. Ex. as moi:nutas dos contraJCtos pa.t:a. 
o emprestimo externo ·de f. 9.000.000-0-0, com um g.rupo de banqus1ros in-
glezes. O exame desses dous doc·umento~.leva-me ao;: seguintee: ·r«paro ... --
no Contract0 do üomité: Clausla 2• .:....... O lfinal dessa. clausula d.!t uma facul-
daJe cujo uso· ipa.rece annullar o d!'·etto que deve ter o Gcn•erno b?"asiZeiro de 
11enàer maiO.r quantidade de ,café para resgatar o emprestiimt.o em men01· p1"a-
zo . .A exp!icação, porém,' dada (pelos ban-queiros) é a seguinte, que a meu 
ver satisfaz. - O .p-onto em q_u'\stã.o é . para salvaguardar os interesses do 
Gi!verno. Quer dizer qUJe se !6r venàido mais c.até . em, unL anno, do que 
%3. õOO aà.ocas, o Com.iJtê não consid!eQ·a o Gover:no obrigado a"vender 453 .-50(} 
suecas no a~mo seguinte. O .Comitlé p6c1e dispensar essa venda. Se não exis-
tisse esta ;clausula, 'o GOV'ern'<~, peJ.o c.ontcacto, seria obrigado a vender café 
que não .existe, porquanto todo o café 'lJOdel'ia já ter s'do vendido, entretanto, 
exlstirã a obrigação de vender 4&3. 500 saccas todos .os annos. CUMPRE NOTAR 

Qilll •:XADA. PEIDE NO CONTRACTO A. VENDA DE T~O O CAFE' EM UM ·ou MAIS AN'NOS; 

o que ezze eS'tipula é o MINIMo a ser vend;j.do. 
Ass:m, a clausula relaltiva â. venda an:nual de 453 :500· saccas tambem 

nii.o -obsta ao resgat-e do emprestimo antes de passado ·o decennio . .A:quelle 
algarismo representa um min'\mo e nã0 um '1'11Jlxúmo. A p1~ova disto -dei-a eu 
proprlo ·no Govet·no; o contracto -f.oi assi.gna:do a · 2 ·de ma:io· e eu sahi do Go-
verno a 15 de Novembro; pois ·bem, neste cu?"to período de sei&o mezes e meiO, 
o meu Governo vendeu 829 '.638 saccas, quas! o d-uplo daquella cifra. 
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Oreio nada ma's Pl'eciso accrescentar 'J?8X"'· concluir: 
1" -'-. Pelo oontracto pri'ffiitivo, o Gqverno · •e·ra liw·e de intervir no mer-

cado para defendei· o .oa!{lé, uma vez que sujeitasSie· á mesma.: cundigãb a:ccei-
ta •pelo emissario do Governo actual, isto·· é, desde •que ·se o~rigasse a ··não 
vender o nov:o stock senão dieiJOis de l'quidrudo o emprestlmo : 

2• - Pelo contra,cto primiti'vo, o Governo era livl'e ~e .. resga tar o em-
prestimo desde o momento que quiZJesse. · 

Por ·conoogui·nte, para . remover clausulas inoonven1ente·s do cont racto, a 
ida de um ei!Jiissar io a Londres não ·er>t necessaria", 

ISIDSS.Ã,O DE 29 DID OUTUBRO 

O Sr. Antonio ~~assa: -· Sr. 'Presidente, .pedia. a; pallruvra vara ler uma 
carta que o ISr. Dr. E'pitacio ' Pessoav~ir.ilgiu ao Jornal da Ccmwnercio e hOOJ-: 

tem •PUJbllica-da. 

Esta 1carta foi motivada po.r uma ·vwr>ia do referido, jornal, em ;sua edição 
de ·26 do ,corrente, a 'P'roposito de olruusulas é!.u •contracto. de defesa Ido café. 
O 1Sr. Epitacio iPessôa ·trouxe, . ú'UJndadü em dados que vossuil\., a . prova de 
que o .que estava IP111bhcado na varia • em. a d;:cusula da m:Lnuta para o .contra- ~ 

cto e .não as do contracto f,eito pelo Governo .. 
Visto e"tarmos em ordem do diia, e havel- materia urgente •para s.er vo- ~ 

tada, a ca:rta fará pwrte •do meu d·i~cuorso, deixandJo de m•e ·estender<·, ao mesmo 
tempo, em outras conshierações . (Lê)": 

UMA CARTA DO SR: DR. EJPITACIO PESSÔA 

E screve-nos o 1&. ·Dr. Epitacio iPessôa: 
I • 

"iPeço descultpas ao jornal si •lhe ·v.en'ho tOIIDar algum espaço. Faço~o com 
sacri.fico de sa;ude e, solbretudo, com grande ·co,nstrarug.imento ·mpral, pm~q.ue 

todo o meu esd'ürç{>, .C.esde ,q'Uie aJqui 'c'hegued, é evitrur a <lli·scús,~ão a que est()U 
sendo arrastado, ·e não :ta:oor o jogo dos .q,ue ·hontem me· -combateran1 e amac 
·nhã, logo que se suspenda o .. e.sta:do de sitio, hão de a;g;gredir do mesmo modo 
o Govemno actua.:. 

Mas, -de outro lado, .não .:POSSO. _nem devo conserrvar-me sHeillcioso, quando 
a m]nlha admimistração ê alrvo C..e 1m!P'u:iações ·de maior ,grruvidade e, o que ê 
doloroso, da maior injustiça 

O Jornal, em sua •Primeira varia de· !hontem,. aJÍÍfLl'ma o seguinte: 
"ID' sahido ,q.ue as 'Ciaus;.lla-s do &nprestimo d!'> nove mlilihões foram con-

si'derados tão incanvenien.tes 1 que o GIJ'Vlerno a;ctua.l envi.ou a Lond!Nls uni 
I ' 
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.emissario e~ecia.l, afim àe ·,pleitear a sua alteração. Essa miclativa· do Go-
verno teve completo ea;ito~ .graças, 1nanlbem.. tá elevação de espírito dos brun-
.queircis q,ue, ju:l•gan,ao perfeitamente satisfactória a garantia do . stock, abri'I'IUIIn 
mão d.essas ol.au.sulas e o fizeram sem onus eJgum para o Thesouro. 

E o .Jornal cita as cla usulas inconvenientes. 

A :primeira é a 1-:l", ~qual. observa o Jor.nal, .não diz, coino aff·ir.mou· o 
Sr. Custodio Coeltho, {Iue o Governo em,'pregará os sews melhores esforços no 
:s~ntidu d t. evitar {}Ue seja creadp novo plaono de valorização do ca;l'é, .mas .que· 
fJI'ohibe o Govermo de autorizar quailiquer novo .plano· de valorização ou defesa 
·relaoionac<a •C~ ·O caté, ~q.ua,nto exi&tir, em ci-rcwlai;ão 1qualquer das obri-
,gaçõ~s do empre·sumo. • .. 

;para i!Jrovar esta: asserção o Jornal transereve. "a. intégra da clausula ·2"". 
"·Emquanto existir em ciol'culação quailiquer das ditas obri!'!ações, e sa:J.vo o 
<Ji·sposto na clausula '9• .do presente' d!Wtrumento. o Gove-..mo a,bster-s e-·ha de ' 
cc.mprar, directa ou ~ndirootadnente, sem o prévio consentiment o do Comité, 
.dado por escri·pto, qualquer ca:f'é, assVm. como não autorizará qualq'!IM' novo 
plano ae valorização ou clefesa relacionada com o café. O Governo obrilga-se 

' .outrosim a assegurar que a Hvl'e eXportação do 'Clllté, cons·tituin'do ,parte da 
gara,ntJa, não •f?eja de q:uª'-'<gter modo impedida ou obsta:C:a , emquanto existir 
.qualiquer das di·tas obrigações nã.o resga;tadas". 

Guardemos de memoria a s pallav.ras que aci.nla. suhJi.n:hei: "assim como 
nãc auturiza.ná qual•quer novo <plano de •valorização ou defesa relacionada com 
.~ cufê " . 

Nã o me recobrei ai•ndà da sorpreze. que me causou esta tra nscrirJÍ;:ão. por~ 
q1uwnt.o o que, no correr das nego~jações C:o co!l.tracto, ficou a ssentado, foi o 
.que eXPQZ o .Sr. J>r. Custodic; !Coelho, isto é, que o Governo, sem caracter ele 
olw·igação, se esf.or<,;aria. .por q.ue· não tSP. oereass~ novo piamo de valor ização, 
.emquanto swbSIStisse o stock 'J)OJ' é'He for.n:u:.do . .A rau.ão eu já a dei hontem, 
na oor1la que es-crevi á (}{J.zeta : a livre corwtituição· de novo stock seria , acto 
de ·desleaJô:alà!e e de jcrnJpru.denota., •porque Oimi-nukia o valor da .ga:ra.ntia 'offe-
.recié:a. áos :banqueiros, com grave 'l'isco para este!!, justarnentt hnteressados 
.ent ter Qs seus crup.itaes ga ra ntidos por penlhor. sufficiénte e com g,;:-ave perigo 
tambem 'Pa;ra o 'Dhes.ouro, justamente empenhatl!o em ·tirar d·o ·crullé a .diqukido 
.r, maiot· lucro possível. I J ' 

Não pos:;uo ~óaria do contracto cb cruté, depois de a.r.s.\ognado ; mas tenho 
·grande parte od13. correspondenoia rewectiva. até ás ,uJ!rt:lma.s negociações .. 

•E ' esta corres.porrdencia q>Ue vponho dar á. ·pulhlici<laG:e, 1para mostrar que 
-o que o Govtento 'pa:ssado a justou não foi aqu.el.Ja prombiçãO. 

Tudo se -esolareoor·ia, si o <texto authentico té:10 controJCto fosse divulgado. 
O contxe.cto foi aJssd.gna,do a 2 de !llliDo. Guar.dmnos .ta:mbem esta ·data. 
Ora, a '5 de ma:rço 'Q· Governo a proposito cla.quella olail.sula fazia saber ao 

:gt·upo lfinámC'eiro, oom quem ·discutia o emprestimo, o .seg·uinre: 
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"0 Gover.no Brasilei:r.o comprehende o .ponto·.ce vista dos ba nqueiros 
soure a cessação de no1:as operações · de café no· caso da elevação do. empres-
timo ; . mas. não pó de conconlar com a im(IJOsição de rest'fi,cçôes terminantes· 
sobre novas operações, exoflrauroãas as com.pras necessarias ás m.argen,s " . 

A 18 rle abril, enviavam os ·banquei·ros a min'll'ta <Io contraot~. Nel,k"l. fi-
• . 

gur·ava a ·clausula JPro:htbirtiva. O '!Ministro da !i'azenda esvreve·u-me então a. 
seguinte cartà:. "'l'eiJJhu a :honra·. de pasf.ar â.s -mãos tle; V. Ex. as minutas dos 
contractos para o ·e~restimo extern<> de f. -9.000. Ó00-0-0, crun. -hm grupo de· 
banqi.Ieiros inglezes. o exame de§lses dous documentos leva-me e. os segu-intes 
rev.<ros: No contracto pri-ncipal, "Ó!awula 12•. Esta alaus\lia ·prohibe que.J. 
q,uer novo plano de valorização ou ded'efe .do ·caflê; ..':..._ Ora, isto escapa. á com-
p~cncia do E xecu.titvo, pois ó Congresso poderá :k!cgislar sdbre o assumpto, dll 

n•oL!o .cor•trariu. - Deve-se, portanto, peà·ir a su.ppressão dessa condição, IPO-
denilu ? Governo affirnmi'- que enviãará os seus bons of.ricios .P'ara 'que não-
seja feita. 'IWVa operaçã.o 'de valorização." 

Em corwequencia. <> Governo :Pnxpoz aos banquei~ esta alteração : 
"Na clau.sula 1J2•, o período - assi'rn como .não autorizará qualquer novO< 

p!a no -<Ie ' va.lol'izaçã.o ou defesa relruci.ona'Cia oom o cailé - ser{Í. su.bsti-tui.do peJo. 
seguinte: - a.ssian comp o Gove.nno Brasiael!ro envpregará- os seus ?nelho?·es· 
esforços, no sentiilo de evitar q11-e seja .creado 1tm novo plcvno de ·l.;alorização• 
do café." 

A phr.ase, cuja sub~tituição se . ·pro,p.uruha ~ precisarn~·rite a phrase prohi-· 
bitiva rque eu s-t~bUn:hei ha.' pouco na. clausula ·tran.scrlpta pelo Jornal. 

A 24' _de e:brU, o Sr. Dr. HCJ!Ilero Baptista · recebia a seguinte can-ta dos: 
repre~ntantes dos han.qu(>iros nesta Ce.:pita'I : - "Sr. M:i:nistro·. Co-nfiTrnando 
a nossa carta de 22 do correntt'. temos a. •hOnra. de cqtnrnunicar a v ·. Ex . a-. 
resposta recebida dO!< ·b..'ln.que~rus: Contrat.'-to prilllCipaJ. - 1.• - Os banquei-
ros concorclmn com a alteração na redacção da clauu.sla 12•, ficando o periodo· 
en ... questão redigido como V. Ex. resolveu : ".Assim como.'o Gov erno Brasi-
leiro empregará os seus melhores esforços. no. sentido de emta.r qu.e seja crea-
do u?n novo plano de 'valorização do café". 

Ora, nestes con&ções, não é :pçssivel que a clausuda. figure -no cQntracto 
como a reproduziu o Jo,·n.al, i~o é, prohiJOindo o Governo de autorizar qual-
quer navo plano C.e ·v a.Jorjzação. Deve he.'Ver equivoco: a clausulá. .que o· 

' ' . 
Jornal transcreveu não é a do contracto àetinHivo. mas da prOJJOsta q,ue o 
Pneu Governo repellio. 

O Jornal não E.e reter.~ ·só á clausula 12•-. Trata ain.da de oJ.t."{l. .e .sobre 
está se e:x;prime nestes termos: 

· "Outra c.lausuÍa grávosa. em aquella q-ue s6 :Pe~mltÚa a. anteci,pação da 
divida em 19·32, ou àez annos '!le.:PQis. Diz e. clausula: . 

"A contar <Io dia (?) -de outuoco-<Ie 19~3. 1nclusi'Ve, o Gov~rno terá a. fa~ 
cÚJdace. mediante av'l.So d& seiS! mezes. !!o ca'lenda.l'io. Dublicado pelo menos 
(llt• dous diarios de Londres e expirando em uma das datas fixad~ . para o-
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1la.garnen:to . dos juros. de resga.te.r o ~!ncLpaJ t:a tota!diade das ditas obrl.ga-
~s então em .clrcuJação ao preço de · 102 por cento, &.~;crescido dos juros 
vencidÇJ.s,. ~ 

E co:m.menta: 
"'Assim sendo, feitas as vendas do café e d~du~da.s as despezas, as im.-

·fJOTt{lncilU re.<~,peetivas fica.r:i.amt depos.itad.as em poder dos banqu.e-i~os - por 
.dez o.nnos : O $moàuoto não potf>i.a. ser CJ1pplic<Lào ·na compra· de- obrigações do 
em.l}restVm_o . •. " 

Não me r..areéem ~agitima"' esta!i' concl-usões, \P()is a clausula diz, pelo 
contrarJo, q/Ue "o Governo terá. a taculàade. mediante fl.visc .pré<vio- de seis 
-meZ:s ... (le resgatar o pr,incipal da totalidade das ditas obrigações então em 
-circul4Ção. ao preço de 102 por -cento, aocrescid010 ·eos jur.os vencidos." 

Mas não façamos cabedal disto. O fact:o é que nos achamos em ·presença 
ue caSQ identico a<! que -aca.bo de ex:pór. A~tã.s a i:ne:x,pli-ca.vel ·e111rissão do dia 
do mez que se .nota n~ c:ausuia tra.nscriJpta, 'jé. o. debca iP'revêr. 

A 12 de janeiro: de 19-~2. {) Governo recebeu cos Srs. J. Hency S-chroeder 
.& C., as "·linhas geraes" do ernprestimo d~ nave nülhões. Ab! .o eiiiJ}rego 
da venda do cruf.é P.ra assim previsto. 

"O prod·ucto do calf'é -vendido, alént do m-lniTIW a8tipuJaào, sem emp.regado 
-M compra dos titu!os d_o: ent.lpt'est·imo até ü pe;r ou. -cO!ffi agio, -conf()II'me ·fôr- o 
tY'PO do · emporest.Lma, e quando não seja 1J.ossi1)el aàquirVr- ta.es t _itulos, ~el'á 

'aé!mi»'slvel a sub&tituição do café ·vendiiic- -~or outras qua.nti~ades de café, 
podendo tambem. ser a:s sobras de fundos em!J)regadas em titu)os !ngltzes de-
·nominados Trustce Secu,·ties." 

A ·11J de janeiro o •Governo fez est-a contraproposta na. qual exCllue a res-
. l 
·trirção eJ..--p.resEa. pelas palavras - além do m4ninto e&tfpttla.do - e sug.ger.e· o 
~m('Jr~go -dWI -sobras· na -.com,pm de tltulos dos dous tundings brasi~eiros, mas 
·persiste em considerar -como appl!lcacão preoipua do .produoto, do c~ a 
~cquisição de Utulos fLe empres_;itno: 

"O 'J)rodueto do ca.!ê ven-Cido se1·á em1Jrcg-U4-o na compra dos titulas ào 
. empresiim.o até o .par ou com agio. conforme fOr & t:Y!Po do emprestimo e, 
-q?tando não .seja po8Sivel t:.dquiri?' taes títulos, sere. admissivel, a juizo do <ffl-
verno. a substi-tuição do ~. pod~llldo :tambem ser as so'bras· (!.e <fundos em-
pro~ na CO!Ill']>ra de <titu:1os dos -dous fundings brasileiros". 

Os ba.nq-uelr.os 'l'eSpOnde-ra.m ~i.m .no dia .25: 
"Nenhuma vanta~~~ _ex;.,;te ,para o Gmrerno Federal na substitu-ição Jn-

t icada -- titulas f~tndings - e nã.o seria acceita.vel :paro. os baiÍqueiros nem 
:Para os tomai<i'ores ,. 

~ r.azão Invocada .pelos banqueiros eom justificação de sua resPosta era 
'"o facto de .não se poder ofofereoer em subst itu ição de garantia. ·~·eal - café 
- tit~os do !1~ndíng, q.ue representam titulas de divida do proprio devedor-" • 

A 17 de fevereiro, _ o ministt·o da Fazenda Insistia, em telegramma dirigido 
~os Srs. Rot·hschild por que ficasse Zí"U--re o GCYve1·no de a_dqui?·i1· na 1Jraça 
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os tf.tulos e. desde· que seja llossivei antec'par resgate .t!tu.los, essq. op~raça-. 

·poderá ser realiza!d~ até 102". 

A 16 de março o's banqueiros se declaravam " de accordo" com ,a clal,lsula. 
l:'edigida nestes termos: 

."o· proàuoto das vendas de café, além do que foi estipulado n;:~. êlausula. 
anteeed~nte (IÍ}algamento •ele jui·os e despeZJas) 'd!everá ser ,ern.pregadl) PR!N-

CIPALMENTEI em titulas do pre.sente emprest-Lm.o, ou em substituição de ca!é, 
si fõr approvado pelo comitê ou· ainda em títulOs '"britinnicos denpminados: 
Tr·u6t~e Securities, CONFORME RE.'lOLVER O GOVERNO BRASIL.EHRO" ., •J • 

A 21 üe macgo, os banqueiros, recap.Hulando as negocia,.ções, ratifica vOJn~ 

a s11a aptJroVfi.ÇãO. 

Finalmente, a 25 de ablõil uma semana apenas antes. ·da ass::gnatura de· 
contracto; o representante ·do' grup0 financeiro comrr.unicava ao ministro da 
Fazenda o &eguinte telegramma: . "Queira ini'orm&r ao Governo= bl'aSileiro 
que, hri.vend.o os ·'banqu~ro:<t atten.ftido ao Gove1-no ~ralrireiro em. todós os-
·p·Ontos, os banqueiros · esp•et'avan; ter t:ecebid-o ·Uma resposta immed'ata". 

E o ministro respondia áquelle representante: "Em resposta á c.arta de-
V .. s., de ·hoje datada, e que aca·bo à e receber, peço-lhe se sirva de t,elegra-
phar aos ·banqueiros o 's-eguinte: "O Governo brasileiro considera 'virtual-
mente fechado' o _empre;timo de liJbras 9.000.000, visto como t~das. as· altera-
ções que fWopoz ao cOntracto principal e ao do comité fora'li., a'cceWts p'eloll' 
banquei.ros •.. Amanhã telegrapharei ao · Il!\eemo delegado autÓríz.am&-o a.. 
assignar o contracto ·do emprestimo de :E 9. 000.000 e os títulos prov~o-rios". 

Em face desta correspondencia, ê fambem ev.iõente (qua_nto á segunda. 
clausula) que o Jornal transcreveu, não a. clausula. mesmtat do contracto, mas 
a d;e um dos projectos suggeridos no correr da discussã:o -e recusados P,elo meu' 
Governo • . . 

Desta conclusão tenho ai.nda prova positiva e mai's recente; t~nho prova. 
posterior :á assignjatur!J, do ·contracto. 

Com affeito, a 17 de outubro de 1922, cinco · mez~s e meio depois de assi-
gnado · o contracto em Londr"s, recebeu o ministro fu... Faa;enda u ·seguinte-
telegramma dos Srs. Rothschild: "Temos a ' honra de lE!mbrar a V. Ex. a. 
cl;ausula ·do a.rt: 5° do contra~o do empresÜmo de 7 1\2 •1<> sobre o café, de 2' 
de maio de 1922. · Estamos ·firmemente convencidos d~ •que ê do intá-esse dO' 
Go'V'€'rno bra..'lileiro autorizar eis banqueiros a comprar t'tulos de· 5 · •1• do em-
})Ol'estimo de _guerra do Governo inglez, vendveis ·em prazo curto"·. 

O ministro da Fazenda respond<lu a 19: "0 G?verno ocasjleii-o deseja que-
os saldos apurados nos ca,fês vend·idos do stock, que< -garante o emprestimo de· 
! . 9. OOÓ,. UOO, sejCVnt ·Upplicad.o's na C.0111.p1'a de ob1:igaçÕes d.o returktO empresti-
m.o, m,esmo com agio até àez libraoS. O Governo bl'asÍleii·o prefere a1iquir't· a!> 
obrigO:ÇÕes do emprestitmo àe f, 9. 000 .·ooo, porque estão ao par' e, ainda a: 
110,' dão o juro de quasi 7 •i•, ao passo que os títulos dn GÕvern.o ~ngle;o: es-
tão acima do par e dão juros inferiores a ·5 ·•!•. 
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ResulU). destes documentos, de modo :indubit>wel, -que ante!! mesmo da 
via.gerr. do emissario do Govern& actua1 er1) janeh"o ultimo, o c.ontracto, a.ssi-
gnado desde maio anterior, dava a& Governo Brasileiro u {ji'r~to de empregar 
o prOà'!Wto dla.s venclas do cGté na oompra de titulas ào emprestimz,o, que •ren-
dem 7 112 •i•; se assim não.,fosse, o Min'stro da Fazenda não podia em ou-
tubro, tel•eographar aos .banqueiros, como lfez determinando-lhes a acquisição 
daquelles -titulos. 

Ten!io-se em c·onsideração tudo quanto a-cabo de eX!Pôr a respeito das duas 
clausulas transcriptas e coinmei:ltada!! pelo "J or-nai", •como d·OOrmat· que ellaJ 
eram tão inCOJlV'en:entes q.ué obrigaram o· Governo ai>tual a manda'r a L<m-
dre.s um emissario .para pleitear a sua alteração, que esse ez_nissario obteve 
completo ~x!to, que os -ban-queiros a;brira.m mão das ditas clausulas, etc.? A 
qoo vem tudo isto, Bi t!Wll clo;-rLBu?a.~ não existem e o que encerrava o contracto 
era preof,sannente o que o Govetrno pleiteava?! 

P.onho â. disposição do Jornal os docum~mtos do meu archivo, .que cito 
nesta ca-rta" . 1 

SESSAO DE 9 DE NOVEMBRO 

O Sr. Bueno de Pa.iva-: (*) - Sr. Presidente, foi lida no exped1oente a 
primeira. proposição orçamenta,ria vinda da Camara, e nãó é demais que' eu 
faço um registro especial. desse acontecimento. 

Esta-mos no terce:il:o mez da pr~rogaçã.o da 'l)resente sessão. legislativa, ·no 
setim.o mez dos nossos 'trabalhos nestle anno, isto ' é, -no penultimo do anno, 
o que quer dizer que a cainara .dos :Srs. De.putados· teve, para estudo d?s 
orçamen:os, quasi sete mezes, · restan-do ao .S-enado apenas um níez e ,poucos 
dias para. tão diflicil estudo. · 

O Sr:. JOÃo LYRA: -A Camaa·a teve, para revisão da proposta o~a.m.en
taria c1o q-uverno, .sete mezes, e o s-enado tem pouco mais de um mez par~ 
rever a proposta ·do Governo e o trabalho da Camara. 

O SR.. BuENo DE PAIVA\: - Não fac;;o este ·reg'sb·o, !Sr. Presidente, como 
censura li Gamara dos D&putadOs, m;as como üma defesa antecipada do. Se-
nado cont.i'a accusações i)ert~ que todos os annos se ofazem, attribuinclQ-se . a 
este •-amo do legislativo a demora na elaboraçã0 dos orçamep.tos .. : 

0 SR .. PAULo DE FRoX'l1JN: - Apoiado. 
0 'SR. BUENO DE PAIVA.: - ... ipois é commum ouvir "dizer, que O 'Sena"do 

é o perturbador da ob.ra orçamentaria, pois além de 'VOtar tumultuariamente 
impede á (.!amara, em ultima in!':tancia, ·d~zer, em verdad·e e conscientemente 
aquillo que deseja deUbe·rar. 

Nem se di•g-.1. Sr. Presidente, que o estudo da Camara é mais diif'ficiJ qu~ 
o do Senado, ca~ara reviso~a -que é, pois a Camara, en:{ materia orça m e-ntar:::.. 

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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é tambem revisora: recebendQ a proposta orçamentar:a do Governo sobr~ 

ella faz um .verdadeiro trabalho ;de r-e-visão. 
0 SR. IPA1JLO Dl!l FRoNTIN: - Perf'1Í_t;tmente. 
O SR. BUI!í:l!O DE PAIV~: - O Senado, dizem, tem apenas que r.evêr o tra-

balbo da <Cam.ara. Mas, Sr. P~·esidenLe·, rever é es-tudar; e_ para esse estudo 
Q Senado tem •pouco tempo, - ·a.penas um mez de tr~balho Iegis:[à.tiv-o. e tan .. 
to é certo ,que deve rever ainda a t·E•rnPO de mandar á Cam.ara as suas ernend'ls 
as suas suggestões, de modo a pod-er ella conhecei-as e deltbera·r a ·respeito. 

A prevalecer a opinião de mutita ~ente, · d-e que o SenadQ deve acceitar 
tudo quanto vem da Camara,_ melhor sará · supprimil-o, pois ;que sua missão 
precipua.mentt: constituciQnal cOn>~iste em rever as proposições orçamentarias 
emanadas da Camara dos -Deputados. 

Que sirvam estas p-alavras de àef-esa ·do Senado isto é, que 'estamos no 
penultim.o mez de, sessãü legislativa restando a esta Casa .pouco -tempo para. 
cumprir sua tarefa, embora· possa informar ao Senado que os dignos relato-
res dos varios orçamentos já estão t rabalha-ndo assiduamente e natm7alrnentti 
darão cabal desempenho á missão QUJe 1hes f{)i confiada pelo voto do Senado. 

DeS'de que estão chegando, hoje_os primeiTos orça:mentos não ~ tarde para 
attender ao deJ:.cado e lJ_Qnroso app-ello que, da tribuna, me fez o eminente 
Senador .pel~ Distr.icto ·E1ederal, cujo nome pronuncio com a devida venla. 
Sr. Senador Paulo de Frontin, pedindo-me que, como Pl'esidente da Commis-
sãó de Finn.nças, colhesse algumas intformações qué chegassem ao Senado an-
tes rle ini~iados os trabalhos ocçamentarios, llllformações que a todos orien-
tassem, principlalrnente aos membros da CQmnrissão 

S. Ex. , o honrado Senador, não levará á conta de descortez:a, ·nem de 
desanttenção a die'IIlQra da minha respos-ta. 

() SR. :f>AULO DE FRo-NTIN; _:_ Absolutamente. 
O SR. BuENo DE PAIVA\: -S. E:x:. srube tanto quanto eu ou como qualquer 

Senador, qua ao Presidente da Comiss[o de F;:nanças falham todos os meios 
de informações. · 

O P residente da Commissão de Fina nças, como q-ualquer outro Senador, 
só .t.,m conheeimento · dQs actos governamentaes, quando -public:ad.os pela 
im-prensa ou quando chegam a:té a CQJnmissão por jntermedio da Mesa. dO 
Senado. 

iPo!" isso, para -attender a S. Ex;, solicitei do Sr. min:stro uma a;urliencia 
e~'Pe.ciaT em a Qual eu pudesse expor-lhe as obserWções feitE!-s pelo Sr. tSena· 
dor Paulo de Frontin. S. Ex. o Sr. minL~tro delicadamente marcou-me d'g, e 
hora; e, recebendo-me gentilmente, ~uviu a eX'PQsição verbal que fiz a S. Ex. 
a JX'Oposit.o ·das observ>ações apresentadas pelo Senador Paulo de Frontin. e no 
ifim declarou-me que martdar:a por escripto as illiformações solicitadas. 

Pond<rei a S. Ex. que mutio garto ficaria si, no. mo.m-ento de _me •trans· 
rnittir as in~orma.ções' que fossem prestadas pelas repartições competente, me 
marcasse urna nova hora para que eu, de accordo com &!o informações' escri· 
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.ytas, pÚdesse adduzir outras observações e formular novo pe.dido de infor-
mações. 1 

S. Ex., accedeu, m3.s 'talvàz por. tet julgado inutil essa nova conferen~ia 
teve-~ delicadeza <ie .simplesrn!mte, mandar &.O ':3ena<io, pelo seu secretario 
.as informac;:ões que, eÍn breve, 1erei ao Senado. 

As questões a que se referiu o eminente Senado1· !JE'lo Districto Federal 
são as se~intes: 

·'Primeiro: Diz S. Ex. que 

"no ·in:cio ·do ~.overno passado havia um milhão e setecentos e v:nte 
e nove mil contos - deixemos os quebra·dos - dé emissão de pap~l 
moed~;t ein clrculac;:ãp. O emerito mi.uistro d~. Fazenda do Governo 
pa.s,sado, Sr. Dr: Ho~ero Baptista, á pagina 9 do "Retrospecto Ad-
Iilinistrativo" ofificialmente publicaldo, diz o seguiiite: 

"O Banco, cujo prazo de duração fica elevado a cincoenta annQs 
obr:~a-se a resgatar, nos termos do citado decreto J.eg<slativo, e das 
çlausul~;t!1 abaixo todo .0 papel-moeda erri circulação emittido ;pelo 
i:hesourJ até á presente da·ta, na. importancta de 1. S5'6. 590.:537$000". 

"Ha por ta:nto uma dif;ferença supedor a cem mil contos entre o 
(fUe ~stá' dlt~ ma e~posi\:ão· do Dr. Homero E!..;tista e .o q~e consta do 
contracto celebrado entre o Governo e o Banco do Brasil. 

Quem emittiu? . O Governo passado, ~xa o conveni·o italiano, 
cem mil corutos? Neste caso não se fez ·-o resgate. Quem autorizou a 
não se fazer o resgate?" 

Obtive de :S. Ex., . o Sr. M.in!istro ~ Fal'ienda, que me mandasse esta 
cer ú l.ã.O da Contadoria Oentral da Rep~bli<:a: 

"A · emissão de papel moeda com lastro ou;ro, em 28 de .julho de 1919, 
data da ~S€ do Governo P<'1.ss.ado, era de 1. 701. 5·00: 5.37$000. 

Em ~4 de novÉ-inbr-o de 1n2; . ultimq dia ·do seli mandato, a circulação 
accusava- .a importa·ncia de 1. 856.590:537$000.. · 

Dentro. desse period'o, foram, pois, e.lifectivamente emiüidús, 15·5. 0,00:000$ 
em virtude dos decretos ns. 14·. 094 e 14 . !>61, de 10 d-e marÇo e 21 de del'iem-
!>n' de· 1920, e 14 . 91.1, -rle 15 de julho de· 1921". 

Por conseque.ncia. foi emittido e"sse excesso pelo Gov-erno passado. 
Mas; não esca!)ou ao atila:mento do eminente Senador pelo Distrlcto Fe~ 

~ral~ a observação já feita ~lo Ministro no top'c~ :por s,. Ex. citado: 

"Durantee: a presidcncia que ·finda, não se fez emissão de .papel 
moeda, com ou sem lastro, para ·ser applica da ãs despezas .normaes 
do Estado. As emissões feitas - .P~ acud:r ás obrÍ~ções do Conve-
nto Itali~no e ás necess idades da Carteira de Redesconto - são de 
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caracter especial, su jeitas ·a redesconto ,e inciJJf'lradãa · det~i'minrudos: 

-em l~i. Dellas nos oc6upar'f'rhas a -~u tem:vo, quarido tratarmas des-
ses d-()us a.ssumptos de ma: ar ·interesse E) 1l):lpor:tancia". 

iS. Ex. ·diz, pois, que ha para o Oanveriio Italí~Liw, cem ·~u · contos. 
Realhlente, S1', Presidente, a emissão ê de 1•55 mil cõi?-tos, :·de a:ccordo-

com as in:forhutçõe.s da Conta'doria, sendo 100 mil coritas P<'lra_ o Coúven'o Ita ... 
liano <:! clr):coenta e cinco mil c~ntos ·pà ra- o Banco de· Red·escOiüo. 

Foram as infprmações qu~ .tive n6s seguintes termos: 

"O que o ex-M'inistco da Fazenda -d~clarou e .c.lms,ta ·do~ ".Retros--
pecto Administrativa" .(19.i9-1922) •. pag, ·9, f oi -que, _durapte : a, ultima 
presidencia se não fez emissão ·de papel-moeda pará. as · de~p.e~s or-
dlnariàs do Estado. Não •poder:a d izer ':'9-ue -não ·houve emissiio ", 
pocquanto ê 'publico e n<>torlo que; se ofizet·~m €missões para o Con-
venio Commor cia l com a Italia !'l ·Oart eira ·de Redescontos, de que-
se -inc:nerararh 671.847. :948~ •. o que se vê a lp-agipas ·14 éi.q mesm(} 
''R.etrospecto". 

Isto, quem o dlZ é o ex- Ministro ·da F'arenda •. 'Sr. Dr. Homero ~pti.~ta .. 
Realmente, no Retrospecto Administ-rativo, á pa~i;na ~-4, lê~se: 

".Em execução desses d ispos:tivos f;i incinerada -a importancia ~ 
671.847:948$, assim discrimina.da: Carteira d€_ R€desconto - -- .. : •. 
656.-285:637$; Convenios in:ternaci,onaes ,- 11. 248 ·:.736$.; .resgate cor-
re&):}Onden te ao :producto da vemla de 8Jpo1i:ces ,- 3·. 472: 575$; trow 
,de papel-moeda, por nickel -, 80-1:000$, por moedas ,<i_e áJuininio e 
cobre - 40:000$000 ;, \ ~ 

Noto, Sr. Presidente, e ·não é sem ext ranhez'a., ':que os algarismos dos 
papeis officiaes não se harmonizam perfeitamente. Como _v·. Ex. 'v.ê, nos 
citados pelo :Sr. !Senador Pau,lo de Frontin ençantram-se 11.729 . 00_(} contos-, 
ao passo '<J.Ue da informação da Gontaodoria, constam ape·nas 1'.705 .590:0ú0$, 
e, -em um tra:balho fe:to encontro a declat'aç'ão. de que, até Ü)l9 , 1quando tomo\1' 
:p066e a ex...Presidente da Republica, havia em: çir.mtlaç-ã; 1.75L486: 000$000. 

Aa nobre Senador 'p~lo Districto. Federa] posso informar que o ex-Minis-
tro da Fa2le!lda declara que o excesso 'notado por s., Ex.',._ fe~to ·dU1·ant" ry 
Oo-verno do ,Sr. -~pitacio Pessôa não se dest ii\Ou a despezas gec~es , mas ao-
Convehio Italiano -e á Carteira' de R edesconto. 
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A outra questão ·de que S. Ex. tratou foi ·a da divida externa. S. Ex. 
disse que, em relação ã divida externa, a declaração que consta da justif:ca-
ção do illustre ex:~Presidente ~ a segui.nte: 

"A reducção de ! 13. •5-90. 940, acima apontada., na n'ossa divid~o 
á amortização realizada durante o meu Gov-erno e ao resgate de ti· 
tulos que elle etf.ectuou. 

"Este resgate de títulos que ef:t'.ectuou estf.. gryphado, e o grypho 
não é meu; é -da propria justif1oação. 

·Pois bem, -com surpresa, pot'quanto eu já ti·nha ouvido dizer issG 
no Congresso - que bs. titulas que tinham si.do obÍidos, excedendo 
a sua importai1c!a de um ·milhão de · Ubras, eram destinadol!l a sec 
resga;tados pelas condiçõe$ favoraveis .por que tinhaJm podidu ser 
adquiddos rpelo Governo !passado. 

Entretwnto encontro exactamente, na clausula do contracto fe:tu 
com o Ba:nc0 do Brasil, uma disposição •que me .parece não estar de 
accõ:rdo ·com o que acaba de ser dito". 

As infocmações da ConJ;.adoria dizem o seguinte: 

"A jmportancia de !" 1. 451.400-0-0 que, por força do contracto 
com o Banco do Brasil, passou para o mesmc.; em pagamento da.!! 
acções subscriptas pelo Thesouro, é a -corres.pondente a .titulol!l ad-
qu;ridos pelo Gov-erno e que foram d~.p.ositados em Londrel!l. 

Não havia sido ainda ·autorizada a inci11eração nelh a baixa nas 
respectivas emissões" . 

Tenho ainda estas outras informações; 

"Na conformidade do f'wnd,ing de 19·14,, ope.ra:ram-se, nos <prazo!> 
· -dos -contra,ctos, as amortizações do primeiro junàing - 1898. 

1' Aiém disso o Governo adquiriu em boas condições para o Tht · 
souro títulos da sua di vi{! a externa no valor de ! 1. 461.400. Esses. 
títulos não foram - de direito - resgatados,. mas o foram de :fact!.,. 
porque f:=ram em poder dos Agentes Finance!ras do Brasil, em Lon 
dres, em carteira, á disposição ·do. Governo, constituindo o que st.. 
ãhamam capitaes naeionaes, ·cujos juros ford.m incorporados ao Fun-
do de ·Garantia". 

Tratando &a. divida. fluct~uante S. E~. notou. un~ ~i.:Vférença entre ~,. 

mensagem de 30 de Novem·bró du 1'922, e o SI'. -Ministro da Fazenda declara. 
que a d\vida <flÜctuante , vinda do Governo passado, é superior a 900 mil COl\ 
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tos. A resposta foi a seguinte, assignada pelo respectivo funccionario da 
Contadoria: 

"A divida fluctuante, .constante ~a exp'lsiç~o ll'eita pelo Exmo,· 
Sr. Mlinistro da Fazend11., em 3·0 de novembro ae 1922, attinge a 
import{l.ncia de 863.008:601$804, 

A mensagem presidenciã.I., apresentada ao Congresso em 3 jje 
maio deste annó, accusa, nessa divida, lmportanc'a super1o.r a réi~ 

900.0D0:000$000 
A d:if!erença, que se observa, ·entre as duas quantias está ple. 

namente explicada, .visto qm, a primeira se baseou em dados colhido~ 

até o mez anterior â. sua apresentação, .sendo que, com relação a 
Caixas Economicas, s6 alluniu â. do Rio.de Janeiro. Emquanto que a 
segunda obteve dados mais completos ·em mais .longo período, com-
prehendendo responsabilidades por s?rviços, ·obras é mais despezall. 
constantes l!e outros processos provenientes doe: ministerios e do 
Tribunal de Contas, inclus:ve as obras do Nordeste". 

O .SR. lPAULo DE FRoNTIN: - V. Ex. permitt·e um a.p&.rte? (Signal ae 
assentimento do oradOr.) ·Neste ponto, cham·ei, 'l)rincfpalmente, a attençao 
para ~ numero ápresentado pelo ex-Presidente, constante d&. mensagem e a 
~xpl:isição á e 30 ãe novembro. 

O SR. BUENO DE PAIVA: ~ Perfeitamente. Foi esse o confconto que fiz. 
O 11:'!n. IPAuw DEl iF1Ro-NTIN: - V. Ex. fez o confronto da. e:xJp().sfção com 

a mensagem e eu o da exposição ·corrigida pefa ' mensagem com a que foi 
feita pelo ex-Pr.esidente, onde a. differença é de 500 mH .e não de 30 ·:mil contos. 

O SR. BuE:-.o DE PAIVA; - Fi:& o conifronto com o meu ped-ido ce info=a-
l)Ões. 

São est .. 'ls, Sr : Presidente, as informações que .pud.e conseguir, para atten-
de:r. ao'hon.t'OSO appeiJilo qoue :me fez o emi~ente Sena'<lor pelo Di•Stri•cto Federal. 

Bem sei que .nenhuma novidade traa:em ellàs a quem, .como S. Ex., 
a.coil11Pan:ha com tão waLriotico e esclarecido i•nta-esse ... 

0 ISR. PAULO DE FRoNTIN: -Muito obri;,ae.do a V. Ex. 
O SR. BUENo DE iPAIVA: - .... a vida finlllnce1ra. da ReiJ.~blica; mas confio 

que o preclaro Sena,dor cem e1las se dará por satisfeftp, pelo menos neste mo-
mento, aguarce.ndo outras e mais minuciosae ·que. os di'gnos colJ.egas, ·relato-
res na Commissão de Finanças, hão de dar ao Senado no decorrer das üs-
cussões orçamentarias. Para estas, pensa poder contar. coin a - proficua colla-
boração de 1S. Ex., que, encara·ndo. com a sua superíor serenidaXle de sem-
pré e sua incontestavel competericia, a nossa situação financeiTa, facilitará, 
con, suas suggestões e seus eonselhos, a tarefa dos que só querem. acertar. 
em bem da causa publica. (Muito be-n~; muito bem.) . 

O Sr. Paulo de Frontin: - Peço a .pala'Vra. 
O Sr. Presidente: - Tem a palruvra o nobre Senador. 
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o Sr. Paulo clt> F1•ontin: ("')_:_,Sr. Presid-ente, em primeiro lugar cabe-
me agmC.ecer o moC:o ex~essivamente genti~. com. q.ue o iliu-,;tre Presidente _d.a 
commissão qe Finanças, o nobre Senador p~o Estaao de M.inas Geraes. cujo 
nome citv com prazer. Sr Bue•no de Pe.iva, atten·deu ás solfuitações que a 
s. Ex. fiz, no sentido ae trazer . ao Ser.ado !nformaçõ~ qu., evitassem duvt-
das. ·proveni.,ntes da comparação ae varios documentos ofd'iciaes ou qiUe ~e

vam ser considerados com1> taes. 
s. Ex., dlrtgmdo-se ao Sr. Ministro da Fazenda, obteve da Contadoria 

c~ntral da Re-publica a~ informações. que acaJba de lêr 6 que esclarecem al-
guns dos pontos C..u·vidosos. Terei ·owortunidade de, com maior des~nvolvi

mento. lendo e exa.minando. ~om outr-os documentos que JlOSSuo, .as infOrma-
ções fornecidas 'Pela Contadoria Central da Repüblica, fazer ponderações e 
estabelecer termo de corrupare.ções que ·tpe parecem ser necessarias pa.ra me-
lhor solução da. situação financeira a que se vae d<:dlcar, com tão boa von-
tadr, e alta competencia, Pão s6 o eminente Pre~dente da dommissão ~e Fi-
nanças, como todos os seus itignos membros. 

Desde' já, attendendo ao ru~pello de S. Ex., declaro que auxüliarei f' Com-
missão quanto me fôr possivel, quer nas discussões em plenario, quer na 
apresent~.ção de algJJ.mas emencla.s. Emq;uanto estiver convencido de que o , 
esforçc> q.ue ,pos.sa i!esenv olrver nesse l!t>ntido nã~ resulta im~oficuo, tomarei 
parte activa nessas discu..<>SÕes. 

Termlnande. por este ~ modo, creio ter c-orrespondido á gentileza extrema 
do must:re 1Senac10r IJ}Or MinaS Gera.es, agradeden~o ainda uma vez, o modo 
distincto por que ac-olheu minha solici tação . (Mwfto bem; ·muito 'bem.). 

SESSÃO DE 22 DE NOVIDMBRO 

O Sr. Paulo de Frontin: -Sr. Presidenfe, pedi a palavr;~. na segund'l 
discussão do orçapento da fazenda~ para correspont:er á genU)eza do emi•nente 
Pr~sidente da Commissão de Finanças. quando, na sessão de 9 de Novemoro. 
teve oppor.tunidade de soitcitar as minhas sug;gestões para f.aciUta.r a tarefa; 
dos que só querem acertar. em bem da ca1t-sa pUJbUca. 

Li, com a ma.ior attenç-ão o notaJVel trabSJbh<? do i!iLustre r~lato.r ~o orça-
men to da Fazenda. Este trrubal!ho, que .rubrange seis partes distinctas, respe-
etivamente. com as denominações: Situação Ftnaneei1'a, C~m?n.ercio Ea:teHor. 
Oppressão Burqcratica, Organização B-ancmria, Proposta e Dejicit, CollabO?·a-
ção. da CIJ/I'fUJir'U, encerra um conj·{mcto de medidas de oidem gero.l. que, ·se fos-
sem levadas a .edlt'eito, viriam contribuir ed'fkazmente pà.ra me~horar a nossa 
situação financeira e . para; ~i não eliminar, pelo menos di-minui'!' sensivel-mente 
o àeficit. 

( (*) Não foi revisto pelo orador. 
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Entre emas opiniões,. tc.da;s ümdentes a meiUdas geraes, H com pra= 
q!'le ellal:i aHúdem, imcialomente, ào programma a. que•se relf'eriu, na -mensagem 
de 3 de Maio deste anno, o .Sr. Presidente1 da fteP·UibJdca, de'Claranao ~ue pre-
tendia resolver a Si!tuaçãJo· :final;lcedra, ·-restaurando-a, sem emá.ssões ce papel 
moeda, sem -ernprestimos, isto ' é, sem esses i!Jous Ia;ctor~s negativos capitaes, 
fortalecer o credito pUibli'co e organiza;r o bancaria, par21o -maior eX'J)ansão 
e('onomica co pa·iz. 

Elo·gianào o m'us-tre relall:or do ·orÇamento o T,)lano ge>ral constante ;:leste 
trecl;to da .mensagem preshienciah.,_ eu me -yejo, ('omtado; 11a obrigação de de-
clarar que me não parece que ·esse plano ·tenha ,;Wo ngorosamente seguido, 

Effec·tirvamente, _para restaurar o credi·to .j:mblko é necessario que a con-
fiança no pll&n o a seguir seJa a mals co.mpleta o .í,Jer.fedta-. 

Para isto não basta,m p.atavras; é necessario -que séja o planCJ seguido 
, C.€ actoa e esses a•ctos é .q,ue virã.o conflrmar o que, se pretende levar a ef~eito, 

para que r.est!·tuioda 13eja a confia.nça n<:o. a•cçíio a;élmb:lis~rativa. , 
Ora, sem tratar nóvaJm~n-te de uma. -q·uestão que já foi Jon-~Mnente da-

batida, relativamente aos fa.ctores do credito IPUibUeo, ~aciores QIUe não se 
t,em c'ons~gu-tdo desde 3 de Maic até hoje, ha outros ,:P;i:mtos que encerra;m 
maior importancia. 

,, 

Vou mostrar ao Se~wdo q.ue p•r-ova;veQme·rtte K Ex. o Sr. Presi·derrte da 
Republica não e~t•á ao corrente -dessas disposições, que, levadas- a efieito pelo 
Sr. Ministro ãa Fazenda, concorreu para que não ha~a confiança no plano de 
restauração 'fmancelra. O fa:.c1:o ê lrn:por.rante. comqua.nto á ilrimeira v-ista. não 
o .pareça. Est~ deCJl-ij-raào 1:axat1va.ment~; em relação ao fundo d~:; 10. 000 .000 
ester~mos, que: 

"§ 1.0 Emquanto convi•er ao ibà.ncc. es:se ouve. -s•b!'ê. :cop.se~·%.do. 

em de}}osito ·gr'atui.to, ·na l(~a\xa d€ Amortizaçã:o: em casa forte- espe-
dall; cujas ·onave•s serão entre:g1u•ea ao Banco, á exéepção de uma, que 
ficará em .p-od'EÍr do tinspootm· daJquelia rep·art.ição -d~ modo a ser 
imposs•ivel a aber.bura da •casa lf'o1't€ sem a pores·ença dess•e ·r-umc.cio-
nari?·-e de repreaentamte .élo :presfd.ente ·do bancÓ, 1com autorização es-
•cripta -deste." 

O § 3° dhspõe: 

"Poderá ·o bànco, 1qua•ndo j.ul•gar .op.por.tuhc., re·mover es-se ouru 
·pa·ra a sua casa f-orte; mas não 1pode~.1á caudionâl-o, · rem:ovel-o para 
fóra do paiz, nem appilic:al-o a l,utro fim, ·~il·e ·não seja .o oda ·coruver· 
são do pwpell nmeda, :Pelo banco •ernH·UC:o, nos. terinoo' do 'citado de· 
m'eto ;legislativo , " 
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Consequentemente, não ·pude a wpor_ta.ncia de dez mHihõe-9 esterlino~ 

sa.hir- da Calxe. de Amortazaliâo, na.s . -condições. màloorlás, para ir pare, os co-
ires do banco. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO·- Esse deposito é intangível, 
O SR. PAULo DE -FRoNTIN: - O deposito, como muitq ooin diz o illustre 

.collega, é intangivel. , 
Lenido-se o 'balan!}O do Banco do Brasil, publi-cado em 1:8 .ul-timo,- e os 

.balanços anteriores, verifica-se o seguinte: "No actLvo ouro, em .deJ;JOSito 
.na Caixa de Amortlzàção, esllá a -importalliCia de f. 9. 773.020 e tracçã.o, esta-ndo 
á nossa di&posição no estrangeiro,- f. '2i216 ,19•70, no' total de quasi 10 milhões" . 

pir"se-'ha que essa imp01~t:an-cia de -2216 mil li'bras esterlinas é uma par-
.cella diminuta. Mas não se trata de questão' de parcellas; trata-se do éum-
priJnentq do contracto, e o '()()ntracto não é cumprido, .qualq-uer que .s_eja a 
·cla'Us'ula desobedecida, seja a 'princf~al, sE(ja a secundaria. 

Qra, ev!.dentemente, em logl!4" dos i~ mH•hões de libras esterlinas estarem· 
-onde o centra:cto determina e o Congresso ·Nacional exige, pelo decreto nu-
mero 4·. 6·3'5 A, de 8 de .Janeiro de 1'9ia3, -vulgarmente conhecido por "Decreto 
·do Banrco, de Emissão"; não está, e é fóra -de duvida, que 'não •podia po·rtanto· 
ter o desuno que, a·hi consta. 

];Ias. não é ~óme'nte para eSte ponto· que dese•jo •chamall' a attenc;ã.Ó do 
'Senado. Ha um outro que evi.dencia igualmente .que o c 'ontracto não tem 
sido devidamente ·cumprido. 

Esta'belecia o contracto entre o 'Thesouro e o Banco do Brasil a obrigação. 
.da, assignatuora, manuse:ripta, de dous d-irectores do banco, em todas as notas 
de entissão feita pel-o mesmo. Esta disposição .era ta.xati<Va. Retiniu-se, ent!l'e-
ianto, o ban-co em <:.:ssemblé.s geral extraor-dinaria, ·para -del•iberar sobre a 
permi~são da assignatura ser feita por cbancella. Mas ninguem se lembrou 
de que esta medilda não vodia ser posta em execução sem que o Congresso 
.a tivesse approvado. L 

Ora, é exactamente o que não se fez. A qlausu121. 3,3 do contracto diz 
(I .seguinte : 

"O banco promoverlá a Teforma de seus estatutos, de accôrdo -c01a 
as clausulas deste conh·acto e com o decreto n. 4.·63•p A, de 8 d~ 
.Tan~h·o de -1191213, ficando ~s arti~os dependentes· depois que esta ~pprc. · 
vação tiver logaD:-. 

J;'aragraPho unico. Os estatutos· do banco só p~derão ser post~ 
riormente ··atteoraJdos, mediante ajpprovação pelo Poder Le~slativo 

Federal das alterações feitas pela assemblêa. geraL" 

Portanto, a modificação da d'-orma da assignatura das notas não podia, alJ. 
·solutamente, ser !feita como fui, porquanto o contta:cto estipulá. as condiçõe~ 
·em que as . alterações dos es-tatutos 'qUe forem vot~das êm uma assemblé& 
-geral extraordinaria - devam se:r •postas -em execuçãe>, sendo dbvio que :. 

.. 
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protJO!Ito 411\l Julho - nii.o podia. en tl'IU' em v:gor, sem appre>vugii.o Ido . iPod6r 
LQgtala.tht<i FOO~t·nl. E~Jte n!l.o I!.Pt-l'Ovou !i!SSa. mod~t!M.gão. Con,.eq,U:e~t(lmEmt~. 

o.s no~ (I.Ué eíiHio sondo ~mttUdo.a, a e~:~til.o sendo Jlles·n~n1~nte, sem os ca. 
l'l\Ctt\l:latlnos do c:outrn'!)to, sent M e:ondt~OS de seQ'Ul'llngn. e 0.~:< garantia. quo;. 
o contranto ttnha estabelooldo. 
~ factos ~ ~ue lll<l H(lro sli.o positivos, fn.oels de serem ve.;ttlcados, core,. 

J)lll'tU\do as olausulo.s n c:tue me referi com os 't\c.tos pro.tlon.dos. 
Nestns cotldi!;G(!S, compL-ehende-se QUE! a. prh~lelra. pa:rt&, qub oot~siste em. 

faVOl.'eC"er a ct';)dlto J.)Ublico, â vlsto. destes elementos de d&acontla.nça. torne. 
ci.Q.os; nüo d«.t't\ a t-ooultndG espet•ndo, :nll.c;> SI$ c;:onsogult,do, por 'ella, .o rest1, 
b~l lll.n1e11to do Cl'edtto. 

Vejamos a_srom a segundo. par~: 

Esta se.rundll. p..'l.rte se refere (;. orgaruim~:ã.o dl) credito bancar1;. pa.ra. maior. 
~são da ~nomia nacloual. 

lnfeUam.ente todos sa.~.mos que o. organização ba.ncii.I'la ten1 sido appa-
l'IIDt-em~U~te feita pat-a desenvolve!." a aoonomla. nallional ; mn11. que, t:ealmeme, 
,tal niio se t.etu dado. 

Todos se reeordi\D'I. da dis}>Osiçt\o votada o anno passado, permittindo que-
li!e pu,'Je.s..."ft leo.Vllr a l'edesconto as notus p.romissorlas ~mltt!das p&lo Gowrno 
~ o empt-estlmo QUe. dle celebrou ?om o Banco do Brasil em 31 ·de .Julho 
d@o...~ mesmo anno. 

Não assisti 4 diseussão dessa. medida. por me achar ausente; mas fui 
informado de qu~ hou::ve w."gell(:la, ;por não .haver quem, na Commis~ de 
Fma.n~s, quizeSS& assumir a. responsabllk'lade do p!ITecer a respeito, 

O SR. J"o.lo LYRA:' - A maiorja da Commiss[o lfoi hostU ao projecto. 
O Slt. PAULO llll: ~N'I'IN: -.Declara o art. 2° do àec.reto n. 4,595, de 

U de Outubro de 1!111.!: 

"Ficam equiparn.das ãs letras e notas promissorias red'eridas !MI 

art. 1~ do decreto n. 14.ii35, de 31. de .Janeiro de 1921, os tituloo ill1i 
ttmpresltimo contrnctado pel o ThesoU:ro com o Banco do Brasil, em :nn. 
de ~ulbo do corrente." 

A' pliimeiJ'a v'..sta clir-se-ha; :não houve maior inconveniente em qQ!!o li. 

~ ille Redesc:onto operasse sobre ess3.s notas IK"O~~SSOrias. De fa&:'illl, 
Si a Carteira de ·Rede5CODto continuasse, seria uma questão de reforma,. liiB 
ql!Rtlr'O em. qu.-.tro Ille2reS, das promissorias, deixa.ndo que a emissão Cornl!fi-

JlBOIIllli!li:'.llll1te, zmm rencwa~ fOSSe ciren1anão, augmentando a nossa in'fl~ 
~ •• ;w;m:s;. o ·con1tracto com o Banco do Brasil net~nninou a liqui~~ 
d<al. Calr1tF..J!'a. ~ Bedesconto, e com e55a. carteira tinha, para l.iquidaT caib. ll!llll 
tilkQ 1ffilbmliCJS. o prn.z:.1) de .quatro mezes. o Governo deu o 'de seis, no contr.cl«ftD 
a. IIJ1!IIe lilla ·J.IO!IiC9 aetbeí de me referir, estalMllecendo, exactamente nesse pr.ll1llll, 
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'a fuCltldad.e da J:·quldaçào e dando ao b.iuico'. a vantagem, sem jurOs, hiLo é, 
~ banco l·ucro~ '2 •j•, que é. o que pagava 'à,ritlgamente a Carteira de Redes~ 
conto sobl'tl ~ q..ua.ntfa de cerca. de 400 mil contos. Dous por cento em sels 
mezes cor.reijpondem, portanto, a uma somma, que é, para 01:1 400 mil contos, 
de oito mll, o quanto ·reJ)resen·ta o favor !feito ao iBanco do Brasil. 

O Sll: .JoÃo LYRA: - Oito mll contos por a.nno. 
o SJI, PAtrLo DEl FIWNTIN: _;, De modo que sendo ~arcado o prazo de 

seis rnezes, oa 2 •j• correspondem a quatro mil contos, como multo -'bem ce-
~tíflca · o .ReJa tor da Fazenda. 

O prazo terminou no dia 1 de Novembro, ou, si, qutzerem, no dla 3, por 
ser o dia 1 sanctilfl.caclo e o dla 2 feriado. 

Dev:a ter sido terminada a llqulda(liio e resgataila a lmportancla de cerca 
dé 400 rnll contóS, ou se-jam, precisamente, 399.265 :·1>67$. que ê a quantia que 
figura no balanço do Banco do Brasil. 

Essa 1mportancla deveria ter sidÓ entregue li C'ah{8. de Amori-lação para 
~úe se 'incinerassem às' notas respe-ctivas, mas i&so não ·se fez, e eu acr\!dlto 
que si fosaem titulos .Particular~ não se tivesse permH!tldo um prazo além 
dos dous me:res, porquanto :ia no b'.J.lanço 'deste me:r;, publicado o. 18 de No-
vembro, figura ainda a mesma importancia. Seria, portanto, provavei que 
a ma.ioria dos títulos existiam na Carteira de CRedescc.mto 'fossem exacta.:-
mente os tituJ.os, as notas, .promissorlas a que · se reJfere o decreto de Ou-
tubro, e .que, portanto, o Governo não tendo .podi-do ·pagar, não tendo 
podido re9ga.tar a importancia correspondente, não ttvesse podido l~var as 
notas á Caixa de Amortização para serem incineradas. 

Si essa é a situação, ,parece-me que seria muito mais claro ter a coragem 
de arcar com ella do que estar illudll1do sobre a situação real com processos 
.que, allãs, jâ são conhecidos. Si o GtWerno não pôde resgatar essas notas 
p:-omi&SÓria.s, será. prefexivel que o Senado, em uma disposição que apreaente 
na. cauda do orçamento da Fazenda, autorize o Governo a manter essas notas 
em circulação, porqua nto o mão ef.feito qJÍe e:Uas produzem rélativamente ã 
IOOpreciação• da· 'taxa ·cambial, jâ ifoi produzido; de forma que esl:ã o Governo 
dznndo 400 mil contos e se emittir a.police.s para cobrir semelhante quantia 
isso represepta11ã ci serviço de juros de 24 mil contos e se fizer uma emissão *' •lbrigações do Thesouro. à despeza decorrente i.râ a · 28 mil contos . 

.Julgo, portanto - e para esse ponto chamo especialmente a atten-:ão 
i& !llust~e relator para que- veriflK]ue- ·!'EI a -situação .não ê de· facto a qU€' àcabo 
100 erpôr, julgo, port!mtQ, preferiveJ isso 'tanto mais quanto o Governo jâ o 
ta:. Nas · informações prestadas ao mustre Presidente da Commis.'lão 'de Fi-
lml!ll:llS e que o illustr"l Rela.tor teve a gentileza de me· communicar no dia ~ 
~ :Novembro, estâ dito q.ue ba tres decretos que permittiram a emissão de 
1lJiJll mll contos, mats do que a. emissão que ha.vla quall'do deixou o Gm•erno 
"'<?x-Presidente da Republtea. Sr. Et>itii.cio Pessoa. 

De modo que athi oo fpz uma emissão de 150 mil cóntos. qu·e só ' podia 
o;e- fe-ita na Carteira de Redesconto. sendo. p(ll['tanto. ambas a,. emi~ sn-
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jeitas a resgate. Agora, pôde se fazer a mt>Sma causa e se esta.))e,ecer uma 
~~t~a.ção mais franca, melhor do que a que existe, uma situação em que sai-· 
oamos quai é a ef<fectiva. c.rculaçãó d:t moeda fÍdu ciaria . . ' . . 
· Es~e é um ponto sobre o qual, como diss€, não apresento'· ·emenda. Oha.mu 
ape.rias a attençã.o do mustre Relato'!:, pei"guntandocJJ:te se não ·será prafe-
rivel uma situação franca e posi.tiva, da qual de resto não redundarã o pré-
juizos, p.orq·uanto os que tinham de vir iiessa . situação, j•á vieram. Isto é •pre-
feri-vel a emitttr apo!ices ou obrígaç:ões· do Thesqur~. onerando ainda mais o 
orçamento d!l- Fazenda, porque os juros d€ taes emissões não ·estão computados 
na tabella 2, como daqui ba pouco mostrarei ao Senado. 

Fe.itas esta.s primeiras consideraçõ€s e já tenldo ~ostrado o meu pleno 
as:;;entimento ás medidas já relatadas, pa:s.so a tratar do que diz respeito a 
uma série de providendas estabelecendo as facili<iades de q.ue deve.m .gosar 
o commercio e a industria, não se procurando por todos os mod:os 'di:f<ficultar 
a sua ·liberdade de acção, porqu€, como muito bem disse o R~lator deste 
orçamento, as- prevaricações não se dão qua·ndo não ha quem ·PI'evarique . Por-
tanto, este excesso de ú'iscalização, muitas vezes em Jogar de ser utH, é ape-
nas 'o meio de' crear despezas indirectas Ímra os que siio fiscalizados , 

, •Sei ·que esta não é a ' régra, mas ha inlfelizmente excepções e geralrne·n ~ 
essa.s excepções sãp •bastarrte ·numerosas. 

·O mustre Relat.or teve igualmente opportunidade de tratar das consigna . 
ções. 

Este problema .tem capital imp·ortanci-a para o· fun.ccionalismo publico. 
pela situação especirul em que ficou collocado com as ultimas )providencias to-
maJdas ·generalizando-se urna ·medida que proveio de ·a!l:msos commettidos por 
alg>urr.as das associa\ções de crasse ou al·guns estaibelecimentos de credito que 
operam em consingações. Este problema já .foi discutido e mereceu urna 

.emenda. de minha parte, que obteve parecer favoravel.da il.Justrada Commissão 
de Justiça. e Legislação, mas ' cuja proposição ainda não 't.igura na ordem do 
!J.ia, de modo que pôde não ,):la:ver tempo de ser votado a pro'Vi.dencia ainda 
este ann~. Neste caso, se isto se dér, terei op.portunidade, de accôrd-o com 
as p.onderações briJihantemente adduzid<;s peLo illustre. Relator do orçamento du 
Fazenda, de apresentar uma emenda additi'va, que resolva o caso,· da ma· 
xima urg>en'Cia. 

O .SR. JoÃo LYRA: - Seria ·muito c-onveniente que V. Ex. OO'Ife;recesse 
emenJda a •respeito. 

Cinjo-me, por emquanto, a essas considerações gera:es, mas vejo-me obri-
gado a fazer runda algumas observações !3db~e a-s. 'informações prestadas a~ 
t>minente Presidente ela Comrni.ssão <I e inanças. S . . Ex. sobre 1;res pontos cone 
sultou o Mini~terio da Fazerrda, obtQildo em resposta M informações q,ue 
foram publica,das, Sobre a questão da emissão já. me re!feori 1 ha :pouco. Dos 
titulas da di:vida publica - segnn.do ponto - vou tratar examinando a 
verba n. 1 e mostrando que a.s informações não são completas ou suMicientes 
para que S€ forme um juizo a resrpeito ·da questão. F'!nalment-e, ha a divida_ 
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flu<:tuaJJ.te. Ahi, o' M.nisterio da ]j'azenda .;eguiu a formUla que lambem é 
seguida muitas "vezes pelo meu ··hÔnrado éo!lega de bancada e presa do amigo, 
cujo nome. peço venia \Para declinar, o Sr. Senador Sampaio Corrêa .... 

·o SR·. •SAMPAio CoRRJlJÂ.: - Muito ag_radecido a V. Ex .. 
0 SR. PAÚLo DEl Fll.ÇlNTIN: - ... e. responde~ a questão della se desviando. 
O SR. SAMPAio CoRR:Ii:A.: - ·peço perdão a V. E~. Não é este o meu 

habito •. 

o .SR. PAULo DE FRoNTIN: - Ainda hontem tive opportun:daKie de mo>l-
tral-o, quando discuti o parecer sdbre o. credito de mil contos ·z 

Q .SR_. SAMPAIO CoRidl:A: -Eu darei as ~:x'.p!icações a V. Ex. Lamento 11ão 
~s 'ter dado h ontem por ·não estar presente a sessão. 

O .:;;Rj. PAuLo DE FRoNTIN; - RespondeU o ~inisterio da Fazenda que ·a 
differença entre &63 m.il contos, constante da expos:ção de 30 de Novemhro do 
anno passado e a importancia de 900 mil e taJJ.tos contos da mensagem de a 
de Maio deste anno prcweio de que nesse período novas· contas tinham sido 
arroladas, augmentando ·a di-vida fluctuante. . 

·Mas não era esse o ponto de duvida. Tanto fazem 800 corno 900 m.il contos; 
como um milhã.o d·e contos . Necessarios são os detalhes. Nãó se t-rata do total 
da importanc'ia, mas o que o illustré 'ex-Presidente dá Repub!ica' ,o Sr. Dr. 
Epitacio '*pessÕa teve Qpportunidade de declarar e frizar que a divida flu-
cl.'uante. total que deixou, era Tepresentada por 50 P tan,tos mil cont<;~S. in-
cJurda neste 'total a divida das caixas economicas. 

Ora, entre uma parcella e a outra importan~:üa da mensagem, ha uma 
difterença qué monta a 400 m.il contos; 

Hlra este cuja_ explicaÇão eu désejava ter. 
Exactamente, como eu . disse, o IMinisterio da Fazenda desviou-se diSt~ 

para ·explicar' trinta mil contos. Trinta mil contos não te~m importunei& 
quando se' joga ~oin centenas de mil; representa apenas uma fracção qu• 
se despreza. 

Vê, pois\ o eminente Presidente da Commissão de Finanças que, não 
lhe deram as informações que deveriam ser fornecidas para escalerecer ao 
Senado, e ;tornar <> -paiz sciente da situação reàr em que ficou a di-vida- flu-
ctuan~···na occasião em q·ue tS. Ex., o ·Sr. Presidente da ·Republica, asisumiu··o 
Governo. , 

Feitas estas observações, vou ent-rar na analyse d·e algumas das verbas 
do Orçamento da Fazenda, sobre a qual solicital'ia do illustr'e Relator alguma& 
explicações. pojs a respeito de outras terei op,portunidade de apresentar emen-
'das que, .todas ellas, com exce-pçã,o de uma, vizam reduzir a despeza, -por-
;tant{) na ·corrente que o (Uustr~ Presi:dente da .Commissão de ~ina:r:tças dl-
,rlge. 

A verba numero I é r~Jativa ao _s~viço, da divida externa- fundada. 
?iro o~:çamento üo anno ca.rre1;1te a. importilncia que !figu-rpu para.· o ser-

Yiço da divida ..fluctuante quanto ao funding e juros de 5 ·•j• sobre libra-s 
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.;.61.3.7,00. ' f'lo mesmo or~amento; hâ.ma.i.s uma ~mpor tancia ,Par<i,. any~:~~Çã~: 
·â.é· f 4·3. 068, que 'correspondem a ·.4 11·2 ot• soore o capi'tal. . 

, . . , - . . .: .• ~ I 
Com surpreza verifiquei que no orç;.il.mei).to do anno vind'ouro~. n;~ .. t~beila; 

expUcaüva o tunã·tnu f~gura- pela importancia de f .7 . 7-94.977 e :frãc.ção, 
. lia, portanto, uma qiff~rença· e~t~e Ós cí:ous nuni;e~os; de :E 8.18. 7~í(~ ·~ond; 

a diflferença? 
0 SR. ,LUIZ ADOLPHO: -· A maior oU à: !llB!l\)1'? 
O SR. PAuLc, DJ!; FaoNT.!N: -. A me.nor. I . . .. ' 

E' uma pergunta que dirijo ao illustre \Relator do ·orçamento d.a ;F;3.zenda. 
O SR. JoÃo LYRA: -.,. De ~oinentb, pos.so apehas dizer a· V . . :m"x··, que 

tenho ali mesmas í u.forrn.a<;iõe~ que coristarri da e~os~ição do S~. Ministro. da 
Fazenda e::S:po~ição que é cou,h~eida d~ tÓ·dó o •Se.nadq:: Ent'ret.fl:nto; d.,i~~te das 
cons.iderações de v. Ex., prooúrarei obter informagõ'es que melho/:.e$clare. 
çam o assumpto e, quanqo tiver de emittir ··.parecer •sdbre as e.n1~n·das. que 
foram apresentadas, :darei os det~lJ:tés . que Üvér obtido . · · .: . 

. o . .SR. PAuLo DE FR~~TIN~ ~,De :modo tque 'veTif Ícó 'iún~ rredi.tcQã((bo total 
dojunding é, consequentemente, u~a ~educ(:ãó . !'los j·Ul~OEL . ' ' 

Mas •. q ·~ue é ma'is interessante é qlfe as informaçõ.es .pt·estadas ao'. illustre 
Presidl!nte da Çommissão de Finánças dizem o seguinte.: 

"Na ·coprt'o-r:inidade do htnding ·de 19·Ú op.eram~se nos praims dOá, 
-respectivos contractos as amortizações· ldo primeiro fun4ing d~ 1898 .• 
Aiém disto, 'o Goveq1o a qqu'iriti em boas condiQões ·paxa o Thesouro 
ÍJtuiO.s . de sua d'ivida . externa \ho valo1' de . 1. 461.400. ' Ess~~ tituloo 
não .foram de direitos, ·r.asgatàdos,.mas-:o .. ·foram· de fácfo, p oi7q ue fi-
caram em poder· dos a&"entes ~iríanceir·os do Br!J.sil em LonQ.res, em 
carteira, a dispos'ição do Governo, coJ:lstit1.1indo o qtie se dhàma ca-
pital nàciona_I, oujos óur~ 'foram. i~corpora.IÍ:l.qs .. _a;o' f't!-ndimg :. de ga· 
·rantia. 

O SP.. BUENo DE FAIVA: - Essas informações' não ·foram fori:iec.idas pela 
Contadoria, foram .aclJquirida.s· em ·outra p~te, e a .C~ntado!'ia !lão ~eviu: .o qUll 
foi publicado. . . ' ·. . ,. · . 

O 1SR'. 'PAULo DE FRoNTIN: •.,.i-: Pet1feita~ente .. ·.kcceft o a ~JÍlicac.ã:e ·de v .. 
Ex. Mas bàseei-me nó 1que-estava escripto nM iná'orma~Ões·:, , · 

' O Sa. BUENo DEl PArvA: -Declarei que não est~v.a de accôrdo .. 
0 SR. lPAULq DE FRONTIN: '- Ha, portanto, libras l.A'~:J.:,400 qu.e .fora~J~ 

adiqui'ridas . 
O S.r. Dr. Epita.cio J?essôa, 'illus'tre excPresident~. da iRepublica, :·p,eclar~ 

que tinha resgatado eooes títulos.. Entretantü, as informações fornecidas a 
V. Ex. dizem que fiearâm em mãos dos banqueiros para esse obj~divo. 

O SR. Lmz ADoLPHo :' :.._ Não foram resgata;das· nem canceladas, 
O ISR. ':B=o DE PArvA: - À iilformaQão que dei não diz que .foram pro 

priamente resgãtada.">, mas adquiridas. 
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o SR. PAULO JJJjl J<'RoNTIN: -A declaração feita po;llo ex-Pres!dente ca Re-

publicà.~ (!.de que foram resg<Üados es.."e -mifhâo e quatrocentas mil libras. 
A importancia· que ahi está .figuran·do não pôde faze; o papel, como uos 

bastidores·''dos thea'tr~; de ~~a cpusa que ora serve para um fim e ora para 
outro. Ahi essa importanca serve para decla.rar que se reduziu A. _di-Vida ex·-
terna fundada . E' ~~~áráção do illustre ex.:.i>residente da Re.publica; que 
as 818 míl libras forám amortizailâs, 6orilue não se reduziu o ca'Pital dÍ> 
ém [lr·estlnio e sim amortizou "se. \ 

O ·SR: LuiZ ADOLPHo: - Não ·roram .resgatados; tanto a~?s'.m que o:; juros 
estão compu~os pata: o finÍ determinado. 
;. O SR .. PAurr..o DE FRoNTrN·: -Não, s~.nhor; n~ est.ão computadps·. A ,que_~-
tão é 'diversa:. · ' '-

0 SR. LUIZ ÀDOLP:f!O: -_Distingue OS 5 o!• de juros .· · , 
O SR. PAULO, DEl FltoNTIN: - Estoú dizendo q-ue a impqrtancia que fig tra 

hoje :do fu,nding com ·o ca,pital _em circulação, em I-oga-r de ser, como no anno 
passail~; d~ 8: 61'3.700 libras e, na tabell~ d~te anno, de Dbras 7.794.977: Ha. 
portanto, 'uma ditfe'rença .de &18. 000 libras. 

E~as 81'8.000- libras não calhiram do oéO. F;i.talmente tiveram de ser 
resgatadas ·ou cancelladas Otl sollfreram outra qualquer operaGão. A pal<wra 
"amortizaÇão'" ' tem outra significaçã.o. 

Se os tltulos . foram ·resgatados e C>!mcella.dos, que fim_ levaratr ess;•~ 

roo mil libras ? 
Temos :E 1. 451.000 adquiridas pelo Governo, 800.000 libras, numero re-

dondo, f~guram como destino - saldo em circulação. E 'lS outras 601J. 000 
libras ? 

O mais interessante é que· se reduz SGO. 000 libras e se díz ao mesmo 
tempo que o contrato do Thesouro com o Banco é de 1.451.401) para 
vagumento das entradas de acções . feitaR pelo Thesouro· ao Banco no au- · 
gmento do· capital ! 

Não é possivel [1. mesma quantia dar tres destinos diffP.t·entes: o de 
resgate parc~al · e, em terceiro luga1•, para pagar t:t. . diVida que o Thesouro 
titiha; proveniente da entrada das acções do ~nco. 

São està1!' as informações que solicito ' do -Sr. ;Relator. 
Pedem o auxilio do Congresso Nacional, mas _ a primeira •·ondição para 

esse auxilio seja prestado é que estejamos devidamente esclarecidos. para 
,taberrr..os quaes as : m.edidas a tomar ; e para não se dizer que só tomamos 
13 medidas indicadas pelo Poder Executivo . Se nãg nos fornec~rem esses 
~sc!arecimentos necess~rios só vejo uma s·olução: é dar plena responsabi-
1üdade ao Govern-o.. Faça e!~ e o que entender. 

Das consideraçõ~s que fiz, r•sulta que é ptec~zo uma explicação. 
Quanto á reduc.ção do saldo em circulação do emprestimo de 1898, nv 

W'Çamento ~este ani_J.o; ·vota_"do pelo Cqngresso Nacional. sobre as informa-
itões do f?r ,: Ministro e sua proposta, e agora no que se tem de votar para 
U%4. tarr..bem organi~do pelo Ministerio da Fazend:;t na sua propostl!- - e 
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não ha modifica~:ão feita pela Camara - ha uma differimça entre !Jl'\ do~s 
numeÍ'os, como o emi~ente Relator póderâ verificar. 

FeiÚts ·estas, ponderações sobre a verba 1•, tenho um novo .pomo ._ 
examinar. 

Não ~ a primeira vez ·que trago ao Senado esta qv.estão. ~ntes, Ie. 
veia-a á Camara dos Deputados quan.:!o honrado pelo mando>to :lo elei-.- . , ' . 
torado desta Capital para seu representar-te naquella Casa· do Congresso, 
ahi tive 'assento. 

O SR. IRINEU MACHADo: '-- Representou-o corr.. brll~o sem par. 
O SR. PAur,o DR FRoNTIN ~ - A qUI'!i'tão é a s_eguhite: nós f.azen10~ o! 

nossos calculos como se pagassemos libra ouro. Ora na IngJ.,.Lerr:.. r.ào ha 
Jibrâ, ouro. Ha simplesmente' llbr~. papel. 

Portanto, se' é' a base, porque é que não se leva em conta a dlf!erenea 
que ha· entre o ouro e a depreciação da iibra papel. 

Isto é o assumpto de que trata a .p!'irr..eira emenda que apresente'. 
O SR. JoÃo ' LYRA: - V. Ex. já apresentou ao s.,nado uma emendo. 

nesse sentido a qual teve parecer favodtvel da Commlssão .. foi approvah 
pelo , S·enado e rec~sada pela Camara. 

ú :,SR. P~uLo DE FRoNTIN: - .Agora vou renoval-a, solicitando o voto 
da Commissão. 

O ·SR. JoÃo LYRA: - Recordo o facto para accentuar qui' ? C::trmn,is· · 
são. está de accôrdo C'om V. Ex. 

0 SR. PAULO DE FRoNTIN; - Terr..os a importan(,Ia de 47.1!145.55~ .334 e 
mais 445 .·662. 500 que s~o juros, caução e amortização pagos cn• lib~as o•-
terlinas. 

O emprcstimo francez da Goyaz, da Viação Bahiana e d:J. Estrada _de 
Ferro Itapura a Corumbá teve o erro de estabelecer, indiffen,ntementc, n 

pag!(mento em francos ou em libras. 
D.e rr.odo que se não tivesse havido essa circumstancia nós gozar:amo~ 

agora das vantagens da, baixa da ~axa cambia! franceza, porque estão sol-
frendo tambem baixa -<J~;Lmbia'l; essas duas baixas são parallelas comú eram 
ao cambio de ·15 e 16 ao tempo da Caixa: de Conver.são. 

Mas como foi facultado aG portador do ·erriprestimo recebP-r en:. PQriZ, 
em franco, ou em Londres, em libra, n1b ·ha quem nãú vâ a LondrP.s r~e· 
ber em libras; rr..as receber em libras, r;apel. Logo, o calculo deveria. se~ 

feito offerecendo-nos uma reducção de despeza que não é pequena. ~on:o 
c; Senado vai vêr. 

Esta reducção corresponde ao seguinte: 
Bàsea-se sobre 47.691.221 : 834 . Vejamos co:rn,o póde ser calculada a cota' 

cão de hoje. A libra esterlina. vale quatro dol'lars e 34, · Cotaç5,o ao par, a 
libra esterlina 

1 
vale 4 dollars 86 e 213, numero redondo 87 ... .Ha, portanto, 

actualmente uma differença de 53, que c•xcede a H "I" sobre 4,&7. No anno 
corrente a cotação mais elevada da libra foi de 4,70, tnferior em 17 a. 
cotação ao par .. Consequentemente. estes 17 correspondem a mais de 3 •f•. 
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Toreanáo os dous lim:tes ~ e 11, a médi:t era 7 mas eu proponho 5. 'l'emos, 
pois. toda segurança para reduzir esta despeza. 

A em~nd:;. que eu formulo ê a seguinte: 

"A' verba primeira - s~rviço da · divida externa fundada -
I 

accrescente-se: differença de taxa, provenie'nte da <iepreclação di.L 
·Jib'ra,_ 5 •j• sobre 47.69-1:221$834 ou sejam 2. 384:561$091, reduzidR. 
assim a verba á 61.524:433$804, ouro." 

Or!l, como o ca-mbio computado a 6, que é base das transformações .fe1ta,., 
na. Call).ara dos Deputados, terere()s 4 3j4 vezes do valor. 

Multiplicando, portanto, 2.384 por 4 3j4 temos como result.::tdo mais ;1., 
10 mil contos. Quer dizer que é uma somma in;1portante que 1:eve PAf eli-
minada, quand<1 para o credito publico E- um elemento o estarmos exacta·· 
mente com o equilibrio orçamentario; se não at~ingido, pelo rr,enos mai .. 
approximado posslvel. 

"Parece-me, po:s, ter just!ificado devidamente esta prime!ra emenda 
Passo ago~a a verba segunda que se refere ao serviço da divida interna fun-
Jlada. Veem todas as emissões de apolices e ' todas as obrigações do Thesou-
ro. O quadro é extenso e bastante ntinucioso. 

Desde quando se verificarr: duas parte!' muit? interessantes .. A pri-
meira é que do emprestlmo de 100 mil contos de réis para a incineração 
do pape! moeda, que era exactamente um dos elementos que mais 'levian, 
cor.tribuir para o melhorarr:ento da taxa cambial, em lugar de ter 'lpplica-
ção os 100 mil contos de réis, sõ foram applicados · 5 .284, ficando os 94.716 
,conto_, restantes em carteira. As obriga ç,ões do '.rhesouro fo1·am autoriza-
das pelo dec~eto n. 14.-949 de 15 de Agosto de l921 a tê a quantia. de 200 
mH contos _de réis. Desta importancia não foram emittidos 10,1. 700 contos; 
!oram resgatâdos 8 .4~0 contos .... 
· 0 SR. LUIZ AnoLPHo: - Felizmente. 

O SR. _PAuLo DE FRONTIN: - O orçan,'ento do anno passado discriminou 
esta verba segunda em duas ·- terceira. e quarta - constantes da tabella 
explicativa que faz parte integrante do t1ecreto de 6 de Janeiro do corre;nte-
~nno ;- Lei da Despeza. 

I~m lugar da importancia ahi fixaaa, verif:ca-se augmento sensiv.e~ 

nessa verba e a elevação a 101.685:689$000, proveniénte da circumstancia . 
men cionada sob o titulo "importancia destinadjl. aos serviços de juros de 
apolices cuja em'.ssão já foi autorizada, bem como -para os juros e resgllt'> 
das obrigações do. Thesouro: 17 mil contos"_ · 

Não rr:e parece rasoavei que, quando se organiza U1ll quadro em que.. 
~p L' ~Cctn parcellas de 48:870$ e outras menores, sP. vâ. deixar sem djscri -
IDinatão uma parcella de 17 mil ::ontos de réis. 

J 



H 58 

Seja preferível que, em lugar destas a utorizações ampla~ . dadas pel~ 

Congresso Nacional, e que determfnam n&.o se .saber a qu~nh\~"se anda .. em 
relação A div:da fluctuante, â.s err..issõe-:; de apolices e obrlgaçiles. do Th~· 
:souro, tudo isto tivesse pelo Congresso um ~aximo, fix·ando a limita~~o 
para o Poder Executivo, quer nas emissões das apolices, quer nas dali obri-
gações do Thesouro. 

O lllusb·e relator do o1·çamento da Fazenda, ·no seu impllrtante tra-
balho teve opportunidadé de dar todos os creditos até 31 de ·Outubro. 

O·.SR. JoÃo LYRA: - Os que foram .publicados n·o DW.rio d_o C11»gre~.•o. 

0 SR. PAULo DE FRONTIN: - S. Ex. deVe ser felicitado, pP.la circumst"ln· 
cia de que exactamente esses ,creditos não tinham ,passado da quantia do 

144 n:il contos de r(1s papel e ·8. 700 contos ouro. 
Posteriormente a esta, mais 60 mil contos jâ. foram so·IJ~it;,."i:lcs ·pela 

abertura de creditos submettidos . ~o éxame 'do Tribuna! .de .C'•n[as. em de'. 
oretos que os autorizam . Temos ainda para votar urr.a pÇroposiçã<., r.ujo 
debáte estâ. encerrado, autorizando a abertura de um credito de 110ve mil ~' 
tantos contos, àlém de outros, que espe~am a resoluçãO .do 'Congress·o Ni-
clonal. Por consequencia,. ainda nos achamos em um .período ··em que não 
sabe a quanto attingem essas operações de credito. 

Visando limitar essa medi'da, apresento, á verba 2• a , seguint• 
e]l1enda: 

"Serviços da divida interna fundada ·.....:. Substitull ·SE a · pa l"i!eUa· 
final pela segu:nte: Importancia destinada ao · serviço de "juros e , 
apolices e emittir, até o maximo de 150 mil contos; ber.1 com'l para 
juros de ob1·igações do Thesouro a emittir. -até .Q maxlmo de 200 rr.il 
-contos, a pprovadas pelo decreto n . 14.948, de 1;; ::.-.~ Âg;~sto 1e 
1921." 

As , duas importancias que não tive con::o objectivo 'pr"nclpal teduZir 
mas fixar-lhes o maximo, importam em 15 .418:400$000', substituindb a verba ' 
17, não discriminada, que consta _da tabel!a explicativa. 

A 't verba n• - C.asa da Moeda - na rubr~c~ "Material ". sob n. S. ' 
estâ. o seguinte: "Para f abricação 

1
de no~as do Thesouro, 500:0IJCJ$000" . 

Parece-me que, tendo :passadp ao Banco a operação de emissão, uão t•· . 
mos mais necessidade, como anteriormente, da importancia correspondente 
tanto mais quanto V . Ex. e o Senado sabem que as 'notas do Banco do , 

Brasil .não são feitas na CasA. da Moeda., mas na American Bâ~k Not~> 
Com.pany. 

O SR. JoÃo LYRA: - Posso informa!.' a V. Ex. que, quánd<> se dlscutlo 
na Camara este orçamento, o Sr. Deputado ·octavio Rocha aprésentou uma-
emenda supprimindo ou propondo a suppressão do credito, e o Relator áf·' 
fi.:tniou, naturalmente de accôrdo com <>s esclarecimentos do Governo, qut-
aindd perma.necia o ~erViço de trocos e rubstituição de notas · eti clrculaQio; 
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11!ém do serv:'ço de· fórmulas de imposto de consumo e sello, tendo sido até 
augmentada a. de~peza da Casa da Moeda. om uma nova sub-consignação d;f 
500 · ~~~t~s. . · , · · 

O SR. PAUI.o DE. FRoNTlN: - A verba para fabricação de :rnrmulas P.os : , 
taes é. de 300 contos.;. a de fórmulas par~ o im.posto de consumo, de 900. 
iu nã~ m~.r~:t:ert,a e~tas. 

Ó !;!R. JoÃo LYRA: - Quiz apenas explicar :'- V. Ex. o que ~obre & 

verba occorreu. · na Camara .. 
O ,SR. ~AULo DE FnoNTIN: - Esta é outra questão. Sobre "' sub-eonsl· 

gnaÇão para a. acquisição de machinas para a Casa da Moeda e. .das quaes 
ella tem riecessidad.e, nada objecto. 

Quanto ~ fabricação· de notas do T h&souro, parec~-me, porém, ·qite', de-
p()is de dar a emissão ao Banco dó Brasil, ,rião ·ba mais necessidade de umr. 
verba tão elevada. Poderá haver a!~d~ trocos, que não representam, en-
tretanto, uma quantia tão avultada, para esse fim. · 
· :No' orçáment<! dés'te anno, _pelo menos, dever-se-hia, apro;eiiàndo u saldc. 
de notas que existem na Caixa de Amortlzaçã.o, e que podem !!er utilizad·as 
para t~oc~s. deixar· de haver a incl~são da verba, de 500 contos ,. 

SESSÃO DE 4 DE DEZEMBÍ:W · 

PARECER 

N. 377 1923 

O Sr'. Senador FrónUn, .em discurso ·no pléna rio , chamou a attenção do 
relator e pediu-lhe informações sobre itrtpm:tantes q.i'estões afféctas ao or-
çamento da Fazenda, ·que são assim resumidas: 

a) tendo expkado em 31 de outubro passado o prazo be seis me-zes, qúe 
tõra marcadQ para ."· incineração do papel emittido, clest'inado á carteira 
de redeS'Conto, contim:1am :entretanto, em cireulaç:ão 399 .2;6·5 !567$. iPeris~ 

S. Ex. qtie a malorla dos titulos ainda alli pendentes de liquidação sejam re-
pcesenta tdvos de comprorn:ssos ·do Thesouro, e, assim f"endo, julga preferív el 
i':car o Governo autorizado a manter ~quelle 'pa.pe'l em circulaÇão para en-
contro de cGontas com o Bane~ do Bra:su, {lU€ será., de><te mOdo, d eso,bri:gado 

' , de resg&.tal-o; ' 
b) observa S. Ex. que, na ver:ba .1•, do orçamento em vigor, figura, além 

da dotaÇão para o serviço de juros do fúnàinu, sobre ! 8. 613.700 a de llbrail 
~3.~68' para· àmort'i;<~açã.O 'na ba~e de ~12· •J• sobre o ~ap'ital ; entretanto. na ta-
beHa relativa ao exercicio prb:rimo é menc:Qnado o "f'undi?J.I/ com a importã.ri: 
ela de 'l· 7.794.9~7 n~tàndo-se ' a differença à.e :E 8<1&: 722 . cujá origem ·carece . •'. ·' . ., . 
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ser explicaé!.a; e nota ainda, quanto á mef'ma verba {).Ue o calculo para a 
oonslgnação precis'a ao serviço :de. dli'Íaa: exter~ {,; ~usceoptivel de red~cÇão 
desde q.ue os pagamentos são feitos em Pbras,. papel e o Thesouro ê ben~~~
ciado "em im;or'tanci~ corresponde~•te ao actual deprec.lamento. dessa moeda; 

' c) na verba.· 'z•: Sll.lienta ~. Ex., que é rr.~ncionada a dotação ~oba] de 
17 mil contós para o serviço C.e juros ·de a polices, cúja em1ssão já f~i auto-

- rizada, hem como .pata jur.os e t•esgate das obrigaçõeR, do Thesouro;· estra-
.nharido que, sendo discriminadas as ap.plicações na mesma verba. deo ',sommas 
relativamente insignific~ntes, sejam exc<luidas dessa regra dotações 'de ta-
.manho vulto. 

O, relator está no dever de attendendo ás considerações do preclaro re-
presentante do I)istricto Fedecal, iniciar este parecer ,procm;ané!.o mi:p.istrar 

•.a S. Ex. os esclarecimentos .reclamados. 
Quanto aos 399.26•5:567$ re.starites ein circulaç?,Ç>, dt' papel emitido para 

r;ed~scontos , realmente o contracto :t:eito com o Banc.0 do Brasi'l, na clausula 
19". estabelece o prazo de "se's mezes sem juros" para a q~quidação da car-
,tei~a. Dahí; talvez, a 1Jersuas~o de q•ue o d:ito IJ'razo' r,.oÇ!erá ser esténÇJ.id.o, •desde 
que o Bn.nco se obr'gue ~o p'agamento de jvros durante' o peri-odo e~eiedente, 
que porventura lhe venha a ser concedido r..ara

1 
a rstfel'lãa liquidação. 

Seilt como fõr , porém, a providenciá sug-gerJ·da. por S. Ex. parece ao re-
lator que seria a melhor solução para o as-E'IImpto. 

E' evié!.ente que ao Thesour0 não será 1possive1 com os recursos normaes 
de que dispõe, .etfectua.r em breve temp'o o resgate d,as notas promissorias 
por que é responsavel perante aquella carteira. A circulação do papel emittido 
terá, ;portanto, ·de perdurar p'O€'que, s·em ser indemnizado, o Banco não po· 
derá ~ntre.gal-o á inCineração nem o GoY<:rno cornpelli'l-o ao cumprimento 
de uma obrigação que, poc ·culpà sua, não. é attendi'da. 

Manter a situação actuaJl seria, pois, attribu·r ao 'Thesouro ·inutilment~ 
a . despeza éorrespondente ao premio que paga ·ao Banc·o, encaxgc:) semüvel, 
a i_n'da mesmo que üque attenuado pela percepção ·dos juros que sejam im· 
,poSltos como ·;:om1ição para ,ser concedida '3. proro.gaçâJo do prazo de "seis me-
zes sem juros" , facultado á;que~le estabelecimento IJ&ra termino das opera, 
ções da CaJrteira. 
• ., Essa medi·C.aO, ~ntretanto, que imp.orta em ·:prescrever o caraoter es,Pecial 
P,a emissão aUJtorizadll. para os redescontos, aügment;ará de modo definitivo o 
valor qo ·papel em circulação. Portantp , ee enquadra melhor no orçamento 
~a receita na dis~ussão de cujo projecto deverá ser a ·n·,ateria exaip:ina da com 
a proficiencia. ha~bjtua] pelo seu illustre relator. 

No seguné!.o ponto sobre que versam as ponderaçqes ·do Sr. Senador 
}iTone11, dsto é, sobre a Yerba 1" do orç~mento da· Fazenda, a analyse de 
S,. Ex. abonda C.uas questões distinctas: as fixaçõe~ estabelecidas. na te.bella 
e as convel'sões de libras ouro em libras papel. 

Preliminarmente ac?entuaremos ·que n'l. impressão da tabella houve dous 
llgeiros equivocas ·que, embora não modi:fLquem os fundamentos dos com-
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~entarios e~endidos pelo lnfatigavel representante do Distri-cto Federal, nelfl 
alterem as dot~ções alli me~cionadas, · deve:zn, todavia ficar corrigidos para 
não serem reproduzid_os na .pubiicação da lei. 

Na columna - Amortização - onde se lê ! 84.005-o-o; i!eve ser mencio-
nado - ! 84.005-10-0 sendo i-gual importancia declarada na. linha correspon-
dente á somma, onde ~or engaulo está escripto ·_ :t 43.068-0-0 .' É, n~ columna 
relativa "Juros", a primeira parcella da parte concernente a - , "Im'Por- . 
tancia'' - é ! 389.748-0-0, 1:l a somma tota.I da mes~a parte da mesma colu-
mna é ' ! 5.178.549-8-6 em vez de ser a ~meira pa.rcella ! 389.749, e a 
som ma, ! 5. 2'19 .486-8-6 conforrz:e está n.a tabella pub!.iea~a. ' 

A Comissão of'ferE'ce uma Emenda correctiva que fica eom essas expli-
cações desde já justifica.da. 

O Sr. Frontin notou que no orçamento' vigenta figura, para o serviço do 
fundVng. :,obre o total de ! 8. 613 . 700, além da quantia correspondente ao:!l 
juros,'a importancia de ! 43.068, destinada á amortização e .que na .proposta 
para 1924, consta ser o total do fv:rwting :E 7. 794.97i, h&.vendo, portanto, a 
differença de .f 818.722. Em virtude das inf'onnaçõe~ fornecidas ao 1 Sr. Pre-
'siden'te da Commissão de FinanÇELS do Senado ~e que o Thesouro adquirira 
títulos da sua divida e'X!terna no valor de :E 1.461.400 aqueNe eminente Se-
·nador a.d:mittiu a hfl)othe~ de que a d:iffereuça a ~e~os no toW dos titulos 

' do funàitJ~g referido no projecto de orçamento -para i9:!4, comparado com o 
total citado na lei orçamentr:,a em vi-gor, proviesse da acquisiç:ão Jil.· que a1lu-
qira. o .:Sr .. Senador Bueno de IPlLiva, estranhando que, neste caso, o abati-
~ento não, 'hou~esse sido de :E 1. 461.400 e apenas de I.. 818.722. 

As i-nformações offi~'aes· obtidas pelo ~lator· o habilitam a esclarecer qut: 
Be não relaci'onam a:bsolu-tanient e ·ás somma.s constantes no orçamento em vi-
gor e 'do :projE'lcto 'Para 'o exercicio prÓximo com aqileJla "acquisição·". Os tí-
tulos nella comprehéndidos, não tendo sido "resgatai!os•·, são considerados em 
cir.:ulação e· computados integralmente nas dotações. 

Á differença e-xistente entre a importa·!JCia .do {1l.ndmg de 1.898, librà~ 
8.6L3.700, coruitante do orçamento 'em vigor, e a de ! 7 .. 79·4.977-9-9, a que 
se refere a propoS'ta pa·ra 1924, r~sulta do facto de havt-r eido am meacionado 
o tetal do fund:img sobre ·que é invariavelme·nte feito o servJço correapon-
·'1!ente a cada exercicio, ao passo que- na ·proposta em c~iscussão, em vez de ser 
~eclarado. o val01.· sobre que são .annualm5nte pagos oF. encargos do empresti-
mv !oi determinada a somma representwt:.va dos titu1c.s em circulação, ern-
bol'a estejam. os calculos do.s ditos encargos baseados igualmente no valor in-
tegral do tunding·. Tanto é assim que coincidE'm as· quantlr:E, globaes em libras. 
·em um e em outro e:Jren::i.cios, 'isto · é. :E 478.436 destinaã~s a juros, amortização 
e commissões concernentes á allud.da ope~ação. 

Nos termoo üo contracto do funàmg de 1898, que està. exclu'i!o do novo 
fvnãing, c~'nr~e -o contracto de 19 de outubro de . 1914 . tra.nscripto no' re·· 
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1atori9 do Ministerio 4a. Fazendli., ·de 1915, o Thesouro ~ obrigado ao J)llga-

'mento da annuidade fixa d~ ! 478.43-6-10~0 . assim disc.r!m!nada: 

Para o fundo de amortização. 

112 ·.,:, do valor t<?ta1 do emprestimo : 

8.613.700 X 1!2 
...:... 

••• ,. ~ •• o ••• ~ • o ••••••• ' · ., . ... 

100 

Para juros: • 

5 o/o sobre o valor total do emprestinu •. 

8.613.700 X 5 

100 
Commisslio 

'\ , : o , 
0

, , o o o o o o ~ !' , ; o, • o o o o o o o o o ' 

, , , , , , , ••• • • , , , , , , •, , 'r •. , , • o , • o • ~. •-

f 430 .. 685- ;0-~ 

.! 4. 883- 0-0 

! 478.436-10-0 

Sendo os juros pagos a·nnuaimente sobre a totalidade da ·operação R im-
portancia correpo!!dente ás amortizações real!iz::.!!as reverte ~m favor do 
Fundo de Amortização, e, por isto, das .! 430.685 degtinaàas á amortizAção e · 
jurO<!, só ! 389.748-0~0 traduzem onus decorrentes do saldo de .! .7.794.97·7.-0"t 
a. ser resgatado. A ·ditferença de ! 40.937-0-0 terá. de ser incorporada ao .Fur.-
do de Amortização. 

Em conclusão: o capital nominal do tu.miing de 1898 eca de J.i:bras ..•• -
8.613.707-9~9 e estava r-eduzido em 3-1 de dezembro da anno passado a Jibra.s 
7. 794.977-9-9 devido âs amortizações contractuaes, e I!Gmente ás amortiza.-
ções con tractuaes, ' feitas até aq uena data, na somma de E 818. 740. 

Esses são os de.eos que ao relator foram forneciodos com 1ouvave1 solici-
tude pela. Contadoria Oentral ''da Reputrlic:o~. onde a esc•ripturaçÍi.o attinent• 
á divida exte:çna já. é . tã,o perfeitamente re~larizada qu'e &m pouc~ · ml.nutoe 
poderão ser ese:larectdos .os :inin:mos detalhes sobre as operações registradas. 
Sa.Jientamos oom tanto maior prazer essa observação, porquant<J, em 19H. 
quando a convite do •mtão Ministro da Fa.zertda, o saudoso brasilei;o, SI'. 
Rivadavia Corrêa, teve o relator de oolla.borar na. organizaçã{l do ·plano de 
reforma da escttipturação do Thesouro, tra!balho confia.do a uma commissão de 
contabi.Jistas todos naoionaes verificou ser lamentavel a deficienc:a e confusã.J 
que havfa, principalmente naquella tJElrte da eontahiÜdad~ publica . 
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•: .Pe~~sa,Ilid~ haver attendido. inteirnmente <te · appello d~ .Sr, Senador _Fron·· 
tin. sobre o ponto discutido; ta!ve2; com exc,esslva minuciosidade por pre-
tender .d~i~ ·patenteada a S. Ex'. a preà~bupação d~ õe~onstrar o a~;~reço 
que mereceram os setls reparos; e li. Commissiio de Finanças, que o tem dis-
tinguido com a' melindrosa -inc·umbencia. de estu-da: o crç:.:mey.to da Fazenda, 
a seri~ade · com que o examlna o ;relatÕr1 J:,a,ssa a tratar da seg)lnda parte 
diÍ questão. 1e>'àriüi.!IA lJObr-e a·· verba ·r• por r,qu!llle insigne parlamentar. 

·Teem in_discutivel procede.ncia .as· reflexões do Sr. Senad01.· Frontin sobre 
bE>n'efJ.éio que- I'esu1ta ao ''Jlheso~ro · da conversão d:l moeda ouró em libras ' 
JIILP\J:l, para o ~;~agátnento riesta especie ãos encargos concernentes á div:da 
publica €xterna. Já' ti-vemos en"sej-o de opinar fa.vo:!:aYt':~mente sobre uma 
eiminda de S. IDx:., ·acceita' pelo Senado e jmpugnada pela Camar'a'· ·dos De-
putados vi,flando a red~cçao do oredito orçamentario para aquelle servi'ço e 'Q,; 

esclaroo:mento!> que .sobre o assumpto obtivemos posterlurmente nos induZi--
ram á convic.ção d€ que precisamos adoptal· immediata.s providencias tendo em 
vista aquelle objectivo e tambern o aperfeiço'l,mento <ia -nossa contábi!idade 
pubi'ca1 que, neste particular, mantém uma fonte ,d., -tradicion~es :rregu-
latidal(j.es que. <J não .lleem ocr ... rus;ionad;o, po!!erão pernúttir oincn!('u!aveis 
o·busos. 

Além das que. se re.ferem aó serviço da div:da publica, ha outras despeza.'l 
qu~ são igualmente fixadas em· ouro e re·arzadas e~ iibra!' pn.pel, que deter-
minam di•fiferença.s ás ve!ies de. grande ' v-ulto é jáma'.s conseguimos .. entre-
tanto, sabt;r 0 z:esultado , que C.eHas ~avem ao Thesouro. 

. Comparadas as taxas cambiaes qu~ teern vigorado e as ,-quantias arreca-
dadas;. em ouro, es.tai'Iá demontra:do que; nos ulti~-os. tempos já attingiu a ,, 
cerc;L de vinte mil {:Ontos, êm um anno, a somma que produziram as con-
"~'·sões realizadas, 

Em 1920, por ·exemlllo entre· a importanc:a dos diri?itos em ouro, a.r-
recadados .na base do dollar e as conversões em lil:!ras papel, 0 Thesouro lu· 
cro1r a differenJa d'e 19 .21-1: &95$225. 

Para sGr avalia~o o vulto da sbmma que se incorpora assim á receita 
e 1\ _!!e.spe·ndida sPm a fiscalização do Tribuna! àe C'>11Í-9.S, e sem st;iencia. do 
Congr!lSSO, bastará 'recordar que ('Om a elevação de 15 para 16 d., da taxa 
~stabel~cida .para as o~;~eraçÕes dR · Caixa de C'onvocsão já o TheSQuro pagou 
19.321:77<6$016. e jáma.is o Congi;esso votou credito para essa despeza, que 
tem s''üo custeada pelo luçro auferido si>!:lre conv~rs~?.es de especies, .. éujas 
vanta~'l'nS não são entr~tant~ 'previstas _nos orçamentos, abatendo os gasto~ . 
em ouro nem majo_rando as rendas . 

Não se deve inferi~ dahi que este ou. aquelle Ge;vocno tenha dado app.lica-
~.o oc,iminosa. 'ao val~r proveniente de taes ·õiffere·nçao;;, <'tlja somma anruual 
ê. ngÇ>ra exactamente demonstrada, graças á regulariz.\çãc- que vae ten!!o a 
T·Qssa contabilidade 'PUblica. 

O propr:io Oong;resso no, art .. 2• n. XVI .de lei numero .. 4.44.o.'de 31 de de· 
zembro de 1921, autorizou o Poder Executivo "a ::uiqull"ir por com.pra es-
cripturando como "Convers.ão .de especies", -todo o 01~ro e prata de produc-
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ção nacional. Para abtêr a preferencia i!a ofterta o Govení~ fará éontract{)s 
c?m ·os proprietarios • ou arrendadatarios (ind;ivi~uos ,, . on companhias) das 
minas, exclu.iJdá. 'qua1quer clausula que importe em isenção ou reducção d.e 
d'reitos" . . ' 

·Foi portanto, o .proprio Poder Legislativo que permittiu, por um dis-
positivo da lei 1·d.i:!. receita para 1~22 votada á ultima hora, sem refilexão e. 
sem exame, fossem firmados. contra.ctos ·de consid.eravel import~Lncia, ao lH 
vre arbítrio do Executivo, eximindo-os de ·qualque'!' . .àpr€'c.'iação do Tribunal de I . . • 
Contas; e . q·ue em virtu•de. d.os mesmos contractos fossem gastas avultadas 
q).lantias sendo subtrahidCÍs ao conheciment o 'do. Congresso, o· modo da appli-
cação e a som!lli'l. applicai!a. 

E' evidente a necessidade de impedir que subSJistam praxes semel~antes 
pois nunca será possível ass.i';ll termos em ordem a.s financas ~ ·a cpntabili-
dade publicas. 

Tanto mais urgente ê, resolvermos sobre o assumpto porquanto em v:.-: 
tude do contracto que conced·e.u . faculdade emissora a-o Banco do Brasil a 11~ 

quidação d.os vales-ouro, obedece <L condi:ções que terão de originar inevHa. 
velmente sensíveis di.fferenças nas conversões, e já nem mesmo se as pode-
rá pois considerar accidentaes. 

Dispõe a clausula 1s• desse contract~. <J.Ue " o Bancp continua com (o 

direito exclusivq de emittir vales-·ouro para pagamento de dir~·tos adua.c 
neiros !'lll toda a Republica mediante as .seguintes condições: ·os cheques .se-
t·ão emittildos á taxa de .cambio " á vista", sobre Nova Yo;k, qu~' y;gorar no 
,i!fa da emissão ; os cheques· emittidos durante o mez serão resgata dos pelo 
Ban-Clo no mez immediato, logo· que sejrun wpresentados pel() Thesouro ; o 
resgate será e·tfectuado contra a entrega dos cheques· em duas cambiaes "à 
90 dias de vista'" , uma em dollares pa.gavel em Nova York, de valor éorres" 
pondente a 20 •[.• i!o total dos cheques entregues, e outr::;. em Vbra.s, pag;cvd 
em ·Lon-dres do v'à.lor corr.espondente aos 80 •[• restante&. ~· conversão dos 
dollares em libras será feita p·ela taxa de cam'blo "â yiffia "' de Nova York, 
l!lobre Londres". 

Dahi se conclue que o:o fun.dos enviados pelo Governo J>ara sa ti'sfacc;::ão dos 
enoo.rgos 'publicos externos são rapresentadcs por letnts bancarias: que o 
ouro. arrecadado na cobrança à.e parte dos direitos a dmmeiros é cónvertido 
em· cambiaes do Banco do Brasil: e, 'P'ortanto, <que da ccnversã0 nKo :~dvenl 
propriamente di:rninuição de despeza mas augmento à.e receita. ' 

Devendo a contabili·dade r·egistrar fielmente os factos f ;nancei ros e para 
que i'ique demonstrado o resultai!o integral das. conversões feitas ein cada 
·exercício, 'resultado de que o Congresso precisa ter sciencia opl])ortu:ríamente 
para base -do orça,ment o relativo ao exercício ·seguint~ . é i.ndi~pensaveJ ser 
determina.do que com 'a l])roposta sejam enviaodos ao Poder Legisilativo vs da· 
dos .concernentes ás con~ersões de especies effectua das no exec~icio anterior 
e .que seja computada na receita· ~ estimativa ·que ,es~€'S dados e as circums-
tancias do momento autor:zarem , 
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Se~ indispensavel ta.mbem estabelecer dotação or çamC'n ta.rfa para a com-
pra. de ouro e· pra.ta, afim de não ser interrompida a acquisição desses meta.es. 
Para isto, o Goverrio será autorizado a abrir, no exercício· prox,imo, os cre-
ditos necessal"ios -e conforme a despeza realizada em 1924, esclarecerá o Po-
der Legis'lativo sobre. a importancia que deverá' ser :fixada quando tiver de ser 
votado o orçrunenro seguinte • . 

De • accôrdo com ás considerações enunciadas a Corr.missão offerece ,uma 
emenda su'bstrl.tutiva. á. do Sr. Sena.dor Frontln e no projecto da r eceita de-
verã. ser de;sde logo instituída uma. nova rubrica - Di<ftHen ças de · craznbios 
- cuja reilida actualmetne· é possível ·ser -estimada com segurança, com pes-
sjmismo mesmo em 5 •J• sobre a previsão da re:!eita em ouro, e , portanto 
para 1924, em 4.894:530$, isto é, 5 •J• sobre 97.890 :f\00$, quro, equivalentes. 
ao camb~o de 6, a réis 22.025:385$, papel. 

Ficará deste modo aproveitada a suggestão do esforçado •·epresentante 
do Districto Federal, regularizada a contabilidade publica e registrada no 
orçamen_to uma avultada •parcella que, r1esde tempos immemorla es, veui 
sendo . annualmente recebida e gasta pelo Thesouro sem jámais ter constado 
das leis orçamenta.rias do paiz. 

Resta-nos dizer sobre as aprec.J~ções do Sr. Senador Frontin, com rela-
ção á verba 2•, - Serviço da divida interna .fur'tdada. S. Ex. estranhou 
com razão que na tabella., tão minuciosa quanto a despezas até de impor-
rancias relativamente insignifica ntes, figurasse englobadamente a dotação de 
17 mil contos "para o serviço de juros de apolices, cuja emissão j~ foi au-
torizada; bem como para juros e resgat.3 das obrigações do Thesouro " . 

O relator 'acredita, entretà nto, que S. !Jlx. e o Senado ficarão satisfeitos 
com a explica ção que •passa a expôr. 

O decreto n. 14.946, de 15 de_ .A,gosto de 1921, expedido pelo Poder Exe-' 
cutivo em v irtude do art. 2• n. X,. da ·:ei n. 4.230, de 31 de Dezerr:bro de 
1920, estabelece no artigo 3•, que a amortizacão das obrigações emittidas 
será feita em dez a.nno~. isto é, na proporção de 10 •J• annua,J.mente. Exis-
tem em circulação 121.950:000$000 dessas obrigações, e, só o serviço desse~ 
tituios. exige 14.649:900$00, sendo 12.195 :C00$000, para resgate e o restante 
para juros. 

Reduz-se pois a d!ffere11ça para completo dos 17.000:000$000, propos-
tos, a 2.350:400$000, que é a quantia referente aos juros das opolices por-
lentura emittidas em 1924, cujo tot~l é t·onsequentemente calculado ell! réis 
47.000: 000$000. 

De accôr.do com as obsm:vações do Sr. .Sena.dor Paulo de Frontln, a 
Com missão .deliberou offerecer unia emenda substitut iva á de S .. Ex ., dls-. 
criminando a consignação de 17.000:000$000 constante da verba: 2•, e em.riL 
to estudo da .propos!ção suppondo haver copsidera.do dev idamerote tqdas M, 

duvidas arguidas por S. Ex. 
A Camara. dos Deputaâos reduziu a despeza da Fazenda, proposta pe.<> 

Governo,·de , 162:800$, ouro e augll!entuu ue 12.522:8p$71'6 papel; mas. esse 
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augme'nto provêm ·. da trarisfei·encia ao r ·efeiido nJ.n.ist.~;;·o das 'dota qõ.es re!li-
Úvas aos militares inactivos. N'ão i:- epr7.sérita, pól't~nto, real ~~~g~a":'a<.ião 1111. 
dêspeza . ~ -~~ · · · 
c :~ r· 

Consta, entretanto, da proposição a faculdade ·concedida ao· -Q-ov~Mo 
paxa !:lhrir o credito de 75.000:000$000 ' nilátivo .a g:ryit,i!)cação pro.visoria do 
fu .J;J.ccio.nalismo: tendo além disto a outra · Casa do Congres~o 'incll.lido nu. 
projectn de orçamento da Receita art. 3~. § . 8° uma . !;!.utorização· ao Pode1 

Executivo para abrir o credito de 300 zOó0.$000, destinado á desJ?eza ·con: a. ' 
-::reação .de serviço especial , para a arrecadação do imposto sotr.e.· a. nm<l.a., 
que é ind'scutive]mente. uma nova despeza imputada ao· orçamento ·.que re. 
]atamos. 

AliAs, o precedente que fica a:sslin estabelecido, de sér d-e'legad~· ao Go-
v'erno, no orça mento dá. Rec~ita, uma a ttribuição do CongresS'J qual a ao 
creir' 'um novo. 'setvic;:o e .portlint.o; no.'vO's ·~mpregos: e nova ~e-sp'eza, se nao 
traduz infracção • d.os dispositivos regiment~es dá .caz'na~a , está ·'em phmo 
dMà.cdirhó· co in os prin:cipios . e::q:>~ssos no Codigo de_ ContabiÜdade. · 

Se casos sen::elhantes poderiam ser relembra'à.os· como ju~tihcativa da 
ré;soi'uçã9 a ' que nos· referimos, evidentemente· perturbadora da ordem orç!l. .. 
:rhentaria, todos occotreram quarido não tirih<~; vigimcla· à 1eí ·fundamental ~~ 
contahilidàde pu'Qlica, cuja~ pr'escl:).pç'Ões ma'lsinetn' embora OS que a s OOJÍol 

fundem corri as exigencilj.s apenas con~ta.ntes· do regulan::entc decretad~ 
pelo Gov·errio, o qual em alguns pontQs contraria até a orientacão do codigo 
e)!;pri~~ em ~rovidenc~~s de tal ni~do coi-:>~1liadoras das conven(Êm~;ias ~ ne-
eess'dades administrativas, qué as diff!ciuldades ria integral execuçao· d" toda• 
desap par eceria.m qu.asl inteiramente com ·[, supp·ressào dos dÍspo~iuv·os r egtt· 
]Q.rri€mtares estra.n.hos à o>~ prec~'itos 1ega·.3~. 

Não é só a :ra;:edida citada ·· que está indevidamente incluids no pTiojectu 
s.obre a receita. D'spõ~o ·tambern o ·art . 2", n: \~I dn. m~sma v.ropos!çâ:'o ,;a 
preterencia a oi! actuae.s !iscaes· de cl'ub. e'\ Capital Federal" .para. os lugare~ 
à.e Discaes·, d!< vend~;:; · m er.cântis · "quand•> organiz1do o serviç(_' especial d~. 

fiscalização"· isto é, qU:a ndo. fôr cread~ mais essa série de tbca es. da Fli· 
zep.da! 

· Accentuámos em ri.osso parecer anter'or que .. a pro.posição não se rv 
:tere a os credito~ abertos pelo Gove.rno no. ultimo exercício, para Lleixar assin, 
expressa a nossa discordancia com a opinião a respeifo rr.aiüfestada pelo ll· 
l ustre Rel ator da Comti.1Íssão :de Finanç= da Camara . O Sr. . DepuladD 
Octavio Rocha justificando i{ emenda que offerecera· propondo .fossem ap·. 
pr.ovados ·os credito!! 'abertos pelo Poder Executivo, constá~tes da ;.tabelia A.· 
salientou o intuito de provosar a opinião do Relator e da Commissão de Fi· 
n~U:ças sobre o assumpto julgando que "devemos interroipper esta prax~". 
isto é, a Jegaliza çiio dos creditas ·abertos, quê ê e'x:preE;sa err . .todos os orça· 
meiltos. · 



Vdlt~Pfos fL lf.\Ltlltr .lio ~!lsumpto ,para accentuar , que · não é apena.,; ern, 
obediencJa: ~.,uma p:.:axe, Il_las em v.irtude de (leterminação , legal ([Ue~ :!le., teem 
appro;va,dp .. nos .o:n:a ment os os cr!!ditos ~m q uestãq.. , , 

· A lei n. 589, de 1S:5o. 'que tac~to~ a~ Pode,r Executivo , a'.br!z: credltu~ 
~~~le~entar.e!l .e extraordj.narlos .11-té o liJ:rJte ti~ado pelo ,Legi~latfvo, para os 
qjversos qi.ln!sterios .é., em cada um delles .pelas rubricas orçàm.ent ari.as co;r, 
responde~tes, conforme a tabella B, prescreveu no ar~. 4°, § 6° que o. Mi-; 
ri~teriO, da Fazenda .ap~esentará ~o Cox.po Legislativo cpm a propos~a da 
lei do orçamen to uma outr~:~., que comp1:ehenda todos · os cr·editos· abertoM 
~elos diversos miD.Isterios . no .intervallo das sessõe~. afim . de _que sej&.rr: ext•-
min::tdos e, q~ndo. approyados ·convertidos em lei, "que .:t'a:rfl pa!'te d'o orÇa-. 
mente respectivo" .• 
. A lei n. 2. 348, de 25 de Agosto de 187l, manteve éssa disposição, . prescre·-
vendo .no. s.el,l art. 18 que taes creditas sejam, approvado~ quando, s.e votar 
o orçamento em cujas disposições geraes serã Incluido esse ,açto, confirrr.an 
qo as!lh:n.o que fôr!l- _estabele'c:do ta~bem na lei n. 1..17.7, de ~ . . de,Setembro 
de 186.~, àrt\, 1". 

As citadas resoluções teem, sido invariavelmente observádas e· ainda n11 
orç;:tmerito em vigor é declarada a apph:rvação d.o Congreeso aos credltos 
em questão, Nií.o se poderá suppôr que o Codigo de Çonta~iÍiõade haja .. 
pretendido as revogar, pois, ao côntrario, estendeu-as aos creditas· espec:aes. 
estatuindo , o seu art .. 14, n. VI que a ·proposta do Governo seja 
~companh!ldà • da "tabel~a dos creditas addlcionaes abertos no ulti- . 
t:mo exercicio", isto é,. dos creditas supplementares, extraordinarios , e 
"espec'aelil"·, que tambem ·são creditas addlcionaes. E o Regu lamento Geral 
da Contabilid!!-de Publica, a que foi. dada o caracter de lei por ter sido ap-
provado ,pelo Congresso ainda mais clar1mente definiu a obrigação ao Go-
verno ~e fazer· acompanhar a proposta do orçamento da ."relação dos cre-
dito~ sl:lpplernentarel!l, ·extraordi.narios e especiaes abertos no ultimo exer-
aloio'', art. 54 § s•. 

se .não (lepen dfi!SSem de ap.rovação do Poder Legislativo, para quto en-
tão a exlgencia ·de lhe ser eomreunicada a abertura <ie taes 'C! editos ? Apenas 
rara o. exame sobre r. legalidade de sn • applicaçã~ nãc. seria preciz-:. . pois 
cutra não é a mis!lão do .Tribuna~ de Contas senão f!sca;Jizar a execução d~ 
~elibl!rações legiSlativas quanto aos factó>- financeiros .. 

·Concordamos em que pod3l"â ser . pOJ;Ito dé ~o~troversia . a uti~idade . . da 
approvação .pelo .C0 ngresso dos cre.d\t~s · addicionaes pompreb.endidos na .. ta-
h~l!a B, Jl1il!l não ha.. duvida ,que. a legl.sl&ç~o vigente !> exige e a resolução 
õa Carofl.ra impliCLL, portanto . em arbitraria der:roga,çã,o de. um.a . lt;JI ,e:lfi.s.c· 
t~l)te. , 
. Quanto ·.A: reducção da despéza ,recordarereos, cp~p.rova,ndq as d,It:ijcuf.,. 
aades q~e ~xistem para· serem !evado~ a.' e:fife!to nota~eis . . có~tes. ·Q.u~ . ~.ln~, 
tlma .discussão do orçamento da. Fa~nd~' na Camara,' , ~ ·jllust~ Pep~tad~· 
~r. Oc~t;tv:iq ' R.ocha, ,q~e demo,hs~rou ' l,Javrr exa,~,i.~~Q.p t!>d~~ · os .n~o~\lytq~ qr:;i 

r 
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çamentarios com inexcedível meticulosidade, ambicionando lealrr.ente ass!-
gnalar 'as dotações susceptíveis de serem modificadas ou supprimidàs, d~.o~ 
clarou: "'Desde o começo da discussão doa o~çamentàs vell:ho 'af:l'lrmando qti" 
este 'foi o orçamen'to revisto d'e· verdade".' 

' " ... ' I 
Essa declaração estâ em harmonia com a: convicçã_o imi.n'tf.~stai'la. pei() 

eminente' Relator da Fazenda naquella casa do Congressó que,. estudanr\p 
nos mínimos detalhes todas as verbàs estabelec'das na p~ópos!çã,o, patl''l; 
teou a impossibilidade de serem nellas realizadas sensíveis dlminuiçl!es, PArrt 

o sa.crificio de servlços necessarios. 
Certo não é só abatendo as fixações orçamentarias rr.as tampem pr<J-

·curando impedir que sejam falseados ós desígnios do Poder Le!iislanvo ,;a 
. . . I . 

applicação dos creditos. votados, que estar;emos diligenc'ando melhÓrar a~ 

condições financeiras do pai!l. Mas, com esse objectivo, com o pr0pósito ct.ll 
reprimif os dispendios irregulares·: o Congresso votou o arino ::;1assado me-
didas coercitivas que estii.o reproduzidas no projecto em estudos , 

, Detertn.ina lJOr exemplo o art. . 138 da lei orçamentaria em yügor que 
"os serviços das repartições ficarão limitados aos recursos consi'gnados nas 
tabellas orCam~~tarias ·cabendo aos respectivos directoré·s 'ou ~. ch~fe5 sob 
pena de responsabilidade, limitar a actividade ' dos trabalhos dei>sas reparti-
ções aos 'recursos de cada consignapão res~rlngindo ou supprim.indo tudo o 
que possa o'ccasionar exigencias de supplementaçàJo incluídos nesta regra 

) . .. . .. 
os serviços de conectividade c ~ vil ou militar". · Mas nem, por .rsso deixararr. 
de ser feitos ao Congresso pedidos de creditos :"ddiciona.es, embora tenham 
sido • majoradas varias verbas da lei de meios ·deste exei·cicio sob, o fm,da-
mento de que se visava impedir a carencia de serem ellas supp)~mentadas . 

Tarr.bem o art .. 47 do Codigo de Con!;abi!id~de; lei n. 4,536, ·d,e 28 ae Ja-
neiro de 1922, estatuiu que "ninguem perceberá vencimentos OÚ' gratifi-
.c~çã.o pelos cofres do Estado· sob qualquer titulo ou p~etexto sem 4.ue seja 
expressamente autorizado por lei" e o § 3° do ai:-t. 4'8, ·determinou 'Que "é 
vedadÔ augmentar ·os creditos votados em qua.esquer ~ecursos ou rendas dos 

1 
serviços, "incluMve multa'; que constituirão renda eventu<tl". · 

Não consta, todavia, que haj:a occorrido ~enhuma pu'nit;ão d.evido A 
tra?sgessáo da!luelle dispositivo, nem que tenha deixa'd.o de S'lr ar.bitral'ia-
It:ente gasto :pelos chefes de var:os serviçqs sob o pretexto de que pre-· 
ceitc'S, reguÍanientares · evid~ntemente . revogados' pela citada pr~cripção 'dÓ êo: 

' . ' ' ' " 
digo de Contabilidade o facultavam, o producto das r,mltas arrecadadas . 

Segundo é resumido na "Cons'Ôlidaçfi.o das disposições orçamentitrias d~ 
caracter permane~:lte" i trabalho recentemente publicado d!l '.ordem ~o Go· 
verno e organizado 'pelos Srs. Oscar · Bormann e Alberto Biochini, as 
leis ns. 2. 544; de 4 de Janei:ro de 1912; 2. 841, de 31 de Dezerebro de 1913, 
2.842, de 3 de Janeiro de 19i4; · 3.089, de 8 dé Janeiro de 1'91•6; 2·; 924, de 
5 de Janeiro dé 1915; 3. 232, de 5. de Janeiro de ·1917; 3 .446, . {].e 3i. de De· 

.zembro de 191 •i; ·e 3.454, de. 6 de Jarieii:-o de 1918, determinam que nenhul!' 
·pagan:ent~ 'de despeza cotn o custeio de' automoveis e carros será f~Úo sem 
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que haja consignacão orçament;aria· espec'a! para tal fim; que as despezas 
con:. ·o custeio de automoveis serão licitas somente nos caseis ~ nas repaÍ'~ 
tições para as quaes existir' verba especificadamente assignalada na ta-
bella expiicativa e · no orçamento approvado pelo Congresso Nacional para. 
o respectivo ministerio; que o Governo mandal'â. descontar dos vencimen~ 
tos do f:mccionarlo que transgTedir essa prohlbição a importancia corri>!!· 
pondente ao custeio desses vehiculos; sempre que tiver noticia.. de que ~m 
qualquer repartição publica. o respectivo chefe ou seus subordinados ' · p"lr .. 
sistem na utilizacão · pessoal de .li.UtOmOYE·ÍS SUb-repticiamente CUSteados por 
titulos de despems de QUtras denomi'nacões; que .nas repartições publicas, 
para as quaes tenha sido .expressamente votada verba destinada ao cust.ei.oi 
de automoveis officiaes, não poderão se!' estes utilizados senão em servico 
publico e .nas horas de expediente, não sendo de tolerar-se a u tiliz!'lçã.r, 
<lesses vehiculos para transporte de familias e analogos serv:ços particula · 
res; que o uso de outo'roveis e automoveis-caminhões e o assentarr:ento " 
assignatura de apparelhos telephonicos P.erão reduzidos ao estrictamen te in-
dispensava! á bôa marcha do ' serviço publico; que emquanto não · forem. 
consignados recursos esp.ec'aes para tal fim , nenhum appare!h:~ telepli.onico 
serã mantido fóril das repartições e aua'3 dependencias, por conta dos coft•e,j 
publicos, a .não ser nas casas de residencias dO Presidente da Repub!lca e 
mem'!>ros de sua casa civil e r.:J.ilita r; d,o Vice-Presidente da R epubl ica, Vice-
Presidente do Senado Federal e Presidente da Camara dos D eputados; dos 
Ministr ós de Estados e seus secretarias; dos directores geraei! das Secre-
tarias de Estado, do Chefe de Policia, das autoridades policiaes, mil itares, 
aduaneir as e de hygiene, a juizo dos respectivos ministros; .. no Presidente, 
ministros, directores -e secretarias do Tribunal de Contas e representante do 
Ministerlo Publico junto ao mesn:o Tr.tbunal ; do Presidente, Ministros e 
Secretario do Supremo Tribunal Federal; dos secret.arios da presidencia da 
Camara dos Deputados e do Senado Federal e dos dlrectores das escolas . 
superiores officiaes. Mesmo na lei orçamentaria deste anno estâ. prescripto 
que o Governo reduzil'â. ao minimo ' dos automoveis officiaes nas diversas 
repartições e serviços publicos. Não ê, portanto; como está visto, ã falta 
de resolu~ões do Poder Leglslativo n'ias de observancia destas CJUe augmen-
tan: incessantemente; em vez de serem reduzidos, os gastos com o custeio 
de autotnoveis e telephones. , 

Sejam executados os dispositivos lega es t r a n scr iptos, nenhum dos quaes 
foi r e,rogado, e desapparecel'â. uma consideravel fonte de dispendios des ~ 
11ecessa rios ao serviço· pubilco. 

Todavia, offerecemos uma emenda ~ubstitutiva ao artigo' 13 da pro-
posição, no ·sentido de embaraçar por out1·os meios os abusos a que nos re-
!ez·imos. E' possível que a prohibição d':l usarem a placa de offíc 'al os au-
tOiiove!s' que o Governo não tenha ' inrluido entre os que sã.o prer..isos â. 
administra ção, pelo meno&, difficulte os excessos até agora ver if icados . 

Ao Poder Executivo cabe principalmente desenvolver com energia &. 
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jl.ÇÇâ~ ·,q-ue. .lhe- -cum:pre, :afim· de se não tornaren:. -improfiouas: aví.sad~ili <reoo• 

l~ç(les liJgisla-tivJi-J?. -tendentes ·a · b~nir desregramentos e a <per.f~i\:oar · as -; nossa.~ 
vz:axes adJl1·inistr_ativas; re.soluçQ!:ls .para as ·qüaes aliás c1Jntribulram com 
efticiencia notaveL.Os Srs. Preside-nte án. Republica. ·e · •Mi.n:istros da Fazen' . ' . ) (. . 

d;1. e Viacão, que figuram· entre ps ma1s esforçados collaboradê.re!i dQ Co-: 
d,igo de Contabilidade Publica_, . ;~ 

Para _ll;lelhor .r ordei!). do n\)SSO trabaiho . e tnais ··facil aprecia!)ào. por. partb 
pos . Srs ' Sei:J,adores, tratarerr.9!! -na justificação das em.endas qut 'Varr~os· or' 
ferecer :á.- consideração do Senad(l.., d6 cadJ._.uina da:!! questões b. qÍ16 respect"· 
vamentE:; .sE> ·referem. 

~ 

S:ESSÃO DE' 7 DE DEZEMBRO 
•I 

O Sr. Paulo de Frontin: -,{ ~)· - ·Sr. · Pres~id~nte, pedi a piúavra es'[!ecial-
_mente para , agradecer ao •eminente Relator do orçamento da Fazenda a 
gentileza com que att11ndeu ãs _p-Onderações por mim fenas -no requeri·· 
menta em que soLicitava inf-ormações, que S. Ex. 'des.envo!.vidamente· presta, 
principalmente na p~rte relativa ao sérviço ·de juros e a.morÍ:izaçiio da 
divida -externa, denominada.· "1 • .f!tnilin.g" •. 

Effectivamente, S. Ex .. nÇls. dá, no quadro que ' consta -de seu pare'· 
cer, 11-· explicação da differença entrle a importancia em cir,culaçãe . e o valor, 
primiti'l:'o e .rectifica alguns enganos da publicaçãJo,- que não P"'rmittlarr. • 
comprehensão .do que constava _da mesma tabella explicativa . 

o SR. JoÃ_o -L~RA: ---,. Muito bem . 
O ·SR. PAULO DE FRoNTIN: -~ ..• A : este respeito, ·dada esta . e~p~icaçãu. nada 

mais tenho a ·dizer, ·.senao que agràdeço· a fL Ex. - a in!ox·m!;tção ·q~o ,a com· 
pleta. 

o SR. JoÃe LYRA: :-· ·Procurei ·CU!f,Pril' com o meu dever. 
0 SR'. _PÀULO DE :.FRoNTiN; ~- Muito obrigado a: V:• ;EJx, 
Sn:bern.os, agora. Srs. S~:>nadores, quanto repretjenta 'o: capital !lo Pl'i] 

zpe;iro ·"ifunrung" -:E · 7 .794.-.977, fóra os_ quebrados ~ e a-o- ·mesmo .-t<>m-po .quo 
o serviço annual ·de- jurofl · e _a mortização inclus-ive commissõea, con-espon~ 

de a 408.436 libras e 10 shilli~gs. E' .~sta _a Ini.portancia a~nilal .q-ge tem 
.de -Aer paga; :porquanto o " funding" ·não en~r-ou na suspensao .dfl-. ~mortl' 
zaçã.o estabelecida pelo "funding" de 1914. -

0 SR. JoÃo LYRA: ~ Muito bem. 
·,. O ·SR. PAULo DE FRoN'l'IN:. E' a razã.o ·pela. qual . . uma .·parcella imp<" · 

tante .corresponde á amortização, na verba annual ' exiglda.,para. . . o ,sez:viço d~ , 

nossa divida· externa. Ficou !gu~lmente 'esclarecido por esta fórn:.a ,que ~~ 

GO.V.I.'rilO · tem em seu poder ·:E. l-47.1.000. de que póde .. dispor,_ 1 ~. que .P~Iu' r . 
. ·(*). Não , fOJ revisto· p'e!o orador 
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contrato de 24 de Abril entre o Thesouro e o Banco' do Bra8i'l, ·entregou 
para. pagamento das entradas. 

Reservo-me. para· ànalysar, na terceira · discussão; os inconvenien tes 
que ,adveení da f6;ma pela q~al esta ·()peração foi feita, Acho qu" ' teria · 
sido preferível empregar essa quantia ·no resgate de títulos, (;Vitando .ptw,. 
essa f6rrr..a que o orçamento fosse sobrecarregado das :E 43iJ.'.~oo; . dél!tl~\ 
nadas â. amorti]Jação.. se· o Governo . adquiriU :E 1.-431.000, dE'!!tacandt'J ·no 
orça mento. de 1921 ;E , 430 .ooo· daquella ·imoprtancia, não precizarla comprar: 
na praça, nem precizaria remetter para amortizar · o lucro, no 't'esgate ·feito 
de titutos inferiores ·~o da ·amortização·. ' 

Parece-me,· salvo . clausula es·pecial dú contrato que a · isso se opponha, 
& que o illustre Relator do orçamento da _Fazenda poderâ. verificar .que :"'er1a 
preferível, durante tres an~os consecutivos,. evitar o dispendio .' de libras· 
130.003; papel, e recm;rer â. quantia· que possuímos em títulos do en:pr~-· 
limo, que seria remittfda aos nossos l!,anqueiros, e destinada â. amortiZa~ 
ção obrigatorlit annual que se tem de fazer para o primeiro "funding" . E 
deste ponto que mais detalhadamente m•; occupei na terceira discussão mais 
q·ue o. illustre R~lator ,POderá. examina~ dentro do c~ntrat~ do primeiro 
•'turidi~g''· 

Se esta an:ortizàÇão pôde .ser feita por compra de títulos, na Boisa d·~ 

Londre!!; se isto f: perm!ttldo e tendo ~.ido. jâ. feita a compra, nada. ma1s 
facil do que elirr..inar as libras 430.000. em 19·24, reservando a importan .. 
ela para'' ·19·26 c <1920 e tendo. a vantagem de que estas :E 430.000 corresp'J!';-
dem a: 12.oou : 

O SR. JoÃo LYRA: - Tomei em consideração as obserya ções de V . .IDA . 
e, em terceira discussão, quando for sugge~lda • a questão, estarei 'habilitadú 
a dar as explicações ·q ile V .. Ex. deseja. 

O SR. PAlfLo. Dl'l FR<?NTIN: -Muito agr!j.decido a V. Ex. 
Quanto· aos outros pontos, o illustt'e Relator do orçamen to da Fazen-

da es tá •Inteiramente de accôrdo commigo na parte relativa â. differenÇa. 
d~ cambio, · il6n!ente a solução que S. Ex. apresenta differe da que eu tC:.t"• . . 
mulei. Em lugar de deduzir da despeza essa differença, S. Ex. J,trefer'" 
.crea1o,. sob o. titulo "Differenças de .cambio", uma verba na \R~elta ·qu'e. 

. . . - ~ ' . 
perm.itta· .Intervir com . ella :no , totil~ da receita par11. equt11brar a. 'des;' 
deza. •. 

O SR. JoÃo LYRA: - Acho .que V. Ex. levantou uma questão ·i.n::-
portantissima·. e a Commiss~o estâ. de accôrdo . com V. Ex. Ella aceitolL 
a generalizou a idêa do nobre l:ienauor. 

O SR. Luiz AnoLPHo: - O unlco ront~ a observ"'r é que essa ·Verba 
figurou · sempre no orçamento da l!'azenda, quando· não havia parte · em 
Quro .a considerar. Depois a. verba foi retiracia. 

O SR. PAULo. nm FRoNTIN: - Mas .('ssa diff~rença de cambio estava .n,. 
despeza· e ·agora estâ. na • receit1.. .:·. 

O SR. •.LUIZ ,AI>oLPHo: -·.Sim, no. r..rçan::ento da Fazenua. : . 
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.. o SR. PAULO DE F'RoNTIN: - O caso· ê ben: di!ferente, felizmente . 
o orçamento acabou coni essa differença dt. cambio, ·que constitUI" 

a verb!t. mal!'! deeequllibrada do orgamento. ·.Ágora, teifOS a pussibilidarl~ 
de .. collocal-a na rE;)ceita, ma!l acho - e ê- est.e o ponto -que peç.J ven.la par,. 
sub:rr.etter á · consideração do Senadl,l sobre a fôrma ·pela qual o ·iUu~ttr, 
Relator·,· ouvida a Commlssão de Finanr;as, julgou pi·eferivel para resol 
ver o assumpto -- que isso · não cónstHue propriamence uma receito. s~ 

tivermos um omprestimo francez, se tivetmos un:. emprestimc. belga, te. 
remos que pagar, respectivamente, nas duas moedas ·do mesmo modo qu& 
quanto o e:rr.prestiÍnc é em libras ester!JI,d.il temos qU,.e pagai-o em moed:.. 
libra esterlina. O que se deveria colloca.r no orçarru;n to da despe:ta er&. 
maü.• uma alinea onde, em lugar de Se fazer referencias apenas a OUl'<.; O' 

papei considerassemos ouro, libra esterlina e papel. Por esta fórm"- fica-
ria a questão completamente resolv-ida sob o ponto de vista teêhmcc. 
porque effectivamente, a verba de , que se trat:;. não coristítue uma ro 
ce-lta. 

O Stl. JoÃo LYw.: Mas V. Ex. dEfH: ter a:tendlcto a que eu, ea: 
obediencia ao contrato existente con, c, Banco do Brasil, para a emissãe> 
de vales.:ouro, qulz .que a -bontab:illdade ficasse habilitada a registr~r os 
tactos financeiros co1n:florme oc~orressem- . Isso traz lucro P1<.ra. _fl •The-, 
souro. ' 

0 :SR. PAULO DE FRONTlN: A fô1·ma que no6 6 apresentada· é um&. 
fórmula, não ha duvida, a QUe eu çh ... marel d<; compensação . . E' uma 16r-
n:ula em que a despeza é majorad,a ~ ... ··orçamento respectiv o. quer , seja 
no orçamento da · Faz~>nda, quer nt. do Exterior, em que o ::nesmc facte> 
se dâ e.m re.lação ao pagamento á~. vancitpentos Çlo corpo tliplonratico . 
consula~, quer s~ja_ em outras verbas, corno garantia de juros, e:rr. . que 
'O!Ssa. garantia, sendo paga em llb.ras não I' paga err. ouro -havendo cüm · 
pepsação no orçamento da Recei•ta. Havendo uma majoração no orça 
rnento d3: Despeza uma verba correspondente nos darâ., na ·raceiU.., o ele-
n:ento compensador. A mim me parece preferível não dar· ao Governo D 

direito de ga,star, e~ cada um dofl serviço::: publicos, senão aquella quan~ 
t!a que realrr:ente o Congresso o autor~zou !!. gastar. Ainda: ma!s: se o pa-, 
gamento deve ser fe-ito em libras, o Governo SÓ pôde desl)end7r o numero 
df!' libras que- esta. autorizado a gastar. Se houver ·vantagens, como ·pódil 
acontecer, .no .valor éla libra, transformado, essa saldo, tal qual aconte~ 

com. as econorrilas na verba do orçamento ordinarlo deve ser resenrado n~ 
Thesouro. Quando se dâ o inverso e. o pagamento em l'pras pôde: excede~ 
a in:porta.ncla computada, estimad~, haverã a ne~essidade de um credit~ 
supplementar, que serã ped:do pelo Governo, para o fim. determinado. Dll 
modo . que refrearemos · -um pouco o arbítrio do Governo em gastar e· es!fl 
arbítrio é de tal ordem que o illustre Relator do .. orçamento da Fazen® 
teve occruslão de .citar ·que em ure. só orçamento- -: o do exermcio . de ·11l20, 
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.a . importancia resultante da convere&.o de cambio attlngiu a réis 
19.321:000$0011 • 

.C:oiiiiPrehende-se, portanto, que, . q·l!~rendo um or,çarr..en,to rigoroso. ê 
um tanto. per'igoso · de~~ ao ' s~~ 'arbitrlo, v~rbas de uma importa~cia jâ: 

~xcessl~a,mente elevada. EII! todo caso, de uma fôrma ou de outra, o que 
tor decid.ido pelo illustre Relator e pela _digna Com.missão de Finan~·• s •. re-
solvem ~ ·problema. ·o mais não é f-qndamental, é · apenas uma questão -?et 
tórma, de modo que não me cabe senão' fazer estas observações, p~ra ot 
caso de, sendo reconhecida a conven'enda de figurar na despeza essa re~, 

ducç:ão, fazer-se a II!Odifiçação da receita. I 

O SR. LA.uRo. MüLLER: -.- E' difflcii porque varia o agi o papel e ~ 

ag!O OU:('O. 
O SR .. PAULO DE FRoNTIN: - Toda s. despeza é variavel. Quando vota-

mos .a quantia de 24.000:000$000 para combustlvel, n~o sabemos qual Ot 

preço do carvão, nem igualmente qual o da libra. 
O SR. LAURo Mth.LER: ' - Ahi,. é redu~ir a quantidade : 
O 'BR. PAULO DE FRONTIN: - A questã<l é de verba. 
0 SR.· LAURO MüLLER: - Dé.-se O "qua.ntu m". 
O SR. PAULo DE FRoNTIN': - Qualquer solução é aceitavel. Resta sabet1 

qua.l a preferível. Prefiro •na despeza, para• refrear a acção do Governo; a 
Coro missão prefere fac!litar Ó jogo dos vl!.les-ouro. E' uma qu~stão da Con-
tadoria Geral da Republica. Aceito inã;fferéntemente, qualquer urr.a dP.s~ 

sas fórmulas. A questíio capital é ~á<l figurar com~ sendo des))i"~ <~.qUill<> 
I ' • 

que realmente· .não ·é. 
Na parte relativa á pr:ineira consideração, o illustre ·Relator mostrou-

se de accôrdq com a sdlução, que lembrei e , que 'resoive, de vez, o proble-
ma. Para que estarmos nos illudindo sobre a II!RSSa do pap·~l-moeda eu. 
circuldção e, ainda ma,is, para_ que estarmos nos illudindo, suppond.o quto 
conhecemos o orçamento, cujo equilibrio é tão difícil e cujo resultado ainda 
não attingiu á quantia de 40Q .000:000$, af-im de que pudesse;mos pagar ato 
prorr.issorias. do Banco de. Brasil ? 

0 SR. LAURO MüLLER: - E' uina illusão clara. 
O SR. PAULO DE FRoNTIN: - Por(J.ue tem juros . Ainda resta esse mal, 

·está feito , e temos de pagar o mal qu~ ílzemos. De m_odo· que ê pr eferivei. 
incontestavelmente, essa sol)lção, . e a emenda, que ;t alustre Comii!issão 
~e FinançaS aJ?resentou, ·virâ portanto, sanar af? diffi cu!dade~>. 

Qua nto 'á terceira . observação, estâ tambem demonstrado, d~ modo ü, 
'turamente satisfactorio o <J.Ue ha a · resp(,ito. A' sub-e~enda a presenta.:i9 . 
. p~ln Comreissão dou o meu assentimento. 

Feitas estas rapidas ponderações s'obre o ,parecer do eminente Relator 
da. Fazenda cabe-me' agradecer â aceitu.~ão da s outras emendàs que for.J 
mulei. Aln~a que se ~~ntivesse . a 'quantia de 200:000$ para p~pel e im.-1 
~ressão de notas · do Thesouro, '!-credito que essa reducção, <Jm lugar dh. 
eliminação J;JOr mire proposta, teria toda· a razão de 'ser; approva da a me-



"iuiia, hontetn: ' lembrada , 'na ·' d-isd:ilssãb, dê que iú•i. notas de ·p'e<nieri'o vald~ 
I!ão deviárn ser emittidas senão peló . Governo, em substitui~ã.Ó · das· ·e:tÍ~
lent'e~. )Sé i~t6 " se ' dEir, ' é- irlcoritestawióreht6 néoe~saria ' urita· /ceti.tá ~erb" 

--~~r~: O :papei' cotreSpondéii'tf~ . ~. ·;, ·· · , ' 
.. , De ':h1odo . qUe',' · tà~be~ néstá ipa'rte,' 'ap~zar ' de sõ pa,.rce1la.darr)~mt~ ter 

sido aceita d erneni:la vüt.ó' 'v.éta· súli~~n\.~nda da' comilüssão', Iii>ril1.fá ~ aúeiw~ 
'âs considera.çõe~ 'por' •ri.;ifu; horitel!l, feita.s .'· .a . ~ssê : r~;pei'tb e 'apoiadas 1)or 
'grande nuÍllerÓ de Senadores' que· me di!ra; ri .honra de o'uvil" 

Com estas observaçÕe~, termino; ;i~li~~<een·cl:o Iio~a:n,énte ' ao · -i)luatrl 
Relator o seu parecer . ~ 

O SR. JoÃo LYRA : - O RelatÕr do 0r~a!ixertto ar, ·Fazenda. f· 'quem agr~.: 
dece a collaboração de V. Ex . 

. o SR.' PAuLo' DFJ FRoNTIN :· ·- Era. d.' ~l~ê' tinha a di:ter . {Mu<~o bem; 
:'>rrttito bem.) 

o Sr. A . . A.zeredo: (•) '-'J!' ~r. F.l'esi·C.'Ei'nlte; nã.o sei SÍ ·:I'aç:e: bem OOOU[J<Lndo 
a tribuna nest~! momento para: j~sÜficar a <!menda que . pretendo Submetter ~ 
ob~·sideraÇão do .•Se-nado. s~u; e~tietati,to; a ·i:sao fbrçido, p~rquinto; em a [)an'-
te .. que dei ' ao meu eminente . am1g~, Senador · pelo pisi:'ri·éto ;Fede;;;;l, quand• 
discutia este Órçarnento, .prométti rupres.entai' uma. emendia··. a· ·resp:Ei,ito do Ba.n · 
co Emissor do Brasü. 

Ha muito tempo jlá que mãó rus:c·11.to os· or:çairnent.ds ' e a,ssíni vê~ho proC<!· 
Jiendo J)Or{!Ue tenho ,ple~a córilfiamça ·ria . honfada Corrimiissã.o C.e rlplJ.,nças óo 
Senado ... ,. 

o <SR. iBuENo DE PArvA: ~ Agra:cte(l}i:éio em noi:ne:da C9mmis:sao. 
{) ISR· A. AzEliuJIDo: ._:_· ... a ,q·U~], c<Jrn' o :rllitiúr zelo, e gta:Iide pat!"iotbm~. 

emprega toda a •sua j.nte•IU:g·encia, •toda :a su~ anüvi•dade .. , . . . ' . 
1Ü 'SR. !PAULo DEl 'FRONTIN: 7- Muito ·b·em . -· 
O ISR. A. AzE!!EDo: - · ... ·no exame. lio.s ·.ot(;antentós, :habHi~·C.•9:.nos, mer· 

cê U.e •seus paT.ece:res, a ÕM" votos se,guros e conS!cien.ciosos .. : 
A,ocresce ainda que,· si \Llguma. · ôelfioie·riéia pud~E68 hav:er, e·;;;t<i se.rla ro-

aolvida de modo satisfatorio, gr-aças ás ' iuzes de um sub-relator de ,todos o• • • J 

orçamentos ;·.. .. 
' I() ISR. ·-IPAUW· DIII FMNTIN : _:.o ·.AWenás. examino. 

0 !SR. A. AZEREDo: - .. . que ~ ~ntrega ·ue oonpo· é al:mQ aó exame dessal 
questões nom o m.aximo lritere.sE.e. . . ;; 

o· SR. Lurz .A:úoLPl:Í:o : ·~ E!' U:iri ·-verQ..id·eirO fiscal'. 

·' 
~· 

., 
. . ( ~) Não :fo~ . ._revisto pele · gradqr. r,:;. , 

.•.1 .· 



·o .SR: A. Azpprimxi: "-f, , •• com grande intelligencia e ·rara acti;yiU!.de; 'ese!a!-
rec&n'do lnbontestave1m~ni:é' O ·seriádo 'pelo' estudo tl.Ué faz; não SÓ das verba!! 
com{f doo ·serviçi:is IpubUci:Js. ' r ' .,, · '. ·: 

'. P ',iSR .. .J~oNYM·O MoNT~Ó ; '.'. :Presta mio, excelll&nte oollruoora ção ã Cm1-i"-
~~- .... ~ .. , . , .• . . .·-.T~: . • ... • 
n: :sl:<áô de Finanças. (.A.poiaoos .aeraes.) , 
.,, o :sa. ·A. ÁzlilREDo: -E; o que·-~Irm8.~. ;z.eah~erite. · 

Na vletda.de. '8r. P:l'es.i d!en'l!e, em uma si tu ação coiriQ a ructual fJ ' q111e' se 
ouv~. p~r. :toda a •p·rurte ·ê· ·P !];>T~testo mais vehemente contra o rlefícit .. como si, 
com :éne já. ~ão dfl'Vesseirioo e-a-tal' ·b.il.:bi.tuano.i. 

· Ha' um· S'eau~o .que meinos sob o .rteglmen dos ·aefimts. 
O SR. IP.<~:ur..o l>JII FRo:NTiir\. ·i'- Houve aiguma.s. excepções : 
'o SR. A, AZERJ!IDP: _:_ Fó"ra.m .tão 1:.U.as q ue, sem ne!l!hum exagge:l'o, sé póde 

illzer· _que .tem·os >llf"..m•p.re~ vivido ·sob esse •regmen. E a.· .prova ·é q.ue, qua.n'do 
íi Parlldo ·Liberall estava no· oirtlrácismo, ·por -internnedio de. seus o:!'gão$ l eg.iti -

•. mos, préga.va: ":Reformá. ' ou revolução '' . Deseja,v3:,m S'ffils membros e8tna.gar 
o deficit . que enverg~)lava <, 'I'a.iz. Qua.ndó o ce..So se inv'ertia, o Partido· don-
·~~nrádoi, que ·pra.ti.cava, os idiéaes do Li:béral, exeoutan.do-os, bradava taniiboeri1 
contra :o deticit, pregando a necessidade de dei:xar o Partido Liberal o poder, 
paia que os oonservadores pudesSem. estrubeieeer defi·n'iti'Vam~te o equUiblrio 
órçil:mentàrio. 

-Tambem nós, .Sr .· Prerud~n.re, q,ue :i(u:r!als nos cansW:noo em d~zeT que ~ u · 
i!Jiiperio,.era 'o defici,t" , fedta ·a ·Republica não procurarmos outra. tri!lha, 'tanto 
assim que, lop-o no dlim do segundo qua ctr.i:en•nlo presiidencia l sollci·tá.n'l.~· ' uw-
r.ato~r:~· !· · t1:" 

Voeiu depm:> o ·'terceu:o q;u.a.d'l'·lennio, o Gove:I".no Cii.nipos Saltes, ae 'quem 
posso d~zer- be~, porque .nesse .'P-eriOà·o· me mantive em ·francà optJOsiç'ão; que 
óónsegU.iu ::dâ'r' um ~onco .. de or.dem ãs finan<;Ías nacionaés. 

iD~vd rcl'ern'bril' á Casa que, ~mbora Qppos,:Ção ao s6it Gov'f\tnó', · jâ.mrub 
lhe neguei as medi'das ailmilrtds.tratiJvas 'que soUcitoli ao COrigr~.;. 

SemPre. 1he recusei o meu 'Voto politico, pOL'ICJ.U9 .O. seu O:ov'er'no tinha I r{-, 

lerv.i:~o ;o meu .Estado. I~t~, poreip.. jâmals impediu que aitfirmasse "sempre 
que h-onrava._ :SobremoÇlo ·a poll.tica reipublica.na ib'ra.sil'eira • . porque aquelle 'grai1·-
~e estadista. ' se traçou unw:atnha. a ':seguir no sentid'o da economia e da eleva -
~ão de i~pootos e a e:x~utou firm-emén~. c ortando nas 'despezas e atrrpÍ!iando 
~ lmpos:to de . consume>, q.ue ê o que ·realmente mrus · produ~ n:o ·i3rasi''. 

O :SR. LUIZ .ADoLPHO : - Ai!LitllamdQ I[JIOI"C!Ue elle· já. .esfava: é:eado .' 
O' SR. A. A~: ..:._ L_evando 'eSsa a.iruploiação li, alfandega j>ario~ que t:i-

zes~ a coqrança de J)l!.rte d~e imposto em ou.ri>. . Foi essa providencia u.in 
.dos maJcres serviços prestados opor _alquelne G<Ner.no . 

:A.' energia dnqll~bran iâNet -de ~u ·Ministro da F:wenea, ·pondo· ' ern 
&xeeii~&U o JYlàno de owé~o Campbs &ne8, nlnguem a.· ,póde d ntesta":r: -w: 
mos e:s economiaS feit:à.s. ~ ár~ecktÍ'n.Ção aJ)ui.~á,. ' tram;&for.m.a.rain-se em ' reáli~ 

' daiiQ os furido.s de resga te e "o de':gh'/t'iftiá : a~sistimÓs â. ~ueima do pàp!I\ '." Nã~ 
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tossem essas providencias, Sr. Presid~nte? não t~riamos a foLga n.ec~ssaria 

com que poude contar o Govocno que o succedeu para construcção de. PO!tOs, 
a;~rtú:m .C:e avenidas. ~mflm, em:bellezando e. Oida,de do Rfo de Janeiro, sa-
neando-a completan:ente. extinguindo a ~ei.Jre amarella, melhoraJ.aentos esses 
que, gra\:as tambem aos seus prestimosos auxiliares, como Passos; Os\vaido 
Cruz, Lauro Müller e Frontin, gravaram para sempre na hlstor~a brasileira o 
nome do •Sr. Rodrl.gues Alve\:1. .-· 

Velo depois o CJ.Uadriennfo dos ~r~. Affonso Penna e Nilo Peçanha. 
O ·sr. Affonso Penna procurou fazer estradas, construir linhas telegraph; . 

cas. E o meu Estado lhe deve. ~sse grande SEln':ço, que não .podetiws e"quecer 
nesta hora ·3m qu •. pronuncio o seu nome. Foi nQ seu . Governo que tiveram 
inicio as obras da. Noroeste do Brasil, tel"'lliLimdas ·r,to Gover.n0 do ·St·. Mare-
chal Hermes Ca Fonseca. · 

O :Sr. 'Ni-lo Peça.nlha, dura.hte o curto período em que -&"overnou a Naçáo, 
teve que =tentar tantas ·Iuctas, que cer.ta.mente não se pêdern reclamar pa;ra 
o honrado .Senador pelo Estado do Rio d~ J'à)leiro as •honras a que teria di-
reito, petla sua in-teHigencia, pela sua a.ctiv.id~ e pelo seu interesse em bem 
servir o pa.iz . 

O seu successor, -que fod o .Sr. Ma.re-c>hal Hennes da Fonseca, apezar aa 
gue:rra que so:f'freu por <parte dos adeptos da ca.m.pe,nha civilista,_ prest_ou rele-
''antes sen·iço!> a. Nação. Gastou muito einheiro, mas construiu estradas de 
ten-o Da. extensão Q.e cerca de mH ki.Jornetros, fez a dupllifica,ção -da. Estrada 
l!e F'e:rro Central -do Brasil, serviço esse Índispensa:vel, constt-uiu casas ·para 

. . I operarios e -concluiu a Vd!la MlJ.itar. 
\ 

Veio em segu•ida o Governo do ·s... W.encesM.o Braz : Infelizmente, ·PM"d 

esst. illustre &stadlsta ell<:J fez o seu qu&tJ:·ienn1o com a gr~nd~ guerra, d~ 
sorte que não tinha o. tenivo necessario para cuidar de outr?s assumptQs, 
deante . <das Cii:fificuldades •q,ue lhe aàvinham do estuQ.o de ·questões que mn.ís 
interessavam ao estrangeiro que a nós meSIIlos .. Gastou ta>nto que.nto o Ma, 
racha. Rermee 

/ 

Por mor.te do Sr. conselhetr<l ltoc::ngues Alves. assume 6 governo ao 
paiz o Dr. Delfim -Moretra. u que foi a curta gestão des~e ·Prl\,ntea.do min'éro . ' . 
attestSJn o muito que fez d•u:mnte sua .permanen<eia no 'gover.no-. 

Para preench.er a va,ga aberta com ~ fa:Ueclmento do Sr. Rodri-gues Al-
ves, ·f-oi eleito o Sr. Dr. Epl<ta.cio Pessôa. 

De accOrdo com sua pr<l!llffl·ra mensagem, o Sr. :0... EpiU\cio P_estl~ p .. -
recia .que vinha fazer um governo de economia. mf\elizmente . .S . Ex. I1ão se 
pouQ.e deter nesse .prog~ma. 

Não sei. Sr. PresidP."nte, si ê. lYem. empregado o adverbio "infelízmen.te~, 

porque o Sr. Dr. EipitacJo Pessõa procurou · setvir, embo;a f~nC<O grandes 
_clespezas, a urna parte importante do terriiorio_ nacio~al. Procedeu a ~rabal?~~ 
de .ba.rragerrL e de i~rrlgação do nordeste do Brasitl, qU'El, f6ra de quvida,

1 
era 

e .ê um serviço de alta relevancfa . · ·(l.i.poiaào.) 
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Infelizmente, o honrado ex-Presidente da Republica não tiruha ·feito os 
estudQs anteriores, inqis.pensavets pa:ra que esses serviços :pudess·em ser .c~n
v&niente_mente. aproveitados, para. que as despezas fossem de orderr1 a ter .a. 
compensação qnj'! en~ toela parte do mur.õo tem. pr?rluzitlo. 

Fo~a.ni. as barragens, assim co~o as irrigações, que lfizero.m o engranae-
r!mento do Egypto, o engrandecimento das Inlllas e s.ão as balrragens que 
razem nos Esta(l,os P·ni.dos a grandeza dos ·t:erri•torios ·que não teem a. fertili-
dade que se erucontra n~J. zona. sul do nosso pal2<. 

A>ind&. hoje, .Sr. Presidente, se pcocura !fazer, em Nevam, um serviço que 
e muito mais caro do que a somme. despen<J.!da na secca e · inieilizmente não 
foi aproveitado. 

Ãgol"<>. mesmo na Republica Argentina. rupeza.r da fertilidade do "seu swo. 
yt>mos que p Governo druqueille g.rande paiz se preoccupa com interesse pelas 
questões de banagem e irrigação de seus t~r;-itorios, tendo contractado este 
serviço por uma. somana. grani!e. 

Q ex-Presidente da Hepublica, tndu.bita:velmente, p:rocurou .servir ·ao <ot;u 

paiz promovendo as obras ~o Nordeste, isto é, da zona . em q,ue nasceu. 
exacta.mente aquella que de .pref~encia tinha. m;Lis nece5sktau.e. 

Não tendo, !nfeldzmente, feito os estud·OS .prelhrünares e querendo Iniciar 
às oocâs que representavam a sua aspiração ele governo, mndou que estas 
fossem atacadas immediata.rnente, res.uJtane.o, não um çiesast:re, mas potico 
.aproveitamento d-o rlinhe:ro empregado em uma. obra que não estava estu-
dada. nem orçada. E o .peior ê que, tendo para esse fim, rer.! 'Zad«:. um em-
presdmc de 50 milhões de dollars, no ·mer. de Maio de 1921, err.. fin~. 1922, como 
vimos pelo rela.torio d·o Sr .•. Mi-nistro da Fazene.a: essa quantia estava .com\ 
plctainente e.sgotpda. como esgotado. t>lm?em se- achava o e1nprestimo ·de 
25 mH•hões de dollars para a eleçtrificaç:ão da Central. r 

Mas não ficaram ahi os dispenlllos eom o nordeste do Brasli. A divida. 
hoje recoruheç»da, sé eleva a cer<:a ele 60 mil! oontoo, G: qual ê dever co Go-
verno fazer os maio'res slllcri.fici-os para pa.gar·, sem suspender de todo ·as obras. 
porq,ue, ;ent'ã.o, o m.ateriel, no valor de mais de 100 mil contos sem inteirame.n-
te arruinado serr:. ter o devido aproveitamento em ol;lras de. tant!l. ,m!J.-
gnitude. 

Mas, Sr; Presidente; esse "deficit" ê o que vem de todos os gcvernos e de 
de que não pollla escapar o ultimo, o do Sr. Epitacio. Pessôa que! incontesta-
velmel'\te, gastou mais durante ci seu g·overno do que os seus antecessores , 
[Iorque nenhum attingiu á somma enorme despendida pelo ex-Presidente lia 
Republica. 

Não quero lllzer com isso que as suas intenções não fossem as melho~s 
possiveis;. mas tambem ,não posso deixar de recort:a.r neste ~QII!ento que 
S·. Ex., que. tanto despendeu. deixasse de sanc<:ionar ~ resolução do Congi!"~S!IO 
Na;ci{mal. sol;lr~ o orçamento da despeza .para o ELI!no de 1.922, sob · o pret~;x:oo 

' de ql\le grá.ndes eram as despezas •rrella ~ntidas ! . •<iH< 
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·• Felizmente, 81·. Presidente; fui um dos poucos que se manifestaram 
contra es$e actó do honradÓ ex-P.reside_nte da 'Republlca: E, se il não. ·:riz :d.esta. 
fritnína ou · da:qu'ell~a- cadeira ('indicando ·_à àa presidencia.). ·-quàllluo -fói fLbert() o 
.Congres.so Naciona-l para: tomar conhecÍmentQ -d<> véto de S. Ex.. ·: .opposto -a 
esse· orÇamento, :ro(porque amig'os ffiie.us·, ... C:o s:en:a&o, enten'deram que ·eu· não 
nüi ' devia externar da manei·ra: por •ciu~· o fazia em ·wscurso q·ue ha'Vja prepa-
ra!do par1a prcinuncia.r ·nesta Ca.s·a· do Congresso Nllicloonál-. Eu- ó :d-isse. entre-
ta.rito, de viva voz, ao honrado ex-Presidente ·.00 Republlàa, porq~e- ·não .pod1a. 
wbsolu'tamente. accei1;ar o modo .por que S. :E~. se e~te1·na:ra 60bre o ,Con-
gt·~sso NaiCionll,l coLlooan<io-o 1perarüe a oPdni ão publica; do paiz · como uma . 
representação. não parti'daria, mas ·criminosa pelo e:x;C'esso das ·d\)-&pezas qua 
pretenddà {Praticar, 

S. Ex. se esquecera 'daquillo que ha1•la feito e Iarigava sobre -'o Congresso 
Nácio'nal a responswl:Jllid:rudE>· do. orçament6 votad-o para., o annl> passa<io, con-
stante da proposta feita por S. Ex., •na 11ua1 o Oongr'e.Sso Nacional não fez 
as aHei."ações que devia ter feita,. como pretendia fazer, revendo as despe~..as. 

F~izmente, •Sr -. ·Presidente, o meu .protesto d~ viJv:~ ~voz foi fe-ioto· pera.nt e 
o ex:Presidente da Republica. 

·Em urr:a reunião -realiiada em Petropolis, estando presentes .o Sr·., ~ntonto' 
C~lr:>s, errünent_e Relator da. ,ReceHa ria Camara .dos · ])éput~dos; .o H-lustre 
leaãer dessa Casa dC! •Congress-o· Na;c-ional, o seu Presi-dente ·e e_u ·, lf\ui o u nl<co 
'q)le imPtl!>nou o modo por que o ex~Pres·dente da Re.publica v·ét:ara _a r eso· 
1~9ão . do ;congresso sobré os orçamentos; -. fazenC,o as maiores accusações ao 
Congresso Nacional, que .não JPodiam pas11er sem. re;paros! c;lm V;irtude de se~ 
~ o seu Presidente. Nessar ocoa&!ão -pude diZ!lr. _ao .Sr.. ex-Presi-dente da 
.Repul:Jlica; ctijo talento ~odos nós admir~m.os, 'cuja capacidàde é · reconhecida 
por tod~ o pai?. que S. Ex. não, tinha proced~dq bem, .quapdo, em documento 
remettido ao .Congresso Na;ci-<~mal disClUHra com um dos , membros _ des-ta Casa, 
cu·jo .nome posso -decliriar, porque nruquella occasião ~Çl'i deaHnadq, o :sr. M<i-
niz. Sodré. · '·' 

Chamando a atte.nção do honra-do· ex;.(pre.sídli>nte &a- Rep-ul:>licà, ._ .eu J.he 
a.t.firm.ava que S. Ex ' •não ·podia discutir com um S•ena.dor, por isso .que el!~ 

era o Chefe- da Nação e o Senador usava do ' direito de aggredil-o ou não de 
sua · cadeira, ao passo que ao Presidente -da Republlca 11ãó J,lOfUa ·taller em 
mensagem q ~e d}rigisse . ao CÓngresso .. 

O Sr. , Epitacic- Pessoa, .com a franqueza que lhe é peculiar declarou-me 
então que não tendo outro me!o de -responder ao S~- - 'Mo_niz Sofué, a .Pt·oveita-
ra -se daquelle e -o tinha feito com a convicção e a certezà: de que- · da,quelle 
modo, cumpriria o seu dever. 

Ma s, Sr. Presi<iente. os deficits; r!'jpitó, veem de ha um se'oulo .• ·Não e~
twmos dOOUlte de nenhum ·caso novo. -o ·que .não é •razoaV:el -é que ~eja· '() se·: 
n'ado a vietima dos conceitos da imprensa q u e àinda· agora a!firtpá que soino~ 
nós os que augmentam as d:Í!speZ:as·. 



Ainda outro dia. .. um jornan. assevera(Ve. que ta.l ve:nba es:tava aug.q1entana, 
que tal orçamento · estava c<ms:i<!eravellmente -ellevado, J'â se sabe por q,uem; 
pelo • Senado,. 

Querer que o Senado nã.o augmente quando' rem o dever d~ examin<).r f:l.S 
despezas .e, fJ.S necessidadoo do pe.iz, votando de accôrdo com o q)le nos parece 
ill~to e .. razoavel, não ê PO!!sivel. . 

Agora .mésmO I o Sr .. Mln!stro da Viação v:e!u ao Seni[~:~o soücitar uma 
verba de 50.000:000$ .para compra do material rodrm.te ·para .as estra!!as -de 
rerro do. Brasil. P e rgunto: tem o Senado o d'reito de recusar' o seu voto l.. 

. I ' 

essa pr.ovidencia, q u.ando BaJbe que os armazens e as estações das est·re..das de 
terro estã<J abarrotad~ de mer.cadmi!e.s, Q!Ue a.podrecem ã. :falta de .tránsporte ? 

Votar por •essa me!! ida equivale não a aug.mentaJr a despem. n1e.s a at.ten-
der a u~ nece.<Jsidade, que não :p!Odem?S deixar de ato tender. 

o :Sa. BARBOSA LIMA: -<Muito bem. 
O SJt. A. AzERlilOO:·- Que isso não ·ê des:peza, ~ antes, receita; porque não 

podemos ilrogred.ir s~m ·o augment.o da.s noSsas !I)roducções. ~.~ 
Para pl:-oduzk temos tres meio~: credito, braços · e transporte. O credito 

devíamos ' rter aproveitado . .melhor C:epois da: creação do Banco Emissor, mas 
com eUe não pôde contar o la·vrador, <porque todos sa·bem que o com:mássario ' ê · ' 
quem recebe as ~eroodorias e lhe fornece -o, dinheiro ·necessarlo. Não .tendo 
o dinhei·ro nece&Sario para fornecer a todos os seus cl1entes, recorre ao Banco 
Elmissor. Par~ i.'lSo é .preciso que. os bancoS contem com esse Banco. 

Mas· como o Banco Em1ssoc do Brasil p6de !pl'esta·r .Serviços . â là.voura. ·â 
industria e ao com.merclo, se acaba de declarar qu~ a taxa para o seu des-
conto é. de 11 o/o ? • 

Qual será. .então .. a · taxa C:.os outros bai1cos para <que 1JOS..«am desconta1· as 
letras · dos laJVradores, .dos in-àustriaes e dos C'OIIIJrierciantea, arim de auferirem: 
~ vantage~ do redesconto ? · 

·Certa.n1ente. si o &nco •de Redesoonro, <lJUe é o. g1:ande Bamco Emissor óo 
Bras!!, d'â o seu d'i-nh~·ro a li o/<>. os outros. não o podem dar a menos c!e 14 
ou 15 o/o, taxa que forçosam.ente irâ reca•hir sobre a !producçã.o, sobre o . la-
llt'ador que ve.e pagar. 

Para que, então, sex:vé esta instituição de cre~!to qu~ nós creA.mos, em-
bora contm o rn.eu voto ? 

Em relação· ~ braços, Y. Ex . , Sr. Presidente, sàbe, como todo o m\lndo, 
quanto estã. sendo prejudicada' a emigração pa~a o Brasil pelo tr~bal:ho 'per~- r 
plcaz ·da intriga, da difamação, pela propaganda, cont;aria aos. no~sos in·~ 
teresses; o que estã. a ·exigir que o Governo da União e de certos Estados to-
mem provldi:mcias, para que o immigrante fique conv~ncido de que no Brasil 
é recebid() <iomo brasilei~o. Nem de outra maneira podemos considerai-o por-
quanto a nossa Constituição é muito a:in.pla; todas as liberdades ii!âo aqui ga-
l'llntidas ~ todos os dire'tos são iguaes, podende o immigrante votar e ser vota-
lio, aspirar: a um lugar .~a Camara dos Deputados ou no Senado, sô ' havendo 
excepção para o cargo de Presidente da R~publica: 
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.4J.lml. dJ.sao, Sr. .Pr~i.t:eute, ~oi ~tOs examinrurmos bém. o Estado de Sàv 
Paulo que··é, incontestavelmente, o mais prospero d.a União, veremos que 11~ 
maiores fortunas naquella parte da Federação brasileira pertencem a estran-
getros. 

Os italianos são os 1 homen-s .m.a;is rioos .de ~. PaUJlo. Mas, a.~>ezar dis!So 
ainda. não -consegui.mos que ã. Ita!ia, ã. Allemanha. ·ê. He:spanha e mesmo ê. 
Republka Portu~ezo.. esta que é. incoil'testavelmente, o uzúco paiz que man-
de. seus immiogra.ntes p~ aqui, seln condições, chegue ~ noticia de que D<l 

colonos ,progridem no· Brasil t:, especialmentb, .no EstadD de S. Paulo; e, qu~. 

portanto, elles ·pocem l)~ocu.:ar o nosso 1paiz, 'oonrt:ando co~ todas as nossas 
!lJ' m pa•thiail. 

Era prc.cizC' que o Governo da União ou dos Estados ma~<j.asse d 7.er aos 
povos do outro continente como nós recebemos aqui os immigrant es e o que 
por elles fazemos. Era da n:aior conveniencia que o Chefe da Nação italiana 
Q!Ue tfrm a · responsabHidade :pelo '·Governo da ItaJlia, e é, innegavelmf~,te, um 
homem extraordinario, que merece toda. a nos~ ·adm~ráção, tive:::ee ~nheci· 
mento exacto do que se passa no Brasil em relação ao·s estr a ngeirtôs e, pt·,i~-

. cipalmeute, em -relação á .colonizaÇão italia.na. 

Mas, Sr. Pres:dente, o meu ! im; occupando a tribunà , ê j u:;tif.icar, em 
x;rimeiro lugar, a emenda a q,ue me referi sobre o Banco Emissor. 

Não pretendia occupar a tribana, pelo _que, procurei ji.Isti~ical-a p or es-
cri·pto. Assim, vou le~ a emenda com . a justificação que eu pretendia apre-
»entar ·perante a Commissão de Finanças. 

Quando, no anno passado, ao "apagar das luzes, fo i a vresentado o projecto 
sobre o Banco Emissor, sem que tivesse>nos · tempo siquer mater:ar para 
examinai-o e discutil-o, declarei que impugnaria a :>ua passagem, combaten· 
t!o-o, apezar da. brilhantissima jmJtificação -dD meu em.'n ente amigo, Senador 
pelo Distr;cto Federal, Sr . .Sampai·o Corrêa si o Governo nã.o con sidera sse es-
!!I!L medida imprescindivel á ;ua administração, 

Prestando ao G!)verno o meu apoio, que l'ÍÍ.O é incqndicionat e que nadá 
va le tambem . .. 

ÜS ISRS . HERMEINFJGILDO DE BARROS E RAMOS CAIADOS - Não apoiado. 
O. SR. A. AZERE:Do : - ... mas que é sinceramente leal e desinte'r essado. 

'I!ão quiz, no prime:ro momento. dissentir ::!a f4rma ~a-: s posi>tiva dessa .pro-
videncia governamental e q~e · fazia parte óa plataforma do eminepte 11('!1: 
s i!eiro que pres·de os destinos da Nação . . 

Nunca fui financ istá, e si algumas vezes discuti assumpto dessa ordem PS:-
la imprem;a.,: é .porque os jornalistas têm sempre uma. tintura de tudo tratando 
do cert!J.S questões pela razna e de accordo com o .!<e·u bom senso, senco que 
os : especiaUstas nesta materia, 'Gomo em outras, são muito racos entre nós, 
collocanco-se por. essa . me,sma razão. em evidencia os e~tud! osi?S. pelo menl?lj 
aq•uelles que escrevem e que discutem cpm certo. brilho e .elevação . 
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A es:Pecia1izaÇão no Brasil não é commum, de módo que os menos tí-
midos 'ousam se envol'Ver nessas discussões ~In qu~ . devia.rn tomar parte só-
mente os doutores na mataria. 

O SR. PAULo DE FRONTIN: -- V. Ex. é doutor de borla e capello. (Ri.sos~) 
O SR. A . .Al!:ElREIDo: - .Muito agradecido ~ !benevolencia de V. Ex. 
Qllei-ram, pocta.nto,. Sr .. Presidente, v: Ex. e o Ser.ado perdoar-me si 

·\-enhq roubar alguns momentos de sua preciosa attenção, coin a justi.f·icaçã.o 
das emenilru! que 'vo• submeter á consideração desta Cas-a. 

Nos termos da clausula 23• do contracto de 24 de &bril do coerente an-
no, o Governo reconheceu-se. ·dev!'ldor ao Banco do Bras.i1 da quantia de. réis 
832."7.2.3.-:456$360:; devebdo ser ~sse debito d~ accôrdo com a clausul!!- 24• do 
mesmo con~cto, l~qui'!l.ado pela fôrma seguinte: 

"a) trànsfer:enêia do Thesouro ao Bané!o de 10.000.000 de libras, ouro. 
pela qua~tia de 300.000: ooo$ooo; 

l.Í) acceite de uma promissoria no valor de 500. O(l(l: 000$ com os juros 
de 1 :·~ 1 • ao anno; 

c) paga:me,nto do restante na importancia de réis 32.723:456$350, no "dia· 
de maio de 1924 com o juro de 7 •1• •ao anno. , 

MaS, 'donde proveio esse avulta<d:o ·deb'to? Quem o contrai1:1 e quem o· 
autorizou? 

Até hoje ninguem o sabe. O c~tto é, porêm, que eHe existe, e tanto as-
sim que foi oJ~f:fciahn~n te reconhecido. 

Além de ser um debito, até certo .ponto, 'envolvido err.. mysterio peJo des-
conhecimento de sua applicação, a liquidação ajustada foi in.~scutivelmente 
favoravet ao Banco e prejudioial aos interesses do . Thesouro. 

Em pagamento da quantia"de 300.000:000$ o Thescum entregou ao Ban-
co, retiradl>l!! do fundo de garantia e do resgate do papel-moeda, 10.000.000 
de libras ouro,. que ao tempo do accôrdo yalia.m cerca de 500.000:0.00$000 2 

que hoje valem ma's de 5-50.000:000$, ficando assim o Thesouro lezado· em 
mais de 2 50. 000:000$000. 

Ei .não se al~egue que os dez milhões1 esterlinos, ad!lnirÍdos agora .por tre-
sentoo rriil. ·contos, no futu~o valerão sómente duzentos mil, quando o cambio 
estiver a 12, hypothese não realisavel em nossos dias, ass;m como a conversão 
do prupel-mooda que fica dependendo da vontàde do Bar.co, 

A1ém · disso; á liquidadi.o comb'i:J.ada trouxe para o Thesouro . encargos 
e:rtraordinarios ·'pela dbrigai;:ão assumida de pagar ·7 •j• ~.c anno de juros so-
bre o debito de :r<!iis 532.423: 456$3.50, isto é, mais de 37.000:000$ annualmente! 

Ao mesmo tempo .e;m que o debito do Thesouro ~ra assim lilquidado, o uo~ 
verno, pela clausula 19• do contracto, deixava em .poder do Banco e sem .juros 
a {juant'a de réi~ 400.000:000$ pelo prazo de seis mezes. Esse •pr:tzo está ifin-
do sem que o Banco tivesse reS'tltuldo ào Thesouro a Romma em seu poder. 

O ·Banco não restituiu nem restituirá, po:r<que não d'is•põe de reaursos ne-
·Cessarlos para esse fim. E 'bastaria um Ugeiro exame no .seu ultima bÍ:tlanco 
pubiicado para' ficar bem x}atente essa alff:rmativa, po:r<quanto não dispõe na 
s'ua caixa matrJz nem nas suas agencias ' da metalde da 20mma devida. 
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' 
· ,O SR, ~AU.Lo .DE FRoN;TIN: ~ Nem pôpe ,~ar ·;POBqu~. q;u~~ .IÍte ~eve 

o, .TheSii)l,lro •"'7' não paga; .,., 
o SR. A. AzEREDo: - _LMas o Thesou'ro sujeiÍo!f-'se ao p!i!-~iLr!~~:p.t'o ' ~e -7 -~1." 

e. o Banco não se suj.eitou a um págamento . igual. 
0 SR. ·PAULo DE FRONTJN: , -.,. Esse é que .ifoi o mai. 
O .SR. A. AZEREDo : ,____, Para 1l'Ue a. reciproca .seja; ver daQ.eil"lJ., é .preciso 

que o Ba.nco e o' Thesouro r~·conneçam os j~os d~ 7:, ·.~-i<>.. ' . · 
O SR. Lurz ADoLPHo: - O Thesouro · já .está _h~~~~f~ti'L4:~:.:;a:1 fazer essas 

transa.cções. 
O -SR. A. AZEREDo: - Prjncipail.mente com .o. Banc0 l!o Brasil. 
Ora, si é cert~ que o Banco está impossibilitado de cumprir a sua obri-

gação de restituir ao Thesouro a somma emittid;a. _pa,rn. a s~a ,-Càrteira de 
Redescontos, e si tambem é 'certo que ·o Thesouro, !)IX' sua 'l"el!!l',. ~ão dispõe 
de meios para .pagar as prom!ssoria~ na importaricia de 532;~23;·456$350; pa-
rece que' a melhor solução,' ou antes, o meio q;u~ ' de~e ~!!r ·.ac1;mselha(lo' é o en-
coD:tro de contas· ·entre o Thesouro e o Banco, oondo-se ta!l'j.be~ termo ~ 
situação a.normal do Thesouro que, como devedor, paga 7 . ~~· ao . a nno, ou 
cerca de 37 ntil contos de l'éis, e como creq.or na41J. rece-be de ~úr-os Por urna 
somm quas[ igual á do seu debito. 

Pela soluç·ão proposta, o Banco ficará -dispel')-sa'do de restituir ao The-. 
sóuro a quantia em seu poder, emittida para a Carteira ile ReC:es'contÓs, sen-
qo. essa quan-tia 'levada a credito do Thes~~1ro como ded'twção· da divida cons-
11lnte das referidas promissorias. 

Feita a liquidação P9r essa forma haverá para. o Thesouro uma econo-
mia de {!arca 'de 28 mil ·contos, que, ali.ãs, com os 10 ht1l contos a· que se 
referdu, o. honrado Senad.or pelo Districto Federal, . seriam 38 mil . contos e 
reduziria dessa sommá, que ilão é pequena, o def~ctt con.~tan~ do orçamento 
dá Receita. 

O ISR. PAULo DE FRONTIN : --Note-se que não ha v~rba 'para isso .' O or; 
çamento da .Qespeza não cogita de juros. 

O SR. A. AZEREDo: - E' ex<tcto. Comp dizia, ha.verá uma .economia de. 
cerca de 28.000 .contos·, por anno, de j•uros (]Ue C~oeixa dP., pagar,,, a sua .. divida 
lffiuctuante será reduzi'da de 400 mil .!Jontos e, por suà vez, o "Banco ;fioo.r:j. 
em situação folgada e livre da· 6brigação de restituir tão avultada· somma. 

A tr~nsacçã9 prQposta. em nada influká r.a situação cambia.} porque não 
haverá nova eml.ssão, e stm, apenas apiplicaçã~ diversà de uma emissão jê. 
ha muito tempo em circulação. 

O .SR. Lurz ADoLPHo: - E. que já . . pr?duziu o mal qu~ de:vla Pi:oduzir . 
0 Sn. PAULo DE FRONTIN; -. P.erfei-tamente·. 
O SR. A. AzEREDo: - {) quantwm. de p a pel-moeda em _gir0 · não será áu-

gmentado nem de um real, ficando como a bé aqui a mesma, a respqnsal;li-
!Idruie do Estado. 

·.A questão, com grande proveito para ó 'rh;e~uro e ·para. o Banco, .l'esol-.. 
ve-se por m'eio de simples lançamento na Conta,biliàad~; .do' Thesoúro. e -do 
Banco ,· 
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Do eiPos~o, 'resu(fa a providencia da seguinte emenda que . submetto á. 
•-:'onsiderdção d'O' ·Senad~. , 

Arl;.- Fica. o Govel·no autorizado a a[lplii'car desde já no pagam-ento an-
iecipa:d\) >das nota.s promissorias devidas pelo Thesau1·o Nacional ao Banco 
do Br~~Íl, . <o sal-do. da Ca.rteira de Redescontos ~a imp.ortn.ncia, de 3.99:25•5 :·5tl7:t> 

·-e Pm poÇ.eL" do :mesmo Banc<J1 
- Pé.r~:~;gra,pho -úÜic o. O Gaverno centiactará com o Ban <-O do Bras H novos 

rraz!)S !'l_ juros 'mod:icos para pagamento do ~estante elo debito· a que se 
:r~fere· o -disp'osto neste artigo. 

'Parece-rne que eSta S·Olução I'eSOlYe um assump tn da mai-Qr ÍI11P0l'tancia 
·rom a . economi~;~de 28.000 contos· para o Thesouro e. com o a•lliYio elo Banco 
Jo Bràsn ·_desta responsal:!ilidacle para com o Thesouro. Assim,. ficará sômen te 

o Th~~~ro à .-dever 132.000 contos ao Banco podene.o combinar uma taxa 
mais ·m·odic:a, ruflm de ·que o Banco Emisso1· {lo Brasil, que está ipabitu~dd 

~~- receber .grande~! e .,extracordina rJ,os favores el-o Thesouro, i:<'tmbem -possa 
faze1i algüm?, cpmpensa:çjio ·:ao Thesouí·o não e1eyando os j:uros a mais d.Q q1Je 

\ 
·os juros . -das apol-ices do Estad{). 

D.eSJ;!e· módp,." o Bamco não poG.erâ. contar com estes jw•as eleYados ou 
~<>m -e~às: IV:'!;hdes sommé.s que. represehtam Yantagens extraordi.'narias para 
-n~ seus accionistas e ·para os seus felizes directores porque uma percenta-
·g-em.'.de meio por' cent~ :pava o 'Banco já attin~iri~ uma quantia bastante 
consiãe~·a'vêi :'pã.r:a· distr:ibuição elos lucros a cruda direct<lr. · 

6-ei; .como' ·b ··,Se)1ado sabe tambem. que o· Banco do Brasil foi sempre urri<t 
·;ncoursàl do· Tneso~u;o, contou sem1~re c~m grandes ifnvorEis do Thesouto 
·€· nós. vi~os ai11da ha pou~o, com ~ cUscusf'!ão h avida entre ; ex-P.residente 

.. <la Republica; o . J'arnaz ·lio CorM;.,_e-~cio e o Sr. Ministro da . Fazenda, que o 
l~ancGi ·:a·o ·,Brasil .feve. outra!:f vantagens como a relatiya aos quatro· milhões 
·este!'l'Í!'Ú~~. ponquanto, ·tomacla a meCJ?.a do mez em que se effeotuou a ope-
'·ação · âo~ •quatro milhões este!'linos, mecli.a confessa da. p·elo eminente ex-
PresÍ~di,n}t~ d.:a. .RepubÚca; Sr. IDp1tacio Pess(:la, como sendo ele 7 1[4, mas: que 
depois •S. Ex:., _corrigindo o enga'fo. disse !'e~· de 6 3[4 nós vim~s np.. primei-
ra ftypot;h~se que o Banco d _o BraSíl tinha lucrado cerca de 28.000 contos. 
·de acr.õrdo . .Com a ta,xa daqueHe tempo, e~ na seg.unda hypbthese, que o. Ban-
·co teve l UCJ;".o dé 22.0,00 -contos. 

Isso ·quer dizer que são vantag·ens · inconte~tavelmente gt'ajldes e st 
não: tr.ajfo de out!'<'l-s, neste · momento, é pot·que está dependente da Cama.ra. 

·c·omo :dep_en~d.epte da ap.provação QO Senado, o contràctr, entre 0 Thésouéo 
•e o Barvéo Emissor ·do :BrasiJ.. 

Ha ,ain'da. outra emen~la .que quero submstter á -co-m:ideração do Senado:' 
-.:1. que se Tef~re ·1ao ferro guza 1a1ninac1o. 

' Si 'l',t"etendeinos fa~er p'rqtecClonimo é. para retermos o ouro no paiz 
·ou para Cl'earmos uma industria que inte1·esse á. defes::t nacional. Procura1· 
~~rvlr t~\l$s as industrias, có,m o 'pJ.:ejui'zo do consumidcr, sem vantagens pa«·a· 
o The~oti'ro,_. nã:o é fazer proteccioni$no mas siínples-rr1erite favores aos jti-
-!1 ustriae:s _ 
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. .Ailsim. Sr. Presidente, a industria do ferro e a i!Ídustria d·os m ·otnh.os rw 
Rio de .J~neiro -são bern singulares em a·elação 'aos intel;es·ses ·.que, teerjl os-
industriaes, com- rn·ejuizo do consumidor. 

Vou fa?.er uma exemplificação com o trigo, q.ue é eil.tl'fêauú!'l·.' :O- tl~igió em 
gr>."Lo ':ustu. 870 réis .e pa;ga 30 ré:s de im'postô (10 réis, mais :çta' . 60 õl~ ;. oÍito); 
o seu custo é pois de 900 :éís. O ·moinho compra-o p.or' esse preÇô;;.:.·gas~ 

15, réiR para moel-o e vende a · farinha aos P?<deiro;s ÍJor 1$00·0• . o-. ··-.kilo,. 
graças a um imposto protector que gra:•ia . :a. farinha €~tran:geira na ·ra-
zão de 85 réls por ki-lo. Si houyesse, liberdad9' na i~ú;JOr:Í.~ção da i~ri~ha, . el~ 
entraria com vantag·em; seril que .. a differença de -~_a'm'!'iiq· ,'f!l>v:oi·eceêse ape-
ras o industrial_ •que C!ello::. se set•ve em suas usinas; wan,sfórrnâ'lrd~·. ·'q. gl'iio-
em farinha. 

De maneira que o· COI')SUmidOi' paga um · excesso d<;J: 8'5 ·;t·éis .vm:a q'lle fi. 
quem no paiz 15 réis (sendo esses moinhos õ.e .pi·oprledáde- eStrangeil;a) ;_ ma:.• 
mes·mo. admittido que aqui fique a 15 rê~s, i·sso. nã.o : jtlstifica o Ü~-j;Jos·to W!· 
S5 réis, que repres ê>ntam ·um ~excesso de, p erto de 600 ~~;~- sabre iJi> :vant 'l.gem. 
que o paiz tem . 

Aind:a; ·mais-: 
Como o Senado s::~.be,. os moinhos pão pertencejn ';~:; .i',apiona.~s·:. 
o ISR. PAuLo -DE li'RoNTIK: _: Ha o pessoal, que é- .r.acionlj.i; 
O ISR .. A. AZERJill)O: - Estou de inteiro acJôrdO .com: :v. Ex .. 'ê..')~~l~iilent.,; 

por isso de-sconto 1'5 "i• para o.. trrubalho nacionaL·· 
:Si ·esse ,dmposto Çle 8·5 réis fosse lá!n!}ado s?bre o g~ãq e.,hão'.so!Jn~ {L;. ~!!:rinlit! 

é possiv.el que deixasse-mos de inl:portar · o U'igo;, .e <1ue , a t'otalidade ''<lo .! pre~ 

de 1$, ficasse no Brasil pela plantaÇ'ij,.a e t'u:Itiv.o desté .J~i;letfc;;,(; "é· i~ptéscin-, . . . .,., 
divel elemento de vida .e1n todo o· mundo. 

Si em .nosso pa lz .!f-os$e 1ni})OSsivel 'proquz;ir o :tl'fgo: .ezitio··. l!iod~iamos
n.'bandonat· essa ldéa, continuando a iÍnP;9rtar o gi;ã;~ ~ ~ .. irui~i'ia.,' ;'s~n es-
per"'\nça de conseguirmos, pelos no~sos ,esforços, aqn!Jip ,,i ué- ' precísa'mo~ _para·· 
Yi ver: mas a·s nossas ter('as <fertÚissimas prod:.uzem ': tudc desde"•Ctue 0 'ijl:bmem 
queira tmbal'har, e a prová: é que ·• o Rio Grande já l?r9çTiJí: ~ ::tD),gOi c~recendô-. 
apenas que o seu desenvolvimento .se faça !Wl1io se torna ·ne·ceSS'al,~o:· Esté 
mino, ~;egundo informação que tive de 'h:a1u-aCÍ~ ·se·IJ.a"o~ · P<"ló-- Rio, .G~~~nde d(}. 
:Sul, esse Estado produziu }â o trigo 'em irindà.' abundan"cia :. A ~olheÚa fof 
extraor,dinaria como até hoje nãv foi V!Jrlfiead~ .' . , - . ' · · 

l 

•Essa. induS"tria, não: foi e jámai-e serii: na:cionál. Para naciónalizlil'-a serâ 
p rBCiso que os 11ue se entregam a essa ind.ustr'ia . p~omov<J,m . a . i;i~r-~,~·entaçã(} 
do plantio do trúgo no Brasil. 

Servir-se al])enàs para os seus intemsse~ d.a .ciffer.,;_1ça d.a ·taxa cambial da 
fa•"inha de trigo, ' é prestar um servico à os industiiaes_ .e um dess~J;vjçó a~ palz 
0 ao consumido.. : J 

O pão augmenta de preÇo na {·azã.o ~n~srno de seu tanianho de ;_ moà.~ qUfr 

a população do Rlo de· .Janeiro nenhuma va.ntagem tem .. co~ a :ré_d)Icç"Cf 
das ta rJfas a f a vor elo trigo. 
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Podia.mos importar a farinha com muito maior proveito . pa.ra o· ·Thesou-
ro e para os proprios consumidores. 

Muito melhor ·seria-que elevassemos o pr.eço <!o trigo de modo a facilitar a 
entrada da farinha, estabelecendo uma concurrencia., que .11ão pode haver, ulllal 
vez que a diif'fere.nça da· t!l;xa é muito grande em beneficio das compa.nhfli-S 
que moem. 

E' um· absurdo fazer: pagar ao povo -o pão quotidi::!.n ~ por preço mais ele-' 
vado para. que 90 °jo' do seu valor continue. a set· exportado. 

O mesmo se dá com o ferro. 
, Importar o . l!ngote de :rerro para ser la.minado aqui· é incorporar a :esse 

Jin~ote · apenas o tràbalho nacional igual a -5, 10 ou mesmo 15 °j• do valor do 
ouro, que se exporta para adquiril-o : IsSo não justifica o proteccionlsmo. 

O Legislativo deve proteger ~ ir.dustria, cujo producto represente 
pelo menos . 70 a 80 •jo dos valores a despender. no paiz·. 

éonv~m, pois, prot~er a cultura do trigo e a producção do ferro, e não 
sómente a moagem e ·a laminação. O imposto ll>(luanelro deve ser estri-i 
ctamente proporcional á quantidade d'3 trabalho brasileiro, incorporadô 
ao s!m-'lar nq.cional. O que se faz actual.n: ente é exactan:.ente o inverso. 

O lingote de ferro ""pudlado" paga penas 20 réis por. kilo e o ferro la, 
minado 120! 

·para ser justo e para que a . industria sider:ur~<Y,L possa surgir no Era, 
si!, o lingote de ferro "pudlado" , deveria pagar 100 réis e o Iamina't 
do 120. 

Cal~ulados os impostos em pâ.pel-moeda, e levando-se em conta ()S: 

60 .,., ouro, vê-se a ctualn:.ente. a industria de laminaçã.o, que compra ~ li!f.., 
gote tàlvez por 300$, gasta ~o palz 20$ ou 30~ para lam'nal-o e tem Uill! 

imVQSÜl ' protector de 400$, isto é, <iOO$, para proteger 20$000 ! Emquanta 
que o. productor do lingote que o· produz no paiz, d,i.gamos POl' 200$, tece. .. . . ~ ' 

apenas um imposto o prot~ctor de 60$000 . . 
Assire -Sr. Presidente, enviarei á mesa às emendas que julgue neces-, 

sario sub~ett~r â consideração da Casa. Não careço mais fatigar o ·se-, 
nado. (Nlio. a~os.) Creio ter cumprido o meu dever em relação âlt 

~mendas que apresent~l. . / 
Aguardo o estudo q.ue so]:)re .. ellas ~al'á a Commiss~o d~ FinanÇas, na. 

certeza de que pretendi, neste m'O!Dento, prestar um serviço ao Governo, 
favorécel!dO o· Thesouro e demonstrando que o Estado nã.o póde pe.gar 7 •1a 
de juros ao Ba,nco do .. Brasil, por uma. somma que lhe deve, quando t> 

Banco nada paga de juros sobre a somma que deve ao Thesouro. 
Não sei s·e fui bem ou mal. 
E' possivel que esteja eir.. erro; mas iSso decidirâ o Senado dando 01.11 

negando âs minhas· emendas, seu voto conspiencioso. · 
.Tenho · conclu'1do. (Mui.to bem; m.uito bem.) 
Art. Fica o Governo autorizado · a ap~licar desd.e jâ. n a pa gamenta 

antecipa.do das notas promissorias devidas .pelo. Thesouro Nacional ao Banca 

•. 
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<lo Brasil o sa,ld<? ·da Carteira de f!.edescontos, na importancia. de r<Wt 
S99.225:567$000 e em poder do mesn!o Bar.co. 

P a!"a:grap_ho unico . O Governo contratará com 
novos prazos e juros modlcos para o pagamento do 
que se refere o disposto neste artigo. - .i:. Azm•edo. 

o Ban<;o do f!ra.sjl 
restaure dv debito a. 

o . St•. Paulo de Frontin: c·) - Sr. P-residel~te, o orçame.ntG O a, Re-
<oelta necessita, da parte do .Semi.do, esp'E.·<:-lalmente ela .Co!lmiissi.W de. :E'l·nan·. 
-ças e elo seu illustre Rel~tor, um estudo n:eticulos-o para qu~· possam ser 
clevWamente fixadas as vardas verblt's estimadas da. receita " qu& ellas cor-
··ospondam, na pratica, âqulllo que for votado pel9 Cong,l!esso Na cional. 

Infelizmente, nem sempre isto acontece. 
Na segunda discussão, já tive a opportunidade de mostrar, como certas 

respondam, na pratica, âquillo que fõr votado pelo· Congresso Nacional. 
para. o exercício corrente. E', pois, inéilspensavel, se não se pôde tomar 
por ·ponto de partida a média dos triennios que me tenho referido, ·pelo 
menos tomar os elementos da receita do exercício passado e do pri- . 
melro semestr~ deste. ar.no, afim de qua n5.o tenh~n:.os qlie déplorar que 
as estirruitivas não cr.rrespondam á reahdade. 

O ijlustre V-ice-Presidente desta Ca:sa acaba de e.x:amlnar, perfeitamente, 
"!1. situ~.ção existente entre o Thesouro <: o Banco do Brasil na liquidação 
<le suas contas; · e a solução que S. Ex. apresenta não pôde; parece-me, 
odeixa1• de ser adaptada pelo Senado _pontt<a:otú ellü. vem alliviar o TllE'Sou:·o 
1ie um pagan!ento ele juros muito _avultado cerca de 30 mil contos para o 
.qual não ha verba votada no orçamento da, c"iespeza -e que, lnc~nte<?tn:l'el-· 
mente; contribuirá para majora.r ·o "defioit" ' 

As considerações que s ·. Ex. fez sobre o contrato, siío ta.nto 'mahs Ju•-
J . . 

·t..'ls quanto S. E~ .. ainda, podia se .referir a um outro facto que não lT.& 

1:a:rece que devesse passar sem reparo . 
Além dos oitocentos e trinta. mi! conto~ que S. Ex. sê referi11, na. 

urr:.a clausula do contrato com · o Banca do Brasil, que_ permittia liquicht: 
essa canta, que já devia estar_ liqtúdada, ua conta corrente geral relat:va ál! 
.entradas das acções. 

O SR. A. AzEREDo: - V. Ex. tem razão; mas eu di~se, exactamenl•· 
<tue esperava a discussão por parte do Senado. 

0 SR. PAULO DE FRONTIN: - Per1'eHar:1entc. 
A clausula 22•, do _conb·ato declarà: 

"Para realizar a~ entradas de acções subsct·lptas p:uu. o an·• 
gmento elo ·capital do Banco na importancia de 33.338 contos v 
Thesouro Nacional dentro de u.m anno por esta praça, lhe transfe-. 

($) Não foi revisto pelo orador. 
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rirá os títulos brasil.eiros. ouro, que tem em· deposito em I.op.dres,, 
no valor nominal de f. 1.251.40;), títulos · que o Banco levará ri. 
seu fundo '!'\ capital, ouro. " 

quer dioor qlie ha f. 1.415.000 em titulos do "fundlng" os quaes re-
presentam 'O •j• do valor nominal no mercado que são trn·nsferido!t por! 
33 mil ' contos de réis, ou a ·menos éte 30$ a l1brl1. esterlina, p31pel, que 
actualmente pôde dar 45$ a 46$. o que ac~ntece é que ha ahi uma ltx:.lJ()t'-, 
tancla muito elevada em beneficio da liquidaÇão de contas do Banco, quau"' 
ào esta liquidação devia. ter sido feita· pela cont~ c01'ren:te (Apoiados.) 

Como o contrato ainda não está ·ap.provado ser-~ talvez opporturrv mo-
dificar-se esta clausula, ficando o GovertJO com f: 1.415. 000 de titulos ql!"' 
poderão servir ãs amortiz~ções annuaes cu serem vendidas (apoiados} e !W 

rnesn:o .tempo para· que o Banco accres::&nte a sua,. vida ern c:onto. corren ·· 
te na ímportanci&: de 3~ mil contos· de réis que nunca d<::vla ter sahido 
dessa conta corrente, transacção feita em mãs condiçõeS ·para o Thesouro. 
(.1.poÍaàOS,.) 

Feitas estás lig·eiras considerações quanto ã. parte de que tratou o li-
lustre Sr. Vice-Presidente do Senado, com a qual estou de :plenc, e perfeito 
acc6rdo, vou entrar ria· justificação de algumas emendas que julgo necew• 
cartas ao orçamento da Receita .. 

Peàiria a attenção do iUustre Relator, o eminente ~enador por ·Sa.nt~ 
Catharlna, cujo norre peço venia para deClinar, .Sr. Lauro MÜller. 

A prlmeira. emenda estabelece o que de outra. fôrma já propuzeraxu 
outros collegas, não sô no orçamento da Fazenda, como ·no do Exterior .. 
peixe!- de. apresental' nos demais orçamentos, porque no parecer s?bto •-~< 

emenda. ao orçamento da Fazenda, o respE:>ctlvo Relator .declarou que a CoH~·
misl!ãQ de Finanças crearla na:! verbas ou Utlilos da. receita, o titulo, "dif .. ! 
ferenças de cambio", que poderiam ser avaliadas approximadamentc, _seJG 
receio, em .5 •j• da receita total, o que dá cerca de 4.900 contos, ouro •. 
Apresento a emenda. .para que se ac\Jrescente ã. receita extraorc1inaria, so~ 
o n. 111 - Differença de cambio - tomando a quantia redonda de cinco 
mil contos de réis, porqtle quando se ~rata de estimativas, não é conve-
niente. tomar-se um numero fracclonario. 

A segunda emenda é relativa á quastão já muito discutida, co!T.o são 
as despezas de ordem patrimonial feitas en:. varios orçamentos, no da Agr!:' 
cultura,_ da V;iação, da Marinha., da Guerra. Parece-me que podemos, sem 
!nconveniente algum restabelece1· o que existia nos orçamentos anteriur·~ 

res, inclusive no orç'amênto vigente - o titulo "recursos". / 
Este titulo abra.nje no orçamento para o ·corrente exercicio duas par-

cenas. A prime!J:a sob o n. 124 -- Prestação ·de 10 tr..il contos do· contra1 
to de emprestimo ao Banco, ~m 19!15 e ãe cinco mil contos elo contrato d<:~ 
empres timo de 1917, no total dEj 15 mil contos de ~·éis . 
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Sob o .numero 1!215, uma segunda parcella: exr.issão de titulos de divi-
da . interna :Para estradas .de ferro, com o mesmo valor de 15 mil l!ontos., 
De modo que os. recursos representam 3o mtl conto!t. 

Apresentei uma exr.enda exactamente no .mesmo sentido, paxa que, sob 
o tltu!o "Recursos", ~ na receita,. se R.ccrescente, sob o n. 113: emissão 

·.de tltulos de divida interna para v.ja.s-ferreas, material roda.~te, despezu 
patrlmoniaes, __ 30 mil contos. · 

. A 3" emenda é rela.tiva á emissão .de moedas metallicas s'ubsidia.ri>U~ . 
Em 2• discussão apenas com o objectivo de doutrina, formulei uma l•menda. 
fixando exr. 1"3 mil- c.ontos a importanci3 . que se poderia obter com essa. 
nova ronlla.. Um estudo mais demorado, adç,ptada, a doutrina Dão s6 peiD 
digno r~lator, como. pera Comxr.lssão e . ~m· plenario pelo Senado, PilSSt.i & 

:Cazer um estudo detalhado sobre o assumpto e verifiquei que a.S reclama-. 
ções sobre trocos é de tal generalidade, que e~ muitos . pontoll . estão send~ 
emittldos vales de . pequEmo v<Llor par.a substituirem ~ moedas ~- pratlo, 
que desappareceram, as de nickel,_ que se encontra= com difficuld.á,de no . 
interior, e ao mesmo tempo as moedas de 1. 000 e 2. 000 réis, qu'?l não 
·tee~ ~nda umc1. circulação intensa no paiz. 

'ora, a . moeda. Sl!.bsidiaria metallica. é _pre.ferlvel ãs notas de 1 ~- ? ma 
r~is, que não teem o inconveniente de, pela grande circulaç~o. el'trag'd.-. 
rem-se, ficando P.m pouco .tempo quasl ·que lmprestaveis. 

Nestas condições, parece-m"e que, tendo sido calculados em· 150 n:ll 
contos, pelo .Sr. Ministro da Fazenda, a quantia necessaria a ser intrli· 
duzlda em todo o paiz," para attender convenientemente aos· trocos, fixan~ 
do-se este anno, essa quantia em 25 Ír.il contos, isto é, na sexta parte, Dlllll 

pôde .!ler co.nsiderada exàgerada. E desde o morbent"o que se .fa:(:a a c'unh!l"· 
gcm, no pa.iz ou no extrange!ro, e não Ee exija a incineração do resgate (l~t 

:papel-moeda dado em troco 'dessa moeda. subsidiaria, poderemos ter ahlf 
urna fonte de rendas, al-ém de satfsfazern::os fl.s reclamações que :nos chegam" 
de· todo o interior do paiz contra a escassez de moedas de IJequeno ~alor. 
Essa lJl"OVidencia daria ao orçamento uma importancia liquida superior !li 
2:0 m9 contos, porquanto, ao cambio do anno passado, . de 7$~00 o· dollar, o 
custo da moeda de alurr..inio e cobre, fe:t.a para o Centenario, era de cerca 
de 9 •!• do seu vaJ.or real, isto é, custavam '90 ré~s · <~os moedas .de mil· réis, 
e na mesma proporção as de 500 ré.is. De modo que, se fizermos a emi.A'-
são, devido á depreciação da nossa moeja, ella custarã um pouco mais, liD-

'"-ém, não set'á. superior a 135 ou 140 réis, ou -sejam 15 •1•. Prefiro .calPula.r. 
en: 20 •1• e só -consideraa· como liquida a quantia de 20 mil contos nellt:t. 
verba da receita. 

A outra am!i.nda refere-se · âquella cuja retirada tive oppor!;unid~de di" 
ISOI!Cltar, a conselho do · illustre relator ela Commissào de Finanças. Tral:lt.· 
f!e da l"enda global e não pr-ecizo renovar as considerações que jã .emittf. 
quanto á hnpossibilidade de se applicar no exercicio . de 1-924 essa rendw 
global. Para crea.r a · renda global, 'pa-ra estudar 9 modo de se;• .ella conse~ 



Ú89 

i!:Uida .Por cedulru;, ·ê necessario uma regulam~tação . longa ., me pareclli 
J_ndii!pe~sav~i que as bases dessa regulamentação sejan-: objecto dlil · di~
-sus~ão no ICongress~ ·Nacional, onde tod~s os interessados possam aeompu-
l'lhal-a é ao inesmo tempo envia!' todas as observações ou recbmaçÇles qu~ 
possa~ ter· a respeito. Sem i!'lso 1nôs não teremos absolutun:ente a posB'!--
b!lidade de lima cobrartga effectlva no &xercicio .finan~iro de !924. 

Renovo, portan,to, a emenQa. para <lUe seja suppri~Úio o numero 47 
- Renda· ,global, so·.ooo :000$000 e . substitua-se pelo nun:er<i 41 sobre dl-
''idendó!!' e juros de "debentui-es" - 12.000:000$, n. 4( sobre em!)restimos hY-
pothecario~>·. --'- 2.100':000$ n. 45 sobre lucros ela industria ' fa.br!l - rê.ilr 
't. ~uo: 000$ e r.~•·· .4!l, sobrt> vencim&nto!'l -- 10 . 000: ~00$ do artigo t• da le• 
:;;. 4.625, de 31 de: Dezemb~;o de, 1922, receita geral' para o exercicio CQI , 

~ent~ .. 
De·;ro dizer :que na seglind~ ··dlscuEsão eu tinha. ta.mbem ma.ntido· ..... 

·parte relativa á renda ·elas prof!ssões Iiberaes; mas, ·como os i:dterdieto& 
proh!bltorlof! teem •sido c.oncedidos n. ~sse res\)eito, não aconselho ql:le ,9& 

mantenha já este ponto, deixando para quando se tratar d2. renda g1oba:. 
A parte' rel~tiva á: renda das. pt·oflssõ~ liberaes ê urr;, útulo da Receit"-
-d~ste p.nn0 estimado em 1. 000 c-ontos ela réis e eu pens-o que ineluil-o ou 
não é a Iilesma cousa. Entendo· q\te este assuiupto deve ser estudado .-eon-: 
-cuíõado e:com·h~cessaria demora, ouvindo-se as ·reclamaçes e todcs os ir.teres-
:sado:>,- tornando assim pratie..1. a sua execução. Até já continuemos com aquiliv 
que J-<'\. consegtiirr..os. São rendas de facú ,cobrança, rendas já consignadas . 
e1r.. exereicios anteriores e não· qu.elram~ apanhar a pelie: do urso e ti~ 

c:n·mos na posição _desagrndavel de ·não termos nem renda global, ,,'<!rr, ~•· 

'QUe jâ. tinhamps. Antes . um passaro na mão do que dous voando . 
. Sobre as vendas mercantis, o imposto das vendas á vista mostra . que, 

seu~ú eleváào o imposto das vendas i'• v·ista, e torn~ndo-o igual .nos das 
vendas a prazo pôde-se calcular, ona opiníão das Assoei-açõP.s (.'omruerC'iaell, 
-em 160 .. 000. contos o producto deste imposto. Não creio que se .possa at-
tin g-h· lL este. valor .• , 

O Sn. :LAURo. ·MüLLER: ~oi um equivoco. Hoje ellas não calculam 
n:ais assin;~,. . 

O SR; .PAuLo DE FRoNTIN: - · . . . mas pelo que parece, pel-os estudos já 
!eitos, potler-se-ha talvez chegar a 120.!l'OO cQntos. 

A en'tenda que apresento é nesse sE.ntido e· é uma fórn::a de compElit-
sa~ a .faJta da estimativa da renda global, estimativa que não passam do 
-papel, ·e que não . terá .realida.de. 

Mas ê necessarlo açcrescentar ao numero 46 'da. proposição da Cartiara 
dos DeputadoS, no fl.m, as seguintes palavras "devendo a duplicata da cont&. 
<)!r assignaca pelo . comprador.'" 

Isto é o que existia na regulamentação primitiva e . é o que co.nvêrrJ 
'Que seja mantido, porque é uma fôrma indirecta de compensar os lncon ... · 
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•·enientes que resultaram para o cominerc!o ·e as d~spezas que,, ,Çif!CO~reraw_, 

desse irr..posto. 
Já me referi a isto em segunda discussão, mostr.ando que para os' H· 

vr·os qu~ são exigidos, para o trabalho r.e extJ:acç(j.o de '' eón,ta:S · em duplica . 
t:i!:, que tambem é exigido, ha u m augmer;to de pessoàl em todos os estabe-
lecimentos con:me1·ciaes, determitia;ndo, pot>ta.nto, um augm.e.nto. de despe •. 
za que deve ser ·.com-pensado. Àssim, entendo· q!le se deve rn<tp.ter a . d1spll·· 
&ição que estava no regulamento: a garaiJltla. da assignatura ·d,~, 1d.;pii.catl\, 

.. pelo comprador. 

Ha uma disposição ainda pàra a qual .chaino a attÉ,p.ção r.íi.o só do ti-· 
lUstre relator, mas de todo >Senado. No n . .10'3; .'.'taxa 'de', co~smno da~ua"., 
apparece pela pl'imel.~·á vez, sub~epticiameJ~te, uma ·medida. que 'é ·;_Ú;b~blutu"· 

. ~ . . .. - . 
mente contraproducente e que não põde ser adçmtada. DêclàrEL-~e:· .no titu:>:. 
"cobrando do proprietario a installação do s_et'viço de aguas. CL>mo todas a& 
despezas decorrentes. " 

·• Ora, não ha serviço de agua algun': que passe do l)Onto onde se coi,u"' 
ca.. a pena ou hydrometro. Todo o serviço i ;Ú;er~o da ca;sa, tvda ·a· -'distr1-
lmiçâo interior pertence ao .proprietario. 

Ora, querer cobrar sobre ·um encana.mento •. !lo p1mto onde se ~nst;l'li:c 

a pei1a de agua ou onde se colloca o hydrome.tro,_ não é nàda r'3soavel. Em 
uma situaçãJo como a actua1 em que lutamos com falta de easas, trr:pOn-
lWVo onus, como seria este, ê coutraproducênte. e altamente nocivo. Nii<1: 
nos manteremos indefinidamente ··sob a 1·eg:enola' de uma lêi de emergenr:i:, 
eomo a do ·inquilinato. · 1 

O SR. LAuRo MÜLLER: E' como se paga lWs esg;oto~ , 

O SR. PAULo DE FR,ON~'IN: - Perd6c--me V. Ex. mas esgotos, a instw• 
lação é paga, porque funocio'na e não ê feita pelos· particulares, ao pas3o 
que nas penas de ag·ua, termina .a acção do Governo no ponto em ·que se· 
colloca o hydrometro ou · a pena de agua. Vai sin:.plesmente -al.li . O mes1TJO 
se dA com a illuminação. A, acção da companhia:, no càso :da illü~úina{;u,o· 
particular, que é o que est.o't em apreço, vai até ao ponto ond.a collooo· o r~.J 

logio. O mesmo .acontece com o gaz. As .iil!;tallaçõe·s inter.nas;· m~ ·todo~
esses casos, con::petem .. ao pL·oprietario. 

Un:a disposição como esta nunca e:x;.stiu e é altamente · .. nocivá ·a-os in, 
teresses do Districto Federal. ·Como seu representante, sou obriga.d:o a. prv· 
testar contra essa intromis-são em assurilpio que cousa alguma fem que ve~ 
com a questão. O Govel'no não se J?6d9 intron:etter· no que se faz no. 111·· 
terlor da casa: tem s6mente de collÓcar ··o seu h.,-drometro ou o- seu· disc~ 
áe· pena de agua ã. enlrada do preilio. Dahi ·para delitro, .compete ao pwJ 
prietario fazer o que quizer.. Se elle tiver agua nascente de sua . Prop,rl~

·dade, paga a .pena de agua e se ,quizer não fará installação:. E' um ,dire!t(i-
que tem. Se na rua de S. Clemente, por exem1plo, ou em ·outri{s pontos da 
oidade çmde ba abundantes nascentes de agua, o proprietarlo que não '4.ut.~ 
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ier. servill.'-se dos e;ncanan:entos do Governo, poderá pagar a IJe·na e mtdw, 
mai::J fazer. • 1i-

Na parte relativa ao n. 66 ha uma: reducção rela~iva 
p!li:cas, que é verdadeiramente incomprehensivel. Acredito 
·objecti:iro um augffiento de taxa. 

O SR. LAURO Mtl'LLER: ~ Exactamente. 

a t:txas telegru~ 
que houve eomo-· 

o SR. PAULo DEl ~oNTIN: -- Mas n'io ha absolutamente possibili.Jade de 
se entender o que está escripto. f-ê-se: 

"As ta.'{as telegraphicas para Nictheroy, Petropol is. Fribur~o " • 
Therezopblis serão ele 50 l'éis até 20 palavras, alén·. t!a . taxa fJ;.'Ca. • 
de 500 réis ... " 

São 50 réis por .palavra ou 50 réis por 120 palavras ? Na segunl!a lly•-· 
pothese, é possível q~e nem mesmo põde ser :pago, porque nem ternod -mo<!-.. 
ela de· 50 réis. 

O SR. Lurz ADOLI'Ho: - ~as existem essas mocaa ... 
0 SR. PAULO DEl FRONTIN: --;- São nominaes. 
O SR. Lurz ADoLPHo: . - Mas de facto existem. 
O Sll. PÀULo DE FlioNTIN: -Se eX'isten:, nunca se tem para ii'OCQ. 
O SR .. .i... AZERElDo: -E' o mesmo que não existir. 
O l:lR. PAULO DE FRONTIN: -Perfeitamente : Contin1l.a o dlspcslbvc: 

" •.. ·e a taxa telegraphica urbana passará a ser de 50 réis por · 
palavra." 

Ora,. se fúr um telegramma de' tres .palavraa, se terá de pagar 150 ré i~ . 

:Não é pollsivel que um serviço, como o telegra;ph.Ico, que dá "deficit", te-
llha uma reducção deste vulto. 

Ass}m, parece-n:.e que seria preferível, mesmo com o objectivo éle au~ 

gmcntar a renda, estabelecer o seguinte.: 

"As taxas tclegraphicas urbanas, 
Friburgo e Therezóp~Üs, se~·ão de 1$000 .até 
'POI' palavra excedente.·" 

para Nictheroy, l:'etropuil,, 
20 .palavras e de 50 réis 

Esta formUla augmenta.rá a renda tolegraph!ca, sendo justo que (jS te. 
legrammas paguem mais que as cartas expressas. Se estas pagam seteeezi:. 
to~ de réis por que motivo nas condições actuaes de depreciação d~ nossa: 
moeda e havendo "deficit" . no serv:ço telegraph~co nãÓ pôdo um 
telegram1na urbano pagar mil réis, que é .pouco mais ou ·menos o .que. se paga 
por uma carta expressa ? 

.'li' 
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Ha .um ·engan0 na proposição da Camara dos .Deputados para, o· qu.,., 
-chamei esp~eialmento a attenção do illu~.tre Relàtor. ·No art. 32 se ~: 

' 
"Ficam extinctos todos os fundos e ·caixa!! espec!aes, ex;ceptua.-

dos os de resgate e de garantia . do papel-ID:oeda, amortização :dolt 
·emprestimos intérnos e resgate das apoliç:e~ d\. . E!l!trallas .. de ferro· .• . •· 

'No artigo encontra-se o seguinte: "Fundo de resgate; fundo de ga-
-rantias o fundo de resgate das ·apblices das , estrad!J.s de ferro", mas falta 
'1> fundo de amortização dos en:prestimos externos, . 

Parece ·que ha uma Jncong.ruenQia e'ntre as duas disposiÇões. · JPor. 
-isso apresento uma emenda· para que 1. renda com applicação es·pecial se 
.accrescente: 

.. 
"N. 4 - Fundo de amortização dos' émprestimos int~nos; de-

·Positos, salvo o excesso entre cs 1·ecebimentos e as restituiçõe:;. 
10.000:000$000 papel, que· é o modo . ·pelo qual figura ·no orr..ament~ 
da Receita para o exerci cio corrente. " 

Ef!t~os e~ uma situação .financeir:.. mais grave ~o qUe a de 1915 ;, 
isto ~. ·nos orçamentos co1~ecutivos a esse periodo estabele-ceu-se. U!IIl.<, 

-disp~sição peJa qual quer o fundo de resgate 'quer o de garanti-a~:>, deb 
·-xavam de ter applicação especial e entravan: na receita: ge:ral :pàra as deR· 
'J:'e?..ns orçamentarias ordinarias . 

. :-Testas condições apresento a seguintq emenda: 

"No exercício financeiro de 1924 fica suspensa a appl~eaçâo 

da rend3. especial para o fundo ,d,, resgate de papel-rooeaa e.l)ara o 
fundo de garantias de papel-moeda, ficando .;as verbas respectivaa 
incor::;>oradas á despeza geral, nos termos ·da léi n:. 3·. 070 k, . de ·De· 

,· 
zembro de l9l5. " 

Não nos devemos preoccupar com o fundo de resgaoe. nem coil-:. v de 
garantias, quàndo temos em pl'imeiro lugar de pagar, as des'Pezas or~na

rias do Órç:.amento e de tratàr do seu eqtlll ibrio. 
A outra en!enda refere-se a uma questão elinúnada dentre os •:pume-

ros ou sub-consignações da Receita. Não sei qual a razão. Acredito que 
haja algÜma, fundada, que desconheço. O il.lustre Relator da Rece1ta ter.> 
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ojlportunidade de eX>B.minar, :1."· questão.- quan-do .analysar .a emenda que . ê 
:a. seguinte: 

"A renda . do serviço • de patentes .de .inveàção do 30:000$000, 
que :f~gura SQb o ·TI. 120 da lei da Receita .pard. o corrente anno, 

·· restabeleça...Se. " 

.Não vejo razão para que se elimine uma das verba da Receita . dt~ 
-(Jrçamentq vigent.e .Pelo que peço o seu · restabelecimênto. 

Igualmente tenho 1e solicitar do :!;lustre Relator a . renovaç~. de a.l, 
gurrias disposições · contidaS na lei ?!!:- Ree:eita para o :futuro exercício. 

Assim, em primeiro lupr," peço que continuem em, vigor o art. so· e 
.seu paragrapho u .niN> do decreto n. 4.6Z5. de 31 de Dezembro de 1922. Essa 
medida ~ relativa á is~nção de in::pos.tcs para os machinismos destinados 
~ companhias, que extrahem carvão nacional e exploram -o Quro. 

Ha toda a .. conveniencia não' só em r.ermittir que essas compantno.s se 
<le:!c~volvam, como que augmeutem as pr"oduc·ções das minas de. ouro. 

O .SR •. LUIZ ADoLPHo: - As l!e mineração já teem es~es :favore&. 
O SR. PAU!Jo DE FRoNTIN :~ - !Sim, mas só tem 2 alo . Esse favor completo 

-só o possuem o carvão naci.onal e o minerió de ouro. 
lPeço portanto, que seja mantida a disposição do artigo 50 e seu pa.ra-

gra.pho. unico; e : na outra. emenda que :e:que extensivo eSse favor ás outras 
eompan~ias de oleo combustível e schist0 betumi.nO>lo. pois jâ. existem varias 
empre:W.s · e~ estudos, na Bahia, em Alagoas, no Pa,ranã e uó Estado do 
Rio Perto de Macahé, perto -da estação, entre Ma ca.hé e Campos, quero dizex< 
lias prorlm!dades procura-se por sondagem bem como em outros estudos 
geologlcos, determinar ·a existencia entre nós · de petroleo bruto ou oleo com-
)mstliv-él. 

Ha toda a conv.eniencia em prote,<>er, igualme nte esta .industria. mineira 
tanto mais quanto, em schisto betuminoso nós já tem:os em Ta;u'baté, em 
Alagoas, em outros pontos do paiz, como na Bahia e em Sergipe estudos fei-
:tos de· ricas jazidas. 

Para obter o oleo brutt> "é necessario distilla\· o schisto betuminoso. Os 
·a.ppareilhos teem de eer impo.rtados. · Parece, portanto, que ha grande con-
venielicia dê estender estes :favores ás companhias .queo vão· explorar ou o l)C-

troleo se tivermos a :f(llicidade de encontrai-o, · (,)U a àistillação «!o schistd 
·betuminoso que, já eStá verificado possuirmos em larga escala e , em al-• 
guns casos çom um teôr elevadÓ, de mais de 30 •1• .. 

Além disto, .pela ilistil!ação, pôde resolver~e a . obten~ão da gazolina. e 
·Outros sull-]Jroduc tos, com sensivel vantagem para· n. . noss~ •balança com-

'mocciaã .. 
Fol"Dlulei um _ artigo autQrizarido o Governo a permitir .que as COIIIIPa-

!lhias de segur0 · nacionaes fl es~rangeiras que funccionem no paiz, possam 
~levar a 60 .olo o limite de 40 •ló por que ,:foi este um dos,'pont,os sobre os qu~s 
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11ão pude dar meu voto a o brilhante par-ecer do eminente Relator daquelle-
orça.Illento, relati'Vos á questão das comt>a.nhias de seguro. 

As companhias de segw·os nacionaes e estrangeiras autorizadà s a func-
c.lonar no paiz, só pof.em segurar' atê 40 ·•j•· do capitaL De modo que, 'l!emoo 
uzrui. ·restricção . Esta restricção p(ll;ém, póde ser modificada para o café dat. 
valorização e respectiva urtnazenagenl, l>assand·o de 40 a 60 •j•, sem, l)()("tantn 
ceix..1.r de haver o recurso que foi a base allegada ptllo illustre Relator da Fa-
·zen"-a de não ficar o Governo sujeito a taxas excessivament e e;mggera<~as. 

Podemos facilitar a ca.pa'cic'1ade do seg-uro peta modi!l'tcaç_ão const4nte destn 
emenda. 

Elmencla tambem o art . 29j que diz:. "Ao artig·o 29: reyogado o &>tigo 
l 34 da lei 4·. 5'55, de _10 de af:;-osto de 1922". 

Esta lei é relativa á a ptl'l'ehe)1São de rnercarlorias POr cont-ra:ba ndo e 
as multas correspondent~s. 

Essa. disposição foi . adaptada. sob proposta govérnamental, com~ sendo 
da. maxima conveniencia e revigorada no ' orçamento vigent~. 

Não vejo, portanto, motivo para que seja suppriwida., e , a 0 contrario,. 
não só proponho, q u e ella continue em vigor, como accrescentli; "Continu..'l: 
em vigor o art. 134 da lel 4.5_55, de 10 de agosto d& 1922, revigorado pel!l' 
art. 32 da lei 4. 62-5, de 1922, que é a lei da receita do E>xercicio vigente" . 

Na lei d a receita do anno passado na cauda que a .proposição da camar~ 
dcs Deputados,_ apezar de todos os seus desejos, deixou ,cumprida embora não-
taato como de costume mais sufficientemente· cumpl'ida ha certas dis-
posições que párece mão ha conveniencia serem reJ•etidas. no ât-ç"ameme> 
da receita que discutimos . Assim apresento corno e mE>nàa: 

"Onde col).vier: 

Artigo. Continuam . em vigor .Qs artigos 2°, n~. VII .e VIH ; 'arti;;o 
10, 13, 17, 1.9, 23, 26, 34, .36, 40, 41, 46, 47, 5>2, 53 , 61, 62, 64, 66 e 67 
da- lei n. 4.625 de ~1 de dezembro de 1922". 

Todas estas disposições constantes do orçamento da recei-ta para o eor-, 
!'ente exercicio sã.o · U'teia, todas satisfazem a necessidaões já reêoriheei•b~ 
pelo Congresso. 

Parece, portanto, de toda e. conveniencia a sua reproducção. 
Outro ponto para que ta.mbem sou obrigado a chamar a attenç;ão dQ il-

, I ustre Relator é para o fundo especia.I destinado · !i.· Proph y la:x;ia Rural. F.sse. 
fundo tinha uma receita de-terminad a por varias leis, algumas Qrçam en tarias 
e outras não. Tendo sido supprimido esse fundo .especia<l, a Cama1·a incluiu 
no a rt. 1•, n. 40 - sello sanitario, 3 mil contos de réis de rec-eitá.. Mas não-
!',e referiu a todas as disposições contidas na medida como no exerci-cio vigeme' 
-sob il titullo - Fundo Especial da Prophy'lax:ia . 

Proponh<o, portanto, que a redacção do art. 40 seja substituída pela. st>' 
guinte : -seno sanitario, leis 3.987, de -.2 de janeiro; 4. l! l'.O , d~ 31 oo dezem1n'(l. 
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d·e 1920, art. 1", n. 16, lei. n. 4.440 de 31,de dezembro de 1921, decreto 15.442, 
de 13 de 3/bril-de 1-92·2, art. 2• .e lei·~· 4.62•5 de .3Jl. de dezembro de 1922. Estn 

1.J!tima lei estabeleceu novas medidas orçamentarias, novos elementos C.e re-
. oruta, ~que não são reproduzidos no n. 40 sob o titulo--Sello Sanitario. Não vejp· 

razão ~a ~ue seja supprimtda essa. fonte de receita, princip~lment.e em uma 
.qnad.ra como a actual em q·ue essa suppressão tl'a.rá sensível dimi.nuição de re-
ooita. Em Jogar, porém, de <estimar em tres mil contoS- de réis como está.. 
proponho o .restabelemento'da estimativa de cinco mil contos. 

Ha outra questão que · se liga. directamente a esta €· que constitue artigo 
especial que formulei na emenda que diz: "Especiailieà.des ph31rmaceuticas 
e medicamentos veterinarios. já premiados rpelo jun·, ·da EX!J>osição do · Oen-
t1ln8irio tda Ind-epen!lencia, são -considerados como se tiyessem sido approvados 
·pelo Departame'llto Nacional de, SauC.e Publica". 

Não vejo mzão Pa,ra que õdepois 'do jury da Exposição t~r premiado esse.'> 
I ' 

produetos ·não possam elles ser vendidos ou applicados independentementc-
<11l novo e~e do Departamento Nacionai' 'de SauC.e rublica. O fucto de t~
rem sido .premiados implica no reconhecimento da sua bl\a qualidade. 

Creio ter justificwdo as emendas que vou ter a :honra de envliar á :Me~a 

.e pru.'a: a.s quaes solibito 'toda a attenção do iiD.ustre relator. 
Antes de terminar, porém, ·sou ainca obrigado a chamar a attenção de 

~· Ex. para alguns, pontos sobre os ques não me foi possível lfOl"'!lU!lar em~<~
<las mas que o i1lustre T"elator devidamente ill!formado, poderá esolal"ecer, no 
tocante á differença entre a estimativa anterior e a actual. 

Assim o ponto .'Principal 'Para •!:fUe chamo a sua á.ttenção. é o seguinte: 
A taxa de vJação tinha sido availiada na impOl'tancia de 18 mil contos 

e nci orçamento actual, sob o numero 14, está reduzida a 9 mil contos. 

0 S!ll. A. AZElREDo: _:A' metwde! 
O ISR. iP.o\ULo DEl FRoNTIN: - Exactamente.' Não corrtprehenC.o a razão. 

S1 fosse a taxa. de sorteados ainda poderia comprehenc.er, por se tratar da 
uma ta)Ça :nova, cuja estimativa 'facilmente estaria longe ·da realtdade. 

A estimativa da taxa de viação é :feita sobre a qua:p.-tidade C.os productll3 
a transportar e os nossos productos não teem diminuído. A crise de trans-
portes ahi •está:. · 

O excellentissimo Ministro da Viação já declarou que ha mercadorias que 
abarrotam as estações, sem poderem ser ttansportadas. Não v;eojo, portanto 

.. como s~ possa reduzir C.e 18 para 9 mil contos, porque essa diffel"ença de es-
timativa tem muita importancia . 

Outro !facto, que tambem se refere ao n. 61, sob!'u loterias estadoaes ou 
especiaes de cap.ital de 1 mais 'de 15 mil -contos de concessão faderail. Estava 
fixada a imp.ortancia coocespondente; o .total constante no numero 51 era 
\lo 800 contos, no orçamento vigente passou :1 ser aPer>as de 60 contos! 

iNão quero chamar a attenção. para as pequenas differenças de .estima-
tivas, que são naturalmente muito communs; mas, para · passar de 800 con-

-:to~ para 60, é preciso que haja uma explicação quaJLquer. Nã.o !Podemos .estimar 
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votando _ ha dous annos consecutivos, sem justificação, quantias que são com-
pletamente _ldiversas umas das outras." E' este ponto para o qual chamo a at-
tenção do illustre redator. 

Desde o momento que fôr adoptada a disposiçã:J deste- anno, da appliC'_,_: 
ção especial d~ fundo de garantia não ha'Ver!Í. absoluk-nnente duviga .em niio-
inolulr ·essa p!llrceHa na renda com appllcáção especial. Mas eu p1•efiJ;o em 
vez do que s·e tfez, ter a .in•cUcação ela importancia e :(l,epois a. sua app.Jicaçã~
r-~s despezas . or:dinarias . . 

Portanto, sommada :a receita ordlnarla e a rendà das •IIJ;i'plÍcações espe-
ciaes >das duas consignações, fundo de resgate e fundo d•e' garantia do pa<pc,f, 
moeda, màntida apenas a appllicação esJ)eciail; . o funclo de ~mortização dM 
emlX"estimos internos e o fundo ·de amortização dos_ titulos emittidos para. 
o r>esgate de estradas de ferro. devem continuar com a iilua applicação eSPecial. 

Não sei por que, não tendo -bavico essa medida, ,àm .todo o caso acha-se· 
na tabella com uma linha de po~tos. 

Na verba correspondente a 5 •1• ouro. do fu.ndo de garantia, á pagina 4~; 
sob o n. 2, -fundo de garan-tia de papel moeda. sub-consignação 1:'--·quota de-
5 •j•, ouro sobre todos os direitos Qi? imPortação paora consumo - não st< 

consigna a quantiá. 
DeVia mencio~ar- se a quantia, ainda mesmo qu;, se destinâs:se r1s des-

pezas g~aes. Parece-me que seria preferiv.el essa !l'órma á •que e:stâ. send~ 
a!doptlllda na Camal!'a dos· Deputados. 

' \, 
0 'SR. LAURo J:'v!ULLER: -. Está errada, 
o ,SR_. PAULO DE FRoNTIN: - Acredito; mas é a que, consta do i~J;lpresso: . 

Qual é a impor~ancia que V. Ex: tem ~ corrigir ? 
O SR. LAURo MULLER: ·- A porcentagem que fôr arrecadada. 

O SR. PAULo DEl FRoNTIN; - Mas, ê que não sei como se calcular essa; 
porcentagem, porque para o exercicio corrente a porcentagen:. não deu - \ 
certa, e para o exercicio futuro, sendo 84 mil contos, 5 •1• do total da. . 

. parte ouro correspondente a 1112 isto é, 60 "[", deve ser; portanto. 7 mil con-
tqs; mas no exercicio vigente que é .&1 mn contos, deve ser 7.139 conto!. 
De modo que não sei como se calcular. 

O SR. LAur.'o MULLER: - Mas, não se- tendo arrecadado o fundo ~spe;ia!, 
não se podia saber a quantia exacta. 

O 'SR. PAur..o DE FRoNTIN: - E' prec~zo saber-se como e<;":tá ·C!l-lculad,o-
o imposto incluído de 5 •j•, porque os 2 •j•, ouro, não ·constituetO· ~n:.postl} 
d~ importação para o consumo. 

0 SR. LAURO MULLER: - 0 que é taxa, é á parté. 
O SR~ - Lurz ADoLPHo: - Os 2 •1• constituem renda . eS;p~cia.l sobre o .. 

valor. 
O SR. PAULo DE -FRoNTIN: - Renda .especial ; mas .não para. impo.rtaçãq. 

De ;importação é o imposto de 30 •·!•, cobrado -sobre o consumo. 
O SR. LAURo MULLER: - E' sobre direitos e não sobre· taxas. 
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yi A., ser feito. 
0 SR. PAULO DB FRONTIN: 

f . 
Mas sobre' essa verbn. é que .o . calculo de--

D<:> modo que, no caso actual, calcul<i.<lo em 84 mil contos,_ os 60 ~-~· . ouro •. 
devem dar 7 mil 'Contos, ou 1112. Mas vejo no calculo da. receita actua •. 
7 mil e tantos contos para um valor menor de 81 mil contos. 

De modo que não sei coreo foi calculada. E' uma questão tambem · 
interessa,nte, para que não façamos· a:>reciação urr: pouco arbitraria, mes-
mo ·nas estimativas· .. 

Esses · são os• pontos p;inclpaes sobm os quaes desejava appel!a.t parn, 
o illustre Rel-ator;· afim de que se possa ter o Orçamento da Receita o maiS 
approximado pqssive! na sua est!n;.ativa J;ncontestavelmente, poder~ adVi~ 

circumstanclas anormaes, como .aconteceu em 1914, com a. guer-ra. mundial, 
qua st. prolongou por cinco annos, e que podem alterar todn_ estimativa;! 
mas devemos prõcu~ar acertar o mais 1•ossivel. 

Eram estas às considerações que me cabia submetter á cons-ideraçã,()-. 
ão Benado, solicitando. do 111ustre Relator da Commlssão' de Finanças o de--
vide exail')e e a sua benevola attenção para as emendas por mim forrr:u-"-
ladas·. (llf"'Cíto ~·em; m"ito bem). 





Relatorios sobre os projectos de orçamentos 
da Receita e da Fazenda 
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O~Ç·A.:."<fENTO , DA.. PJECEITA 

t.WOSJÇÃO .~PRESE'NTADA .I., CO]I,JMlSSÃO ~DE FINANÇAS, ::-iA SESSÃO Dt) H ONTEM, p:W.O 

DFru!ADO .ANTONIO CARLOS, RELATOR DA R~TA. 

Os al-garismos em 9ue se e;KPJ."eàsa a recéfta, ao iniciar-se· esta terceira d.i.'!l-
eussão, assim se discriJ!lina.m: 

Ouro ' 

Re!lrla r~c1uaneil'o(!L ~~--.' .... · .. · ; ..... o o ••••• o · • ••• nz. 7·.65: ooo$ooo. 
Imposto .d€ consumo'· ... ·'· . ..•.. . ,; .' ... ,, ... :. : ............ •. 
Im.po3to de circulaçãO . .. ~ .· ..... ~ .. ~ .. . , ... ~ ... 60:00fr~OOO ,, 
Imposto sobre a Tentls. .... . . ·.! •• •. ; •• : • • · .• '~ ·•• •.. · •. ·• • ... ,, .. . 

Imposto 'sobre 1ÔteriaR. , . , : . .'. ; ......... . 
Divers'as· 'rendas · . · ... · . .............. : . . : . 
Rendas patrlmoni:à:es . ........ ...... . 
Rendas industrlaés .... ·. : ......... , .... :.. .. 
Receita extFa.ordinaria ......... : . ...... . 
Rerurs_os. 

Quota de 5 ·% ~up~: . ... .- .. . .. : . · ........ . 

Renda com . a•PPlicaçi'j.o espec1ál .. ·, ....... . 

••••• ; •• :. o o. o 

ioo: ooo$otfo 
i. 000: 00(}$000 

! a'. 72-1:320$000 

100.>646:320$000 
8.479 :i260$000· 

'912. 1:67 : 0'7(}$000 
. i .17:91 :41·5$00.0 

9~. '37>5 :'655$000 
1·6 .. 210 :'665$000 

ios. 586: 3·2'0$000 

. Pa,pel 

7:6. 8•20: 000$000 
1.7•6 .1'60: 000$000 
1-12. o o o.: 000$00'0 
.sg. OOÓ: OOIJ$'000·, 

1.800:000$000 
7 ;·1'1>1:000$000 
1. 200: ooo$ooo· 

160.400:000$000 
·'2g ~ 4'81: 030$000 
ao.ooo:000$000 

663 .42'5: 000$000 

12.559:dso$ooo 

IJ50. S-65 _:9~'?$009 
~6 .1509 :080$00~ 

707. '3'/'.5·: OOÓ$000 

·, 
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A esse algarismo da receita, pape] era inferior, em ·650 :oOO$, o t'Onstante-
da ·proposta do Poder Exe'cutivo. Não houve alteração importante, mas, tà0o 
sómente rectificação da estimativas. 

NtJste uUimo turnc. são propostas alterações ele mai<>r vulto, as quae~ 

abrangem: 
a) as estimativas ce alguns -títulos d'a. receita, approximando~se de pre-

Yisões mais prova v eis ; 
~) aggravação de algumas das taxas ele ' impostos. 
Denti'e as estimativas cujas modi>fieaçõés se .Jtropõe figura a relutint a~ 

direitos de impo1·tação. 
A esse respeito fo! .<CUto, ao se apl'eSenta.r o projeDto: 
"Em os tres ultimos, exerciciQS a 1'1!nàa. das alfandegas foi a.e: 

1919 . 
1920 ' . 
1921 . 

• • • • • • • o • o • o • • • • • • • • ••• - • o ~ •• o.. • 

•••••• : .• .................. o ••••••• 

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

01trO 

70. 09•6: 772~704 
97.·9&8 :353$>7·8•6 
59 .B55 :97&$9112 

Papel 

M .189 :.721$Dt9• 
8·9; 235 :40~:lH~9· 
62.346 :153~~HS:. 

O te1·mo médio do triennio corrasponde a 75.980::lo6•6$ ouro, e a réis ... .. 
71.9211:8.85$ pape.!. A ' proposta, baseando-se. pa·ovavelmente, na. sup.p.osição de· 
rrue a im•porta~ão toque, :1o ·futuro exerci-~i~, a val:ores ·bem ma•is altos que· 
os do ann<> findo, suggere as estirrna.tivas de 92. 76<5 :000$, ouro, e a 7·6. 820:000$. 
Jlap!!l. Para o exerci cio corrente as previsões_ .montam a ~9. 405:000$, ouro, !l' 

\1.280:000$, .pa.pel. Çonhecidas que sejam as arre~ções, pelas aJ.fandega.~, 

do primei·r 0 semestre (\o exercício· corrente, e revi-stas as cifras relati<vas ás diJ: 
' nnn; pas~a~:o será fixada, com approximações .mais exa.ctas; a estimativa para 
a rend'a ru:tuaneira no exercicio futu::-o, desde agora., poJ;'értl., se -pôde· aff.irmar· 
qu'e ell<L não poderá <oxceder á da. proposta, cujos algaris'mos, muito Jmals 
altos que os de 1921, qi.Jasi são iguaes a<Js· ~Ia Hl20, anno em que as Impm·ta~ 
ções, ll;nimadas por taxas ca.mbiaes favora.veiS, vindas d·~ periooo a nterior: 
foram avultadas". 

As arrecadações no primei~·o semestre deste anno têm. imp<>rtado eln réi~• 

26.091:977~43 ouro, e 23.952:918$87,9 papel. A quantidade e o valor da im-
poi-tação de Janeiro '1.. Out.u't!ro, !foi: em 1921, toneladas ' metricas - 1.964.310; 
f·m 1922 - 2.26·6.32•1 ;, valor elp. contos de rêis,• 1921 - 1.369.187, e no cor-
rente anno, 1. 095. 70~. A renda da. .A,lfandega do Rio de .Janeiro assim se--
expressou dentro ·desse Jlericdo: em 1921, ouro - a0.39fi:277$; pàp~l. -
33.398:916$'; em 1922 - ouro 2·7.414:036$; papel,- 29.109:917$000. 

? cambi-o persiste em taxas baiXIls, operando, rpeia actuai:ão da quota ouro 
dos direitos aduaneiros, no sentido d:L restricção da importação; e não ha mo-
tivos que justi·fiquem a revisão de altas daml:J.iaes, no anno proximo . .A!drnit-
tir, :;ssim! q~e a rend<l de semelhante origem •possa tocar ãs ci.ft•as de 1920·,: 
anno em que a importação a normalmente cresceu, é IP~epa~r receita qu~' 
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jnevltà.ye1m.ente falhará. A rencln. médià do' triennio parece offerecer criterío 
máis seguro, mótivo porque se pt·opõe a modifiCaçãu· dai éstimativas, pará 
76:000:000$, ouro, e 65.000:000$, pa'pel, isto é, aqnella media, com pequenos' 
.ar~rescimós. 

No tocante á renda .cto imposto de consumo ha pan a.ss1gnal~· que elln 
attingio, iJ.O primeiro semestre deste nnno, a 99~,87·6.:8-98$, cifra. ·que sehá maior 
;e a arrecadação do Ún.postu ~obre jolas de .adorno· houvesse sido· .praticada . 

As previsões da proposta do Poder .Executivo são alteradas· para mais em 
·emendas adiante aprcsenta.das, mas, para que el-las se realizem ê necessario 
~ejam approvadas as que eleva,m va-rias das taxas vigentes. 

As taxas que se augmenta.rn. são relativas a fumo, bebidas e cartM de . 
jogar, a cliapéos e calçados, a tecidos de 1ã: e linho, ao café e manteiga e a 
-especialidades pharmaceuticas. 

Discriminadamente e qua.nto á mór paorte dos generos tributad·os, a renda 
.a.•sim se distr:ibuio no primeiro semestre: 

Fumo . , 
Bebidas. . ................... · ......... ,.;. ................ . 
Phosphoros . . . . . ........ ! ..•. · •..... : •..•................. 
Sal. .. ... ...................... .......... ............... .. 
CalçadoS. , • , ...... , , . ·· .................................... . . 
Perfumarias. . ..... . ..... ...... .. ....... ,. ~: . . , ....... ... . 
Con~ervas.. o:- • • •••••••••••••••• ·'· •••••• · ...... ...... • •••••••• 

YiJ!a.gres. . 
V~la!<. . . 
Bengalas. . 

....... . , . ..... ········· .......... ············· 

Tecidos . . .... , ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Art.efactos de tecidos. . .' .......................... : ....... . 
Vinhos extraBge!ros. . . . .....................•........... · 
Papel de forrar casas.· .... ~: ....... . ........ · ................. .. 
Cart1S de jogar. ••• o •••• • • • • • ~ • ••••••• o • o ••••••••• ••• o •• • 

..... , .. : .• .. : ... .. ...... , ... ............. ... ·'· 
Discos. • .... ' ................................... ''\ .. : 
LOuças e vi·dros . • ............... : ........ : ... · ........... . 
I< 'erra geru-:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . · . . . · · . 

fé ......... .... ., .... .... ............................ . 
Manteiga. . ,· .•. · .•.. · ............ : ...... . ... .. , ...... : ...... . 
Ohra~ d·e ourives .............. .......... . : ... · .. · .... . . .. . . 
Objectos de adorno. . .......... . · . ....... ............ , .... . 
~roveis. . . . .• ...... . . · .......... · ............ ... .. ... . : . .. .. . 
Armas de· fogo. • ... . .......... · ...... ·. · · · .· ... · · · · · · · · · · '· · · · 

mpaélas electricas: . . . . . .. ...... ....... .................. .. . 

20.628:3-63$569 • 
30.1:58 :a:17$S6'7 
10 :9~1) : 329$320.' 

4 .110 :3·9<5$083 
3. 0•53: 478$128 
2.7'2'6:1<49$172 

·2 . 592: 783·$198 

448:<i01$031 
485:934~-11 

'32 :124$·198· 
13.516:836$701 
2. 5·64 :423$01;1 
2.062:>896$736 

2:87·8$835 
243 ;!525$381 

1. 857 :31'2$147 
118:827$02$ 
704:054$914 
508: 73'5$42!! . 

1.19~:<6'3·9$1~0 . 
508: 73·9$917' 

76:93.3$030 
143:608$609 
630:1-73$763 
159 :3-6.5$4&1 
146 ::52'9$9.34 . 
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·;A praducção . .dQ !mp!)Sto d.: consumo · está. Cl"!l&Cen'd{) -de ~nnp para annc., , 
·a.l)ezar da fiscalizaciô {lefJciente, .sem embaz:go do g-rande numero de fiscae; 
do consumo: 

A eozn.paração da. ren-da ·l•ela.tiva ao f.umo e i\. bebida dom a arrecadação. 
em ouu.·o.s· :paizel!!, é, :na.ntlqas as proporções,_ ibem inferior á que devera se1• 

pel'Cebida: , 

A melliora dos proces!'os de arre-cadaçã"! e flsOOJlizaç.ão. es~lt- reclamando to 

at~en~ãq do iPoder _Exe~u:tivo,_ q_l!€: no -imposto de con~>ttmo, bem airreoocL~.do, 
en~ontrarâ ünporta]ltes reCuTsos. 

Apresenta-·se por isso, emenda ::uitorizan-ilo 'a r~'isão db fespecti.;,o .f'egu .• 
ta.mento. · · · : · : · · 1 l • : · :· ' • i ·' l .: · .; : · 1 

Não se 1n·a.l>õem alterações nás estim,a:Hvás sobre os impOstos de ci•rculll-
çã.o e de renda. o algarismo global d~ um e 'de' oittro é; rio proj~to,- - dP.-
GO .000:000$ ouro e 112.000:000$. pa;pel, o da cireiltaçã.o ; e de· 69.000, pn.,, o. • 
de renda. 

Qu'lnto a um e outro o :net:essario só depen-de era a:dmin:istração. eob~e

tudo quanto ao de r?.nua, de 'Cuja arre'Cadação se tem descuidado. O que 'te-

cahe -sobre -lucros Jiquiüos à<.• commerc:o e da :indlustria fabril, têm pr.onu-
zido :remliment<ls irrisorios pcr'qlle sô ultimamente se tem lprovidencia'do, co~ 
maie! a•finco, pela an·eca~ação. 

Apezar d:e :recent-3, o r~gulamento sobre 'esse iiiiiPOSto-, es.peciala:nonte' 
q~anto . ao d:e }ucros :profissionaes, carece de mod'ifi.oaçoos·. Ha nelle eXif.!llln-
cias que devem ser elimi-nadas, •POr excess.Lvas e vexatGria:s. Tra.tando-Re de 
lmposto novo por toda parte de difíid! aJC:dlima;tação, {) ri·gor .•clemaslado 11M:' 
pMmeiTas regulamenmr,ões é -sempre 'JXejudiici!al . !Já ~ vantagem, · e da!! 
mai-ores, q'lle elle estej<t ·integrado, e €ID wcção, no regimen rtri-b-utario federal,, 
6endo 'certo' .que clenu·o de aRguns annos, terá de ser, -como oooorre em o-utroo 
pa.izes, uma das mais_ iortes 'columnas, ~Senão a !principal, da Teceita: da. União. 
Sua i~const.ituci•onaldda.àe, t~ntas vezoes l!lllegada, não coXU~ta, ainda., de, <>rél!· 

tos dos tribunaes; mas tão r.ecessWrio é el.le h<:1je lã-s finança.s · federo.es. com" 
promettidas, em ooa. parte, pelo ala-:gamento das despezas de ·ca;rl!JCter esta~ 
doal, que a ref'Orma da. · Constituição t~ria de ser -donsequenJcla dos juJga.doo' 
ttue o fizessem i-ncl·uir exclusivamen-te in.a Grbita {los ~lO-deres , tr:i.l;mtadO!'< dO!!' 
Estados·. 

Emenda apresentada no plenario procura a.7npliar o impoSito-. creando ,.,., 
que ~-ecahe sobre a renxfu. glcban. Não tardará muito a decretação <;esSa for-
mula, Mas, ·J><>r emq<w. nto ~- vista ãe não estar runda re~lariz:Wa, porém 
ap~nas teh:taàa, a a·rrccadação do cedular não parece prudente: nem acertada. 
'!- <JJCperiencitL, que, segura-mente, '\'iria comp!Jicar, com d'i·fficuldacles novas, o-. 
mecanismo de arrecadação que, que.nto aos impostos desta natu.i-eza, já. !Crea" 
dos tem func!cionado muito mal: Basta l~mbrar, para prova cUeso, que· o re" 

.:a:dvo aos lucros da :nuustria fabril sú rendeu; em 19'2-1, a im.pGttanc!a. de 
6!Hi':OOO$, e o que i·nelõe nos luci'os ·do commer~io ·1. 670.:000$, >quando deyem 
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render, segundo indicações ir-reousaveis, o primeir-o, mais de _7:000:000$ e·o' 
segundo, :mais de 38.000:000S em cada exercicio. !.I 

Outro titulo ··'ollilà. estimativa· pôde !S'er -augmentada ·é o relativo â.s oren.dtla 
,indU:Stria'ElB. iPel-ô jprojecto· a •p.revisão é de 4~000:000$ ouro e J.6G.2&8:00Q-$, 
p<JJpel, assim d'i.scri:minando-se q'llanto aos !Correios, T.elegrnphos e est.ra.'da.,i 
de ferro; Oorrelos, 23.000:000$;- •Telegraphos, 1.1500:000$ ouro e 20.000:000$; 
papei; Estrada de Ferro, 113 .-50·5 :0.00$00G. 

As estimativas de Correios -e Tel€graphos jlá foram adop.tadas, tendi&· ~m 
vista as modificações de taxas decretadas ·nos dous ultimas exercicios ' ' 

Quanto ás estradas de ferro ·são rectificadas as prévísões, tomám;do ··par-· 
base as rendas constantes de iillforiil!fões da <rnspectoria -Federa-I da'S Estra~· 
de Fer,['o_ e 'que, <por suggestivas, sobretudo quanto á despeza, merecem di•vul'-
gação. EH-as: 

S. -Luiz a Therezi•na, ................•.. : 
Rêde dE.> Viação -cearense .....•.•......• 
Central do R. G. do Norte ............ .. 
Therezopolis . .. 
CentroJ. do· BL·asitl. . · .................. . 
mo do Ouro ......................... . 
Oeste de 'MinM. . .................... . 
Goyaz. , .... .............. ............. .. 
N01.·-ocste do Brasi.l. . . ............... . . 
Santa Catharina. 

S. Luiz a Therezina 
P.êde dt;l Viação Cearep.se ............•.. 
Central do .R. G . . do Norte .... • ........ . 
Therezopolis: . .. .... , ........... .. 
Central do !Brasil . , .. · ................ . 
Rio do Ouro. .. : ....................... . 
Oeste de Mina,s. . ..................... . 
r:oyaz . ···•·:-······················· 
Noroeste do Brasil ...........•........ 
Santa - Cathalina. . ................... .. 

1·~ZO 

. 261:t51>.1$7i57 
3.348:831$15.30 

410 :249$08(1 
-520 :·339$9•80 

84. {)7-9: 895$416 
. 4155 :2'60$'727 

B .:148:403$329 
~68 ;.319$739 

6.453 :'2158$1585 
2•63: 1-4'2$560 

498: 4·25$047 
3.6'47:717$254 

. 707: 7.88$:216•5 
944:0·39$0715 

101.-5&6: 8·515$<693 
867 :473$0·5·5 

10.890: 85•6$1200 
'1..1108:<&71$192 

10.1226 :77'3$247 
343 ;;5·96$443 

19•21 

428: 387$·77(7 
3. 5138 :1HI"3$o336 

501:600$23·7 
601:792$136 

88. S&7 :499$331 
5179: 76•3$0•61 

8. 450: 393$'2S(} 
947 :477$37·~ 

6 . 8.31 :·a 07$112•2 
260 :'213$5162 

1. 8·63: 152$~40 
3 . 7·86: 0·6-7$912 

772: 989$5i8·2 
1.163 :•5815$56'' 

110. 7•69: 7115$880 
1. 046 :2·81$1202 

12 .113: 257·S620 
. 929:080$66B 

13.620:312$676 
454:334$204 

A .o~se1-vagã:o que .suggerem e.ssas info:l"mações é a q•ue se faz mistér pOr 
rm prati·ca medidas tendente•s a a-sse-gurar ao 'E-stado, senão -saldos, ao me-
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nos, o equilibrio, nas e-xplorâções industriaes, ainda que tenha de recorrer á, 
solução dos arrendamentos. 

pa. accõrdo com informações da mesma Insr>ectória, se alt~ra a estima-
tiva referente ás quotas de a.IT'endamento das estradas de ferro orçadas, pelo 
proj_ecto, em '3.000:000$, mas que montaram, nas ' entradas de 1921, em , réis 
4. 862:000$000. ' 

Com as alterações retro fundamentadas, a receita _gel'al para 1923 se ex-
:primirã .por a~garismos QUE) fioo.m abaixo dos propostos pelo Poder Exooutivo. 
E' que se tem 'O intu'ito de ~ojectar receita. segura, afim de .que dentre os 

_taçtores de "deficlts" não figurem erros de •previsão. ·E os alga;rh!mos ~lJ.lu

didos, que só arbitrar!!Uilento poderão !Ser majorados, mostram que não ha 
-como contar com a .receita para s~pprir -'"d·eficit" ld~ exerdicio futuro. 

Eil-os: 
OURO PAI'EL 

92.5'86:320$000 719.875:000$0{)(). 

Pela proposta do Polder Executivo, a despeza assim se disc r:im1na: 

Ministerio da JustiÇa e N. Interiüres ... . 
.Ministerio , das Relações Exterior~s ..... . 
.Ministerio da ;Marinha .. , ... , ......... . 
Ministerio' da Guenr:1. ................. . 
Ministerio da Viação e Obras PubUcas .. ." 
:Mi·nisterioo da Agricultura, Industrla e 

Commercio. . . . .. ... ............. . 
Ministerio da Fazenda. 

OURO 

3,240:097$376 
·4.343:5•52$644 
3.100:000$000 
1. 700:000$000 

10.933: 352$,2'12 

9'52: 680$352 
1>2 .113 :•804'$55·5 

85.898:488$139 

PAPEl. 

8·7 . .598:469$318 
1 .. 323:220$000 

68 .·60-6: 51Hi~536 

1.22.149:972$498 
249.307:132$866 

39 .1&8 :939$54fi 
203. a59: 000$807 

771. 7'9.3 ::385$57~ 

O.s algarismos da clespez,:t, constantes dos ~ojectos que eira se acham E'm 
-elaboração nas duas Casas do Cong.resso, são os seguintes: 

.Justiça. 
Exterior. l . 

Marinha . . 
Guerra ... 
Viação. 
Agricultura. 
F"!.!:encla. 

OURO 

3. 240: 0·97$37.6 
5.034:-538$868 
2.000:000$000 
1. 700:000$000 

1'2.173:352$212 
562 :·680$3-52 

66.917:211$1504 

91. 6'27 :·880$312 

PAPEL 

102.892:296$437 
2. 295 :720$00b 

84.381:806$836 
15"9. 620 :480$000 
3-55.4'67:132$866 

52.982 :3·79$Q4â 
228 .178:807$071 

98•6. 318 :•622$45> 
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O a.ugmento, que é de 5. 729 :3~2$173 (ouro) e 214.525:236$885 (•prupel), 
con·e ·por conta, na. sua quasi totalidade, segundo informações dos relatores . 

.(]a :rectificação de ver !;las reclamadas pelos proprios orgãos do Executivo, an-
teriormente á recente transmissão do poder e para cor:rigit.· dotações def.i-
·cientes. 

Comparadas a rec!e·ita g.eri:\1 descripta, cmn a despeza dos projectos, re-
sulta.rá: 

n(Jcetta. 
J.lespe2la 

Saldo . 
Deficit. 

OuRO 

92 .·586: 320$000 
91.•627: ssO$·:n2 

958:4~9$688 

719.875:000$000 
9&6. 318 :·6~.2$455 

266.443 :·622$4'51> 

Reduzindo a pa.pel ·o ·~hio-ouro, ~ ta~a de 8 :d. por 1$000 e abati-do o 
re~ulmdo da importancia já vocificaãa do "defiüit !', este ' l'!e extFessará •pelo 
iotal de 263.208:•888$503. 

Esse "deficit", muit!J avultado, não pó de perdumr, em caso alg·um, até 
J votação final, .pelo !Congresso, da receita e da despeza. Por si sô e11e jUB-

"tamente alarmaria. :E' de observ-ar-se, porem, que succede a uma seriação de 
·"deflcits" igualmente avultados, que todos provêm da extrema ampliação da 
'(lesp~za. Convem ter Rempre á vista os algarismos dessa expansão. 

,. 

r 





.Eil-o8 qu~ii..to á que ê paga e:n ouro: 

-. 
19'1.9 

I 
I 
/' . I 

1920 

.ti 12 : '394$49~ . 

2 .,696 :'636$000 

200:000$000 

100:000$000 

:l•.,---..-,----'---
t~· : ·341$'600 I 

3. 3<&1: 75'7$111 'I 

Justiça. 

ExterJÓr . ! 
· Marinha .• , ·l l 

400 :~00$000 I. 
Guet-ra,. . .. !· 100:000$000 

806:680$252 

21 ...488 :49~$9so I 
Agricultura . 

Viaç~o . ., .• 

• Fazen:da . . ; .,, 

616 :'680$352 

·3o; o.~2. : 644$9.2o. 

'5o· .• 62}: G28$772 
. . ' . . I: 

.• 48 .8-28: 6·&7$220 I - l 
----r 

Tota:l. ... , I 84.256.:084$534 
I 

~: I 
. l 80.953 :·93>8$2631 

':..~- ' . 

Eil"'os ·quanto á ,que ·é paga. ,em papel: 
. . i '!1· ' 

.·-~ 

1918 ' 1919 

Ju,gtiÇa. . .• · _·I 48.·692 :;596$862 51.188:738$526:1 

Ert_erior" .. _ 1 : t(}7:~ll0$000 1.428:320$000 I 
I , . I 

Maxi'rub.a . 44.312 :·851$~38 49 . 68'2: 590$<9'281 
I ' . I 

Guen:a. . I ·· 74'. 498:353.$520 8M19 :64•3$143 I 
j . I 

Ag'I'!Lculture. . I 18. . 952:818$-610 · 26.818:1-53$445 ! 
I · I 

ViaçãJO.. . . f 148 . 307:167$481 · 1<69 .305:32·8$9311 

Fazenda. . . ·1166 . 0•87-:~62$898 1215.840:464$·398 i 
I . I 

·Total. ..... 1 \601.9.58:9'50$859 50•4.483:231!$471 1 
-------~l.. __ · _ __ , ___ L__ . I 

23:7&8$800 

. 3. 944:857$111 

200:000$000 

1. 600:000$000 

1. 0•62: 680$352 

8. 46·6 :606$.365 
. ' 

48.718:031$040 

74. Q-1'5: 8-53$668 

1920 

59.712 :4'52$135 

'2 .301:320$000 

50.>945:8()5$398 

10•Ú40: 692$704 

31.667:250$1061 

208.69-1·: 0!59$045 

1~6.576: 449$1-96 

59'7.·935: 627$368 

1921 

. I 
3.117:267$7871 

l 
4. 6'16: 770f655l 

I 
200:000$0001 

I 
1. 700 = 000$000 I 

9€2 :680$~5'2 

14. 366 ;15·~5$>7121 

_· 60.410:211$9231 

--I 
76.749.: 236$4'29 t . I 

1921 

1922 

3. 201: 020$'317 

5.363:063$343 

4 . 100:000$000 

1. 700:000$000 

382 :·680$352 

10.474i482$7~2 

60.719:967$155 

85.913:211$'579 

1922 

76. ao:;: 381$102\ 94 ~ 809: 042$5·56 · 
I 

2.118:392$0001 2.496:220$000 
- • I I 

6·1 .. 0•57: 099$4251 84 .ln3: 7()7$03>5 . I 
122.256:754$9211 12•8.1!5: 730$128 

39.183:939$5451 49.173:704$000 
I 

251.1-54:000$771 1 '276.049 :997$77il 

156.824: 22:5~876,197:395 :360$794 

I 
708.90·4: 880$140 I 831.193:762$780 

. I 





]iJm d~s-proporção,_ int.ei~·~m.eJil:tll €SP\Jl'aoa,_ .. co.~ . ·a· extrema elastic)da4e-~ 
olessa ~esp_eza, a re.celta, subordinà.::l~-t a factores muito . va-~aveis, _. nem. se~~~. 
\}re augm€'nta, ·e; ·quando :erespe, isso ' acont~de. ~- proporções pe~uenas, por-
1tue,_ · l~iwmalzÍlente, nq . :q~e ,t~ ~~ ;d'çmtes reg-ula.ves. el•lu nãq ·qã sal•t<_J~. ~>fl · 
llodenOo j 'ç!l'es:ce.r :deva!lia..--. 

Eis ' :os seus algarismos nos a.n~1os . r«tferi<los: 

1~18:. ',f . : . ; ... .. ; .• ;- ... . .... . .. ' . ~ .•... • ; . .• .. 
·19:1g .. , . .... . ... . ... .... , .. ..• : •. i'·, . . ·. ;; . : .. • . . .. 
}9.21}_: . .• . ,· ••. ' . . . .' . .. ~ . f : .... . ... :.: . : . . .. ·: . . 
1921 ._,., .... ; : .. . • : ' . . . : . .. . ............... . 
19·~·:,: . .. . .. ~' . , · ... ···: · .. • . · . .. ... .. : .·. : • .... . . .. 

RlilCEliTA OURO ·l)ECEI'l'Á PAPEL . ' ; ... · 
16.6 .724 ~715i$770 430 .073 -:55ois~-

&6 ::i7-2: 19'1$00b '47·6' .•179:t g-&7$364::0 
:1414.\1'4-0 :8!31$&6'<! :5.71. 864:2150~660·· 
~2.04~:7,5 •5$77~ - ' 542 .. ·&ls:ao2$757 -
n2. 276 :-3·2o$ooo 727'-.·6"13:ooo$GO!P 

• • : ,':,j: 

'Érn ·consequeucia do désiquiUbro ent1·e red.clitos;_ e ga~tos e::qYaindlo~se a 
dtvLdà · pu·blf~a- f.;,ndaa,;;_; :cre~-se · a ~.i~i<I~ fluctu~nte -~ · a,ugméntou-sà a 'dr--

·• . ._, . -, ' ~ - : • , : .. • '" '"r " ' .{• • , ' 1 • ' • ' ' ; :' ( • • · ··~· • I t , I I }J 

cuJaçao moneta.rl-a . , • . 
A dÚrid~ furida'<ia 11ova, --~ ,pa.rtir de 1'918, a!S~ilin ~~ r~pr~~~~: 'hifet'na' _:_ 

em flfiloU:ce$ e a]?r'i.gaçtes: 3'89: 935:000$000 até 31 de Dezemb.ro ul.timo ; exter-
na :.....:.. ' d~llal'S· ·715. 000.000 e Úbl"as 9. 000.000 ,, 

A di:vi~ iiuctuant!'l excede a.o alto algarismo de 700.000 :'00$, . ;Segumio o.s 
dadas <!a: 1~eà~nte . -e. patrioÚca mensá;gem <lo Se Pre~iderÍte ~a ~publica.· 

;A. ci..rou-laçij.o _monetaria -se aug·mentou '<Ie 100.000 :000$; p~u·a o sel'Vic;io-.. 
rlo c~nvenio ita;Iiano, <l'inda nã~ - 'l."esgatados ~ de 2lt?:. 000: o'àó$ ' emitti-dos .~eJ.0. .• 
CarleiTa ·de. Redescontos, na :mói-' p;,rte .des-tinados a e~l·i~õ~' c ontra letraJ5 .. 
co ~'hesouro, ' q\1.~. d!;l )~:Ctti,: · -e.~t!á pagando juras sobre 'Um .. dinheir;O que re-
·"ulta, uni~1ente de tt'ffia. facu!-dude 'C1Ue lhe· ,i(pro~"ia~ 0 Hmlte de ~missões .. 
da Cal't~tra;_ain<la· _péq mem:no motivo, foi elevadÓ ele 1.00.000:000$' para 

( . . ' ·. l 
400.000:000$, cif-ra -que figura no .ultimo b~Ll-a.itcete. 

E es.S~ divida I'IOY!l e. ess-e augmento da ci-r duiaÇii.o i'ncopve:tsivel, ü•ucto 
<Lill.id~rooido Ão {)Mor dos "dé!ficiJts" ;' um~, · !}o~qtie . ~re~.I~a ·alta~ somn,aS: 

. . , . . ! - . ' . ' • . I .' ; •. ' (f · ··~. '• .. 
para juros ê amortl:utções; .qljtr;;L, parque, _desval-oni,Zandó a mo.ed<t-, cresce a 

•·' .. .' • • .• . 'l ( , (' . , . . 

despe11a. wi9 erhcarecimen-to -Cio ma.te1"iái que o Estado a<Iq-uire e · pelo rucc:res- · 
cJn;~ inevitaveÍ . e du.st,> ·d-o_s vencimentos do ,pessoal, ao me~m:~ teú-d;o · , Jl.U~ d1i~ , 
minue o .D~r_ acquü;iti.vo da r~cei~a . f·ormada, em gran,de parte, cl,esse1, di-
r. héiJ;o desvaloi-'izado .. 

. eonse-Q~~n-cia do ·-c1e.SequiHbrio nos orçame1~tos e /ta expansão d..o meio cib:· 
culimte, .ê ; q~é:da do :cambió a taxas j:áJID~is t•eg.Ísh·adas, ~ua1~dQ ~ haiança ciO::. 
r!om~e~cio -d~~.;m~ia ~~ldos; e cp~ ~~sa .Q.úéda: ~o p1~j~Í~o· àa União e >dos ':IDs~ : 
tad'os, cujo serviÇo . dê . divide: fiea:râ. em excesào accrescido, tel'á de jun.tar-se o .. 
- .... . ·' : • . . , ~ . . · . . ~ . . , ' · ... (· r:; .. 
nos ']a_a;rtrouJares, a .começa11 .J.lelo c_ommerc10, que !'lefmha pela. r~d-ucçao de· 
s~m!>. t:r~n~~!Í?es 'e rr~ vil;t-,id'7 'da ascenção de . pi-~ços, . qu~- :de pr~.d~clt~. ~~~~:. 
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,pa.Th; que·r do extrangeir_ó, porque S?bre· ellas act\1-a, nivelando-os, o agio da 
_.moedá. extrang'eira. 

Para os que seín ,~ ttenções' a taes causai; fundamentaes da baixa do' da.m-
:blo, :i.ppe!lam pa.ra -:J-s exped·ientes e· art!ficios, e procura.m e~Ucal-a •por 
.outros factores, valérão, como avi.So, as seguintes .palavras, de úm;.. grande 

1 .autoridade. 
''Nesta. materia como em muitas outraa, proclama-se a fallencia dos .prin-

cipias da 'scle~cia economica. E' evidentemente ~ais commodo negar a força 
·determinante destes princípios do que se curvar á disciplina do trabalho e da 
e<!Onomia que elles impõem. Após a condemnação de GalUleu, a teiTa cpnt!, 
nuau· a.· obedecer é. lei da gravitação universal. Assim•, o cambio con,tJ!nlla o.' 

·-Obeu.ecer ás· leis naturaes que -0 condiccionam: elle se deprecia nos pa.izeo; 
em que o e&!orço da producção é deficiente, emquanto é deficitaria a balança. 
na.qu;elles cujas fi'IW/nça,s estão. e'I'J:l, desordem. e en• que a moeãa dimin1te de 

·-valor c·m seguida a e:.ccessos na emissão de biZMtes. 
(J'ULES DooAMPS - Les c:Mnges ét1·angers - .19.22 - pag. 271). 
Ainda accresce, a tudo isso, que tal i>Olitica vem de annds mais afasta-

· doa, embora., quanto ;i. phase da grande guerra, tenha. a irrec!usavel e cabal 
- explica~;ão consistente na propria guerra .. 

Em face desse "def!~i.t", que mais agra.vará, se posS!vel, a sombria situa-
ção descrtpta na recente mensagem presidencial, ao . Poder Leglelatlvo impõe-

, F e um dos dous, ou tJS dous conjuntamente, processos para concertar fhJ.a.n-
Ça.s, ca·to de qu~ para tal fim outros não se descobrira.m ainda. 

Aquelles que _preconizmn despezas .para, por meio dellas, _cons~uir o 
augmento das rendas, e que, por .syst_ema, com~atem e desprezam a politic;t 

·'(')e economias, tiveram, na alludida mensagem a demonstt·ação dos desa~ · 
tres a que tão perigosa directriz inevitavelmente conduz. 

Por mais productivos q-ue' sejam os gastos,- está cond-iccionada ao tempo 
( . . 

stl',~ productividade. 03 pagamentos, entretanto, que elles impõem, têm de ser 
·realizaüos de prompto, seja em dinheiro, seja. em t!tulos que v-ençam juros . 
··:oes:!a imposição resultam os "def!cits·~. as dividas fluctuantes, e em conse-
.quencia, os emprestimos ru!nósos, os em'ssões de pa;pel-moeda, o cambio 
em taxats vis, a mora lc.ria. 

O grande merito está sempre em resistir a essa po!itica seductora, que 
attrahe frequentemente os mais eq:ul!ibrad-Os espíritos, desattendiQ.os quantn 
ã <lOOOi!;ão .e.a opportun-idade, levando-os a ,sa{}rifica.r, 1)-0r rupego âs .giori6..5 que 
se presumem provi-r da .polltke. de melhorame~tos me.teriaes, estradas de 
ferro, ,})(lrtos e aveni-das, a -Ordem· nas fi-nanças, -0 o:reddto publico, tel.-ten!l . em o qual, erutret:antó. as g.!oria.s que se conquistam repousam sobre baseH 

' bem mais fdl'IIIles. Haja vista o que se ã-a. com os grandes nomes de Cam-
liiOS Sa,l'les e :Murtoi'llho, cuia ascenção, na op-inião ;publ~a, é cade. vez maior 
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Diante dos cl-efictts que a.nnualmente se accu.mulam, .o pensarnent;o, G.'9'1Di,-· 
narute na el;;tboroçã.o da receita tem sido, desd«e 1916_, o de fortalecer 1!-<J fontes· 
de .rend:as, creando .e au?mtmtando }m.postüS. • 

A quota out·o dos dü-eitos de importação pasSou de 3·5 o/o a 55 o/o A ta-
l'i•fa dos i~ostos C.e oovsum.o foi bastante aug>mer11tada, creando-se' .outras-
sobre generos a:té ·betn pouco isenltos. :de hnposto. A~pliou-se de ~-uito a 
taxação .sobre os ·rend-hnentos; 'augmenuu-a•m"">Se a.s •. taxas de se1Jo, o 1-IIIllOsto" 
Robre transportes, a tar.itfa c:as estradas federaes; instiltuio-se a taxa de ·via-
ção e creou-se o ~mpos-to s-~bre us operações da. bolsa e do met'OO;dO a termo. 

O concurso trazido ã receita por essas reformas im·porta, seguramen-te •. 
em 30 % das arrecadações <tataes .::OS ultimos exel'C!lolos. 

A situação deSiC'lilpta.. força a insl·stü·, uma vez a.Lnda., no mesmo pen&a- · 
menoo, n1as. como de out-ras vezes, o re!ato1· observa que . da rellucção de· 
despezas é· q;ue tem 4e .p-rovir o conourso maximo para o equ.iHbrio àos or-
çamentos e paro.. a ~·ehabiltação f.inanCE:ira. Esse é o rumo pr.imac<lal, e, sem. 

·sua observa.noia fiel, f•raqueja· ~10 'J)Oder pu'blioo a pt'eci?A autoridade pat;a-. 
lançar Impostos. 

·Preconizando, como a fu.nàl.m.~nta.l, essa directr:iz,_ a e:ll:posíção com q.ue. 
em 19-21, se precedeu ao <parecer de ·emendas á .receita na 2• disc-ussão, _mos-.. 
trou, embora em -tra.Qo:s geraes, sua exequL'btlidade; e, . por isso rn.eamo que:, 
ROb esse aspecto, como .sobre as oonsequencias ea hnmoderação·dos gastos. o · . . . ' 
pensamento e!lli está claro. convém se -rep.rodtimm as ·paJ.avras e,ntão l:;;,nça · 
das. Eil-as: I 

"·Estmnos convencidos de q·ue bas~ar.>L irneGli.ana energia ·para. pela só rt.-
tlU·~;;:ão ee gast<i.s, equUlbrail· os orÇWlllentos para o exercicio futuro. 

A des.p~z;a publica tem crescido de anuo para a.nno em proporções anot- · 
maes. Não . ha para observar contm esse crescimento senão no ponto de vis fia 
rigm·o~nte fi·namceiro: m.as, insta.ntes ·ha, e o a.ctual é um d.elles, em que .. 
~SS!l ponto . de vi-sta d'i'lk'l.nce1ro deve ser o primoràillll, donú>nOJndo, em r~ltn. 

prepondera_:ncia, todos os . dema.is. 
A d.eSIPez;a tem c'resci-do em attenÇão aos justos an.ceios por novo.~ me· 

lhoramentos, e serviços, de. OJ;"dem soc<lru e econornica, por obras novas, obje,. 
1·Uva.ndo ·a civiJdzaçãJO e o progresso ma.ter:ia.l do pa.iz. Em principio nada ha 
pa.T~ al•legar contra a leg.i.timddade e. va:n-tagens C.e taes iniciativas e empre--
hendimentos;. a disoorota:ncia >reside na ·opport~ pa.ra ·a realização cleH& 
.e a essa com·ente se filiam todos aquel'les para os quaes a questão financ·eiro, . 
quando fo.caiHza:da, como preseilJtemente, por diffiouldades de toda OTdem, 
•leve. sobre~u~ar na. attenção E sol~cLtlli:.e dO!!' p.o!j.eT~ :publicos, todas as . 
demais". 

O e:x;ame dos _a!lg-arismos -mostra que, sem embargo das· perturbações qu'-
<< guerra. impoz -ás finanças dos povQs, e dirunte eas quaes tudo reoonunenda 
J>ru~encia. e mgdemção, a despeza seguio evoLução cada vez mais asc.endente; 
mas mostra ainda que não se ôispen{leu senão em iniciativas e servli;;os " 

. - I 



-utéiS; que. ' ·entretan!to, pode11irun ' .ser â.d:i.àdi>s' pa.J."a. áJpoca.s mehlÍ.ores. O crite-
<ri.O da. ut.i~Made da despem não deve ser o ·.preponderante em .phàses dE> 
"deficM:s", nas quaes o .pe':'saanento don»rui.dor tem de- ser o da recoMt.ru-
cç:ão fwri.anceira. ·Em ta.es momentos,' ··o ·criterlo s6 põt:Je e s6 ~v e ser o 0r. 
'nécessiooodei senão o da inilisrperisa.b~lidaàe &o't desveiia. 1Emhora o' .paradoxJ 
·i'uppare1Jt1:e, 'é- cer.ti.l {:1 ue asaittÍ' se .serv.!.I'á IDel•h~?r a;os planas de . deSip.e=s uteís; 
·é;' (!rue esmas', consaguldo o reparo nas fina;nça:s, terão a•eruUZa.ção 'segurã. e sem 

:repermissões màiores na ecónomi(l. · publica;' ao passo que_, persistente e aggra-
wwa. ·pela; saflfregtiidão de executai-as, a -criSe ·fi.nanOOira, :ficarão 'em meio os 
serviçoS ou obras a .que · se destim:'Lr.em. rutliaàas, érutão, por tempo mais lougQ, 
em vi-rtude d21. penuria· à;e l'-ecursos. 

:.M:eêiite-.se sot)ré . os algarismos eJtpos.tOs; ex.wri'hl.ne-se nas min']J.das cad. 
umn .das. verbàSi·oodtà um elos·· serViços de que ,tra:tam OS Ôrçamentos é· Ve'l'· 

.:se·-.há' qüe'' ' .. ~,·possível· e ê' :dever ' voltar- a ·cifu-á.s :in.ai.s. moderhas. ' 
1' ' 'E'm1 o· 'e:lrerclcl:o de 1919. ·a· despez:a tort:ai. ' reailiiiâda montou. a 121. 44!7 ::000$. 
:ouro, e' réii; '616.36·7:000$. ' 'papel. inclui{la. no ·-J;!.rlmei.ro algarismo 8. quantia 
.de 49 . 000:000$, enca;mpação d-os set'viço.s odJa .Com~"''lie (lu Por± ·de Rlio Gm.n-
.oda do- SuL ' '· 

Es::ie anuo· fói ·a.que.He em: •q-ue os ji'reços do IDBJterda;l e o custo da v[dto 
'tocaram· ao itporée. ein con:sequenoia da grande ooruf~a.gra.ção, e, ,não 'obs.tan;oo, 
'polllde o: Estado maruter-se dentro.: das' cifrrus e:x~pósrt.aJs, s·em que nerul:Í.um sa·· 
'V'iço 'n·eGessario -~e prejudiicasse. Desça~se ás miinuàeii'cia:s das verbas, êo-nal--
-gnações e sub-consignações e se inferiná que é exequive'l, nivelada 'Pelo or-
·~:a;mel1,to -iJ;o anno. ·a despe:rA - ouro - !lr; Ministerio da Viaçãv, emquadrar 
olentro c11J.S lim_!it~. deH.as as despezas :para 1922. Bastará qú.e o queiram os 
ohe.fes de servi!;~. indicando com !f:ranquéz.a .e em o nobre ·'PrCf.IJ''?S1to de au-

,:xilil!Jl· a ;reparaçã,o . finanoeira onde o tpess·oa:l é· e:x;ces.sivo e quaes as despeza.s 
·<le material [\;die.:veis. · · 

Foi nos ministerios ·C: a Viação -e da -G-uerra q.ue se observou ,saldo maior 
nas Ci.f,ra.s dos.gastos. NaqueNe, o excesso de 1917 _a 19!21 :foi. de 7·3.(!3·7:00{)$. 
_papel. Em o Miinistel'io da .GueDra o e.ugmento montou d:e._ 1917 a-o exe_rci.,:o 
aetuail, .. a 64 .103:000$0:00. 

A ~paeidade :financeira da N~ção não podem, evidentemente -resistir u 
taes saldos, . sendo manifesj:amente inmnnpativel com os· gastos, que sobern 
em pro~essão , geomen;rioca .. 

J Tudo indica que, ;n~ V:ia,çiúp, foi .. a · neces~oode ; de rep-axar. as eatra~s cl< 
· tel"ro, érn o seu·mruteriaã :fiixo :e -roda>nt~, estmdas cujo tralfego, pela: defi-cier.· 
-da C.e51;3e 'lp.aterial, np ·~r'iodo. àL guerra, :ficou · desorganizado, a eausa da 

. accentuada elevação; mas, as necess:ida.G.es dessa natUTeza deve.IIII .estar s&· 

i-is!eLtas. o que, ao demais, se conclue da_ norma.Hzaçã:o G.e transpor.tes em to· 
d&;; as vias ferreas custea.Çial'!l pela União. 

. · A- .par dessas necessi.druies da Vlia.çáJo foi oausa tambem -de ~I;I;Ildc a.ccr~· 
;cimo a \•on!!llrucção de estracks d~ ferrQ e .. de pontos. · Nirugúém contesta. que 
'são serv-iços de uti1i'C1a,ee max:ima, >mas o .paiz não perde com o seu &diamento 



·]lor doÜe oti tres rumos. e, ao contra.rio, J.t1JC1"a d6Sd~· que esse adiam.ent;; 
·concorra, como ·é o caso, para aUiviar o.s rupertur.as financei-ras; diante 1'!iw 
.quaes, attiongi'o certo ·.pónto, as soluções, a não yirem do cõrte impiedoso dos 
gastos, envolvem semopre Oll ma.i•bres desaetres, de ~f.éitos .talvez i'lTépa.ra.voeis . 

· Em o orça:mento ;para; o exer.ciüi'o actuá.I as :despezas de constml.cçã.o' C:e 
'novas estradas dé if-er.ro, óorreDQ() ;pela :receita ordi:nar.ia e po!' a.po1ice&, e ai! 

relM.ivas a obra.<;~ .-novas na Central moiiJtaram a: 77.351:000$, .1,1Qpel. Para o 
::~~roxiino 'exerclcio o pr.ojeeto,. •como ·eStiá, mantém a me'sma. orieritaçã1\'. 

' 'ora:, não ha ·on:Õe ir· buscar .recursos pare, <ta.es construcções. Essa des-
. peza pr.eci2lá cessar no·· exercicio :f.uturo, adaptado o erlterio de pá.ra.r o orça .• 

mento das ccmstrucções, oapparel<hando-se os trechoa jã concll:uiidos por força 
'·ii. éomeç·arem a. servir ao 1:re.;fego, e "só" prera este .ultimo íiin.. no ·orçaane:c.tr,, 

-' <1>1•ndo-se· as preciiZa.s ccmsi-gonações. 
Assim, quanto 'âs <!bras de portQS a cargo -c!.os eafres pubHcos. ,,, 
O augmento dw despezas no orçamento Ida Guerra. tem, jguaJmen.te, ex-· 

pl i cação em ServiÇOs d'e obras de uti-ltdade. Do vuillto desse augmen to . sõ · 8e 
terã im!pressão exa.cta coris.i•dern.ndo-se · q•ue, rulém das verbas orçam.entarie.. ... 
h2: na "lei da desp~Za.. -em verbâ (proprie.; a :Partir de 1920 destinando-se á. 
reorganizaçw C:o Exei'Cito ·a ·imtportlhn.cia fPTOpria para os servic;o!; de E:m.· 

prestimos que se e:utÓfiza;m. fixad'Os no aim:ilte de 30 . o o o-: 000$, ouro, e .réis 
~0 .000 :OOP$ • . IXI;P"ei, e~prestiriniOs dos qua.es <tem sido · utiHzado ein parte, em 
papel. j~or emissão õe apolices. 

Bar_ece, pOTém, que o apenfeiçoam~nto di>s serviços CJJUe· estão a ·cargo do. 
mtui!rteri-os :militlares deve. como os dema:is, d'ica.r subordinado ás injuncç~ 

· rla si<tuação fin:aa:Íceiora., deixa~do-se para tempos pr.osperos as mediÜJe con· 
··uucentes ·a esse a;peTifelçoamento. A · rev-isã-o das verbas ~·espectivas, com 
·esse .~rite·rio. tem. ·centamente, de jUJstilfi,càr red!ucções.· No ponto de vista 
militar a · necessidade primeiro. e$tlá em o appa:relhrutnimto ifina.nceiro· da Na: 
ção . Sem f.inanças ordenrudas e estaveis são irrewll.za.veis organizações per-
manentes Çle pla·n.os •relativos '!i {!efesa miil.itar. Os embaJNLços r~·!Jltantes ~a. 
ca.rencie, de re:cursos, i·n.evita<eil!! mads <dia, menos dda, terão de fol'!:.ar. Cl•rn 

pre;}uizo maim·. o abandono de ser~ços e obras. 
Em os orçrunentos dos deanaJs Ministerios a reVlsao meticulosa· de tá-

. bellas mo.stra:m red!ucções possíveis sem prejuizei paJl"a o lndispensavel · á ma.-
chlna aàlmãttisn~.ti·và. ~ ':a.os prin:ciipaes .d'eve~ do Estadia. N'O Mi!niste.ri.o do 
Inter-ior as verbas de subvenção tom~a~re.m vuiJ.·to e:x~cessivo. Na Aglr.icult'tlr' ... 
~stoo orga:nizados e e.m fUln'COionaJir>..ento varl:os servdOQs todos de utilidade 
maxima. mais adiaveis e:l.,"'UUIS e at/tiÍIII.entes . outros. rna.i.s directarrnente, li. 

·· -'COnontia d'<>s· Estados. 
Deante do e:l!:'PQ3t.o .pan:ece que o· programma prura a elaboração dos or· 

·~annent'Os que vãp reger o proximo exereicio e. toàúe os esp.i.ritos se aJ~re

sentarã eom absolutA clareza. Não r:evemos contar <com emp!J."estimos nem 
,. <:xtermos. nem rnrt:mmos ; d~emns -contar pou-co •com o recurso decorrente d~ 
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.novos impostos, .p1Jrque já creamos b~sta~1.tes. ,r:_ não .ê ace.rta:do insistir, 110~ 
o.p.nos segu~doo; na pol·idc.'L -de novas tri•butações; •temos d& con<tar, ef!l· ·con-
:<equencia, e l!'repçmderantemente com a reducção de de::tpe7Jall . 

E' sabidô que não .se attinge facilmente ao objeotivo dQ córté nos gru;-

t~s pu'blicos. ,O in-teresse pessoal, e interes.sé das classe~;, e inter..,sse regioua1, 

constLt]rein fortes embàraços sobre os quae~ só se tl"iurnpha á custa de ener • 
. orta. . pru,tinacia e intrep.id·ez. Mai.s <:.i<f!fici1 será, 'entreta.nto. ao P·oder Executi •. 
vc,, lançar e cobrar novos impostos. quando pRra o lança,meilJto .e cobranç;. 
dos jã crea.à·O? os: ol>ice.s pãc, têm si1io peq1uenos, estand.o ain•da alguns de14e.' 
n:\. phase inicial da i:egulamentaçã.o. Vetal-os não é difficil; .mas arr eooda-os. 

, terá -iie importar em ob.'ltacwos mai1Jres ào ·q·ue a contenção da despeza c~n
tro de :limites moderados. Maa dl:fifLcil ser~. a.Ln.da, alcançar emprestimo!; 
de&t:e que esses.. como é cer.to, diant~ das cit·cumstancias expostas, •passttm 

( 

n ser aq-u! utopia , ~ 

'Te~. portanto, de considerar ~ue o rn.ais elementa r pat t·iotl>smo noo 
impõe o dever de resistir a despezas novas e de r&.uzir as antigas. e que nos. 
ctl!lllpre •pôr em pratica e~se dever com 11\i:mneza e C:esassom:bro" . 

.A depressão rigorosa, · continua e tenaz das des-pezas vai. sendo a. co--
lumt).a mesh·a da restf.l;Úração finam::~ira das .nações sobre ,que prepbnclernn-
tementte pesaram os enca.rg·os ela gTancle g.uert"a. Elm. a,lgum.as dellas vai sen-
•!o poss:ivel. correlatamente a essa depressão, e .por oousa del·la. a reducção· 
do meio circú.lante, e. em consequencia. a me)·hore. êo ca'lll!bio, maio1: CJ<\.Jlaei-
llude a.cquisitiva dá. moeda. 

•Em Maio de 1921 o GoveriJlo hrhf:,a,nnico, •tQmando em considet·ação o de· 
dlni1J das rendas p·n;IYHcas, endereçou circulares aos r:emais serviços adrr,inis· 
t ·ratiVOS, COnci,tand0-05 á. re:C::ucção GOS' Cl'eUitOS, VOr fórma a serem COllBC~IJ'Í

dEtS economias im impor.taÍlCia de f 113.000.000, julgadas necessaria.s ao ~qul
librio do orça.men<t.o. As reducçõe:s operadas orçaram por f 75·. 000.000, mon-
tante julgado ir.su1lfictente pelo Governo, que, em seguida, reconheceu ~~s
Harias econ1Jmias e. mais . no -valot• de :t 100.000.000. Foi. então, creada pelo· 
Govetmo, uma c-ommdssão de economias, sob ,.a IJresidencia dQ Se.nado.r ,:JTiric 
Geà!e.s, encarregada de proceder ã revlsã.o dos pedidos de .'Creditas . .As redu-
cQõe.s · propostas ao ser apresentado o. terceiro ·e ultimo relataria teriam de 
orçar .por :E ·100. 000.000 . E, para. se a{Jiuilatrur da importl:ancla. dos set•viqos-
visados pelas r educções, ahi vão a.1gu01s deHes, com' ·oortes .propostos: 

Mar in e 
.Armée 
Avia.tion . . 

Services 

ürédit11 

actuell:! ·propos1!:s . 
(Livres. sterling). 

81.000.00{) 60.000.000 
7'5.197.800 5·5. 000.000 
15.'550.{)00 ; lÓ.QOO.OOO 

ll!tonu•n.t 
de in 

·~ .réducüon 

2l.OOO .tiOO 
. 20.197 .800 

·5 .55ô :ooo. 



- 121.9 -

· Instructlon •publique ·········· . 50.600 .o o. o -34.500.000 16 . 100.000 
Hygiéne .. .. .................. 24.620.000 22.100,000 ~ !l.i>20 .000 
Pension. - •••••• ~ •••• o o o ~ •• • • 96.3&6.000 93.000.000 3.366.000 

BoarC: o f .Trade ···· .. : ··········· ... 1.887.856 1.-350.000 537. S·5G 

•Crédits ll 1'ex1)tirt ········:····· ... 1.000.000 500.000 500 . 000 

_.\g'dcu:l,ture ••' ••••• • ' '' o•'\ 2.406.142 2.040.000 366.14~ 

' 7:6. 5-ill Pêcheries ,. ········ ··-· ......... 61,28·5 15.276 

·rnspection • o •• ' • •• o o • ~ ••••••• .·278. 646 172.646 106.000 

Forêts · ...... .... ... -........... 275.000 275.000 

Police . ··············-···· ... 11 ~ 0121.'200 9. 594 .. 950 1.426 , 250 

f'risôn.s ..... ... ... .. .. ... ... 1.-575.854 1.363.3-54 212.500 

A ciTcu:lação de bi-lhetes do Estado _.baixa, por sua. vez. de · i 367.000.000 em 
Dezembro d~ 1920, a ~ 325,000.000 em igual dt~ta de 1921. 

Nos .Es-tados Unidos ·o; iBresiden.te -da -Republi~a. em recep~ão de jor.nalis• 
tas. notlcl(il.'• · envaidecLdo: "Tenho a sa ti$l:açào de vos annunciar que nosso 
orÇ!I'llen1:o .ê".e 192·2; rea]i_:<ará ·nials de um ni~-lhar e meio de ü-ollars dé eco-
nomias. Não pararemos ahi e economãsaremos mais •meio miJ·hat·. O orça-
mento d<: 192-3 mareaÍ1â .uma economia' de d!Jus e m~o mi:lhates sobre o de 
1921 , (Jornal des Econorn,istes, de 19 de ,Ju:lho uLtim~.) 

A <lelacçiio- .ta,m'bem vai senüo ao!li decididamerute praticada: 

De 4. 6·37 mV~hões <!e d<>llars, em Dezembro de 1920, a cir;culação baixou 
u :L 634 .rriiQhões, €111 -Dezembro ~e ' 1921. 

Na França d-izia, em a sessão üe 24 de Ou<tubro, de. Cama.ra, o Ministro 
r.as- Finanças, Last~yrie :_ "A:qui par~ce ,não se lfaz:er a devi-da. justiça aos es-
forços forli'.Jdaveis que nosso ·peii ten1 posto em .pra.t.ica, desde quatro anno,, 
para 1 COI!liJ!ri•mir OS serviÇOs lpUblicos e rei:UziT a despeza., E' precizo ter em 
viSta que as despezas elevadas, em 1920, a 30.77.1 :milhões para o orçamento 
geral, comprehendid-os de · <.'l-editos supplemerutares, co:hiram, em 1922, a 
~ 6. 375 mL!hõee, aoprese_ntanüo ·poi>tanto, -uma <l.üni.nuição de mais de quatro 
:nilha:es. Em inateria miJ-~tar ·reallizamos um esforço de compressão como 
nenhum outro P<>v~ conseguio e.in-da .' Nos serviçOs civis o esforço de eco-
nornia é anal:Ogo. Em 1920 o' nrontante totM das <lespezas é:.esta or.dem rm-
por.tava em 1J.,377 milhões; em 19·2_2, o montante não excederá de 7 .<!29 mi-, . 
lhões. Es-tamos em via de reaidza;r materiaJmenote a suppressão de 50.000 fun-
r,cionarios. Supprimimos 19.066 no priffi:eiro trimestre, 9 .44.8, no segundo e 
8.-388 durante --o terceiro, -o qué, dâ a 1 de OUtubro. o· total ú~ 36.902. 
l'Jstou crel)lte de ·.q.ue, apezar das C:ifficuJ.da<l.es, chegaremos, confo=e o voto 
rio Parlamen.to. até ao fim do anno, á s-U:p,pre.ssão rea:t e effeeti vados" ·50. 000 
fu,nccionar,ios, cohfor.me a p-re-visão ·da 'let. 



I 1220 

As reducções ele despeza ;nesse .. paiz vã<;> permibt~ndo que se reti;ren~ 

a.nnualmente ·da circulação -cerca ele dous milhrures de· :l'i:.anéos, com . 0 que 1'4 

sua; .·moeda eS!tá a vador:izar-se, melhorar:o o campj-o <;Ie.' ~e11 ·m·nh.eiro nas trQ-
t.,ls lnternaciona.es, -continurumen.te reope!Uda. a corrente de opiniões que .a.U.-
se esforÇá por emissões de pa·pel-moeda, 'mesmo do Banco de Fra:nÇ.O., 

I 

A Italia. ig.ualmente, vai pondo em ptwUca. com severidaC:e, o plano da. 
economia e da <lef>la.cção monetaria. 

En1 1Q20-21 suas des'}>eza effectuiva, total foi, em mtl.hões •de lh·as, de 
28. 7·33.488; em · 1921-22, ca!hio a 21.083.-545; erri 1922-2.3,· exerci~o cortrente, 
ella estA fixada em 18.525,306 

A circulação monetaria que •. em· notas 'do Banco e do Estado, attlngio ao 
maximo em Dezembro de 1920, Isto ~- em milhl5eto~, de ·lir!i.à, 22 .001,· esta.va rtl-
duzida, em Novembro C.e 1921. a 20.190. 

Essas informações .. sobre a Italia, col1$tani de ' publiooção : rebente feita 
sob a autoridade da Liga da-s Nações e com o ti<t:ulo ~ "A applicação C:o3 
principias da Conferencia Financeiro. de B):'IUJ>elJa.,f';,. •Jmblicação p~la qua1 se 
verlfic~ a impertante obra que! em obediencia ·an ii'U1DO !fixaeo nessa confe-
rencia. têm realizado var-ias nações da Europa _ e·. da ~meriça. Mpitas C.efl.ri ... 
se encontraran'l em d1flfieuldacles · quasi insu}Jeraveis para ba5·?'m· o nível .coo. 
seus gastos, difificuldacle-s das quaes as . nossas se dis'tànciam de muito. 

Os princbpios da conferencia . C.e Bruxe1láS, confirmad-os em Genova· e err. 
todas as socieda:C:es dos a:nais notaveis financistas d<' mundo. são O>; elassic~

Pri·ncipios q-ue à. Economia Poli;tJCa e a ScJ;encia das Fmanças nunca cessa· 
ram de proclamar e -sobre os cymes, só aqu'i no Brasil, _qÜe nqs con;ta~ costl;-
ma-se c1izer q~te a g1terra 011 1·evogou. 

Elsl'es princípios se concretizaram. quruJ.~o a lf1nanças .rp\.iblic!l.s e â moech 
circulante. nas seguintes ruffirmações: 

1:• Todo o lxtiz que a-colher en~ suas finanças o .pri'nci'l)io· do ilefici:r; or-
çamenta.rio está ·no declive peri-go-so que va& direito â ruína. Para esCIJ.-par 
a esse perigo nenhum sacrlíficio é rpésado. 

·' 
2·.~ E' 1H;e-ciso ter sempre em vista a ex;pansãu artiflca.l e •sem freio' >::a, 

:!ircuL"lção monetaTia, nada :accre-sçoenta ~ ' nada póde a.ccresi:Jen.tar ao :'lioder 
toüll da compra. existente, de sorte que tal expansão ~s nã:o determina 
senão a reducção do poder de càmpra_ af.feoctivo de cada unidade C:a mesma 
moeda. E' da mais aLta impor.tancia põr termo a eisa eJ!:pansão.~ 

Nessas a:lifil'lüações esúá contido o programma a segu.i·r 'pelas nagões .. que· 
quizerem salvar-se,. as quaes devem sEompre ter em merri.oria q,úe, neste mo-
mento. é noção circu1an•te. na socie~ade inter:raacl_ol'lài, a de que não póde· 
inspirar confiança o G_ovm·no que não se e·mipenha. e não se aàstringe, resoluta 
e t_enazmente; em seguir 1tm.a pt>litica .de to'l'tes Testr~cções na es1Jhera ãa.s; 
despezas publicas. - Antonio Oarlos: 
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FIXA ·-~- DESPESA 00 M!INISTERIO DA FAZENDA PARA O EXERC ICIO 
J?E 1924; COM· PARECER DA COMl\.fiSS'ÃO DE FINANÇAS SOBRE 
AS EM\JDNJ:?~S OE'FlEREOIDAJS EM 2• D]SCUSSÃO (*) 

"' 
~o ai>teseDotar ao 'llS~dó· e "á considem.çiío da ·camara. dos Srs. J)epÍl~ 

tad~, -no se.g'un;do turno regim~nta), o projecto para o orÇJcl-mento .da Fazenda. 
no proximo exercido :.de -1924, é- de relembrar' e encarecer _prelj:minhrment~ 
a ciJ,cumsta'Irci_a, em ver(lade bastante auspjci~a, de ter o Governo ..::.. pela 
primeira vez' ·nos seus trinta e quatro a:nnos de ~xistenCia republicana ..,.. 
enviado a.o Congresso NàcionriJ, um. mez, ou pouco mais, depois da sua ins.-
tallaÇiio, :as tabellas das ·des·pêzas ' dos diversos Ministerios. 

CUrn.priu-s'e de.!rt'arte,_ com rignrosa pontualidade, a disposição salutar-
do art. 45 do n.ovo Codigo de· C<;>ntabiJ,idade Publica e abri-rem-se em ·con~ 
sequência:, 'l:J.l-ga-8' ensanchas ao :P-oder Legislativa :para, no socegado exer-
doio -da ma~s relev~nte' de suas funcções constit u cionaes, proceder ao exa-
me caín)Ó· e mi.hudente -da .propo8ta · go-(·ernamental .e realizar, assin'1, o tra-
balho profícuo · :de u~q.-- escrupulosa orgitnização orçamentaria, . na {}Ual et-
fcçti~ial,ll,en;te - _col.i:a.lioret'n ... sem p1elinclres; sem -compet:ções e ,- sobretudo -.-
sem peri_g.~soé 'atr~peloil;_ . as duas casas d'? Congresso Nacional. 

Resta agora que 'Sep,adores e _Deputados , eonjuga,ndo . os seus esforços 
no mesmo pat!,·!,ot:ico proposito de restaurar e consolidar, de vez, a sit~a.c;:ão. 

financeira. do _paiz •.iJr~st~m ao Governo ela Repub:Uca , que tão seriamente' se 
empe'qha vor ''íl;ídeniieo' desiã.eratu-in a indisp.ensa'\·el e· clà riVi:dente coopera çãO< . 
da.· 9-ual resulte, em breve . termo, o equiKbrio orçamenta rio e, com elle e por 

•ene; o gradual e · p-t~ogressivo saneat'nento _do .rwsso meio circulante .. 
Ccmio; porém, ~cançm; esse objectivo_ - coritlnua e torturante pré.oc;-· 

cup:"-çiio dos nÓssos maiores estadistas - si, do m-t;smo .passo que crescem 
as nossas oreceitas, ·avultám, em proporção maior, as despezas e os encarg!)!'l 
da Nação:t >· 

GoÍno ·a.icànçá r' esse ol:ijectivo - si, ainda agora, é o propl'!o· GoYerno-. 
J:~l.-'l. palayra autorizada de seu !Ilustre Ministro da. Fa:zenda, quem rtos ad-
verte a Iiós -legisladores, .CO!fi a corajoE>!J. franqueza de quem sabe .estn.r-
cumprind'o o seu devei· dé que orçará por duze-11tos e trinta ·e oito mil contos 
o clB[-icit i)·rO'•avél para o· exrcicio de 1924? . 

Que ~~a dupla premente interrogação sirva; ao menos par~ abrir~nos .os 
oihos ú. reàlidade dá:s cousas; para despertar-nos a attenção -p..·wa a --gra.vl-
dnde da ··nossa sit.uáÇão e , para. pt'ovoéar dentro de nós m.eSinos· opportuna. 
e i'mp~~Rcindlv~i reacÇão contra 'uma tar~ hereclita:ria, contra. a ~oenc;:a .ion-
genita ·qu": um eesriptor. c orttempota neo cliagnpsticou para a sua prQ!Pria. 
J:'"-' ·, mas ,qpe, sem grande · esforço 'di: aà:ptação, p.Õd!'l'iam,os descobri" 
tarr.btin no Brasii , de todos os ~empos. 

(*) ' Este relatorio ass.ignado \l)elo Sr. Carlos de Campos é de autoria do-
Sr. Altino Arantes, memlbro da C. dE) F., ausente na occasião da assigna-tura, 
depois de approvado o ·parecer pela Corn:mis'são. 
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'11:· ttma eàl>eciie· de desl)reoccuptição· feUz,-··de col'idesce11de:r\.cia; ama.veJ de 
. .'., . ' :: I 

óiaplicenci.a ·elegante o-ti de a:bandono bonachão que nos amollenta '·e enlei,.,. (1) 
E porque .não· ha' de ser· assim? A gente sente-se tão· .l)em· nesta ' terra: 

A. existencia afigura-se tão suave, tão. acolhedora mesmo para aquelles que 
não são mimosos da fortuna que, -insensivelmente nos habítuatido·· á commo-
<!idade madraça ' do miriin10 esforÇo. E, por isso, de~xa-se COl'I'er a vida. ]<~ 

·:es'Pera-se o '!f'uturo com à serenid.:l,de d'escuidosa de quem tém a: pred!estinada 
:Cêrteza ~ qué; ao fihii-1 ·elas contas, tudo se ha: :de ,a.rranj~r,. ,J(Õ~a· tip·por.tun~t 
intervenção de um _r:iéus bondoso e providente, ·que o . nosso roseo nacionn, 
Jlsmc já se compra.:t em proclamar genuinamente brasileiro .•• · . 

' E' teiDIPO, enb'eta.nto, de mudar de rll'l'!lto e de processos; porque eSSie ·eter· 
1to, systematico optim1smo está a-ctuando· sobre 0 · organismo naoiOJ?.al com o 
ef.feito de uma irí~ecção do mor.phi-na, que· lhé 'aÚme'ntt!- fugazmente ~ espe-
r·an!)ás, mas, a:o' mesmo tempo, lhe adormenta ·e· gasta a força,· preC'isa para 
d1ú'~lhes cor,po ·e vida-.. . · 

Bem haja, pois, o brado ·de alai·me em bõa h'ora desferido pelo actual 
>Guverrtd, cop:1 o cónfessa.r francamente á Nação ·que, H, sua receita ser.á ~nc 
·,surftciente 1mrà ·cobrir a clespeza annual; o. que - ·no . >COilceit0 acertado 
do Senador Sr. João Lyra-- "clenuneia -olaramente a .preoceupaçã.o ~uperior 

·-ele· abolir o ·cl1sfa11ce mli'itas vezes con'1ten~io!1al_ , elas )i'lf()rrúàçõ~s o:fifi,C:ia<;lf3" . (2) 
IInpun:ba-se, em verda-de, uma remodelaç-ão completa nos e lemen tos ba..~i

<:os da lei- de meios; tanto ·mais quanto, estando em plen~ vigencia o ,Codi~ 
' giOl de · C ontabilidade, a proposb. de orça~ento gera.!, ·para ·o -exercie!o de 1924, 
teria de . conformar-se, obriga.torJa.mente, com ·os preceitos ·do .-novo eshJ.t uto. 

Considerado o. orçamento como- um registro da-s dB!lpezas e das i\'l"ceita.•, 
<Gló Esta-do, cle_creta.das por lei pll.r,ft certo· e ·detérminad'O _Prazp .. - ro e;ercicio 

as respectivas tabellas devem traduzir a .ex.pressão ·{la v·êr'dade _para .as 
de.spezas a utorizada.s e a previsão razo~vel das rendas norma1m~-te perce-· 
ptiveis de modo que se Chegue a conhecer, por ·es.te III!et:hod 0 .desartific!oso, o 
mai!'f approximadamente possível, a situação financeira do paiz. 

J~ se não éxplica, nem seria mais toleravel a -reincid·epcia .na .pratica 
ode um systemlL Ol'Çamentari.o . procuste.a_no - asrente, em ultima. anfLlyse, 
.sobl'e a -ca.prichosa mutllaçãp das dotaçõeii! para os serviços orga;ni!"'a-d·os -
na columna do debito. e so"bre a forçada c1.iste11são das estimativas da aJri'e· ' . 

·-cadaçâQ - -no. columna elo credi-to. 
arte da'hi o longo e ne'Pcessario cortejo d>os creclitos supplementares e 

-das subseqU:entes ·operações financeiras ·para saldal-os; visto (lOmo na r ealiila-
.(le, OS dispend·ios t-eem de ser muito ·SUPEoTiores aos ,presuppostos e a recei-ta, 

-.a seu . turno, tein de ficar muit0 ind'eri~r á somma prefixada. 

(1) - G. Rênard. "Conf. su~ la situation êconomique de ·la Franc~·. 
' -Em 1r5 XLI 1916 . 

(2) - !Parecer sobre o orçamento da 'l?aí1len'Çla , -}}arp.: o' anno dÊi i92~ : '' 
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Mas, si o Poder .Executivo é qUe póde mel·hor e mais dit·ecta,mente cQ-
nilecer das cxigencias da ,administração e dos meios de dar-lhe,s o .. c0nven1en-
t& prcwinwnto.; ·as~>i.ste-Ule, col'Telat&noente,;_a ·obtigação inilludivel de. ser. ver-

·.dadeiro, de ser Sincero, de .ser. quanto posBivel exaot.o '!lOs dados e informações 
,que, por preceito legal,..Ihe <incumqe enviar annualmente .ao Poder .Legislati~; 

Assim orientado o Governo ãeli'berou a•p.pellar •para a a.ssistencia e ~ra 
o concurs,o de = comlnissão especial, composta de autoridades repre-
sentam:tes dos dous ramos do CongJ.•esso Nacional -e de altos fun'ccionarios 
de todos minlilsj:er:·os; e, após·meticuilo..«o estudo a que, ·conjunctamen-te ·como 
ella, submf'tteu as multiplas consignações da despez.o'l. ·- "verifi-cou a rlef!-
dencia ~le qua.a:i· todas f)ara os serviços a que se destinavam. 

·:o ·criterio e.doptado para obV'iar esse grave. inconveniente, f~i 0 de ins-
crever na proposta para 1924 as. dotações completas, integraes, para a.quellas 
consignações; o que, como era de esperar-se, . redundou em um acqrescimo 
consid!eravel da despe~a, em comparaçij.o com a dos .exer.CÍ.CiOs-anteriores. 

· M'as .ess~ excesso é mais apparente do qne real; por isso .que, nos. OU·· 
;.t,•os an'IJOS, .tem. eHe c~rrido por conta de creditas extra-orçamentarios, :eons-
titudndo um supplemento do balanço {])e previsão propriamente dito, ou 
conc~rrendo paJI'a q. formação de um segundo orÇtamento, organizado com as 
operações previstas em disposições taxativas de cauda orçarnentaria. e refe-. . -
rPntes a despeza';! ext;ra-ordinarias que __:_ dado o ca.r:actEr imperativo de sua 
llecretação - uão poderiam deixar de ser effectuadas. 

Não e1·~ l•:.Cito, tão pouco, ao Governo, por acto seu exclusivq, e)iniina r eu 
r:ortar d:ispendios expressamente estipulados E·m. lei .'e cuja re.st\:i.cçã0 .ou 
Rupp~sã0 pudesse aéarre.t~r a amf)utaçã o effectiva do quadro elo ·funccio-
naiJsmo publico!' a perturbação de serviços exis•tentes ou·. a parfysaçã o com-
pleta de obras contra.ctadas e em andamento. 

,. Econo~ias desta rn.-deh1 são muito · de recommendar e ençarecer; mAS 

ellas .devem filiar-se ·ao plano de uma radicai reorg·a,nização a,dmirüstcatJ-:a 
·e de ·llll11!a melhor e mais ef'ficiente distribuição ·de funcões -· tarefa demorada 
e comj;>lexa, q·ue não póde dispensar a cúllaboração de ambos. os Poderes 
Legislativo ,; Exec~tivo ..;- e q~ se nã.o •compa:dJece cüm. a mt.l:uif~l?i~ .e es 
fins de uma ·lei ·méra1nente orÇamentaria. 

Eis· .por; que o ante-projecto de orgament0 da !Fazenda, pa:ra 1924, teve-
de cing-ir-se ao registro das neoessidades.: reaes dos serviços orga nizado.s, 
se-m outras a-Iterações além daquellas que - cabendo n.'l. alçada executiw•-
visava m apenas excluir despezas, que ·não tinhá.m mais razão -Qie ser, p~l re-
forçar. verbas destinadas ao ma.teria1 .preciso para .a. marcha •regulár dq3 
mes'moá servicos. 

Bi ·o trabalho àssim ·concluido não' l"ePl' esenta ainda a pe1-feiçã(\, que :.l?e 
r!a de d€flejar~se em assumpto ele tanta monta, cpnsola -n os á certeza. de 
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.·que, sob -o ponto de· yista ode co'ntabilidaÇie orçani~D.tQ.r1a aô.-ni:enos; em ·pouco. 
ou · nada poC!eria ~lle : a;vantajar-s.,. 

Conviniha ta.m.bem• modifica,r o prG-cesso ·adopt~ p.."'lll.'a :o· calcpl·o , das 00-

: ~imativas OO:s Telldru>;· .para o effei:to .de . leya:ntau-o·~....,. .nã~ sobre espe~ta~·Ull 
·por mais -d'undadas - e iison-jeir:a.s que se, })~nunciem -- mas·, <2.\>Jl'io. aconsel~a 
'a boa techni·ca, ;sobre a. ·m:édia trienna:l f>U, .s1'quer, ·sobre os: ,á,}ga,riscmbs da 

•• ,. •• • • : .. 1 ••• 

ultima arrecadação. 

Que :nãp é. de bom ~vitre con4tr cbm as .I>O:SSibBitlades em _í>.1·o~re.~são 
·<:rescente, - deínonstram-~'o ~ntr8 varios outros . . os eixetcit;:i"QS. . i:J.~· 1921 e . . . -~ . . . ·.. . . 
·<:~e· 1922, cuja apura;ção -está quasi conn}leta (i· que <Lccusam·.·os s~gtii·ntes .dàdll.s: 

. . I . ' ' ·~ 

Em 1921, a receita orçada impoPtóu· :em_: · 

Ouro 
Papel 

••• o o • ! • • ·, • · · ••• •• •• . •. :-:. •• •• . ••.• ••• •• .:, .. 

. •••••• •. · •• •••• ... .. .-, •• . ;r , .. ,:;·,: . .. . .' .. . _-,::o,! 

e a artecaua~.~ a.ttingiu apenas ás cifras de: 

Ouro 
Papel 

·:, • . ••• • !' ...... · • ••. : .; ..• )-.:; .•• • . .• . :.·.· · ·· .. • 

··.~, ' . ,. ' ..................... ·.····:················ 

Em 192'2, verificou-se •este outro. resultado: 

Ourp 
Pai)'el 

Ouro 
P apel 

Receita qrç·arui.: 

••••• , •. • .•••..•• . ! ... • .... ; ..••.• . 

·. . . . . ..... . . . .. . . . . . ~ .. ~ . . . . . . . ·-. :. . . ; . . . ... 
Arre.cadada; 

·' ............ :· . .. . ... ~ ....... .. ··, ~ ........ ~ ... 
•••••••• ~ •••••••• ~ • ·• •• ·:··· ... ... • ... 1"1. ~ •• • y 

·_lo·s., 43:9: soo,ooD 
'61,l.'; 15.4: 0(1.{)$000 

7a<4ti,8 .::MQ$11~ 
5l0~ 637·::t8.7$50~ 

D4 .276:320$000. 
727. 673. :0,00~00(• 

74.2&.6:941$376 
.. 568 • 944 ~:!49,20L 

A -ca.usa de· tão sens·ive1 cli'ffer·enç:a nã:0 1oi. outra -s;•não . a i:que '"!'m.os pro 
' fliganào: a majoração· conscientem~nte arbitraria das esÜ~3Jtiyà, ·das ·l-endas. 

Para ·os recursos de 1924, o ·proj,ect-o 'reg-istra corn}Jútos qi.ie. j)oderr. e 
devem mesmo . .ser attingidos, ·sü1ã0 • ultra passados, pô~· -isso ~u~· ··· repr~s_en l:.\1m 
o que tem sido eff·ectiv::unente an•ecadado nos .anteriot.es exer:cic:;us, :.en:qua· 
drando-se 01a !nédia triennal deiles. 

(),s titulas ele <receitas susceptlveis ue ma.ior a:n:ecadl).çã.o, ~n _.;irt\lde da. 
~Jevação das respectiVaJS t axas, figuram ' COm ~ aS · mesmas :prevÜSÕes 'votadas 
vara o exercicio -c~rrenl!e; por não ~er sido possi~el ann:àa esta~eieder.' uma. 
base .segum. para ::t""3;1iar-s_E:-:J.htls a dmportancia .g!ob.al; cz:iteri 0 esse que 
deve ser a].>plicado t ambem aos n ovos impostos que, ;pon•entur:a, venham :. 
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ser creados, Çomo, por iixemplõ, o· de renda -:- em -rehçãQ a algumas de suas-
classes: 

Organizados, como fóram, de accõrdo com estes princi-pias os quadl'Os da 
;d€speza e da reeeita .para 0 futuro_ exercício, a· 'differ<mça entre esta e aquella. 

·."':irprime•se: rpor 11m àeticit avultado, que o Governo -sen~<Ecta1nente entendeu não 
-dever disfarçar co:in o vistoso mas ingenuo arti!<icio da majoração proposUal 
'dáS renQa.s· e Ida minora.~ão i

1
ntencionada das y'erbas orçamentarias. 

As providimcias· para o equi!ibr:o do orÇamento não c.ompetem ao Go-
verno: s6 a soberania leg-islativa poderfl. determinai-as, empregando - si 
o entender conveniente - .um' dos tres 're?'ursos que a rt:echnica financeir<b 

. clru~s_jca, :preconisa_ PFa· esse fim: reduzir as despez:.ls, au~entar as :fontes 
'da rebt~ita. ou .contra'hir -emprestimos. 

Arredemo~? para I~nge dag nossas cogita ções este tercei.ro alvitre, poro_ua 
elle importaria em ~oÍnprometter o nosso credito externo, sujeitando-o, im-
llrudéntemente, . a wn insuccesso desairoso ou pelo menos, a. v exatorias exi-
gencias (p.or pa~te dos · inc~rtos . prestamistas. 

Ao demais, os emprestimos lêvantar;.os com o unico fito d&· re.stabe-. 
:ecer o equmbrio dos orç:amentos; constituem thera peutica s'mplesmente 
valliativa; que, ao env4s ele. curar, prolo_nga. e aggrava a mcilestia ... 

Seria, Êmtiio; t.activel :.__ sem exhaurir de todo a capacidade trlbutarHi 
.àos contribuintes e, .sobretudo, sem tornar mais -penosa ainda a ~ubsis1en

·Cia daE: classes .nf!Cessitadas, - augment.al' a receita fec1eral abrindo-lhe novos 
titulc.s ou ·des~nvolvendo os já existentes '! · 

A resposta a esta inter-essante questão esca.pa, regimentalmente, á or-. 
bita: do · relatot'io da Fazenda; . l1êHa _.:.._ pois que tanto . inte.l'lessa á . eco-
nonúa nâcip'nal ~ tratará, por certo, com a competencia e a a utoridc'l.de) 
que todos .~lJ.e ac~miramos; o provecto r.elato.r ela Receita, Sr. Antonio. 
ÜJ.rlüs. 

Ficamos as~im ·clrcumscl'ipto ao estudo .da reducção das clespezas pu; 
.biicas ~ assumptos que, aliás, já foi desbravado, com grande lucidez, pelo 
.sr. Ôctavio Rocha, em ~mbstancioso discurso proferido nesta Camara, n a: 
~essã6 de 28 de .Junho 'proximo findo, e pa;ra o ·qual não será demais soli-" 

I' . . . • . 

-citar a meditada a:tienção dos legisladores patrios. 
São deveras instructivos os quadros numericos, com que S. Ex. illus-' 

trau o ·seu trabalho e :através dos quaes podemos acompanhar "pari passu..; 
-o avolumar incessapte de nossos gastos nos diversos departa mentos ad-
ministrativos, no periodo comprehehddid·-> entre os annos ele 1918 e 1912·2. 

E' assim que esses gastos - computados para o exercicio de 1918 em 
'~92. 602 :!'64$158, papel, e em 80.002:089$568 ouro, -- se · el~var-::tm, para , o 
Uf.rcicio de 1922, a 831.193:762$'780, _pa:l}el e a 85.913:211$579, ouro. 1 • 

'I 
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Sobreleva not~f que o orçamento votado para o corrente a.•.1no dtt• 
1923 foi de '791.562:789$5~5. papel, e de 88.48~:_479$025, ouro; e que .a P.~o~ 
posta official para, o proximo exercício ele 1924 já_ monta a 1. OO!l , 891:874$50: .. 
papel, e 88.569:839$589, ouro. 

, As causas principa~s dess.- ' 1nquietad.O.i' !l.CCrescirrw ammal pa i)l1l)!}l:-. 
Lancla. das nos:oas despezas não devem ser', como de f.a.cto. riãq são, mui-to 
differentes elas qu-e, conterrtporaneamente, têm produzido phenomeno ana-
logo_ em dlvel":3as nações da Eu~cpa e da A.merica, e que assim se pvdem 
enumerar: 

1•, a guerra - comprehendidos ~esta denominação generica não só-
os conflictos .a,rmados errtre· os povos, como tambem as · necessidaà.es du. 
respectiva defesa na.cionalr 

2• ·a excessiva dilatação da esphera. de actividade ' social do Estado e, 
o concomitante desdobramento dos servicos· a -seu cargo~ e 

3" a clepreciação da moeda. 

Em referencia ti: ,prime"ra clessas Tublicas siip de sobejo tonllecidos os-
sentimentos pácificos que sen1.pre a.nin1n.ran1 e mercê de Deu:.:~, c~ht~nuam 
a - animar o povo brasileiro. 

A sua indole; a sua histeria e as suas roprias instltui.ções :POliticas 
attestam; em admiravel continuichde - de factos, de 1ira,d!ções Ef de qoutri-
nas, a serena coherencia da sua ·condtH:la, inte~nacional, '·no continente e• 
f6rlj. delle, evitando - sempre que poude fazel-o sem quebl'a da sua di-
gnidade ou sem s!l.cri-ficio dos seus dirdtos ·- a.s lutas de s:~,ngue, e pu-
gnando, invariavelme'n'Íe, pela solução a mistosa, juridica das suas e 'da!!' 
alheias pendencias. 

Mas, no caso especial do Brasil - · paiz de vastisshno te!·-ritoi·io. ·cont 
uma orla mar!:tima que se. estende p-ilr c-erca de 8 . 000 kilometl-os, -
o simples serviço normal da · preserva<;:.ã.o ou do restabelecimento da orl 
.de'm interna re<'lama Exercito e Marinha permanentes e hem appare-
ihados, 

Nesta materia, portanto, só os - te:!hnicos poderão informar, CO]ll se~ 

gurança,- até onde seriam a'conselhaveis os córtes nas resvectjvas dof 
-ta.c;;ões. 

A tendencj_a generalizada para confiar . ao Estado s'en>:ço~- - ,e- empre~ 

:c,endimelitos, · que nã.o se enquadram. na esphera da!! suas estr.icta~ 1attrl ... 
buições, é outra fonte abundantissima de gastos e de respori'3abilida.des , a 
onerar- consideravelmente os orçan1entos. 

Entre nós, então, esse mal jâ. parrce ter-se arraigado definitivamen-
te no's r.ossos costumes; e, dia a · dia, vai-se alá.strando .por· ' quas! toc!os 
os ramos da administração. Aliâs, ·a fórma mais frequente - se bem que-
a menos grave - por que elle se manifesta, é a subvenção, o auxilio pe .... 
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cuniar!o" que a Uni'ão concede e· paga :;.. um sem numero ele· inst.ituig&s 
~ de e11tabelecimcntos - uteis e· beneficos· sem duvida, -·ma<: qut:, ·tendo 
caracter e actuaç:ão regionaes· e, âs v~zes mesmo; exclusivamente locaes, 

- deveriam, de preferencia _ser :t:undados mantidos pelos Estados ou pelas 
municlplos· em que têm suas sédeso 

Se fossem folgadas e prosperas as condições flnanceiras da Unlâ<l;' ge. 

os Beus ·-orçamentos accusassem sobras disponiveis, nenhum inconveniente 
h:werla: em appUcal-os Ec-m taes serviços e empr_ehendimentoso Mas, na qua-
dra difficil que estamos atravessando, ussoberbados "pela preoccupação "iil1 
Jdiav~l õe dngir os dÍspcndios aos limites da =reca.dação cffeotiva, im•, 
rõê-~e. a i).osso ver, uma aturada revisão cia.s subvenç~es que se derramam, a. 
granel, por to(las as unidades da Federação desde as mais r~cas at!! · as 
maJs ~odestas, e que chegam mesmo a galgar as fronteirás do nosso ter-
ritorloo o, • 

Um rapido rel2oncear de olhos sobrt> as ruhricas referentes au · caso. 
!'Om]JendiaP.à.s no q~adro abaixo, bastarã. par.n demonstrar CíUe, neste ti-· 
tul"o; seria facil realizar importantes economias, o sem maior sacriticio para. 
os beneficiados e sem desdouro para o nosso prest!,po interna<·ipnalo o o 

Subvenções: 

:Min.i.sterio da .Justi~ •o o .... , 
:lfinisterio do Exterior o o o o o . o o o o o o , 
Ministerio da Viação o o o o o o o o o . o o .. o o o . o o 
Ministerio ela Agriculiurn .... o o o o ..• . o • 

OURO 

462: 438$"87fi 
152:.229$222 
366 :9<2:4$066 

981:692$-167 

PAPEL 

1 o 693: C:·25$00~ 
· ............... . 
20185:000$000 
3o534:450$00ô 

7 .. 412 :475$000· 

:Ei qu·e dizér, , agora, de c;>bras, de _e.mprezns e de explorações industri:;~.es

que movimento,. Passage.ircis de op1111ao ou exigen.cias políticas ele moment.tt, 
P.ão. raro, impõem aos poderes publicas e de ·ql,le estes, ao depois não '·se 

Se antes de commetter-se ao Estado um servl\Õo ou um emprehendi-
pode.m exop.erar sem dissabores ou sem prejuízos avultados ? 
mento industria}, se. inquirisse, com vagar e prudencia, das vantagens po~ 
s:tivas, proxlmas ou remotas ,dessas aventurosas iniciativas - tão seducto-
ras na sua concepção qu~ incertas nos seus proveitos· e até no seu custo. 
-- muitas dellas serlam deSde Jogo lançadas á mar~m. o. 

Mas, aqui como alhures, não ê assim que se costuma praticar; de-
tal sorte que á maraVilha nos calham sensart:as ponderações de moderno· 
economista: 

Decretam-se, ele afogadilho,. medidas cujos resultados permanecem oe--
cultos. aos olhos elos profanos; e não .'! senão no termo ele longos. annos, 
que repd"Il!ta na contabilidade o "deficlt'' engendrado pelo legislador pouco. 
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• !2-<lUteloso, E' assim qu~ em Fran!:a, a e::s:plol·açã.o das estradas de fel'To 
•.elo Estaão -se assignou, desde os primeiros tempos, por- u~a deJtciencia 

_qe lucros, que não cessa de accentuar-se cada vez mais. E' assim que o 
-..çusteio dos correios·, telegraphos e telephones causaram, nos ultim9sanr.os, um . 

"deficit" enorme, que as elevações d~ ta::s:as, votadas · em :M?J.rço de 1920, 
..nã() ·conseguiram neurtraliza r senão em par.íe·. Os resultados verdadeiros de 

. muitas emprezas officlalizadas ~Jepultan:-se nas aroil.nos .. -dos orç!L!p.entos, 
lnaccesslveis ao vulgo, onde jazem, anonytnos ou já a-~nistia·â.os{. irii.ln.'l.ne~ 

·"erros e na:babescas prodlg:ali~ades . · (3) 
Caberia tratar . ainda neste capitu~(i do ass!llmp-i0, tan't;as• veies deba-

1ldo, da • redu,cção do :fun:ccionalismo publico, cujo estipendlo -;- :-se~hdo · 
func/._n.dos calculos elo Sr. Octavlo Rocha - custa ao. Bras\! nada menos de 

, 68.8.405:072$700; o que absorve,- quasi por completo, a somma total da nossa. 
arrecadação em papel. 

E note-se que, para _a formaçã;o desse assustador algp.r:Sm.o, s6 as 
- clai!~es dos funccionarios addidos é inaatlvos - incluídos .entl;'e estes ulti-
mas os pensionistas da Nação - contribuem .com 58.474:880$054, assim 

· discriminados pelos diversos mlnisterios:. 

··:t.nnisterio da Justiça· 
~flnisterio di!. Marinha .. 

. Mlnisterio dá. Gu':~ra . 
-Mlnisterl-o da Viação . 
M!n!sterio da. Agriculrt ura 

"Ministcrio da Faz€'nc1a 

Inactivo e 

.. ·······.·· 

.pensionistas 

. so: 400$000 
4. 897: 85~$1·65 

17.835 :028$731 
- . . . . . . • ...... . · ~ . 

Addido~ 

175:652$16(} 
~4:725$600 

S58:135$oen 
• '' • ••. • , .... .. '!"' 731:340$000 
31.2Ql:OOÓ$000 ~.600 :740$398 

., .. -.--

•Destas edificantes' premii;!sa:s,, deduziu o digno represent~111,te , r~_ogran"· 

· dense, a conclusão dolorosa, mas inqu~stivnavel-mente Iogica., a que che-
_. -gou, e cujo implicito anathema havemos mistér afastar:. das nossas cabeças, 
~;oor meio de providencias promptas e adequadas: 

··um paiz que aprese!llta um orçamento, com uma verb3. pará. !'.Pes-
soal " , ctp quantia ·superi-or á maior receita arreca.dada até este momento, 

- é um paiz de inconscientes ." 
A Italia, que rrenasce e trabaiha ao . influxo _potente da insurreição con• 

-servador.a de :àiussolini e cujo exemplo viril nos devoe ser.vlr- de confortadm: 
estlmlil_o e de eloquente lição, não trepidou em dispen~r, . até 30 de Abril 

·findo (tal o testemunho de Enrico Franco), 7.650 empregados - .sómente 
·nos dous departamentos da Guen·a e . da Marinha. Ao pess.oal despediclo. é 

(3) R. G. Levy, "L'initiation fin1!-·nCÍGre". 
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-ô\c.o•o, fo! gara)ltida. tempc.raria111ente uma -pensl1c; e. ao. 'que foi . conservado 
-vae ser pag.o o~enado proporckmat ~ .sua ca.p{Lcidade. · • 
, . Conformam-se com estas normrur, em seu delineamento geral, as sugges-
1}}i;s dq Sr: ·octavio RQCha, no seu mencionado discuroo; convindo, por, isso, 
.gue, - formuladas em projecto &epara.d:o - sejam ellas devidamente ei3tu-
<dat;las e -discutidas :Pel.o. Congresso que, nesta' tai·~fa, poderia contar iam.bem. .-
-~em oos v:aliosos subsÚlios já. a.ccumu'Ütdos· pela Commissão especial, que do 
mesmo ~silumpto se· tem .. occupado, •por delegaç:i.c. do honcado Sr. Ministro 
•da. Fazenda. 

Proceder-se-hia .simultaneamente. a uma revisão severa das leis a.ttinen-
;tes· ás'reforma:~, · âs - aposentwdorias e~: .pensões, de fôrma ·a alÜviar, lJ:lra o 
,futuro, os encargos d.o '1\hesouro, sem ferir dire!tos adquiriqos. 

Para. ·OS addid:OJ?, ,;;eriam reservadas as rvaga9 que s.obreviessem a6 qua-
:dro ·<los fú·naci-onarios eft.ectivos, allé que se extinguisse, de todo, aquella 
~1ova <~!asse -de -empregados, - verd.a.deim exerescencia no a,pparelho buro• 
•cratico da Republica. 'Só assim é •que nos mostt"ariam:os abem compenetrad<»4 
·:dos nosS:s responsabilidades .e que lograri~mos E·SCa~ar á f~stigante k-u'nia. 
de .• ~clrien Ari~ud; 

"Que voule:~;-vous · que fasse un parJamentaire en présence · de 
fonctionnaires animés .d'un. puissant es1n·H de corps et s~ soutenant?. .. ' On jpeut bien .supprimer les sous-<préftlts autant que sous-préfets; 
mais ·on casera tous les s.aus-·pvéfets dont les empiois s·eront súppri-
més et, au besoin, on •créera une adm.inistration des "êconomies", 
qui recueillera et sti,pendrera tous ~es fonctionnaires dépossedés". (4) 

.A(I.r'ede não aventamos a .hJilPOthese da .d:iminuiçfuo dos vencimentos dos 
·~mpreg-adJOs, porquanto e~tes - salvo uns vouci>s oo casos ex_eepciona~ -:-
.ruo parcamente remunerados e mal supp.orta.m .o.<o: encacgos· de uma decente 
.~uhsisté.ncia. 

Em suinma, o que ii1IPorta: e urge 'é encoraj a;.· e secundar .o Governo Fe-
·clel·al,. na sua decidida cesoluçã;o de plk paradeiro á constante e ruinosa mul-
~iplicaçã:o elos .cargos e dos serviços · offici.aes - -em materia que ou é sum-
1)tuarla, ou adiayel :Ou ·.é estranha á coJDipetencia 1.-estri.cta da União. 

Que oo culto da força eleit<iré\.1 nos não induza a transfOtma~· em encar-
gos perpetuas da Nação a s cómhli8sões e as sinecuras :Porventura ;outorga-
<las aos correligionarios, em pt·emio ' da sua dedi.c~:tção \l)at•tidarla; e que se 
-não persista tamlJem em conservar· coiDO .serviços ;obrigatorios da U~1ião 

instii:u~os e obras, cuja existencla e cuja· execução mais propt·iamente enten-
dem. ·com a ihiciati'\•a 'Pt'i'Í•a.d<'l. ou com a ào:!! governos locaes . 

.O terceiro e, q].liçã, o mais pesado .factor:. de despezas opubllcas é, serrt 

(4) A. Artaud, "Finances et bon sens''. 
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contestação possível, a depreeiação da moeda, a 9-ual, ·entre nós, nos clerra-
deirós mezes especialmente, jlesceu a extremos ~astimaveis. 

Ora, · muito mais intensamente do 'que sobre a dos particulares e de· que 
sobre a'. dos proprios ··Estados, ós ·malefícios de tal situação se ·fazem serilli 
sobre a economi;t da União, cujos gastos, .á medida que -o cambi<? baixa, se 

' elevam· eni escala ascendente-- ··parallela á do encac<ecini'ento geral" da vida. 
Mallogram-se, em consequencia,, os mais avisados catculos da déspeza 

orçam~ntaeiá, qua passa à supportar a· imprevista sobrecar·ga' ·decorrente da 
alta dos salarios e dos matedaes para as obras e pà.ra .~ ' seryiços' ,publiccis; 
da alta de tod.os os ar'tigos de·· importação - tae~ con~o aJ:"Ill8.S, n1...uniçÕ·es e· 
equtpàment>o para o ExerCito e pat:'a a 'Mlarinha; e - o que mais avúlt:t. 
ainda - da talta do our6 pai·a os j,uros da divid:r.. externa, pa,r~;~, a represen-
tação dlplomatíca, para O· corpo consula!" e pru.·a .<J.s re(pa.rtições interil.acionaes. 

Dahi, a jns1lifficiencia da receita e, como corollar:,., della. a: necesSidade 
para o "Governo de su.ppril-a 'Pelo facil é oommodo expediente da emissão 
de papel-moeda. E <ruantJO mais prupel-riioeda se emittt, sem '1-as~l'o metal-
!ioo··ou -seui outra garantia· apeecíavel, tanto maiS se avilta o poder à.Cquisi-· 
tivo üesse precario .instrumento de> tt·ócas. 

O remedio a prescrever - _unico de effeito seguro, en>bora lento - é 
saneru.· o. meio circulante, é convalescer a nlOed;i, p€eparando P aU;lressando-
o advent>o do regime:ri. legal da sua conversibilidr,de em ouro. 

Obedece, evi.dentemf'nte, a este salutár proposito o recente contrato ce-
lebl'a~o entre o Govocno da Rel>Ublica e o Ban.:o do Brasil, -·nos ~ermo!" dn. 
lei n·. 4. 6<1<5·, de 8 de -J.Janeioo de 1923, em virtude do qual o pri,rneiro con-
tratante ttansferio ao segur!do a ·faculdade Bmissara; de que g.ozava o 'J'he-· 
.'!ouro Nooional, as~l,lmindo o Banco o cm:npromis"ilu de r~sgatar t10clo o . P<t-Pel-
moeda, ora em circulação, na im!)ortamcia de 1.856.590:537$000. 

~stancou-se, por esta flr;ma., a fonte subterr:tnea, donde pl'omanavan1, em 
fluxo ·perenne, -a inum'laçã.o pape!ista. 

Cessou, de vez, a emjssão -discri-cionaria, a de.scoberto;_ com o .objecti-vo 
unico -de oompensar os àeficits dos orçamentos. 

·Ao mesmo tempo, lançaram-se, pelo referidn contrato, con1 crit~io e 
clarividencia muito par!3- louvar, as bases ti:>ara a ·garantia ·.e conversão effe-
ctivas de Il'OSSO amesquinhado papel-moeda - sem que venha= actuar em 
sentido contrario as novas · emissõ_es facultádas ao Banco do Brasil; por 
isso que estas só se ef.fectuarão -dentro de normas r igorosamente preestn.-
belecidas, sobre lastro metallioo ou sobre títulos de credito commercial. re-
pi:"esentativos de tr'a:nsacções t·eaes e seguramente li<J.uidaveis no seu 'V-3n-

cimento. 
Revestidas de taes caut~las, Iflenamente assecuratorias da 'flua serieuwle 

é' do seu prompw resgate, essas emissões - longe de produzir o phenomeno 
sem'IJre ~tsastroso da inflacção, da f?Uperabundancia dos signos mÕne'tarios, 
que, a todo transe, elevemos com:ob~t~· ·e -e~tirpai· - servirão apenas ;para a 
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.srttir.fa.ção de ·exige nelas, comrperc!nes legitimas . e para a progt:essiva ex!>an-
~o agri<:ola e mdustr.lal d.o · !J>81Z. 

''·.A. c,nissão de ]J!lpel-m·oedu: ne-m sempre é um mal ·~·-escreveu o ~~~r,
r:iaro Minist::-o Murlinho, na introducção ao RelatO<.·io da Fazenda para lSSU . 
Ella pôde, ao .eontrat,io, representar um · grande agente ode progresso e de 
~·osperidade das nações. Tuão depende, como ·em todas as questões de Cée-

·dl-to, da moderação, d~i- prudenc!a , ' do· criteri? com que ·se opera a emissão 
e do emprego productivo que della. se faça, detet·:r,!nando a creação• de novas 
r'iquezas. que, val~Xlzem a circulaçã o augmentad:,_ pela emissão." . 

.A.ht está. oomo o . ~·oblepta monetario se encontra e se. oonjuga; com o 
pr.eblema economico - !>.eudÚtdo um em auxilio ~a perfeita solução ·do outro . 

.A. e~issão sadia, ton!f~cante , virá fortalecer a nossa lavoura, estimular 
-o·.nosso com·merc!o, desenv<llver· as nossas industr:as, movimentando e ;p-ondo 
-~m .. actiwi(l:ade lucrativa todos os ..-ecursos natura es e todas · as forças vivas 
d~~: .Nação . . 

Cr escerá. aasim. o. volu,me da nossa exportaci'i-" . Por _sua v~z, a •expor. 
r;.~ã:c a"<"oluma.da e recrescente - .-estringinélo j)roporcioqit.lmente a impO<'-
mçã1 - nos c'onduzirá, dentro em ,pouco, ao rl!!!:imen do: S1tperwvit na b~
Jança. dos valores internacionaes. E o om·o extr'l.ngenXJ, qu~o. forçosa.ment.e, 
ha de affluir 'J)ar,'), aqui. <lm · pagamentc dos saJd,..,. verlficadgs a nosso favor. 
"erá - assim O demonstra a 'BXper!enC!a ttnivP.t'SUl - elemento podet·oso, 
-quiçá decisivo, para a ·.coillwadà. 'I'egeneração do f.ystema !l!Oneta rio nacional 

pela natural estabilização do valop do nosso .~inheiro, :em . confc.on.to com 
<.\f; 1!lOedas rrietallicas extwmg'eiras. 

N.o .dia e~ •. que, .de facto, houvermos attingi<'o esse alvo, terá desappa-
rec!do. eomo por -e~tcànto. do campo da::; cogitações dos nossos estadistas o 
·~:mectro sinistro elas o.scillações caml>iacs; <dessa descompassada "dansa db 
t;;.xas", cujos iJ>Srniciosos effeitos sobre a economia nacianal :são tã.o varia· 

·fif.\~; quão · depr1merit.e3 ..• . 
·~ · . 

De coB,to act11a ella. . sobre o ca1ié. por exemplo, que é a maior ri-q~eza 
-r-xportavel do Brasil. offerece icrewrquiyel prava a notavel mensagem do 
Presidente· ·Washit:~gtOn Lui~< a; Congresso d<; Estado de .São Paulo, no~ pe· 
:riodos que pass~mos · a transcre,:Er: 

· ··IntenCiomilmente !fizem-os o conf~·onto da nossa exportação em 
peso e: não em valor mone'ta rio brasileiro. porque este, para esse fim, 
nenhum element::l de ' informação ,;.ej!:m·a. poderia fornecer, attentas 
as dif·ferenças ne.;;ses: divet·soso exercicios. do no;SÍJ cambio, que ·só 
ofoi invariaveJ. no seu dellcer continuo. 

Não noos deve jl,lud!r o volume em ·t·êis da nossa expor!:açãc ; 1\ . 
·elle apenas 'um reflexo do phenomeno eamljial que não exprimÉi a 
.nossa riqueza. \ 

A quantidade enorme ·de réis, pela -qual trocamos os nossos pro-
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duetos, não nos deve socegat: e muito menor alegrar. Se pot: um, 
lado deixa em melhor po•ição aquelles cujo oprin~ipá.l recurso ' está 
na expoctação, p-or outro lado representa um enfraquecimento da. 
no~sn n~eda, do . nosso instrumento o e troca, que traz 'o·· ericareci:-
m:euto da. vida,. em perigosa· e a,ppare:nt~· ~alorização, sendo pt:~nci
palment~ uma causa da pet:turbação -de nossa vida ~onomica., 

Uma arroba à.e ca.f~ a valer 32$f.l.60, em um cam?io de 5. repre~

senta -pat•a o paiz uma. rk!uezkt muito analoga., se bem que não se· 
po8sam fazer comparações, :ã de alguns outros a vender· machinas 
de sua producçã:> industrial Por ·milhões, em um cambio vizinho da 
fallencia.. 

Ra;pida vista de o_Ihos lançada sobre C· quadro, em seguida trans-
cripto, relath"lO ~ exportação do café bras!leiro, pelo pot-to de Santos 
para o .extrangeiro, vem decisivamente corroborar os conceitos, I:J.Ue· 

· emittimos e ;que, entretanto, ficam sujeitos ao exame dos -entendidos. 
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Em 1919,. a siJ,cca <le café de 60 kilos valeu :E 5,18, t·epresentan-
d.o um Vl!-l<;>r em réis õ.e 101l$41S ; em 1922, essa mesma sacca de c:t.fé -
valeu ap_enas .:f 3,15, O I() seu v::tlor em réis appar~e. C:O!J;l.Q O de réis 
.128$66:>-: 

H'!- ·vinte e o!to por cent? mais em ü'·is, em paQJel-moeda e, cü-
t•·etànto, õ()ioroso confronto, ha menos <iuas libras e tt:es shillings o 

por ,saqoa . no.. lJil:\ança oommercial brasileira, porta11to menor base 
pf1ra arrecadação ·de impost~-,g e diminuição sensivel na fortuna elo~ 
productores dé café. 

Em 1919 a ex-portação de c~fé rende;1 libms fiõ. ílõ. 330, a librás 
5,!'8; emquanto que, ell:l 1922 essa ~x;po:>rtação p{·oduzlo ,. Ubras -
:h.576.447. No total da exportação do café, só pelo porto de Santos, 
tivemQS rn'Bnos libras 24.118.883, •Vul:tosa . .-iiiff'erença q _ú,e. em alguns 
a.nnos, comoo os ·de 1914 a 1918, constituía mais que .o integral da 
nossa riqueza eri) ca!Jé . E' verdade que .o volutne· de llaccas em 1919 
é . maior q,ue o de 1922; mas mesmo red~zidos os volumes das duas · 

·exportaÇões a um só termo, ao de 119·22. e attecdidos :atO preço_ na .. . 
libra esterlina.· qut> vigorou em l9],9., te!"iamos um va:lor de eX1)orta.-
çãQ de libras 49.145. f01, ou de mais libras 17.568.9541 neste anno·· 
de 1922, .para a €COnoínia e tpara as fin;tnças da nação. 

Est11. é a ÍIT!~i:ess~oonante realidade dos factos." (5) 

Do que est:;l, realidade significa, como de tudo quanto a.cabamos de expôr,. 
perfunctoriamente emh<?ra, resalta, evidente e ineontestavel, a -urgencia im-
!)Pl'io.;;a de va.lorizfr a nossa moeda, para o duplo effeiw de reduzlt· a· des- . 
peza -'- pela .rriinoração dos encargos do Thesouro, e de augrnent.'tr a recei-
ta - pelo, de~dobramento da nossa <producção a~·icola e industrial. 

Conseguiremos, assim, o equilibrio Drçamentario e, com elle, a norm.a.li- . 
zação definitiva da ltos~;a vida financeira. 

Sala das Gommissões. 29 de Agosto de B23. - · Bueno B1·andã.o, Presi-· 
dente. - Carlos de C~~~tnpos, · Relator. - Oscar Soares. - Thomaz Roàri_gues,. 
Vf.ncido qua'[lto· a·.diversas emendas que 
A.nt1mes Maciel. ·::.:_ Bento de .lfi1·anãa .. 
Bu.rla.m.aq.tti. - 'souza F-ilho. 

obti,·eram o · seu v.oto fa\>Jravel. -
Vicente F. C. Piragfbe. .Annando.~ 
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BANCO EMISSOR .. 
.. I 

"INTERVlEW" CÓM O SR.· CINCINATO BRAGA 

, Ao· ;, .jonial do Coriirri.etcío ''·;·l lJOr sua;;; tradições e por ;eu ' prográinrea, 
~n!:!uiDbe O d~vér "de orientar a opinião; qUe . nos -distingue " com sua côn-
fi9.nça, sobre todos os problemas nacionaes que int~ressam directamE"nte ·ao 
~ol'rim'ercio qo p~Íjz:. E' bem ·visto que, .a esse titulo, aliam-se em 'prirr.eira 
fiia .as '·'qtuistÕes 'âttinente~ âo nossó 'meio ·circulante. ··I 

:• .... • .{ . . . -. - .. . : .. -- -· . . . . . . 
D&nt:J:o 'desta categoria . <de ' tnteresse3 gegáes, agita-se ·n:e:ite' .mom·ent-{) 

;_as pi:aças ·b~asileiras, a ql.iestào 'de iristitU:içãó de um banco centrai emis~ 
.sor. A este problema o actual Govern3 está -dando sua melhor· attelição: 
·dc~i.tpàí1dÓ-s·e teria:ime:i:J.te do· assurept0· o 'proprio ·sr. Presidente da Repu-' 
blica, com á ·coHaboração assidu'a do ·Sr. Satnpáio ' Vidal; corho Ministro . d::ú 
F::ize.nc1a; e do Sr: Cincinat~ ·Braga, ; '~mno· Presidente· do Banco do Brasil 
JÍi. ' nil. edição .de h'óntem '<lemos 'a 'nossa opinião, em termos geraes; ·sobrei 
€SS<t reforma. . ,. 

Mas Pilr'ece-nos que um dos melhores ··.r;rociessos de orientaç'io da opinião 
brasileira, sobro. tão imp'ortante problem;t de administração publica., seda 
colhermo.s, no selo do .proprió éorrimerciiô, as objecções ·levantadas contra '·ru 
instit'tiiçãd ·do banco emissó'r, e levarmol-as ·: erh seguida" ao espírito escia:. 
recide de · um· financista que é hoj·~ u:rt: deis · mais· gTadüádos representantes! 
·do . éomme;cio ··brasileiro, Dr; Cincinato Braga; actua'lni.ente 1nvéstldo daJ 
alta responsabilidad-e de Presidente dó maior 'dos nossos baneos. daquell~ 

·e:\."actamente (l'!le se cogita transformat~ no pri:>jectado banco emissor. ·f\! 
s .: Ex. pedim0~ úma ·en.trevista · elr.. ·qt<e lhe expuzemos •taeS objecções e 
'lhe ouvíssemos resumida opinião sobre ellas. Com .-o cavalheirL'lmo de sem-
TJre, S. ·Ex. a.cq'uiesceu promptamente · ao nosso proposito,. ajuntando mais· 
um ···titulo -f~ grati'dão e á estima dos que mourejam nesta casa.. · · · 

O • nosso' r ·epresentante ·declarou ao Sr. :•·nr. Cincinato Braga que 0101 

<(ue impugnavam o projecto diziam que receavam que o Banco de Em!ssãcr 
>'enhà augmentar desm-e'didamente .·o mE.! o· circulante, occasioúando · · infla~ 
.;ão, que leve nossas. taxas ·cambiaes ás suas expressÕes··n:aiS vis. 

O Sr~ J;:>r. Cincinato Braga, com a força de argumentação; a erudição 
'élara e prompta, o poder de persuasão, -ci fulgor .habitunes' respondeu no~ áe-
~uintes termos convincentes: 
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"Esse receio é infundado. O pa.pel-mgeda · em drculaçã.o; elnittido pelO> 
Thesouro Na.ciona!, é. q.uasl todo alicerçado em simples trabalho llthograc 
pbico; suas err:issões não se med~m pelas necessidades . commerclaes, rna.>t 
.(,elas nec~ssidades ?os "deficits~ do Thesom·o. Entretanto, esse system-1 
de emissão até aqui seguido não apavora. os que temem inflação; apa-
\'orr<-os o systema llelo qual '' só é possível emissão sobre lastro", composta 
de títulos commerciaes solidos ~m proporção de dous terços · do .valo,. en:.it-
tido, o de ouro metallico na proporção 1e um terço _no !D-esn:o "alor! ... E ' 
curioso! Julga-se perigoso qUe um banco serio, orga.D.izado não como rtõ-

partlção })Ublica, mas sin: como casa commercial, Cljlmo sociedade anonyma. 
commercial, emitta debaixo de "continUa. e rigorosa fiscalização " de repre-' 
sentantes do Thesouro, da Associa:!;ão 'commercial do Rio de Janeiro, e dos 
acclonistas do Banco, sobre obrigações commerciaes iP,oneas e sobre ouro 
masslç;;; e não ·se julga perigoso que o Thesouro N acionai , prosiga na sua 
rota até aqui seguida! ... 

Nunca poderá o Banco emittir un:.a só nota, sem crue , possua no sett 
aCtiVO estes dOUS elementos: 1° - OUrO de }ei qUe Corresponda ,em ValOJ.:: 
u. um terço da emissão que qulzer fa,zer, .(ouro ao pr\)ço fixo de 20$000 pot• 
libra esterlina); 2• - titulos de creclit-? das flr,mas . comroerc!a.es mais SO• 

iidas do Brasil. 
Mais claro: para o Banco emit~ir notas de papel-n:betti no valür, pot• 

.:xemplo, de -60 contos de réis, é imprcscinciivel que elle possua livres e. 
desemb~raça.dos en1 sua c:'a'sa forte 1..000 libras de ouro (que á t::.xa- de 12 t. 
correspondem a 20 contos) e ~ais 40 contos em tltulos coínmercia.es dos 
n:ais .~arantidos- subscriptos por duas firmas solidarias. 

Com esses freios, o Banco jâmais poderá fazer ·no mercado o in,flac:o-
uismo do papel-moeda superabundante e desnecessario . Para os e!feitoso 
de lastro de emissão, a libra esterlina "tem valor legal fixo": - é o de-
20$000. O Bancg não tem interesse nenhum em con:prar libras, qu.~ esti!.~t. 

actwllmente acima de 40$000 de custo para emittir sobre ellas •.. 20$000! 
Quanto ao !_astro em títulos solidos se os bancos os tiverem em suas 

cartei-ras e os levarem ao Banco ereiss'lr, endossados, para com ell~s ob-
trre~ dinheiro, signal é que as operações com'merciaes que t•sses tituloS' 
representaJ!l, ,estão no paiz en: deserivclv'imento tal, que já tendo absor-
vido O l'JUmerario das . . çarteiras desses bancos, nossas colheitas e I!OBS.'lSo 
exportações neiJessitam provisoriamente de maiores recursos para . serem· 
U!ll'OVeitadas. O Banco Emissor, mediante as alludidas gar;tntias positi-
vas !" certas, fornece taes recursos, e passada a necessidade,· àe ne-vo r~

colhe as .notas emittidas, que sahirão da circulação. Essas notas :.<0 fa-t 
riam o in:flacíonismo se ,ficassen) circulando, sem correspondente neces-' 
Eiàade para a proc!ucção ec:>nomlca do paiz. 

Atte.nda-sc a_ que os bancos tê!I! toõo interesse em evitar le.var seus· 
tilulos commerciaes- de primeira ordem íi. carteira do )Janco emlsso!'. ond" 
taes tituios s6 entrarão com endosso, que sempre o banqueiro evita assi~ 
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.gnar, para eobrE.'. elles levantar-se emJirestlmo a juros que ·O banqueiro 
~Jempré evita pagar. Assire sendo, ·vê-se·-· que os bancos em ger:H sempre· se 
~squiva:rão, quanto possível; de recorre;- aG banco· emissor . • 

A actual Carteh·a àe RedeS<conto serve de demonstração palpavel ao que 
:a~bamos de 'dizer. As emissões .por el!a feitas para os redescontos ao com-
mercio legitimo são 'insignificantes: ainda não attingiram a 50 ·mi~ ·conto!', 
dos tresentos e ·tantos mil que a c~w:te!ra tem €ffi circulat;ão. 

O T}lesouró, para suas urgencias, terá ....:.: uma ve:>: crea'do o l>n.Rco emis-
sor - de recorrer a outros meios, "menos ·O da ,emissão": - ha ode recorrE'!.' 
a o.pecaçõ~ de emptestimos, a corte nas · suas (:esp•ezn.s, a ;tugmento dos Jm-
J)ostos, Tecursos normaes dá vi-da financeira dos Theso10ros publict>s nos po-
"os cultos de 'rfinanças bem zeladas. Basta e~ta altitude ··do Governo Arthm· 
ilernardes, nesta ·materia; para qua o actual Chete da Nação e . s<:>u :Minist!'o 
<la Fazenda meregam á.s mel.hores bençãos da lPatria. 

:Mas a creação do banco em'ssor não· I.'Stá ·ainda bem compceb 2nC.ida pot" 
~lguns espíritos de boa-fé. O futuro ba.nco não tem por missã.o princ:·pn.l a 
.de emittir papcl-moeda, mesmo lastre~do com segurança, Não. ISua fi.mcção 
.a. meu ver mais ri'nanodramente erficiente para os _interesses da :Nação, con · 
siste ho resgate do .papel circulante, pelo Thesouro emittido sem la!<tro E' sein 
med.lda sc:entifica. Aqui é que se ·E·ncontr. ~ o grande rne~·ito da me'dirla '.fi-
nanceira, que o Governo· dp Dr. Arthur Bernardes ·está iniciando com a crea-
~ão >do 'banco ~missor. 

Desde o primeiro reinado que a Nação se debate na luta pelo res!?ate do 
papel-moeda de emissão· do Tbesouro. O que se tem. conseguido senão que 
-BSSC papel venõa sempre augmentando'! E isto pO'l' que? - Porque os ele-
mentos imputados a esse resgate só têm ~nta:do Jm verbas de orçamen-
tos federaes, qu~,. sempre encerrados com ~'<l'ef!cit", não têm permittido ao 
Governo recursos para as· incinerações. 

Ago~a isso vai mudar. Quem vat fazer o resg:tte elo papel em circulação 
-ilo Thesouro NacionaJ. não é ma·is o Governo: - é o banco emissor. Com que 
reclli.·sos? éom os seus avulta'dos lucros liquiqos, {!c~inidos no seu contracto 
(·om o Governai Assim, de ora. em diant~, o papel. p~b qual o Governo é re':l-
ponsavél, emi~tido sobre base apenas nonúnal, vai ser lentamente, mas fir-
:m€'ffiente resgatado ... não com recursos d.e orça mento.3 deficitarios, mas sim 
<'Orn rll{!ursos de lucros commerciaes certos e positivos, na maiocia indepen-

·àentes ·dos orçamentos da União. ·.A Nação vai as;,;hti!' em breve, a c·omeç;._r 
]lrOvavelment&. em 1924, a inCineraÇPes mensaes metho<iicas do papel de SU3. 

resposabillidade . Esse papel ·sem lastro irá sendo substituido aos poucos na 
eirculação por notas bancarias last~e.adas do maior dos nossos bancos. Com 
alguma exaggeracão, poder"se-hia chamar ao novo ·instituto - Banco Res-

gatador, em vez de banco emissor. 
O uso do .cachlm·~o faz a boc.ca torta. Torta estiL a des hrasileiros com 0 

vicio de só usarem notas de emissão pel-o Thesouro. Isto é simplesmente uin!\ 
Tergonh:;~. para .. o Brasil, em Jfrente de todos os •Jovos cultos elo mundo. I..á 
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f6ra. riing·uem mais uiscute a these condemnator.ia. de emü;sões f-eitas pel qs 
Thesouros Nàcfona:es. Os Congressos e ·coi11ferenci.as ~inanc~ir~s,_ os liv·~os ~~ 

as revistas d-e -economia· e finiln~. ·- já não se ~m .. rpaq~. .ma.!s da- def;esn. e-
C:tscussão ·desSa. these, tal como em • astronomia ·ninguem discute mais que· o> 
sol é que gyra em torno <Ja terra·. 136. no Brasil ê 'J.Ue ha _qwemai.n~ prefk'.l,, , 
o regimem vigente. de·. emissão .- pelo Thesouro·:e impugne a injciativ&. ·d,'<> Go~. 

verno Art1mr Bei"na1~des ·em prol· da ··fundação de um l:J.ilnco central. emio;;sor . ... 
Todas as pequenas e 1·ecentes nações brotad.as do all'TI!isticio na · contl:.. -

gra:Ção" · europêa, já c omJpre·henderam a: necessidade, .para, .. sua viQa, .~a . _.cre!J-ÇàQ; 
do· seu ·banco ·emissot·. Já o· têm a Lethonia, a Lithuania, :á Tçl1~o-Slov!/-qilh,_ 
a · Esthon.ia, a Finlandla, a Yugo-Slavia, a - nova Bulgaria, a :poloni<t, 3;· nçn~u. 

.A::ustria, a Hungria, a noya Rumani:,~., o Egypto. "os éstadistas europell.\l, qv.e· 
fizeram essas org-anizações politicas, reconheceram a nEc-essi.dad.e, .. pa~·a s us--
tei-as, ela simuUanea ocganização d-os · seus bancos -cP.ntraes. eintss01:es. N ão 
fizeram elles· ma.ls do .que. applicar em. cada um.:t. 'd:~ssas uo,~as -~JabÚ:-~:; f'. 

fecunda lição dos bancos -oentraes emissores dos l>aizes· experirp.en.tarlos - no-
trato das finanças: -FranÇa, Inglatena, EstarlGs . Unidos, . Ita~!a, . Hespa nh:t. 
Holla.nda, Su~a. Suecia, .. Noruega, Eelgica, pj.namarca, Portugua.l, .Allema-
. nha, Australia ~ Japiio. 

Já. se vê que ·medida assim triumpJ1.ante no mundo culto, desde mais· e,e 
um seculo de uso, não pôde ser mec1idá má". 

A argumentaçãG era convincente e i~·respondivei. Mas como íamos com ·o. 
pi'oposi~o de ouvir a: opinião 'do eminente Presij'lnte do · . .Banco.:do Brasi-l c;o])I~ 

todas as duvidas .qu~ se têm -levantado, tomamos· a liberdade de ·dtzel' a 
S . -Ex. que .Unhamos· ouvido criticos, que não .descon:hecendõ as razões de· 
prefer-encia pela -~missão .banca1ia CO'Iltra a emissão do Thesouro, temem IJ 

insue«esso da emissão banC;!lria no Brasil, porque · considera~ · d-iminuta a pro-
porção -do lastro o.uro de que vai dispt'lr para esse fim o Banco do Brasil. 

O •Sr. Dr. Cincinato Braga nos deu tam'bem· a respeito· ef;;Clarecimento~ 
completos, e respondeu do seguinte md.do á pergunta do nosso repl'~eota.nte: 

"Esse 'I'eceio ê tambem Jnfunca.do. ~ erriissões do r:osso banco· emtss"'· 
serão "f!lltas sobre Jastro. ouro corre~ondente a 30 •1.• do va'lm• emittido. Acham 
pouco7 Vejamos exemplos ·de outi.·os pavos cultos, que já têm bat~cos emis-
sores ifunccionando com. immenso proveito para elles. O exceJ.leute cathe<:i>'-
mo financeiro que ê The Ecrm.Dmist, Wee~kZy Oanv~~terciaZ Times, fideuigc 't 
gazeta <'los ban<1ueiros, traz em seu n~mero de dez -de Março ultimo os la:>-
tro"oll'ro c1os l>rinCipaes bancos emissor-es .. Ver-ifica, .. se que a .pr.oporção é esta : 

1 - Banco do Japão . 
2 - Banco da Lethonia . 
3 - Banco da Hespanha . 
4 Banco ca Hollanda . .. 
ii - Banco );racional Suisso 

•••• · • • ••. ,l ,,, ••• -•. ••••• _ •• ; •• ; •• 

•••••• : • • ••• • ~ • ~ .............. !:-

Por •cent(> 
90 
80 
60 
6JI. 
60' 
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s ·~ Bancó da· S.uec.ia • • ••• o o • o •• o •• o • ~ ••• o • o •• o • o • o • o ... 

7 .;.;_:Banco Nadonai tia Grecia 
8 -'Banco ·da Lithuania . · : •· 

.. · ..... ·.~ ............ ......... :.;: 

................... : .. .-... . · ..... . 
•• :o ••• o ••• o ••• o ••••• o. : . -·· •'1. . 9 ·- Banco da Nol'uega' ~- . ' 

1'0"·:.3 BanM da Fra'rlçã_·,_ ·v:· I· ,., . . 
1!1· ..::;..' Baneo Na.ció:iral dõ · Egypto 
12···-·Banco ida Italia ; •' ". . , 

~ .. : ·.-· .. _~;:_ . 'l . :; : . : . ·' .... ; . '• · . . -:-.... . ·. o ! . . · o 

· . .. · .. o; .. ~: o o·. o ; .: . ,; : o . : . . ..... ; :. 

. ·;. ! o •• •• ., ..... ~ ~ .~ •• -: • • J • .. t .... ·· . ... o • 

1'~ "r· Banco da: Tcheco-Slova:quia . . . . • .· ..• ;· . .',: .... , ...... . , .. . 
!4 '-'' Banco 'da Esthl>nia .. • ;-
1'5 ·-·.Banctf· da- :Belgica,_.., • . , .. 
16 ·""-- Banco da Finlandia : ' . 
17 "'-'"Banc·o .. Naciona:I da AÚsti'ia • 
18''"""'' Banco da. Yugo-.Slavkl. . '· . 
H '--- BaneÓ Nacionàl· d~· Bulgaria 
20·.- Banco· ee Portugal . . . .. . 

•••• · • ••• ~ ••• a •••• • • • :r . •• : •. ~ •. ':{< . • 

•• o • ;o : ••• :. _. • o • : ~ · _ •• o • • -~·. '! •••• o 

. . ·~ r .... •:: .......... . -~~ .... . 
o ·, ' • ' ' o o o • o ' • ~·• ,." : • o- •' • T o o ; 

••• ..... •oo oooo o ooo OoO oo o.-00 

• ooooo,•'•-'o• ••••••• • •••• ••oooOO 

21 ~ Ba:nc{j· -Nacional. da Rumania• . . • . . . · ........ ··"· ..... ' ..• 
22 '---' Bance da-• Huhgria ... 
23 - Ban~o da; Po1onia . . ·. 

4,.. o•o • ~-!· .... O"' O •• o •••• o ~ •.• ~ ~ ••. o • o. 

• ~ .;. .. . o •• o o· • • : •••• ; ... ... o • o o • ~ • 

24 - Banco Imperial _4.iJ.J~ão . · . . . . ...... : . .... , .... " ... , .. 

'50 
... ·-·-4\J' 
" .4() 

,: ':):4' 

<1()-' 
·.:·;.lo 

.. ,~. 

5 ' 
il.8 

E2: 
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0.8 
0.3 

0.03 
O ;O.o4 
0.00~ 

Esta relação mostra que, fundado agora · nosso regimElin -emissor bancario 
é já o iniciando sobre a base de -30 •1• o~o, estmmoa muito mais adiantados-. 
nesse _caminho do que a ni~oría dos .Qitados banaos emissores ... 

Mas, se se consLderar que a tendencia do nosso cambio ê. ·paca alta; ·e 
que o Banco C.O Brasii, solido como se acha, póde faciimente, ·nessa a!ta, con-
verter suas reser.vas para ouro meta.llico, tem-se desde lOgo nitida. idéa c1e 
que estamos ereando :p:m· banco emissor que vai ser muito. breve citado entre 
6s mais importa-ntes do mundo •pela sua solidez ·e pela alta proporção d'e l~s
tro de suas ·notas" . . 

Outras duvidas levamos á consideração do presidente do Banco. do B~il 
. todas solvi-das com tel segurança ,<de vistas, · que da e1~:treviSta . sa~mos con" 

victos. d'e que no Banco do Brasil está se construindo a obra mais n-ecessapa 
paro: a grandeza ·de nossa .patria. Amanhã continuaremos . a ·pu'blicação desta, 
entrevista. . . .; 1" 

•JII 
Continuarnos ·hoje .a· publicar· as duvidas que encon1lrá:m0s nas dis.cussões, 

sobre a fundação de nosso banco· emissor, e que- Ievámos ·ao :conhecimento. 
do presidlente do Banco do Brasil, para que S. Ex. esclaTeCesse o publico 
sobre. elolas. ' ! 

'' O nosso r.ep.I•esentante ·perguntou .. ao Sr. Dr. Ci-ncinato .Bl·aga se "o st~
de ·ouro, a:Hf, alon~' .insignificante, accumulado com tanto custo pelo Theso~-, 

ro NacionaLnão· deveria dalli jámais sa-b.ir por ser nos$o Uillíco thesoure :-~(j 
guerra, ·calamidade·esta a que todas as · nações do mundo estão ~;ujeltas. :m 1 • 

. o Sr. ··nr. Ci?cinato-Braga· resp.onde)l nos seguint~~ termos: .!" 
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" No Thesouro Naciona i, o stock ouro esta'!a. sob a guarda de quem? Dos 
tunccionarios da Caixa de Amortização sob as -9rdens do Exmo . Sr. Presi-
dente da Republica e do Exmo . Sr. Ministro da Faz.<:nda. E o Banco do 
Brasil? Estará sob a guaroa da Director!a do Ba.nco composta de sete dir~
etores, tr~s dos qua~s - o seu Presidente, o Director 'rui. Carteira de EmissãQ 
e o Dii-ector da Carteira de Cambio, são representantes, direçtos do .Sr. Presi-
-dente àa RepubZicA, de li:vre. nomeação e livre demisEão q.este, Os out,os 
quat;ro, Directores são eleit()s pela asl!emb)êa gem.I <ios accionistas, onde o 
-Gover1~o te'ln a. ·maioria de votos deliberantes, como senhor de mais <1a ·metad,e 
'-das acções do Banco, acções inalienavels. Os direct;)res do Banco do Brasil 
são assim homens da cond)iança albsoluta do Chefe de Estado e é!p Ministr<> 
da Fazenda; são naturalmente pessoas da maior respeitabilidadf:l pessoal, 
a.dm.!Iiistradores, assim selectos, do maior pat.cimoni~, QUe no Brasil se eP.-
eontra. reunido -n-um só estabelecimento, pa1·a onde os brasilei-ros ' têm, como 
para mlnhum outro, canalizado o mais avulta.d.o ele suas economias, em d.e-
r..ositos -de dinlleiro que já e:ccedern àe -u,nt ITitühão e duzentos _'lltü contos áe 

.,éis! Porque razão considerar qUe os dez milhões esterlinos ou trezentos mil 
-contos apenas estariam mais fielmente, mais zelosamente, mais honradamemo 
guardados pelos funccio.narlos da Caixa da !Amortização (onde elle se acna)·, 
dó q u., pelos Directores do Banco do Brasll? 

Nossa historia recente não abona· a guarda de ouro pelos homens pO!iti-
' ·cos, que sempre olham para esse deposito {!Orno excel!ente material, para tirar 

·o Thes-ouro da diiflficuldade• dos seus :.!.deficits" orçament~·íos . Grandies de · 
!J)ositos de ouro no Th~souro fizeram os antigos banc"os emissores: taes der•e;-
·sltos, que não pertenciam rul!ás ao Thesouro, foram. d-eeviados para esses "de· 
"ficits". 

Peior do que isso : - um dos Ministros da Fazençla da R epublica, sem 
.autorização legislativa já . dispendeu nove m.•lhõ~s esterlinos con!fiados ú 
~guátda do Gi>verno, €-I~ • • • faza· alta artificial de cambio. par~ convencer o 
paiz d a proceãencia de suas do~trinas :financeiras. Ni;l.o tenho a menor du-
vida. de qye o Ban{!o do Brasil, com a sua r~sponsasbilidade de estabelecimento 
sujeito ao Codigo Commercial, saberá, com multo ma.ls zelo, e energia de'fendfr 
• ouro que servir ode !astro ás sua s notas ba nca rias . . AJiás o exemplo de todJs 
-os "grandes bancos emissoces do mundo nos robustece essa convicção. 

Dir-se-á: - não se trata de co:ri.fiança na p r obidade pessoal dos gua rdas 
óo ouro mas da app!ica.ção desse ouro nos dous casos: . - lastro de _emissãh 
num delles, thesouro de guerra no outro. 

' Ahi está um grande equivoco: - nossas leis ·não crearam já.Ina.is oes.'le 
tal thesouro de guerra. Nossas le's attc:-ibuem a esse stDck exacta e unic1.-
mente a funcção .àe gara.nti.a a<> 1•esgate do papel-moeda. Essa hlstoria de 
thesouro de guerra- é· uma fantasia inventada para armar ao e:flfeito, na emo· 
tividade sentimental do patriotismo brasileiro. Nós não temos thesouro n~
nhum die guerra, nem é cOstume tecem-n'o as nações. Teve-o - a AJlmanha, 

.-coneistente wpenas na' indemnização. que a França lhe pagou, ea:-vi da guer-
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::l'a· de 18i0. E sabe o S,r. ROO,a,ctor o que o G~ernCJ, nHemão fez desse .thesou-
.?o, na hora do pedgo, quando estalou a conflagração eÚropéa, em 1914? 1\IIan-
·dou tranf?portaJ-o immediatamente para .as . arcas do seu banco emi!;SQr do 
Rf-ichsbank ... 

A razão disto está em que cbm o ·stOck ouro do Governo não se faZeP'l 
-carabinas, canhões, couraçados. EHes se fazem, elles e todas as outras deu-
pezas gentes de •uma guerra, com o activo todo da nação e co1n todo .o seu 
t>redltú. Este creditú se constitue atravéz dos seus pod~;rosos e-stabelecimen-
tos bancarias, que são os grarides lfinanciador•es· àa guel'ra, tií-o imprescindí-
veis para seu exito, quanto os marechaes combatentes, que delles dependem. 
1Jm pa.iz sem solida organização roncaria é um pa:iz a príori dlê·rrotal!o e:n 
-qualquer guerra. nioderna. E as mais sÓlida,s Jrganizações bancarias que u 
mundo conhece são as que têm por cupula um banco emissor central. O'lhe-
~e para a recente lição que o mundo r•e•cebeu: a Allemanha, com toda ::>.e 
rnD.is poderosas nações db. mundo 'contra. si,. resistia 'O tempo que ··resistia por 
fausa· da superiot· finan~iaçã~ da guerra ·!feita quasi milagrosame.nte pelo 

- ~~-u J)anco emissor. E o que teria sido da França, sem o Banco de França. 
o amparo seguro a que I'Uariamente acolhia-s~ o Ministro da iFazenda par.:t 
\~ant<>.r -o exer-cito fráncez? Assim sendo, dizer-se que, em caso de ·guerra ex-
terna, mel'hor está o om.·o no Thesouro do que no Banco do Brasil, -é dizer-se 

'cma tolice, muito d~culpavel, como são toaa,s as que não nascem da nfâ f~. 
mas sim da simples ignorancia. 

Quando estala uma guerra ·externa, ·a primeir<~. medida que um Governo 
fll'eV~dante toma ao decretar a mobilização, é proh:bir em absoluto a sahic'Üt, 
para fõra •do ·p'a!z, •do ouro e dos metaes e ·pedras 1xeciose..s: isto quer elles 
pertençam ao Ban-co Emissor Central, quer pertençam aos outros bancos, 
ou ao.;; cidadãos, sem excepção. Em caso de necessidade, o Governo os r~

,_;uisita. militarmente, sejam elles propriedade dos bancos, sejam d'e particula-
res. Assim, onde q-qer que ouro haja, .•d'en1ro do paiz o Governo delle pôde 
lançar mã_?, ?'lll!"a a defesa. da soberania na-ci-onal. 

Isto occorre· assim nos casos communs, mesmo q.ue o ouro e os metae> 
e pedras preciosas perte·nçam a extrang-eiros. O que dizer-se entrí.u desses d<~

'POsitos t'm mãos ou nas arcas do Banco do Brasil, banco quasi totalmente ot-
·ficia~? Deus- servido, não é preciso que, em caso de guerva externa seja 0 

Ba:p.co do Brasi'l um .estabelecimento semi-officiai, para que com elle se conte. 
inconuicionalmente, oom t_odos os seus recursos em ouro e em pape!, á d!s-

·posição do Governo na defesa do Brasil: ~ basta .que elle seja, -como obriga-
toriamente o é, um ibanco dirigido por fjlhos dellta gn:nde patrla ... Out!'O 
tanto podemos d:zer ÇJ.e todos os bancqs nacionaes". 

Formul-ou então o nosso representante as duvidas q-qe ·ouvira quanto aa: 
receio de que o ouro alludido se .escôe para o extrangeiro; mesmo em tempo 

·ue paz,- como garantia de· operações commerciaes im·prudimtemeute realizadas 
;pelo :&1.nco. 
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... A essa; 0'pergll.hta, . retorqufo com· -·seguran·ça '(). e~nente presid,ente ·:40:· 
B'alíc~ '·do'cBril.sil: -:; · . ~w ·· , . . . , 

"IS'ô podem argumimtar assim os·qúe-ignoram que a lei n.· 4 .. 6.35 A já- Pl!e~ 
vio e jê. evitou taes operaÇões. E'. o dispc.sltivo do seu artigo 1• lettra b:.--0. 
Banco deverá conservar em dep~it~ o . p=o . qu~ .. lhe lfÔ!'. t:ra~rido em· vir-
tude desta lei, 1WO: pOiJPn.do. alienaZ-o. cau.aiPnQl-o, .. nl'!n!- 1'81lt.O'Ilel- Q p!lll'a fór·J. 

I . . . . ·M... .. A. • • • • 

do · paf,z .•. .' Que~' diz~ r·: ::~ .. :esse Olp'o t.en.' ~ destino' •. cert,o.: '•"" ê. o. a,~ servir á ·cOP-
versibilidade· das :•nol:a.s·.;l>Obl'e. elle :emitti,da:s":. . . 1 ' . · 

::Dissemos rafnfu!.. a ~· ~x .. ~u~ a,l\><'!a, ·:a~si~1 a,J.g~n~ ~·_e.qei~m que f>S .:P~;>rta: 
dm-es das nota:s emitUdas .. venham logo ... traqal-{).s PO:t: e)ise ottr:o . nos guif;h,et:; 
-{}() r Banco ·desapparece.ndo assi,m esse "~tock;~ ~~ 'peq~e~.~ e;paçjo de . .tei:ri!)o·~ 

o sr:, Dr. Cin~inat~;> Braga responde;,;,-n9~ · ~os s~gui~tes' ter~~s: ' .. · · 
., · .>- Os lastros· das . emissões são substa~'cialmen te de~tlnados ~ isso. zriesm·o: 

e..<;tão sempre e~stos a essa continge;:J.Cia, ein: toda. a . p'arte d~ · ~~ndo. :Óahí 
é que vem o prestigio da nota ban~i.3. .. .CO:nv:ersivel .. Os poderes p.ubl,icOs~ en-
t retanto, _ rodeie= a ·.conversibili~e de umas tantas cautel~s •. q~e imprhne~· 
grande segurança aos bancos emissores. . 

No ·actual caso brasileiro, e segundo o · contracto do Banco do Brasil _com 
o Governo da nação, as notas pelo Blmco emittidas terão curso legal e ~~, 
liberatorie .(art; ·1•, lettra b, da citada lei). n!io podem'f{) . .ser colhver:udas em 
ouro 'á v-!>ntade de seu qlortador, senão desde que .srMt\"LTANEAMENTE conéorra:m· 
no paiz estas tres garantidoras ci~·~umstancias: . · . · ., · 

- ·1•, t.er ~ taxa Olf'ricial de 12 ou. mais dinheiros por n:ül réis se mantido 
sruil }nt~rrupçãÓ dúrant~ periodD de tempo não me~~r de tres il:nn~s; · 

~·. ter o s-toc~ de reserva met.ail.lica do Banco attingido a não menos ·d&· 
60 •1• do valor de Bll.<'l. emissão; 

3•, t~ o Gove1·no decla~ado, . por decreto 1 p ermitti11em as ·coÚ·diçÕes 'eeo-
. ' · .' l • . . I 

nomicq.s dO .paiz a 'entradil; rio regimem de conversibilieade depois de illlil.IÚ~-
rito e~onomi~o· ~~e · a j~stiftque,' a jtib;o do GOverno: ' 
. · A co~c~~~~~cia de; tas ~~rc~ncias serVirá á dcittonst~ de qué o 

Brasil se enoontrará na pooição internacional de paiz credor, em 'vez · de sua 
.posição actual de palz devedor. Essa posiÇão assegurará. a ·permanencià. de-
nosso stoc~ de ouro no paiz, como s6e normaimente acontecer nos pa.!zes flc 

. drculação inétaiHC'a. 
Aliás, a hypothese do eséoamento de ouco pela conversibilidade das I}Ota~ 

tanto poderla ·occorrer em ' relação á emissáo pelo ' Banco, quanto em· relação 
á emissão pelo 'Thesóuro: - tal hypothese, portanto,· não p6de· servir d'.l 
motivo para preferir-se a emis~ pelo Thesouro, expo~ta sempre, ·como aJ 
bancaria, á eventualidàde da mesmissima natureza. 

- Então, perguntám'!s, en·tão Sr. Presidente, com 'esses elementos : o 
Banco do.Bra.:sil nascerá banco emissor tão lJOlido, .como os mais solidos ban-
cos· de outros paizes? 

' - Assim será effectivamente,_ respondeu o nr· .. Cincinato Braga. 
E depois accrescentou: - " ·Eu já tive occasião de dizer de publica que· ,o-
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maior interessado em que_ ·um banco nacional emfssor seja realmente üina· 
notencià ünanceii~a de ":ril-imelra "ordem, não é . o accionista." desse Banco;-

- é o· Thesouro ·· Naciona.I; são os·· Thés"ouros Estadoaes e Mu:rÍicipaes, e· 
com estes todos os ciodadãos, Isto ê;' toda a Nação. · Desde ·que qué ·· o- . 
Ban~o Emissor Central tem com~ sua funcçã!} essenciaJ .a defesa do .:vaJ.or· 
aequ~sitívo do _meio circulante, claro·-· é que cada ·brasileiro, que •traz notas-
na. algibeira., tem directo interesse na crescente prospm·id'ade do banco; 
este interesse não é menor por parte do Thesouro ·Nacional; .que é., annual-, 
-m11rnte t o maipr po!!:;Uidor _de papel-moeda circulante;' poi1que nesta :especie-
recebe todos os seus imp-ostos. Razão igual obriga os Thesouros dos Estadns 
e dos Municipios a se vr!)ocupparem da alludida. porsperidadé .. Quer dizer:. 
- ui:n. banco em taes condições não póde quebrar, sinão depois que tenham, 
CJUebrado o Thesouro ::r:tacional, os Thesouros Estadoaes; os Thes-ouros M:uni-
dpaes, e todos os homens de fortuna portadores de suas notas. E' claro :(lte 
nin:guem-- ·áugura para o Brasil, ·paiz novo,_ cheio de viela; cheio de .progresso,. 
a.barl'O.tado de riquezas naturaes, um futur-o desses. 

Entre as nações açoutadas pelJas maiores calamidad-es do destino, vejo., 
actualmente a . Austria, cujo meio' circulante che;50ã aos extremos da C.e<:-
valorização: - uma corôa autriaca <lheg·ou a valer 1nuito menos do que' o 
paj:~el ~m q U:e erá iinpressa,. .. . ·- . 

~o -meio ~esse colossa) descalabro a Liga das Nações teve de intervir. 
Que medida foi -julgada salvadora.? 

Exact.amente, a ela instituição d-e um Banco Central Emissor, creado de-
accôrdo con1 ~ Liga ds , Naçõ-es, pela Lei Federal Aus~riaca de 24 de Julho 
de 1922. Crea-ção de hontem, está.· já, enti'etanto, influencia~do \·isivelmen-te 
para a reha-bi!i:t.ação da· Austria ·como se pó ele Y(lr no "The Ecoriomis{", de 11 

.de ~evereiro ultimo, pag; 3:iO, e sobre~udo no numero de 31 de :Mm'ço u!tiino· 
pag. 673. 

Esses resultados, ~ immediatos, que já se estão ·colhendo d;o funcciomt-
mento !!o novo banco emissor austriaco são para nós eloquente exemplo a 
seguirmos, ·sobretudo considerando-se o . gráo de de:;;valorização a que ch'egou· 

'o meio ci<rculante .naquelle 'J.)ai?.". 
- Perguntámos tambem ao Sr. Dr. Cincin.ato Braga se havia funda--

mento na critica bàst.ante repetida de que. o banco virá quebrar o nosso· 1>a-
;irão monetario. 

--- "Critica tambem i:r;tfundacla, e.ssegur~u com firmeza o Dr. Cin.cina to 
Braga . 

• ;Igualm-e-nte já se dizia isso quando foí da Caixa da Conve~:são, e n~so 
padrãO monetari-o não ~oi por ella quebrado: ahi prevalece até hoje vivo e são.._: 
A lei que creou 0 banco emissor evitou propositalmente alteração do padrão, 
que eontinua a, ser o ela lei n. 4~1 de 11 de Setembro de 18~6, executada .pelo, 
Dec . 487 de 28 de Novembro ele 1846. 

· A taxa de 12 dinheiros-, por mil réis, ·sobre a qual ·s_e vai basear a emL"'são · 
bancaria, é uma taxà., por assim .dizer, provisoria. Vai ser uma etapa, um'l:. 
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_rpar~de, na ma1:cha para ca!llhio mai~ alio, cÓnquis~ado a ·passo mais segure .' 
D!-lrante €·ssa. parad<l-, ha de entrar ouro p~ra ser a.rmo.zenado. dentro do p_ai1., 

--c,on:torme já foi -~sso mesm9 conseguioo com ,a Caixa de- · Conversão, garan-
_; tindo~nos pot· ,varies annos tranqui!la estahi!i-d~e ·cambial, · 

Daq_l!li :a algun:o anuo" (q_u:anto~>, só Deu.,_ o. sabe), L paiz .se-·w <le ~cntir 
financei~a e· economicamente forte; então, na-da imp.edirá que _-- o Po-der -!..e-
-gislativo autor:ze .por exemplo, o _ Thesouro Nçwiona1 a qeposita:r a maiS', ac:-
ma. de 12 dinheiros pcir mil rêis, no &nco- do Bras-i] O 01;.-ro preciso pará que 

· este banco resgate t~d~- sua ·e-missfL(Í a taxa lllO.is :;tUa, v~mos dizer á taxa ()e 
.J-5 d._ por miÍ réis, ficando esta ultima taxa vigorando ]:ara todo o- mei'o ·,ch·-
• éulapt€, dabi em diante. Assim como' isso. pó de S€r feito· para ascenção •~o 

mei-o circulante ao valor de 15 d. por- mil r'éis pod€-r!l. ·-mais ta·r-dEJ medida. i~gun: · ' ... ' 
~' e~se exemplo, ascender esse valor a 18, a. 20, a 24, a 27 dinheiros ·IJ)or .. mii 
réis, cO-in.o expre~são segw·a do 1·eaz e gradual enriqtieci?nento ao paiz, .e nüu 

· como evpressões transitarias de altas-· de- espectllaÇã.o ca;nl:>ial . P-ot• outrr. 
lado, o contracto agora feito prura funccionamimto do r :ovo banco emissor :vai 

-durar apenas dez annos, !f.indos os qua:e·s );lderá o Governo . exigir o resg,tt·~ 
· , da emissão feita a 12 d., e instituir emissiio .á taxa mais ele.va:da.· 

.Actualmente lfoi estabelecida a taxa de· 12, po~que ·eua t'epresenta urr. 
,meio termo tabellas c1e ca.mbio e, no consenso qua.si ge1'a1 dos cóiil1Pe~e-ntR;

rep1·esenta a expressão rea-l ·de nossa pres-s·nte situação ·economica .. Mas n:\o~ 

··yai ser uma taxa irilmutavel no futuro". 

- Parece .interrogamos que entre 'as cogitaçõss ele' contracto .com o Go · 
''erno figm·a o da póss'ivel estabilidade antes chegarmos á. conversão metal!lc·-' . 

- E'. certo, ·xespond·~·u1nos Ó Sr. Dr; : Cincinato ~raga_ ·. E proseguiu: 
"Fi-cou assenta.O.o. a .i nstitu:ção de um fundo om·o em Londres para 'base 

'elas operações cn:mbiaes do Banco. A esse fundo vão ' sei: levados consoli-dad o~ 

ingleZés no valor de um milhão es~erlino, já depositados eni poder dos :do-
thsphild. 

Aao mesmo fundo . são destinaQas_ i 1.45-1 .400 valor nominal de 'títulos 
~ brp,siteiros, já depos).taclos em poder doS: Rothsch:Jd, l)erte.nce:r:ites ao ·Thbsou- ' 
r.o' Nacional, titules · com os quaes o Thesourc_, r-ealiz2... c. ·capitaJ nas. nc.vas ac-

.. ções, que subscreveu , d-o a ugmento de capital do ·Banco. A~ mesmo tund0 
-Serão levadas em .ouro às quantias que nos balanços do Banco represen t-1· 
rem cobertura:;> para desvalori;?:<'l.gão em papel de seu aetivo ouro. Para .es• e 
fundo, poderão ser levadas todas as dispon:ilbilitlades do banco; em móeWJ. on 
em titulos, d-e seu activo. Para ampl~i:-se fortem<mte esse fundo, contrt o 

·Govern_o com recursos-ouro em futuro muitO proximo. Dentro de ;pouco. tem-
-po o Banco terá um depsito avulta(!o, sobre o qui.tl sE<çoorá nos iriter.vcuHo., 
das safras brasileiras, isto é, no período de escassez de J'ertas-ouro ela exonr· 
:ta~ão". 

Depo:s de amanhã continuaremos a publicaçiio. cleilta interessante cm-
:trevista . . 
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III 

O Sr. Dr. Ci11cinato Bmga, Preside::J.te ·do Banco do Brasil, desfez nas-c 
àuns partes da entrevista que já p.ublicámos as duvidas que ainda acasO:-
pudesseffi,. subsistir sobre a utilidade ·e alta convenlencia da: tt-ansforniação 
ce -instituto que preside nun:i àpparelho de emissão e redesc~nto. 

Com a fofr.a· de· sua dlaledtica e ·a forte· documentação de ~\la erudição 
S. Ex. mostrou a falta· de fundareento de todas. as duvidas levantadas e · 
que foram uma a úma.· dissipadas. 

O nosso representante perguntou ainõ{L a S. Ex. se 'de facto o contrat<>-
da creação do Banco· EmisEor cogitava da organização de um banco hyp~ 
thecarlo nac!onal. Sendo assim, seria de: muito interesse pa:-a o public<>· 
conhecer em synthese os n:,oth'os e •os objectivos. dessa creação. 

O Sr. Dr. Clnclnato Braga prompts:mente, com a sua gentileza _hab!-
tual, respondeu a essa pergunta nos seguintes termos: 

- Dou-lh'os em · duas palavras. A rigor, um banco emissor centratr 
àeve ter· por missão ·exdlusiva ser o regu~aJ.·izador do meio circulante, cotr.cr 
sin:ples ba:p.co dos b?-nqueiros, e não dos . particulares. Esse adlantadissim(). 
estádo .de cousas ha'· de ainda occorrer em r.ossa terra quando o progresso hou-
ver dobado o paiz de milhares de bancos privados: nos Estados Unidos· 
existem mtis de. trinta mil. Entã~, o_ banco ~n:issor centrai pode rã restrin-
gir a sua funcçã.o ás , operações com N•.ncos exclusivamente. Nas nossas·. 
POncl-içõcs actuaes, é visto que isso ' não . é ainda realizavel. Dahi a. nece~c 
,-idade· para o banco emissor de operar quasi que em toda sorte de ne-
~:-:>clos. O Banco do Brasil tem sido sempre ure grande banco commercial' • 
de tlepo:sitos e doescontos, com organiza;;ã~ extendida a todos os Estados e: -. 
:•it~ a muitos munic!pios da Federação. SE!us serviços ao ·commerclo, á Ia...! 
voura, ás indi:tstrias, ãs a{lministrações publicas, são de tal ''allia, que sô 
vodem ser apreciadaij na devida, conta per quen:, por abstraçãn; imagina~s~ 
o banco desapparecido. 

Mas,' ~1;n banco em!ssor não eleve, não _pôde, em !lace dos priJ1cipios : 
Rcientificos a que sua organizaÇão dev~ obdecer, n:etter-se em variada 
n:u•.tiplicidade õi> negocies. Entretanto. na. ausencia complet3. de organi-"' • 
7.açã.o bancaria, sem orgãos especializados para cad{l funcçãb, todas a!< 
class(ls laboriosas do Brasil, quast sem ••u.tro recurso, üppellam diariamente, 
~1os Estados e na Capital Federal, para a intervenção do banco' que tenh()' ~ 
:1. honra de presidir. NaqUEll!a casa, eu t. os meus di;tinctos . L~Ompanheiro~ 
àe direi:toria, soffremos · dial:lamente o :1esgosto , de sermos for.çad'os a dizer 
- Não'! ~ a operações rodeadas das mais solldas garantias. inu'spensa-
n~is á. expansão das forças -vivas do zoaiz, mas absolutamente fóra, d&, · 
r.oseo raio regulamentar -de acção bancaria. Entre taes operações avultam 
em proporções sor-prehendentes as que reclamam capit!!-es e prazos de mai& -
de seis mezes; i\ verdadeira calarddad() nacional não existirem organiza--
ções bancarias poderosas, que as possam attender. 
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D~ssas considerações nasceu a fundação immei'Íiata, gemea com a do 
1banco emissor, do Banco Hypothecario Nacional. Havia sido creada por 
.le-i, n9. J3anco do Brasli, uma . carteira agricola, com capital forrr..a.do -po1• 
·qua~ocent?.S mil conto~:~ em apolices fed~;raes fornecidas· ao banco pelo The~ 
·!loUro Nacio~al.. Mas, com a transformação do Banco em ba:nco emissor: 
foi desde logo reconhecida a inconvenieucia< do funccionamel:\to dessa car~ 
:teira .. ,dentro da contabilidade do banco .. ·Além disso,. o crepüo imm-obiliario 
é U.rn depm·tamento particular do credito· bancaria, · e deve ser exercido por 
.{J.Irectoria que mais e mais se vá espe-c!a!izando. no seu manejo; 

.. Por outro Iaclo, u. offerta de ~o . elevado numero · .de. apolices federaes no 
nosso mercado desse!>, titulas, J>Oderia trazer ~grande maJeficio já pa!-"a 9.s 
_portadores de apollces,_ já para o_ prop::io Thesouro ela· na:9ão que ;Precjza 
de liberdade para recorrer a _operações sobre_. esses titulos em face <'le . suas 
n ecessidades. 

Não seria justo, entretanto, despoj=-se. o Banco do Brasil ,de um di" 
·!l"eito seu, a~quirido por lei eX])ressa, sem. nenhuma c_ompensação. Da h! veio 
.:a idéa. de associar o Banco do Brasil aos lucros que- auferir um grande 
banco hypotheca rio, a u.tonomo, p~r elle fundado e por ·elle ajudado, atra; 
·vtis de suas agencias, _ já espalhadas PO!" todos os Estados . . No novo ba ncD 
relii. '1Ssim o credito do novo estabelecir:>.ento. 

E~a fôrma de realização não é original: a Belgica realizou-a recen-
. .t~mente,. ·con~ comprovado acerto. Alli o Banco Nacional. Emü;sor fundou 
ç, · banco de _credito immobi!iario, ·sobre, c qual o primeiro tem• a l1ecisiva 
.;ll·eponde_~;anci!J.. Em França, tambem, o Banco da .!Ugéria fundou ert1 mol~ 

·tf~s sen:elha.ntes o Banco Industria! .. da 'Africa .elo Norte." . 
Era uma informação de grande im p'Jrtancia,_ auspiosa ·e segura. 
:._ Teremos . então, perguntou o nosso re:Pr~senta~te ao P1:esidente do 

.Banco do Bras!~, teremos -então fundado desde logo o ·credl:to · immobilia1 
t:io; ma.'l, em que base? com que capita0s ·? servindo a que classe? 

A todas e:;~as perguntas, respondeu c; ·sr. Dr. Cb:icinato Braga con: a 
·sua seguranÇa habitual e nos termos seguintes: 

"Essa·s theses são am-p~as demais !]ara caberem numa cu.rta resp~sta 
·g. essas con:.plexas interrogações. Não obstante, • num traç~ geral procura-
-rei satisfazer sua justa curiosidade. ~ 

o Banco Hypoth~cario Nacional será fundado sobre -dous elemento!! 
essencia~s : 1•, o credito real · dos lavradcres e inãustriaes; 2•, o credito do 

''!'besouro Nacion:!.~. Não te1·á capital, ou melhor, não terá accjonista. Sua 
organização, .nas linhas geraes, é_ a contida num projecto que, _ con::o mem-

·:Jro da Commlssão de Finangas da. Ca.mara d~s Deputados tive occ8.$ião de: 
. sttgg~rir ao Congresso Nacional em 1.921, pi;"ojecto inspirado no mecanis·· 
·mp do Banco Hypothecario .J\rgentino: ou lavrador ou o .industrial hypo-
theca seus immovels ao Banco, recebendo em , ced-ulas ~ypothecarias n::e~ 

·t.1.de elo valor real elos hypothecados. :E;;stas ceclulas terão· seu serviço .d!l 
:ttmortização do ca.pital devie1o e . dos juro~ désse capital feito semestralmen-. 
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1te· na séde do Banco, . no Rio de· Janeiro -~. em todas as ag\li\Cl.as do Bane~ 
óo BJ.·asil nos Estados. :Esses juros e am.Qrtização · serão garantidos pelo' 
'Theso).lro Nacional•, .como. os' (las. apolices .:da divida publi~a. Essru;; ~edula:s 
•vãu ser, portanto, um titulo optimo. para. empr:ego .do capital p~ivado, em 
tranquillo repouso .. 

• .A:s hy}JOthecas se farão a largÇ>S prazos e. a j1,1ros !!empre in:\:et:im;es 
sos juros correntes. Elias poderão ser ~4ld:lidas antes ,do vencime~tci .. se~dd 
·estas liquidações antecipadas aceitas nas proprias cednÍas. · h~;oth~_~; 
:que .o devedor ad·quirirá na praça,: se .. disso lhe. Tesu~tar van ta.ge~ •. ,, O~ pca-1 
g-amen tos semestraes., serão em dinheiro. t 

' .. w .. f 
Afõrá. os grandes. emprestimos hypotl..:eca.rlos em .<!edulas, ,o Ba.n\)O .J:a.rã 

tu.mbei:li emprestimos hypothecarios . em dinheiro, . mas . est;s unicament~' â 
' p·cquena lavoura; aos . pequenos· . ptopri~n;rios, a praizo . me~,or _de um .. 3,nnÓ:'• 
estes' emprestimos serão de quantia relativa ~ valor .da colb.e.i.ta esperada 

·110 anno. 
Para taes p·equenos emprestim.os em dinheiro, ~ banco disporá . de cin~ 

coenta mil contos, emprestados pelo Gover.n~- ao banco ea:. titU.:os da ~:vida 
publica federal, collocados pelo ban-co paulatina.me:qte . na -prac;~. Pa,rà .. , os 
emprestlir:os ·hypothecarios, o bl'!,nc.o fica _.autorizado .a e~~tl~;._ cedula~ :até o , 

·'Vàlor g!obaY de um i:Iil}!J.ão de .contos de r~is. , , 
O · Banco vai operar: . 1•) sobre immoveis de. explora.çij.o ,. agricol;:t ~ pas-

'toriÍ: -2•, s.Obre immoveis e usinas :em· p?ena exploraç~o .i!ldustrial·; ?ó) .sô-
'1Jre iinhas · ferreas em plena exploração dndustrial lucrativ~; 4°) sopre ixc-
m.oveis urbanos e suburbanos para edificação de casas hygiemca s de ha-' 
Ntacões; 5•) sobre jazidas de minereo ,d~;~ ferro _ de .. teor 1~édio 'sup~rior a 
·w •1• de metal, ·para .fundâção de. altos fornos ile fundição. e hmiria9ão de. 
ferro e aço;' e sobre usinas dessas fabric~ç~es para : ~e)h~rament~ e a~n~Iià
ção de sua machinaria. · 

'Ao Banco será vedado fazer emprest;mos sobre.: t•) minas e pedred!:as; ' 
'2°) · sobre bens ·.indivisos, salvo consentimento de todos conaominos, 
3°) sobre bens que não produzam renda. 'certa e duravel; 4•) sobre tei.-re-
r.os baldio~. qualquer que seja sua situnç?.o e vruor. ' ' 

Pa'ra liquidação de dividas vencidas e nãq pagas, ·em vez do exe'cutivo 
:hypothecario, que tem estiolado ou matado no Brasil todos os bancos de cre-
'<i!to immobiliarip a- longo prazo, será instituído o leilão . publico im1r.ediato 
.á impontualidade, cozr.o· se pratica nas l'auções commerciaes, 

Em todos os seus· :contratos, o Banco se -reserVa.râ o direito de fiscali-
zar a applicaÇão dos c!tpitaes mutua:do~, para que estes sejam sempre .ap~ 
r,ldcados no melhoramento dos immoveis bypothecados, com o objectivo dE' 
augzr.entar sua producção, ou de melhorar a qualldade dos seus productos,' 
1! mtncà sejam applicados. á m~ra . cojl.S()lidação <te dividas , ante1ior~s. 

o · Estado não tem 'interesse algum tn:. .g>arantir juros e ,amortiZação. de 
·redülas hypothecarias, emittidas .para que uns .tantos CJ;edores. sejam em-
bolsadoé de seus creditos. Não. o Estado .só ch3.m:a essa responsab!lidade 
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sobre ·seus hombros pelo interesse que liga ao augmento e ao meihora-
menw da. producção econorr:ica geral d~ paiz .. 

Penso em organizar os serviços do Banco Hypothecario Nacional de-· 
modo que - como regra geral - os lavradores e indusu·iaes não precizem. 
vir ao Rio de Janei·ro, nem constituir advogados. para levantarem seus em-. 
prestimos : - elles proprios tratarão disso nas agencias elo Banco do Bra~ 
s.il. espalhadas pelo paiz .. · 

Os juros dos emprestirr:os serão estabelecidos pela Directoria do Banco .. 
As cedulas em que elles • vão ser feitas serão em:ttidas por series de 50' 
mil contos cada uma. Não se fara, emissão de serie nova, emquanto n, 
cedulas da serie anterior não obtenham froncamente cotação na praça su-
]1erior a 80 •1• do seu. valo;· nom.!nal. As cedulas serão cota.dr.s erc. tod>t~. 

::Js bol!ro.S da Capital Federa] e dos Estados. Haverá. series de cedu1as de'· 
a mortização e .juros ouro, para poderem ser collocadas no extrangeiro . 

Resumidan:ente, essa ê a creação d~ um nos mais pC'd!lroso~ elementos 
de progre::~so do ·palz, creação, por sl s6, bastante para que nunca sejam -eon-
sicler:ados excessivos os applausos aos ornes dos seus creadores: !ÃFthul'· 
Bêrnardes e Sare.paio Vida! .• 

, Vamos ter o credito commercial e o credito agrícola e industrial fun-
éados em largas e duradouras bases: quer dizer, yamC>s entrar .em um!l. 
phas; n_ova de crescim~nto de nossas riquezas. Tenha cada brasileiro a 
wmprehensão do seu dever de .não perturbar a ordem lega} e de trabalhar,. 
n: edlanamente, que seja, e havemos de ver rapidamente duplicado, tr!pfi• 
cado, ou decuplado o nosso patrimonio commum." 

.Agradecendo a S. Ex. o nosso rep::esentante tomou a liberdade de de~ 
clarar que S. Ex. havi·a abordado, na sua resposta, os princi.paes topic~· 

relativos ao interesse geral do paiz, na e;xecução do contrato entre o The~ I 
sou!'o e o _Banco. Mas nada dissera a r~speito do que particu.iarmente toca. 
ao interesse dos acclonistas do Banco: elles, em numero avultado (são· 
:r;E'rto de 3. 000 pessoa!?), têm il~teresses de valor a.pproximado de 50 mil. J 
contos; e o "Jornal" desejaria dizer-lhes se elles perdem ou ganham com 
o contrato feito com o Thesouro. 

- "Os accion!stas do Banco, respondeu:'"nos o· Sr. Dr. Cincinato Bra-
ga, os acc!onistas do Banco vão verificar que o Governo e eu não nos 
esquecemos delles ; e que procuramos, ·e cre' o que conseguimos, cpnciliar-
Jeaimente seus interesse_s com os grandes intereses geraes da Nação.· 

Amanhã daremos essa ultirr:a ·parte cesta, entrevista. 

IV 

Com o nosso proposito de elucidar todas as duvidas que tínhamos ou--
vido formular, pe-rguntames, ao t ermin!lr a entrevista que o .sr. Dr ~ Cin-i 
clnato Braga gentilmente nos concedeu, se havia fundamento para o receio· 
de que a transformação do Banco do Brasil em banco emissor privasse O• 
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:Bam;o. d~ Beu capital, expondo-o ao perigo , de un:a fa:UencJa, em . caS!) · de 
.. <~ecreta~ão do troco obrigai:oriq de suas notas . por ouro. 

O Sr. Dr. Çincinato Braga nos respo.n'deu com a clareza e segu,rança 
.habituaes e nos seguintes termos: 

"Não ha esse .perigo, Qua)quér pessoa sensata co~prehenda que .. o Go-
Yerno Nacional sendo . o accionista possuidor de n1ais de . metade das ac-1 ' . i)ões do Ba;nco, e. acções por 'lei i11alienaveis, tem interess~, m!.ior 'do que 

:dnguem;· em que o :Sanro seja; sempre urr.. instituto .de credito muito so-
lido. Ainda · mais: dentro de. a!'gqns anno.s, nos termos do couLrato COJll. o 
.Qov.erno, o B!inco irá,. resgatando, -·levando á incineração todo o, pape:~moedo 

.errlittiClo pelo · Thesour-o Nacional de tal sorte que o meio circulante ·pape!,' 
.110 • Bl'a~:ti! inteiro, será constitui~o por notas . do Banco Emisso~. E' berr.: 
.cÍaro que, instituto dessa ordem, responsave] por · toda a circulaç?-o do paiz, 
:devem ser · sempre ultra solido.. Cada brasileiro que na algibeira possuir 
uma ,nota de cinco. mil reis, terfl. . o mesmo interesse que o accionista, em 

.qa:e o Banco · fio Brasil seja uma potencia financelrll, dentr') e :f61;a do 
p:llz. 

!Com eomprehensã,o . muito .nítida dessa necéssidade, o çontrato com o 
·-Governo estátue. que o B:mco só 'será úbrigado á çonv!)rsibilida de de S!la~ 

.notal:l desde ·qu~· concorram, sin:ultaneamete, ·estas trfes circumstacias: 
• 1.• cambio á taxa ele 12 ou mais dhiheiros por mil réis, sem intenupção 

cc-:.urante ' ·tres anos; 
2.• te!'!,)m as l'eser-yas ouro elo banco attingiclo s: 60 •j• do ya!or de 

-sua en:issão de · notas; 
3." ter sido decretado pelo Govel'no !, obrigatot•ieda-de -para 0 ~nco, do 

troco em ou~o de suas notas, depois de. inquerito ecouomico, realizado em 
todas :as pt·aças. do paiz, demonstrativo de que. a situação econom!c-a na-

•:donal permitte a entrad::t do l)aiz. no regimen da convers:bilidade, a juizo 
.do Governo da naç-ão. 1 

Bem se vê ·a prudencia:, a· segurnnÇ:a de vistas com que !1erá imposta' 
no Banco a -obrigação elo trocó err: ouro · o que é n~turalissimo, porqu~ a 

.faUencia do banco · emlsso.r ce-ntrai seria a ·bancarrqta geral qa r:uqã-o. 
,Jc?·'rwlista - Mas; com tantas cautelas defensivas do Banco, l'ül>g.e es-

ta-;mos da co.nversão do nosso meio circulante em circulação. metallica . .. 
. ·o >"11·. Ci1J.Ciuato Braga.: - Pre-liminazmente: ~ não tem · circulaçã.e me-

'tallica paiz que a ''quer", n!as sim pa.iz que ''pócle" te~-a. E!la não ~e.: 

sul~a de leis, nem de contratos com l)ancos: - ella resulta ele circurnstan--
das na turaes de fact-o., nas ·operações de. commercio internaci'Onal. O me-
lhor contrato, a me)hot· lei de convençãu meta!lica, baqueia estl·ondos_amen-' 
te wante do facto de "def:icits", -contra o paiz, no seu balanço gerai d~ 

contas com os paizes e:s:trangeiros. Se determina do paiz· não produz ouro, 
11eu: mercadorias que permute , po~· ourc:, em quantidade sufficiente para . 
cobertura de suas remessas de ouro para o ex,trangeil:o, não ha poder 
~m contratos, nem em leis, ni1o ha po:ler humano capuz de n~ante.l' nesse. 
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paiz .ch;culação metal!ica. Para sentir, para ver, para apalpar esse . Phe-t 
uomeno - não (: preclzo ser ec~>nomista, r.em ffnanc~liro: - basta ter o bon~ 
senso prncizo para comprehender que resen•atotio de onde n:ais se tira,. 
do que nelle se põe, ha de esgotar-se fa_talmente ... 

Emquanto um paiz não produz ouro, nem mercadoriâs que ouro lhe pro-· 
JíOrclonem, para satisfaçãlo de todas as suas responsabilidades eu ouro_;. 
esse paiz se chama, nà technica. economico-f·inanceira, "paiz devednr". 
Desde que· sua posição se inverta, . isso é, desde que a produ cçãi> de suas' 
minas de ouro, ou suas exp01·taçõcs pe:.=utadas por moeda ou ro, lhe pro-, 
duzam 'inetallico para todos seus pagamentos externos (officiaes, commer,. 

.. I 

claes, e de toda especie), ~ esse paiz passa a chamar-se "pa.iz credor". 
O Brasil está. na posição de paiz devedor: - por isso, tem suas ta~ 

de cambio baixo, como · teir.oS visto. Mas, para n6s, essa .situação ê for~ 
çO!'lamente pa~a.geira. Com a organização bancaria, que agora jlomeç,ará;. 
a ser executada, e com ordem nas f.inan'ças federaes, nosso · cambio ha de 
s~bir fatalmente, dentro de poucos annos .. Quando elle chegar a 12, pas-;-
sará. o Banco do Brasil a transformar em ouro seu activo, de capital e re-i 
serva. Calculo que elole en'tão terá para isso não menos de ~o .mil conto.s: 
que lhe produzirão ·f 12.õOO.OOO, as quaes jutas aos dez ~ilhões com: que 
elle começa sua ·vida emissora, perfarão um "·stock" de :E 22 t 50 0. 000, de-
yalor, a c.ambio de 12, igual a 450 mil contos, certan:ente wrrespondente· 
então a mais de 60 •j• de sua emissão fiduciaria. Significarii isso que, o 
Banco do Brasil s.erâ. citado entre os õ.e maior encaixe proporcional do· 
mundo, COJ:l!.O já vimos em linhas 'anteriores desta entrevista. 

Tornámos ainda a liberdade de apreseiltar ao eminente Presidente, (lo-

Banco do Brasil a seguinte questão: 
-- Alguns con:Jme-ntam que, tendo :recebido do Thes; lll_!'O Nacional os· 

ãez milhões esterlinos ao preço fixo qe .30~ cada libra; e tendo obtigaçw • 
de entregai-a a 20$ ao tempo da futura conversão, o Banco vai perder nessa: 
qp'eração cem mil contos, que é todo o . seu capital.. cahindo em fallencia: 
certa. 

O Sr. Dr. Cincinato Braga mostrou então con:o ·não havia fundamento· 
nes!O'e receio, respondendo assim ao ·nosso representante: · 

-Em entrevista publicada em Janeiro ultimo, rio· Jornal do Oom11nuroio e 
transcrlpta. em outros jornaes, já ' mostrei a nenhu ma. procedencia dessa: 
Jntlleh de mão gosto. Por força de proprio factor temp·o, havemos de· te1; 
no Banco, ao iniciar a ~onversão obrigatoria., o · primeiro fundo . de r~5er-' . ) 

va completo, de ·cem mil 'Contos, iguaJ, portanto, ao capital e um 'segundo'· 
fundo de reserva, que . não andará talvez longe, de importancia igual li.. 
do primeiro. Ass.im, o prejuízo do Banco no · preço alludido, dessas libras.: 
·serra promptareente resaJ:c:do pelo fundo de reserva, com evidenl:,es sobras· 
sem haver necessidade de tocar-se em um vintem seqúer do capital d<>;· 
Banco. · Assim, pois, o argumento invocado é simplesmente ridículo. 

Mas, devo apcrescentar a este proposito o' seguinte: no contrato agora. 
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1li·nnhdo':.con: o Gover::io se estatue qu~, á medida que as. taxas canibiaes> 
:rorem subindo acima. de 8, isto ~. á medida que o preço da libra esterlinJi, 
fõr c.ah~ndo, abaixo de 30$! o Banco re:iuzirá esse prejuízo de. seos lucros-· 
Jiquidos sem~straes, antes de os entrE1gar ã.·incineração ·res~·atadora do papel< 
n:.oeaa do Thesouro. Quer isto dizer qu<l, quando a libra. descer a 20$, o-
Banc<J jâ. estará .naturalmente roberto ·,~es.'le prejuízo, sem ter necessidade·· 
futu~a Çle .lançar J mão,. 'para esse flm, l;~n~ mesi:no d~ seus fundo:; de reserva. 
<ICCU.tt).UloadOS. 

Finalmente, agradeceHdo a nímia g~nt:Ieza ·ao Sr. ·Presiden:·e do Banco~ 
pedimos licença para perguntar ' se hav:a no C<Jntrato algun:a outra. clau~~ 
sula bt>nef-iciadora ao Banco. 

O Sr.· Dr .• Cincinato B~'Uga .re~ponde~-nos nos seguinte termos': 
_:_ .Àlguma, não. Ha ~lgumas. A~si:ri:l é que o prazo de dur<~.ção do .Ban-'-

~o, ·de ·2_0 annos que era:, foi ·elevado. a 5(1 amios. Assim é que ficou asse.-
girr:ádo· aó Banco .o favor· óa franqui>. ·~E:legraphica, corr:. obrigl".ção para O· 

Governo de .crear ,,dentro dos t:difi<;i<Js do ·Banco, em aposento offerecido-
r,or este, na· matriz e nas agencias de maior movimento de Belém, Recif~. 
Bahia, .Sa.ntos,_ São Paulo e Porto Alegro, uma estação te!egr3.:phica , priva-, 
t1v11, para o servlço do Banco. Obr:gou-sc- tambem o Gove:no a adoptar nas.: 
el!tradas de fon-_o federaes, e na.s linhas ele navegação federaes; assim con:o. 
nas emprezas de transportes suJjvencionf.das pela União, cofres de segu-; 
rança para- 'tran~porte ' de nnm~rario e titulo~. ~om. compllrtim ento reset''"i 
vado. exclusivamo;)n'te para o Banco do 'Brasil. 

Mas importancia muito ·maior terr.. a~ clausula _ que assegura ao Bane.-~ 

do Brà:sit gt·ande influencia na administn~ção do futuro Banco HypothecariO: 
Nac:ó.n\Ll, que vai ser·, uma poten.eia fi·n:ar.ceira dentro da noss:.t ordem ·eéo-
nomica. interna. Basta recordar que o Pres:dente do Banco Hypothecario-
Nacional-. s'eiji·, cu~ulativaniente:_ o proprio Presidente do Banco do BM-
sil... E' ,certo que o Banco Hypothecario Nac:onal se1:á un;. -instituto, á.. 
par·te, intelran:ente autonomo, com contabilidade , propria, com vida ftnan- . 

,, I 

ceira indépendente; mas t.ambem é cert.; que esse banco auferirá ([e suas, 
operações lucros liquidos considerave's, •á. medida: .que elle se fõr deseÍt~ol_; 
vendo. Met~de deses lucros ·líquidos pert~ncerão ao ~arico - do Brasil, com:· 
destino ao fundo. de reserva deste UÍtimo. 

Vê-se· assi.in que o Banco fio Brasil perdeu sua carteirá asrricola par~ "'. ~ . u; 
ganhar vantagens mais importantes do que as que a carteira agric(lla illia; 
r.ropor.cionar•-lhe. 

D<i tudo ·quanto venho dizendo resulta que o Banco do Brasil, queira.IIll 
; 

ou não queirf'!n: certos criticos, consoli•i..;u sua. posição tornando-se uni es4 
~abelecimenio poderosi.ssimo. entre os bancos dó palz .. e do extra7geiro .. 

. Seus accioí-;istas, duoo.nt~ o prmr.ci ~Ih .que se fõr ' eftectuando -o '!"esgatef 
d.o ' papel-mocdá ~o Theso]lro, ·não podEorão te;. diviqendrn; superiores ·Uf 
20 "!• do capital nominal d.e suas a.cções. 1\Ias, findo esse resgate, quando 
todós osi lucros 1lquld13.s do' B.anco hom•erem de ser distribui·dos. aos seus. 
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acc'ionistas··- não sei,. neiíl ninguen~ sa~e prever ·a .que taxa de juros· as-
' cêhdeí'ii,o seus div!clendb's,:- cet·tartieilte á taJCa trn,t!to ·n1als'·arta l1o que · Z·O· •1" •

1 
Nã6 me admir:.>..rl!i de ·ver viÍ:Ia acção do Banc.o llo Brasil valendo tanto' 

l'cdmo uma apol~ da;· dl'l'll;da a>Uibli<n ' fed.eraL (*) 
FL.>qANÇAS E FINAXÇ!STAS - 1822-192J2 (**) 

Na evolugão politica .. do Brasil h~ qm~tro phas'es qlfe se assig'nalam 
por Cat·acteristica~ proprias: o .prim.eiro ~'eina'do (1'822-1831) ·, o pei'iodo 1·e-
gencial' '(1831-1Sé!O) , o ' segundo reinado.' (1840,-1889) e :o . ;eriodo ' T~p~ibÍicano,'. 
iniciado em 15 de Novembro de i889. • · 

'Substituindo 1 marcos basilar~s de ordem propriamente fin':mceiia, per~ 
Jd~~imo-nos adoptar esses, que ;a historia polit!ca distingue, aó des~mpe-· 
nhurmos a incumbencia com que nos dintinguiu o famoso jornal áo grande 
13artholomeu M!tte, e que é a -de . traçar, em poucas columnas; o .retro~-
1>ecto .dos ridncipaes acontecimentos ~/cr!flca:dos; dur'ante um secul~~ em 
as finanças da minha Patria, ao mesmo passo ren:emorar os nomes dos fi-. ' 
r.ancistas que d.lrecta .ou indirectamente com esses acontecimentos se rela-
·cionam. 

O pequeno espaço que '~La Nacion" pôde reservar. para um estucto 
dessa natureza, só compatlvel com as pagin<t.S· do v.olun:oso livro, terá. de 
.éxpl\car, ta~ttJ qua:nto a inc~t'npeteitcia de quem traça es'tas Enhas,. a im-
perfeição e a deficiencia 'do que, sobl'e a ac'ciclentada 'éida financeira de 
uma nação jov~n. e no se'clll.o de s~a. formação, se vai ler em segúid~. 

O pr-imeiro 7'eina-do 
Ao regressar para Portugal, err: 1821, o Príncipe Regente D. Joã_o. 'VI, a 

-divida do BrasH, então ·Re:no-UÍlidq, montava a 9. 870 contos .'de rêis ,; A 
receita geral nãó excedia de 3. 000 contos e provinhà de regirr.en 'h :ibutartú 
muito defeituoso .e de funcci~namento difficil. Os .direito~ Íúluàne-iró!! de 
:!4 •!" •'ad valon~m ;, , .o monopolio do pão Brasil, o · imposto de exportàção 
sobre pou~?i productos, algumas ~axas de industrla e profissões, o impc:sto de 
''siza." ou qe transmissão de propriedade,' a "declrr.a" urbana, eral}'l as 
f.l'incipaes fontes de renda. A despeza, sempre crescente, .. excedia ,col1tlnua-
me.nte ás cifta,s da receit!l., de onde ·a divida a;ontada. Essa di~rtd.~· ~ro
vinha, em grande parte; 'de empr~stimoE tom<t.dos a.o Banco do1 Bras!!, 
-creado em 1808, com , faculdade emissora , de notas, COJ~versiveis e~ me• 
taes. Devido a esses emprestimos e a <;llltras causas secui:lda,ria s, as nottlS 
üo' banco estav::un no regimen do curso forçado. 

Em fins de 11821 as notas do ·ba:::J.co em circulação im]jortav;J.m em 
8. SfiO contos. O meio circulante er11 constituid~ por elles e 'piii· mo~das de 

-cobre, livre e. a mplamente cunhadas, correndo estas sem ~ .car'acter de 

(*) Do Jm·nal do Oommercio 'de 28 'oe 29 de .1\!briil e :de a• .e 2 de Maio de 
1923. 

(**) Lnscri<pto nos ".~runa;es" da Camal!)a ·dOs ':pe.p:utados a requerlJl.1oE:nio 
<lO deputado Hugo Carneiro, em 18 de Outubr·o de 1922. 
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moeda au;x:Uiar. Expellidos por esses ~uáos· instruri.entos de troca~ os me-' 
taes nobl'es P.avilun emigrado. O · cambio . sobre Londres oscillava entJ.·er 
48~5~; .quando a paridade· ,legal era . de . 67 112 "pence" por mil réis. 

_Em,..._.SetembJr-o de 1&:22, ao se pro<::lamar a Independ~ncia, o. Erarie . 
Reg!o estava em penu·rm·: a receita dirrJnuia, se distanciava <ias despezas 

· em t:I!~C!lnç~o eol?'st.;J.n.te; a moeda ch•eul;lnte. estava em ft•anca depreciação. 
OR documentos do tempo j1ã.o deixam duvida, a esse respeito. 

Enfr~ntandll essa· situação difflcil. D. Pedro,. odentado , pelo . MinistrO' 
da Fazen.da do primeiro mlnisterio orgiuuzado . Q,pOs a. proclamação, Ma.rj;_in: 
,Fral)ciscp Ribeiro de ·Andrada, lança á subscripção pul)li~, por decretP 
cia 30 lle Julho, um emprestimo de 400 contos, prazo dé 10 annos e , juros 
d& 6 -~t•, que fol immediatamente coberto' e logo e]KCedidO, CÍ(;ll!tinandO-SC, , 
r.a. !jua ·n1ll.LÇ>l' parte, li., aequ~sição de vams .de guerra. Ao rcesmo tempo. 
pro~~.. pel~t· creaçã,o .de repartiÇões arre~afiadorlj.s, · mO<lificações adminis:tra - .. 
tivaEl, e reyisão de impostos, sobre o augmepto da 1•eceita publica; ·e:r:-. 
tingue os grandes .f!l:vores de que gosava P ortugal na tarifa das a.lfanõe-
:o;as; suspende as emissões do Banco .ào Brasil, _com o proposito de as: 
regularizar. 

Ao se r-eunir a Assembléa ConJ3tltuinte, em Maio de 1823, o Imperado!· 
~-ou de dizer aos constltuh~tes, na sua p1·imeira Falia do Throno "As d~s-· 

pezas foram reduzidas, renda augme.ntada, o credito do banco · e.. do Thesou- ' 
ro , n\elhorad.o ·dentro e fóra ·do paiz". A divida fundada attir.gia então a 
t12,1;;o· contos d€ réis, 

.A. luta da Indçpendencia, .a necessidade de attender a serviços e da 
Ra tisfazer ~ divida fluetu&nte, forçaram c em.prestimo _e:x;terno de 1824, <te 
E 3, 000 -~~.o. primeiro contr.ahido, e que, -àev)clo á hQstilidade de Pot·tugal, o 
foi em con:çlij;ões operosas, havendo sido :L .l..OOO.QOO a typo de 7õ, juros d~ 
5 "J~ .. e. :E 2 , 000:000 a typo de 85, juros . de 5 ~J• . 

. Em 18'25, pela convenção. celebJ•adlJ. em 29 de, Ag.os.to com Portugal, e 
f•at'a.. pôt•. fim ã,; 51!-les'tões ôriginarias do romp:iménto, foi assumido o oom-l 
proml.Sso· d~ pagm• â m.etl'.opole :E 2.000.!!00, incluída, nessa importancia, a, 
quantia· devida por Po'l'tugal, en: Londtes, em virtude .do em1westin~o qtie 
contrahira .em 182.3, e do qual -o Brasil asS)lmiu· a responsabilidade. 

No anno ;.tnterior, 18~4, em 24 de Março, havendo sido d~cretada aí 
Carta Constitucional, expedida pelo Impe.rador á. v,ista <):o fracasso, . por 
·hn\éer sido violentamente d!ssolvicla ~L Assemt.lêa Constituinte de 1923, 
oreupava-se [L ndministr~ção em 1825;· !lObre.tud~ ;r,o tral;lalho de adaptar a 
~r·rvi,eo q,dmini1;1t rativo ás . "1ovas nórmas, muitas d~s qun.es relativas á org.a~ 
P.izaçij;o financeira. Uma dessas, estabelecida no art. 4• da referida Cilrta, 
manqQ.va "entregar a urr:. tribunal, debaixo do· nome de Thesouro NaciÇ>nal; 
a receita e despeza da Fazenda Nacional cumprindo-lhe, po-r suas variag 
eRta~l'\11, regulat• a 2ua administração, a!'rec~dação e contabilidade, em. reei-f 
f; roca con.·espondenciq. c.o~ as thesou~·arias .e autoridades das. ~Jrovinc)as elo 
Tw.pe~·io''· Estas, as provincias, e'n1 numero de 18 çorrespondentes~ salvo 
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'' 
.alterações rrtinimas, ás antiga's ,; 'W.PiÚmiá~" dos tempos .coiotiiaes;, se1 
'l'lani adm,inistí:·adas, pm•, ·um "·preside11té•• de. ,no'n\eaçãÓ di Imperador e :'J?ot' 
'.'conselhos geraes" electivos. :A oc.eaÇãq :de impostos não lhes ' conip~tià . ~n: 
easo algum, •mas á ".AssE-m;JJléa Geral" do -l:mp.erio 'é os· orçamei).tos pro-
·:vinoiaes dependi~m da approV;ação dessa 1ne'sma '~:A.ssefubléa;. G~al" .. ' · ' ' 

Em 1826, reunidos, pela pri~eil'a, vezr Senado . e, :éa,m~ra' elos ,J,:;leíniütdos " 
nos te~os da Carta C~~stitucioná{ decretada~ em 1824, foi .. a.P•res.~útiido pelo . . ' ' "" . ' .""•. ··.· } ' 

Ministro da Fazenda, m~tão o Visconde iie B;iepei1dy; o. rii;o~'l"f.fo· do ·<orça-
mento da receita. e. clespeza para 1827. ~~ receita' ·éa orçada e,m 7.24.0 .:eo.n1 
tos; e a despeza,· ere 9. 02•5 contos. O projecto não teve an.dame,:nto, :e; só .no 
.ftrlDO immediato, foi votada, para regulàr .O exercido de ' Ú2.S1\:;t, ;pttí:l).eira 

' lei ele orçamento, ·a qual, entretanto, 'só :dispoz sobre receita' :8;: ~ie~pe~ da 
.Cõrte e Provincia do. Rio de Jane:ro .. ·'lambem em 1827; ·a · .A.~~-e~bl~a:Ge
:ral teduziu a 5 •!• o ,imposto de. expoi•ta,Çfi.o :dó om;o, perfultt{~d~'. ~ :lit;;e: ci~-· 
tml,{çã:o desse rr:etal por todo o ·pai:z; e .o .MinÍsü;o da. ,F!J.~~n~a; .')\1aciei dn. 

.CoRta fl\'Íurq~ez de Queluz), deu organi:llação ao s~iv;çó -~~- d,\vid~ publica, 

.regulamentando-o e creap.do a Caixa de. Àmorti.zaiião :. 
Em 1&28, ,foi d~cre.ta.da lei i&ualand.:. €ID Üí ·~t;· e ;r,Ejdu~nd'ó . de 24 •j•, 

'<::>11 direitos de impol'tação para todo~ os generos e me~·eadorias: .ei.t:ra:D.?eira.~ . 
.cessada• a tar:i{a diffe~enclal: ele que gosava a Inglaterra, c~jos direitos. ti~ 
' 11ll.affi: a reclU:cÇão , de 9 ., •. 

Essa lei, que foi de grai1de alcance, teve por. fim pô1~ cobro á 'siÜ'iação 
<extravagante existente, pela •qual, embora us ·di1·eito8· fixados em 'tei fossem 
os de 24 °j•, ._estav~m ,dellef! i:>entos, pagando os de 15' ··!" ~·elatiyos ".rt.. 'n~ç'ão" 
n.ais ·f avm•ecida ql).e era a· ·Inglaterra, üs mercadm,ia:s . ·.Çte quasi .,toda:s as 
procedencias. E' que, a datm.: de 1824-?.5, .. foram : ·cele~·rados u·~·tados. com-
merciaes cóm ql).a~i ·todas as naçõe~;J, 'conferl~do~lhes .as ·va'ntagé:ris adua~ 
oneiras inherentes.· q, . '.'naçã.o mqJs ·fav<;>reCià'a"·. . ' :,-· '·. :, ·.. , .· . 

A. Jei orçllimea:ttaria ''\'O!:a;li,'l. ':parà,_.-1•828, •foi bai>ba)it<e excediC:a nas provin-
cia'S. A rece1ta, realmente '·arrecada~, mmitou ·ern 1'4. 00.0 :c'ontos e a deS'i)eza 
.ein ·21.200 contaiS . . M~s, ~o exet:cipio Ú:nmediato__:;1829~ul.a.O·- etn, 'vi'rtú'.j~ da 
lei de 1828, o exercido se contava de Y Je Julho a 1 de. Junho).; ·.J;'enc1a i·e: des-
peza deureseeram, ihi;tvemdo 'sido ' .c.~ 1'3. 690 contos àJquelda. e de '18 .. 000 étmtas 
esta. o deficít, nos dous ·exercidos, exo~deu de J9:'.ooo contos. 

As difficuladdes oriundas do des~quil~brio ftúàné'eÍl'o Ci.eter·minljj:'am. o re-
curso ao creéU•to. ·.Em ju!11ho de H>2·9, é .-eo.iJ:tiTwi.iC:o n.avo emprestimo externo na 
hnportan:ci:a de f. 4. 7 69 .·2.00 . , Não olistante oosa :~peraÇãJo, as ·di~cl)1dades 
p~rsistiram e c;esce.ra:m •n.o ~xerclc].o im;oodiato ~ 1•8'30-1•83'1'. A r~~bta or-
dinaría tlntão 'an:erodada montou a 112.7'1'1 "contos. A. desopeza total .entretanto, 
subiu a 19. 77•8 con>tc:is e, · para sU!pprir ü ilefioit, se, reoor.r€u: a e~presti~os e á 
cunhagem de moeda. Q.e. cobre .. 

A par desse grance -déeg.~Hilbrio entre reddiJtos e gasctoo, OOntltatava-Be• 
mais complicando a situação, O máo e~tad.;> do n-,eio circulamt.e, que' em 182·9 S(! 

desvaJ.oriza>ra na . proporção se,gi.üilt'e.: as nota,s do 'Banco~ ~offr1an1. o desagio 
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-de 40 o/o em face. das moedas de c01bre, -de 110 o/o deante das de prata·. ~ d.; 
~90 •1•, deante do ouro. O cambio sobre Londres cahira a ·2'2 7J1cnce pot· mi'l-
..réi-s, quando o .oP&, 09mo já se disse • • era ·de <67 1112. A circu:lação total co-
nhecida a-vultava, então. em 20 .•5(10 contos de notas e 13 .150& contos "de mOt-

,·'ll.w:f de cobre. 
Essa desva1orlmção attr1bu~-d&.. e.m -gra.nde 'P'~rte, -e oorn os me>Hwres .!fun-

dft.mentos, •âs emissões =cessi'Vas de notas e de cobre, detenn~~aram refor-
mas que se operaram a partir de 1820, relativas umas ao Banco <111tras á . . ·' 
cunhagem cesse :metal. Quanto ao Ba·ThCIO a l.ei de 23 de setembro ·de 1828, . ' 

.- deteqrrlnou •que a 11 de der.em'bro deSSe anno, data em que termi-naVJa o •Pi'azú 

concedi-do •pa.r8. o seu !funccionamento, fossem suspen.sa,S sua~ tranoocçõe>l e 
·entrasse elle em ·liquidação, prescrevendo 2-inda que a nação assumiria a res-
ponsabilidade das notas emittidas, as qu:;o.es 'continuariam em livre circulaçãl!l 
levada em conta a tmportancia de!lBas notas Ui. d.iv1da t:oxistente do ES't:a<lo 
•para ·com o Banco, deven!'Lo e&pecd!fi,ca:r-se. no orçame:nto o necessario fundo de 
resgate á -razão de t5 o/o ao annci. Essa lei tS'Ve prOO'II.pta execução. Quanto á 

·cunhagem do cobre, lei de 1830 estatuiu que não n:ais fosse ella. permittida_ 
·co:r;no fonte de receita··para a nação, eli~inando de vez esse titulo dos orçamen-
tos, mas qlle persistissem as moedas abê então cun·hadELs como instrumentos 

-de pagamento sem ~imite, ao envez de puramente diivisionarias. com.o se 
•prescreveu em reforma alguns annos, depois adoptada." 

Em 7 ,ele Abl'Íl ~e ts-31 diá-se a,ab:dí.cação do );)r.imeiro Imperador findando 
ness·a data o seu curto reina-d.o. O fa,cto, como se •conJ(llue elo eX!po·sto occ·orria 

-em .meio de sltuaç~o - flnanceira sombria. A divida do Estado · ~ue passava á 
phase in)media.ta im);)Ortava em •57 .4&5 contos. ·!Entretanto, é justo observar 
que tal situação .unha explicação satisfGJtoria. A •lucta pela Independe.ncia 
for9ara despezas relativamente f!.VUltadas: as dissenções polit~cas, o. trabalho 
para , unif•Icar em um só rt:odo ' p.o!iti-co e a.dmi:nis.ta:rtivo as provinc1as: o .fun~ 
ccdona.mento irregll-Jar tos processos de arrecadação de impostos em territo-
rio vastct~ e de commumcações dilfficeis; os fa'Ctos .que detel'IIlinara= a abdi-
cação e cuja fei"~IP..entaçã:o 'lrin!ha dt longe, foram C>utrüs tantos factores de 
mâ condição das · fi-nanças, sem embar<g1o do ·eSforço esclareci-do dos e~ad1stas 
qut~, então, pal'ticipar-am da direcção fi.mvruceira. 

-Dentre esses actuaram .proveitosannente .nes·sa phase tormentosa, como 
Ministro da Fazenda- os citaàos Martim Francisco, Manoel .J. 1\fogueira da . 

. I 

Gama (V.iscon,de de •Baependy), Maciel du. Costa (Ma-rquez de Queluz) e mai~ 
Miguel Crulmon. (mar1quez de Abra ntes) Mariano- -da Fonseca (m~rquez de 
Ma!'ioá), Felisl;lerto Bra,nt Pontes (•mai'ctuez de Barbacena.). 

O PERIODO REGENCIAL 

Esse \Perloclo, Q!Ue vae de 7 de Albri!l de :US.31 a.lié ·1840, quando Pedro II 
·ê l!l&Ciarado maior herdando a mã. situação -ftnamceira descripta., não o pôd.; 
:melhocar, porque foi tambem phase de fundas dissencões politic~. fortes 
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competições pess-oa:es· e até serias movimt;,atos revolucionadas. Dentre estes: 
t~ de ser mencionadas a guerra civil, denorr.inada guerra des Farrapos, 
que proclamou a R-epttbli~ éto ·Pira.tinin. no tRio · Gmnde elo .Sul, e ·as revo.: 
lü'ções · na Ballia· e · no !Pará. As fí.guras pri·m~s nesse pei'Iodo foram ·as 
dM regentes eltdto..c: pela nnção. Diog.o F eij6 primeiro, e :Pedro ·de Araujo-
Lima. (rnarquez ele ·ounda), Cepois. 'Mas •. túil admirustraçã<> <las ·:!flna,nças, n. 
Pl~Hnasla cottbé aos g r il,ndes M!i,nis tl"Qs Berna rdo de Vasconcellos À.l"O.Ujo-
vlanria. (ma tX!uez de Snim cahy) , 'Cast ro e Silva, Miguel 'Calmoh (mar~ues ·fte· 
Àb'ranl:es), Camüdo· BaBptista de Oliveira. 'e Manoel Ah'es Branco (visconde 
õe AbrnntPs), <::andíão Baptista de Oliveh·a. e Manoel Alves Branco (vis-· 
conde é!e.Car avéllM). 

O Pl:oblema por excellencia n() ponto ãe vista da administraqão f!nnnceira. 
continua a. se1· mai~ albsocvente, o elo meio clrculanto. O papel moeda . .e 0 

cobre, A.Va!>sahundo a circulação, man ti nham ~eprinúclo, cada vez mais, o vu.-
\or do instrumento elas trocas. 

Em 1S3.3 são decretadas jmpm·tantes leis: a de .1 de j u nho a u tei'tzan::''() o· 
Governo a. suhs'tituir definitivan]ellte as notas do banco extiricto POr UO!.c"ls .i]O· 

1'h,.souro; a de 3 de outubro, facu~~.ndo aos possuidores de. moeda <!e cObrfl· 
o se1,1 recolhimento nas Thesourarias da Fazenda. recebendo ~m cedqlas dn 
Thesouro a squantia:s recol•hidas, e declal·ando que ninguem s~ria f-orçudo :J. 

receber em. ntoetla de C'()bre; tanto nos pagam€ntos iegaes, como ~m quaesqur,·· 
uutras transacç:ões, majs do que a quantia de um mil réis; a de :S de •mtu-· 
bro,. estabel;,cendo o novo pado;·ão moneta1·io á t'a?..ã.o ~e dous mil e quiÚhef!-· 
tos. réis ·lJOr oitava. de ouro <!e 22 qul·~ates, ·e ·autrizand~ a f u aiiaçiJ.o tle um .. 
novo banco emissOl'. tmnbE,>m con1 a denomin~ão de Bttllco do Bra<Jil. 

Esta ultin~a não teve e)!lecução Di). parte relativa ao ·!banco,. mas' o ;te;v.e, . 
é!esde logo, relatiYalllente ao. ROVo padFão que if'icou correspondendo, quanto· 
á · pm·cidade com o dinheiro esterlino, a 43 112 "11en'ce" por mil réis. 1:':5c1e-
se ·<!izet· que essa !01 ·a primeira disposição legislativa. sobre o padrão monet.l-
rio do Brasil . 

Completando essas providéneias, a lei de 6 de outubro de· 18&5, dispcz; 
mais compridamente sobre a substitulçac. elas notas bancarias e das emitticl:Ís 
ern üoca de cobre ~Jor notas d m~ova es ta m pa -e a fit'i.rma, em termos 1Jerem-
'torios, a. respoJtsabilela'de da naÇiio pelas notas emittidas, dando-lhes o cara· 
cter de divida publica e obrigando-se pela sua amortização, pa.ra o que creôu 
'fundos • eSJ?eCiaes. Esses fundOS foram accrescidos ele novas rendas . POl' lei 
de 11 de· outubro de 1S5í, em virtude <!e iniciativa ?o l\finistro·Castro e ·Silv:1. 
preoccupaclo com, o resgate de pa;pel•moeda, n:flm d.e que o valor das nota>< 
C'<rculantes a.ttingiSse ao do padrão monetari.o estabelecido. 

Ta.ml:>em· foi desse ministro a suggestão consiste .na cobrança em ouL··; 
de parte: dos direitos. aduaneiros, indicada como providencia necessuria Ir. 
val orização de melo- circulante. Ainda no anno imme.J.iato, .. por iniciativa do· 
Ministro Miguel Calmon e para ap1·essar a. amot·tização ·do pwpel-moeda., fo-
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ram augme·ntadas a.s taxas de ,armazenagem a 3 1j•Z ~I" destinand~-se 2 1[2 o o 

áqul:'lle ·objectivo. .'. 
Viz;and~- a ad9pçã

1
o de·. edi<'!as systematjcas tendentes a esse mesmo f!.m. 

rle valot:ização do papel-pl.oeda., ·foi e:.tpedido, por iniciath'a do ·Ministro A1-· 
ves Branco em 17 de fevereiro dl:' 1840, de·cret~ dispondo sobre a organiz~
ç~o de commissã.o que examinasse a qul:'stão do meio circulantl:', tendo. 1:'11' 

v!!lta .. os s~gu!ntes pontos: es para melhoraho, convinha a circulação ga·~L 
em todo .o Imperio, ou f~ .P_rovin cial:sação das notas; ~i a. medida do resgaÚ:: 
do papel por meio de queima ·era a melhor; si convinha alterai" o padrão-. 
estabe-lecido em 1893. 

1
0s primeiros annos da Rl:'puhlica. ·foram ele equilibrio financeiro e até 

de saldos.· Em 1831-1832, a t•eceita foi ele 15.400 contos. a des}Jeza de 12.700: 
em 1332c183 3, a .receita de 20.100 confos, a desp<;!za ,ele 15 .8~0: em 1834-,183ü', 
a receitade de 14.800 ·e a <lespeza C!e 12.000 . contos. 

No decurso desse ultimo exercício; em 12 de agosto de 1834, foi decreUtda.. 
a lei que reformou a .Carta Constitucional de 24 de maro;:o de 1824, e ouj.'l. 
importa,ncia foi grande, quer para a evolução políti-ca. Quer para a financ-eira. 
do · pàiz. P or essa. t•eforma, de-liominaé!a. ac'to Cl,rriUdOnal ·á. constitldí;ão,, fo · 
mm creaelas as a.~sembléa.s legislativas provinciaes, sendo a -e~t-as . con.fia.das-
a.ttribuições relevantes, como as de· ·legisla-r Solwe a f'i.:raçiío da.s ae";,tJeztis· 
p1'017incfa.es k m .unicipaes e os in1.1JOstos t:mnl- clla..s r.eces&arios, colntanta-
q-ne estes nao '.111'ejl«lkda..ssem. as ·im]JOS~ÇÔe\'f ge'l'rLCs eLo 'Esta·. 

IDSsa <lescen:tra.l>iz:ao;:.ão )1ão ;P.l' ejudicou ,. r-eceita ' gler~Ll, . que l)et.•sisti.u 
progres!;ilva. Has, não obstante esse· facto,· a partir de 1835 a situagão rle-
jicita1"ia vottou, mais se aecentuand.o deSde 1837 até a<:~. -r:m do período. No 
exercício de 18.37-38 o ".defi:oit" foi de 5:700 contos; no immediato de ü.1@()· 
conto,s. A causn. dos ·"deficits" foi o augmento dn. despeza, DOis· a receita já-
mai-s: diminu~u ,- ai~tes cresceu, p.t~ezar ele -em po-uco haverem sido majo1·ados. 
os impostos, o que patente~va. desenvolvimento da. economia nao!o_nal, bem 
expt•esso nos [!lgall'ismos do commerc:o internaci<:~nal , que tendo· sid~. n:~s 

;lriméiros .;;.mios do periodb de 69.·@(}0 ·c.o·n~os, attingiu ·em 18-lO. a '95.000 con-
tos. Para a receita dos Jm1~ostos -o titulo principal con.tinuou a. ,;er o ele di-
reitÓs· aduaneiros. que em 183D~40 prÔduzira m 11.900 contos~. ;Nesse· exer--
cicio, e p~ra ·o finl. de supprir o "deficit". acimmtll.ado, tfoi contL·ahi(!o em 
Londres, a tYilO _de 7ü e juro de 5 •j•, um. emprestimo no valor nominal ·da-

·:€·',4.411.200. 
Ai fhl'dar o período regenéia! montava a 40.000 contos :0; meiÇI · circulan-

te; e a · d~vlda fundada, externa, e interna, eú1 74.'4·00 e:or.t.os sendo ~. exter.~ê!. 
:to cambio de 30, de 44.200 contos, e a interna, em apolices, de 30.200 con-
tos .. Comparada com a divida vinda -do tJil'hneiro reinado, conclue-se que I). O' 

<Jeoenio régencíaJ a dJvi-?a cresceu em pouco mais de 16.000. contos. 
O cambio, durante o p:erlod-o, oscillou .-entre as taxi..s .ele 20 1/-2 e 34, ha.-

vcndo si·do, em 1840, ãe .ao !l. 32 1/21. A impot·tação, ele 1933 a 1840 foi de 
301.8189 contos; e a expor.hgão, de 259.934. 
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o SEGUNDO REJ:NADO 

Começando em 23 de Juiho de ,J.840, com a dedl.aração da rnaiorÍdaJde de 
~edró Iii, estende-se f,Ste ~ricido até 1'88'9, rematan:do com a 'i:troclama.Ção da 
·RepÚbl·ica, em 15 de li:'l'·ovemhro. 

IEm o ;r>·rimeiro decen~o ·desse longo periodo as figuras princi'Paes na ad-
min.is.tração ·lfirianceira. foram. IMartim Franc:isco 'Riibeiro ·de Andrade, Miguel 

·Calmon (Marquez de Abrantes) e Manoel A•lves- ~ranco (V.isconde de Cara-
vellas), nomes que já vêm dos p_er!odos anteriores, destacando-se sempre na 
·gestão dos negocias .d~ Fazenda. 

Os p rimeiros annor; ' d-eS&·= dedenb não :f'oram de paz. A révoluçãJo do Rio 
-Grande do Sul, iniciada. em 1835, sõ · em '18415, teve f•im: (Em 184\2 verificaram-
·se em JS. Pla.ulo ·e Min~ Geraes movimentos revoiucionarios, e, em: 1848, 
·-deu-se em Pernambuco, a •revolução pra.ietra. Esses factos tinham de re-
}Jercutir na esphera .financeira, pois, as·.'boas finanças· :são inC'Ompatiyeis com 
a desordem social e f.·'Olitic!l . .. 

De 1840 a 11344 a: receità. quasi ·estacionou. 'A 'despeza. sempre a· eXK-"edeu, 
.. accumulando-se os "c1eficits". A contar,, porém, desse ultimo anno -~ situação 
inelhorou, e, em 1·844-45 e 1-84'5-46 apuraram-se :saldos. E' que os impostus 
fora.m revistos, augmenta·dos uns, ·creados outros. A receita que, em 1.!~40-41, 
·foi de 18.0~0 ·co-ntos, attingiu a 24.000 em 1844-15, :tnantendo-s·e nesse nível, 
·•com :pequenas alteriu;ões, ahl 1'~50. AJves Branco, eXJpedira, em 1·844, a nova 
tarifa da,s · Alfandegas, aggravando va.rias taxas. 

A receita do decenio att;11giu a 22.9.200 contos, com a média annual de 
·22. 900 contos, maior ·em 3. 000 contos do que a a.l'recadada em ::1.840-41. A 
·despeza tota'l subi o :a ·359. 800 .contos; na méldia annuàl ·dé .2·5. 900 contt?S·· 

A divida Interna, por força ·dos "ãeficits"" ·m~esceu. ®m ·18:50 montava ella 
I , . , 

·c.a 53. ;1!68 contos, quanclo, em ::_.s4o, era ein 26.15175 contos. A divilda externa, em 
'1850, ~era àe :E ·6.128 .. 000, havendo sido, em 1840, de :E 1.5.80.000. 

A situação ~o m€Jo -c'iroulante melhOC'Ou semiivelm:ent~ nQ curso do de-
·.cenio. · Ao lado do papel moeda, m~.is valorizado; circulavam m·oedas 'metal-
·ucas. · 

A importação, no !leceni~, foi de .1;42.939 contos; a exportação_'de 4.87. 973. 
Em 184·6 foi modif.jcadu o ,padTão monetati-o.. A lei 'de . 1~ de Setembro 

·clesse anno estabeleceu q·ue as moedas .de ouro fossem ··recebi'<las nas est~ões 
·publicas em a . ra.ziio de quatro lnil reis· por oitava 'de 22 ·quHates, alterando-· 
-se a~sim para .27 "pence" .por mif :r'éis 'O par ·anterior de 47 1/,2. A.i.n;da huje 
·o padrão vigente é esse que · a lei de 184'6 creou. 

ICollimando a vruorização do meio dirculante nessa taxa (o cambio ·estava 
então a 25/2), -essa mesma J€1 <autorizou o Governo ,a retira·r da Circulação a 
·-somma de papel moedn. que fosse neCieSSai'ia "Para eleval-o ao ValOT d·o -ouro e 
·nelle conservar-se. Realmente, desde esse anno a ·taxa •cambial, ma'IIJtendo-se 
-t'm 12'1 .ilinheiros, por vezes -ex.cedeu â paridade, ha.vendo toca'do, em 18'49, a 
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:28,' e ~~~ li85.0 fi: 31. ') papel moed..'l. :cil·ctüante montava., em 1850, a 4(} .. 8.84-
"i!aJ?ctos·: , 

Durante o~ ulti;rnos anno~ d,o {'l·ec.'mio. t!{mou relativa incremento o esforço 
pela :fu'nd!J.ção ·e. funcc!ionan1~nto oe'·bancos, inst:ituiçij.o .contra a qual pet<Ínn- . 
neC:ia. -atnci.a a tlesconfiat;ça de.cOl··reiJ.te do· :fracasso do _prime1ro Bai:),co do 

·Brli,sjl; '. '· · · · · . 

·Em Ü942 ''foram approv:actos 'Ds· estatutos do Banco Commee.·cial do ·Rio de 
.JaneirCJ., . . com o ·crupltal .•de •5.ooo contas; ·em 18·47, •os do Banco da 'Bah:ia, com o 

- c'a~pital de 2. 000 conto~.; .. ·e, em '1849; •os do J3<tnoo do /Maranhão, com o cap1ta! 
t!il 4(}() c~n:tüS. A tod~.3 tres 'foi facultada a emissão -em vales ou lettras: pa~ 

cg'il;'\i~1·s ã vista e a prazo nunca maior ·de 10 .. dias, . de va•lor .minim{) de 5'00$. a 

p~lrú}p·io ; ·e· 200.$ •derio< fi ~a.té ;D liroite ·de , u.rn: terço, em certos i!asos·; e ela m~
·tatlé,' ·:em O~troi;', '' d~ ~a~1tal realizado. Th~ssa facnl'dade Se ·u_t.liZitram esses 
bancos e· os seús vale., 'oircula van1 eqmt> moeda:. 

·ci#i:{'B:s·:_e· .proveitoSa-S r eaH-zações; a par de. a,ccentuada. proS:p~ridade ecOilOmi-
·~a ~ .. tfii:w:nc~ir~: ·E; 'certo q1~0 e11e se:inictou··com ·a guerra, no Rio da .P.ra.t a 
-que, .:~~meÇa'n :cio ' eni Abril de -18,51, :só em 186;2 t~rminou; ·mas, a sátúação .po-
1itica Íi1t-erna ';f;or' de j.;ai, as dissenções éessaram. e os •prap:dos ·pao:-Udos que 

' se ' reY~sa:v~i11 .. no p'ode;~ entrar~m em conciliaçã o. . 
::IDm 118'5.0 ,pu~ha-,ie .termo e1'•{ectivamente ao trafico de. escrav.o's; o ca-

·pi~ t~n-cÚ~ J>ar<L o ·~orrmier~io tJegiÜmo, ·para a· agricultura .e industria . J .A~ 
' • ' . ,I '" • 

·- relaçãés . qe. ·comn'l'el'éio ·.·jnte;·na·oi~nq,l, cres·ciarri; ·7xce-den<'io a exportação fre-
.. queriterli.ente ·â import<~ção,- apUl<'l.ncio-·se, assim, .saldos na- balanç.a cómmercial. 

0 ' d!lCeUiO ihune'diato - 1850-ls60 - · ~;tracte l'iZOl.~"Se ·por importa.ntes Í\1Í-
-embora no· total :ao decénio •hbuvesse · "de1'tclt", u'ois c ·.-a:im·· importado foi 
de ·L~77.-~00 co.ntos ··e. o expoita.do de 900.607. ' - . 

A /recefta publioca, •em linha ascenoente, vae de 31.000 'ÇOntos em 1850 a 
· 38.000 em 18'55 e a 43. ()'00 em 185•9-•1•860. A _1despeza •cresúe titn?be:lü. j:ih!;~r- ' 
·vapdo prOJ}Oi .. ção n:1ai<;>r, m:as o seu emp1:eg9 é profícuo. a1vejam:iÓ melhora-
mel(ltos .·materia·es . . Em 1850 a cifra cl·o;;· gastos·, é de 32.000 contos, em 1855· 
é de 40. ÕOú, em lS59~1-s6o sóbe a 60. ooo· contos. 

Em globo a receit<t geral árrecadada, dé 1•850 a 18·60, montou a 40··~ .. 4:77· 
·contoé; no ·âece.n.io ànteri~r fóra {!e 229 .220 contos; a despez.o'l. tot~l foi' 4e . . I • . . 

4?.\l. ;9i c.on_tos, e ,. 1io ·decE)ilio anterior, de 259.800 contas. 
A 'ct'i·vitda ' externa a·ugmentou, mas .pot·• causa do,; empresti1nos 'pai·a a 

Üonstrucçiio ··ela E .. F. ·Pedro II, ela E . F_. de .per-ria mbl..tco· e da companhia. 
Uriiã.q: e Irtdustria. Em 1860 o seu total era de f. 7. 655. o 'ao c•.ontra .libras 
128 .·-550 em 18'5Ó. 

·9 Óreditb · J,:mol·ico, sensiV'e:lmente va·lori.zado., (iem~ttiu. em 18·52 e. lS59 
~P.ero.ções ex.ternas de conve1"s~o de ém prestim6s ·antigos, sendo que o {]s: 
·135~ il'Oj realirodo ap juro ·de 4 112 °j 0

• Em '1-85-8 ~ em 1860 novos empees~in1os. 
-se. fizeram;. d:estina dos igualmente á:']}.. F . Pedro II, e á ele Redfe n. S.iio 
~'ràncis-co . 

Ao lado da divida externa tam]Jem a lntei·na fundaC.a cr'€sceu. ·Em 1860 

·-
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montava essa divida em GL590 contos.; em -1850 era ele 53.168 c~ntolj; 
1
ma.s. 

como se obsetWOl.l quanto á externa, tambe:::n es~a c;t·esceu; priricipalm't!<n.te· 
para- fins produotivos. 

)<a esp-hera do ·melo circulante o facto ele t•elev-a.ncia. occorrido no 'decenio· 
foi a .. yolta áR" -e-tnissões bancarias. 

Em 18õ-3 Jança.-se a idêa, ·logo exectuaçla, da fundação de um novo "Ban-
co -do Brasii ", com o previlegio de emittir· notas ao 11o~·tador e á vista. A 
circulação já era de ~acto metallicfl, .. As taxas de capttfo expt·es.savam no 
par e- acima. 

O _Iniciador, o ·Prim.eiro executor do novo plano bancario. foi .o Ministro _ 
Rpclvig ues Torres (visconde de Jtaborahy)\ elos mais famosos estadistas· do· 

. ' tempo. 
O Banco. em troca da faculdade emissat·a,. dev&ria resgatar o papel moe-

da no Thesouro.: I..oan5::1das á. subscripç;,í.o fl'S acções,; foram toma-das, v~r:if:i
cando-se immedi~tnmcnte · agio; e, entretanto em funcciónamento, o banco· 
lançou- em eil·culação suas notas. seiDJ)re em marcha asce1idente. e embora 
em -cíofras pequenas, resgatou com certa regularid;de, as cedul~s -d~ Thesouro. ' . ~. 

···Até ·181>8; dom:inandD na .a•lta a dminist.t"acção o prin cip.io ·da unidáde ban-
caria, o Banco. foi 'o unico a emittir. A começar rl;esse. anno, porêm, e não· 
obsta:nte a já accentuada desvalorização do. meio circulante em consequencin. 
das 'emissões preci1Jltadas .do unico banco, pa~so~J-se ao reglmem da phu:a-
lidade. A faculdade de emittir, ao .por.tador e a vista, -·fo: outorgada a outro;; 
instit,utos, notadamente ao Banco Commercial e Agri-co~a. ao do Rio a.-ande 
do ;Sul, a:o de P~rnanibuco, ao do . Maranhão e ao da Bahia, todos os quae.: 
se utilizaram da conC'essão. 

O abuso• odas emissõl/s, ~ue, quanto ao Banco do Brasil, tiveram , o seu 
limite" a · prin-cipio no dup!Q de fundo disponível , depQis no u'iplo, .e, nH;l.is tar-
de nci quadFuplo,_ depri!TiindQ o valor do meio ekculante, e em consequencia a 
quêdu. do cambio abaixo da pariCa.<le, compe!Uu ~ ·Gova·no a decretar a .sus-
pensão do troco cla.Ji1 notas, is,to ê, o GUrso forçado. 

C.oincitlmüemente -com 'esse . mau ambiente monetario, de anru~chiu. e de-
preciação, repercutiam nas praças do paiz os e:flfeitos dn ' grave crise econo-· 
mica de 1859, verificada. nos Estados Unidos. Excus~ao é assignalat• que taes 
effe-itos revestiram-se de summa gravida de, tJOi' força .fJn condiçã,o monetarla. 
exposta, em todos os mercados brasHeir.os. 

A reacção contra eslie máu estB!do monetmio não· ta•:dou a organizat·-se. 
Ainda' em 18;si5· o ministre> da Fazenda Sal!es Torres Homem (Visconde de~ 

In·ho:n.irim) apresentou ás Camaras proj€lcto de lei limitanoo as emissõe$ 
do Banco do Bi-asi! e _ marcando . o prazo de. tres annc•s para a volta. ao . re~ 
,gin)en de·. convet·sib.l.lidadc. Por l'im, em 1&60, foi clpcretada a lei de 22 a e 
agQ.Sto, da qual foi princi!X!'l patrono o Ministro Angelo Ferraz, lei cu:iás· 
dlsposiçõês, traduzindo o pensamento "de Salles Torres Homem, poz· termo· 
executada como foi, com o devido rigor, aos abusos que se implantacim 
nas emissões,- e graças aos quaes ellas se mantiveram c avultaram::· 
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·Em· consequencia ·dessa lei só o Banco ,to -Brasil 1:ouóe subsistir como · 
· instituto emissor, oe>..-plora.ndo esse privilegio por a!6-un:; annos mais, menos 

parâ o bem do quê. !?ara. "ó mal, até 1&67, q.ua.ndo, saturada, de nm·o, de· notas 
in-converslvels a circu•lação, a expe.riencil!-, ao inifluxor dos effeitos .damnosos 

·-que as··emissões excessivas 1)roduziram· e após a sé!"ia crise de 1864, indicou· 
. como· necessario qu~ se puzesse col;>ro ã.s emissões de bancos, as quaes, por 
desm·den~J.das e inconvocsiveis, fi.cara;n tidas <'OI"Iío verdadeiros flagellos. 

• / . • . I ; ' 

En;1 i8.60 c meio drc.ula>1te üssim se· de&criminav:1: 11apel-rooeda do Tl~e-
souro, ·37 .-500 contos;· dos Bancos, 59.390 contos, no toial; os uous, de 96. !SlJO· 

. ·col).tos.· Em 1850, papel circulante, todo do Theso!.lro era de 46.884 coJ.ltos. 
Em 1S5S e 1860 o camóio baixou a taxas desaonhec:das desde 1846, .isto é, iL 
~·3 e a 24. 

As .figuras ·eminentes na >direcção das finanças, de J 850 ~. 1860., foram as 
de It:aborah;~r,_ Souza F'can'Co, -Torres Homem, Angelo" Fern-.z, já -citados, e 
Honorio Hermetto Carneiro Leão (-Marquez dó Paraná). 

De 1860 a J.87Ó a situaçjiÓ financeira tev& de saffrer as consequencias 
de do.us . . embates $erios: ::t crise c~ 1&64 e a gueàa contlta o Pilraguay. 

A c:rise irrompeu em setembro de 1864 e levou de roldão casas bancarias ·r 
e commerch'\es, das mais importantes do ,.Rio de Janein.- e de outra11 pràças. 

Opiniões va~iosas a t ta:ibuiram-·na ao ábuso do credito, alirrientado i)eJas 
far:i~iclades -emi-ssoras C.a época .e da phase anterior ret-ro exposta por outra, 
ao inflacci-onismo, O Banco do Brasil precisou t-e'3orrer, de .noYo ao curso 
forçaqo, ·e ao tltii>lQ e qu adrup1o do '.funiClo dis!.J~ni"vel como limite ás emissões 
A convicção· de que o Banco, por essas emissões, cscillantes entre curtos pe-
ríodos de ordem e c.onversi"piliuac.e·, ·e longos de ·.desordem e curso forçado, tol 
um dos tactores, o · <princip~Vl da crise e era c~ usa pern~anente de vertu:rba-
ções monetarins, levou os ·hom&ns ide Esta-çJ.o.' em 186 i, a. extinguir, para o 
B,~nco es~e privilegio navendo o Governo encampado m; notas emittidas. 
:f~ interessante constatar que os iniciadores de bancQs d.e emissão .I.taborahy 
e Sou~ Franco, que lXopugnararn sua organização, }.Ur. em 1853, o~h'o ·em 
18'58; foram ·. dos m~ús calorosos sectarios da extin!lo;ãc.; em 1861. Para um 
e. para . . çutto o · B~.nco Emissot· se }lavia tran~·f<Ji!.·m::tdo em ·''fab!.'ica de papel-
moeda". 

A guerra co:atra. ·o Paraguay custou ao Theso:.R·o mais de 600.000 contos 
-o·· que não foi b ·pr'ejuil':o maior, pois retardou por ~en)POs, o desenvolvimen-
to econornico, _aiém. do grande damno consiste"nte:· no sacrifício C.e milhares 
de vidas. 

Em consequencia, directa ~u indireCt'll , da gu~l'l:a, ·foram cóntraqidos 
o em prestimo extet·no de 1865 e o interno de 18ô8 . 

. o &mprestimo de 1865 foi de ! 6. 963.600, typo C.e 7 4 e juro de 5 •f• ; 
o de 1868, de 30. ooo· contos, (y~o de 90 juro de 6 •[•,. pa.go em ouro isto 
é ,· ao cmnbio par. Antes da guerra, em 1863. fôra coJürahido o externo de 
f 3.855.300, a typo de 88 e juro de 4 112 •1•. destina.dc , principalmente, á 
·conversão dos empresti,mos de .1824 e 1843. 
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Também, p_or forç:.a da guena se recorpelJ. ::ll;n1\l~mei1te á!? emissões. de· 
-papel-moeda. <to. Thesouro, sendo; em 1867 50.000 ~ontoi>, ~·.~ em 1868,. 
40·-. 000 cO~tos ·d~ réis~ · ·, 

,f!., divida. pu!Ylica 'exter.na, accrescida pelos empresth'n'os· reoferidos' · mon-
tava, e:in. 1870, a f 12.720.700, maior em f 5_. 06•5.1{)0 ·do f q'lle em 1•S:6o~· - A in-
t;rna f1.1;;dada subia, em 1J_8:70, a 2.34 .,3l1•2, contos .m..<tis 172 :·721 c:óntos.'ldó ·qmk 
em là6o. 6 lpapel -moeJda. -CivcuÚmte elevava-se, em 1870, a 18:3, .. ~~6 ·contos,. 
sen,do, QO ·T~1esouro, t5•0 .<1•2<9 CODtOS. Ao começ:t):' a,' g'UE'l'l'a SÓ hawia -e~ri •é!r- , 
culação, do papel-moeda do Thesouro,. 2!L090 càntos. . . 

.A receit•a ·arrecad~da nesse deceni'O diiff'icil montou a 63·9 :481 c,qntos, da:n--
clo média annual dE> 63.948 contos, maior, por anno, ·em 23.700, ·contos, .. do que-
a média annua1 · é!~ dece:n.io ultimo. 

A .despeza, nesse.s dez annos, ' :foi de 1,. .. 003.'~69 contci.s, na .mê4ià: annual' 
·de 100 .. 134'6 contos, excedendo á do decenio uHimo em 57.6,67 'contos ~ntre-· 
ta:nto, -em t~os os ... s.~ços, menOs nos deimrüu:il.entos da.. guerra é da inari" 
nha, tforam realizadas economias. Mas, as despezas relativas a es-se~ . dous de"-
part:a,tnentos subit'am, nesse perioP,o de· 7. 905 contos, na 1\fa:rinha, á ·16. 95'2 e,. 
11'a ·Gueri·a de 11.505 a 59 .• 888. 

Á situaç,ão dos cambios ao in-fl-uxo dÓs ~contecime-ntos ailudi·dos tfoi sem--. . . ' . . . . ., . ~- . 
pre má. Em 1&6!4 a ·ú.xa n:Í.inima foi de· Z5; a cOntir. desse .arino é- co-rh lj;JOu--

c:.as .excepções, deslizou no declive. ·a tê 14, em 18168. Em. 1·Sí0 osciilou entre 19 3\4 ·· 
e 24, 3\8. A importação, no dece-nio; foi de 1•._337. 741' cont~s, -:e: a. exportação,. 
1. 541.1500 contos. 

A C.irecção das, finanças, durante o decenio; coube_ n Parâ nhós, ,Vis_cpnde-
do ·.Rio Branco JoSé "Eedro Dias de Carv:rlho Zaoharias .-de G-Óes· e ·.Vàscon-· 
cello«, Carlos 9arneiro ·- ~e Campos (Visconde de Carav \!:iJfi:s) ~ ita:.bo~;ahY: mi: 
r.istros da Fazenda nesse accid:entado período.· . . 

Terminalda a guerra do ·pa~aguay a rea:cção se operou na o1'd.em ~ç.cmo-
mica e nas finanças. O credito firmou-se, as rendas c>respr.ra:tn e p · Ca.üiúio -me-
lhor.ou .. 

De 1870 a 1880 obserwa-se prosperidade econ~mica e ·;fiminceira; ápefuir -dfl• 
crise commer-cia:l de 1875, - menos importante -:rue a ·M, 18G4, e da cà,ia:Irí;iiaàe· 
que .foi a terrível ~ecca assolando a reiião do nOTte e:ntre . 18F e t880 . Só--
esta .Pl1Stou á Nação 74.000 cont_os sacrifi-cando -se cerca. de 200 . 00•0 'i•;tlas, 0o 

dobro das do iParaguay. 

-A receita arrecadada nesse,s dez mezes foi de ·1 .- 046. [:30 contos, .na, médi>:.. 
annuai de 104. &53 contoo. maior em 40 . 704 cto· que a d•'· .decenio 'al;l_tece-d~nte. 
A despeza total foi de •. 
t'oS., tambem rr.aior que -a_ de 1860-1870 E·m 30.975 contos. O 9tiimento -_foi · . \ . . -
dPvido, na inór parte, a despez;as reproducti>:as, sobretudo con.str~c:;ões de· 
eEtradas de ferro e ,outros melhoi·amento::· materiaes. 

A s~rviço dessa poÍiiica .de construcçües e melhoramentos,. a diVida ci·es-
-cüu, h~.Vendo SÍclO ·celebradas tamberr. OperaçÕeS de COIT'\!'ersão de ·• eiD),Jl'eS-
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mos anteriores, o. de consolidação da divida fluctuante vlnd<:, do ctecenitt-
uJ.tirco. 

Em 1871 C(•ntrahiu-se, a typo de 89 , e juro de ·:; •1•. o em1n·esti mo deio-
3.459 .·600, del!tinado, em parte As obr&.s. da E. F. Pedro II: em 1875,' o 

de ! 5. 000.000, ·typo d!j 9·6 112: e juro de 5 "I" . Em. 1878. é lançr;do o interno'-
r." 50.000 co~tos, a typo de 9li e juro _de 4 112 •j•, coberto com succ.esso. 

Ao termo desse decenlo a divida fund&.cla se expressava pr.los segunite~. 

algarismos: externa, ! 16. 99.S .200; inter:m, 337.507 contos. Con::.parada com· 
as cifras em que se expressava, ao cabo do decenlo anterior1 Yerlfica-·se na! 
ext<>rna, o a_ugmento de :E 4.275.5.00, ~. na interna, o de 178.-!H~2 contos, , 
mais ·2·2 .151 contos do que dez annos antes, . 

b cambio estava acima do par, po': vez~s . em 1873, :1.875 c 1876, e na . 
maio~i~ ·elos ann.os regulou em mprà · nl!~io~· de 21 . 

iRlo Branco, Wanderley, Barão. de Cotegipe, -Silveira Martins, Affonso', 
Celso, Visconde de Ouro Preto e Saraivll, foram os ministt·os da ~,azenoo,_ 

!lO -decurso desses dez annos. 

A P?-rtir · de 1880, o pi·oposito . dominante é a l"educção do "deficlt" · S.. 
esse proposlto ·ií victorioso e.m 1880-81 e 1881-:82. Em 1883-84 o. "deficit". 
\'vlta _fi, não si> por isto, c_omo pl'la necessiqade de- consolidar divióa nu- · 
ctuante,_ f contrabida, em 1883 emr,restlmo externo de :E 4. 599. GOO e, em 1886~ 
cutro de i 6.000.000. 

·Nesse ultimo anno é executada importante operação de. con vei·são ~r, 
Fmncisco :f.lelisario Soares de Souza, ~ntão Ministro da ·Fazenda, l~nç.a. fi. 
emp~stimo de 50.000 contos, juro d~ 5 •lo para converter a.poilces de 6 •J~" 
e o consegue, 7om ·-grande exito. 

Esae mesmo ministro, em 1886, reorganizou a tarifa adur-mejra, seridP:,· 
cxped~àa a nova em 16 ·de Outubro · desse anno, mas sô · entrar.do em vigor--· 
em , Julho de 1887. Essa- tarifa estabeleceu _os1 direitos na razão de 60, 50, 
40, ao, 20, 10, _ 5; 4 e :i · i~ e ·consignou d;versas isenções, al-ém de outros dis-
j;OaiÜvos de. franca protecção' á industria na6i-onal. O juizo sobre ess~ nova:. 
tarifa, de cunho ·levemente proteccionista , mas p·r.incipa!mente !isca!, J'oi dos 
mais favoravels. · 

A .receita arrecadad; de 1880 a 1888 montou ém L129. 778 contos dando, 
média annual de 141.222 contos . .A despeza; nesse rr:esmo .perioão, foi de·-
1.272.027 contos, · n4 média !POr anno, óe 15~.003 contos. O "deficit'", d&· 
142. 248 contos, na média annual de 17.7S1 contos. A importação foi de.· 
1.495.876 e a exportação, de ·1.630.975 contos. 

Em 1888 é decretada 3. abolição dos escravos, facto de grande repe::-- -
cussã o na vida social, polltica, economica. e financeira da naçãç ., 

Para attender a possivei& necessidades :r:esultantes da transforma çãd· 
do trabalho, foi con trahido, nesse anno, o emprestimo de t 6. 00(). 000. 

Em 7 de Junho, sobe ao poder o Partido Liberal, sendo P!'esidente do~ 
Conselho de Ministros, o VlsconO.e de Ouro Preto. E' 'o .derradeiro n:ir.isterlo.-
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. .ao reglmen monarehico, decahido com u. revolução que, em 15 de Novem{ 
bro desse amío, proclamou a Republicn. 

Objectivando diversos fins, e, especialmente, auxiliar a .a,•oura, por 
melo de emprestimos a juro medico e prazo longo, lançou á subscripção 
puW!ca o en1p~·cstimo de 100.000 contos "-ouro", juro de 5 .•i• 1 O cambia 
-estava, então, a 28 acim~ do par, portanto. 

Essa optüna sitp.ação çamblal; expr~!!sivá- de que n circulação já era! 
,realmente metal:ica, deu ensejo a que . .,., tentasse a execuç;ão do plano re-· 

. ~]ativo ao saneamento da moeda .pela <:rganização e installação do bancci 
emissor de notas paga;eis em ouro ao po1·tJdor e á vista. Repetia•se, as-
sim, a tentath·a de 1853, certo no presuposto de que . ·poderia ser e'staYel a: 
situação do cambio, pel-o t->mpo afóra estabilidade impossível em paizes de 
balança con:.merclr-..1 que- constantemente osc!lla entre os saldos · e os deficitsj 
sem riquezas consolidadas e em luta -com o papel-moeda inconvcrsivel. 

~m 5 de Janeiro de 1889, o ministerio anterior, presidido !)Or J'lão Al-
frE;>do expedia uecreto· rtJgulamentando a lei . de Novembro. do unnô anterior, 

-''P~1n _qual for-am autorizados a -emittir bilhetes á Yll'lto: e ao pol'tadoJJ, con-
versíveis "em jnoedn corrente., e mediante prévio assentimento ,do Pod~r. 

I•Jxecutivo, as aociedades anonymas que tiverem por objecto ~·s ·O'Sll~ra~õe~ 
bancarias e, e:n garantia de ~esgate de suas notas depositassem na CaiX!l; 
de Amor;;zação v.alor sufficiente em apoUces da divida publica intHua. O 
;in~! te .para a emissão, . em conjunto; ficou sendo o de 200·. OCO contos e a 
Emissão pata cada instituto, poderia ser feita _ até o Vfllor nominal da~ apo.J 
lices depositadas, 

Em ü de Julho 
· pele• quat ficou 

I 

o Visconde de q-uro Preto expediu novo regul~ento 
estubeleci<1o con:o ponto fundamen ta'i pariL a. 

<>mL~são que os bancos tivessem em caixa, em 'moe_dn. metallica, pelo :!neno~ 

.um terço da totalidade dos bilhetes que lançasserr. na circulação. All'm 
disso os· bancos teriam de se obrigar a: pagar á ' vi-sta, e em moeda melal-
}lca, os bilhete!! da respectiva ~missã-o. 

O. resgat~> do papel-moeda' foi contr~tudo com o Banco Nacional rtd 
.Brasil. Além de!:se foram auto!'izádos a emittir o Banco do Commercio e d 
Banco de S. P~utlo. 

As clau;mlas firmadas com o Banco Nacion;11, determinava-m que as' 
notas de valor abaixo de clous n:il réis seriam substituidos, pt>lo Thesouro,' 
por. moedas de prata; e as de valor maior dessa quantia o seriam peld 
llanco, em moeda de ouro, effectuando-se o resgate ~a razão de 5· •i• ~m: 
.1889, 5 •:• em 1890, 10 "I? em 1891, 25 •j• em · 1892, em 1893 .; 30 " ! ~ f:m 
1.8~4. ultimándo:..ee, assim, em c'inco annos. O Governo, em p;!gamento aas 
P-Otas resgatadas, entregaria ao banco, àpolices ouro,_ de juro de 4 •r• e 
.amcrtização n:l : 1·azão ?-e · 2 •i• ao anno. O banco não poder i.). àill-
por Jin·emente sel}ãO de metade dessas apolices, dependc:ndo de li-
cença do governo quanto á outra metade. Foi . assumido pelo gover· 

• I • 

no o compromisso de, não emUI:ir -papel-moeda emquanto ·existisse o ban11 
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.co .. As em:issõeE bancarias tiveram !nicio concomiotantemente cou! El!f.sa 
reorganização bancaria. O Visconde de Ourc Preto promoveu e executou~ 

;1889, 5 :f~ em 1890, 10 11 j0 em 1891, 25 °1? en1 1892~ em 1893 ~ 30 "lo em. 
para o -de 4 •!•. 

A partir de 1880 atê· 1888 o cambio oscilou entre 17 112 e 27 3IHi;; 
sendo esta ulti,ma a taxa de 1888. Em 1889 torna a 28, com firmeza ex-
cedendo, .asim, á · paridade sobre Londres, d~ 27 ';pence" por mil reis. ·A 
balan~ do commercio foi favoravel no decurso de todo o tempo que vaf 
de 188~ a 1888, para a ·importação no v·Dor de 1. 39·5 .-&75 contos deu-se uma. 
exportação - 1~0 valor ele :1.630.975 contos. Durante esse período não fOl'am: 
feitas emissões de papel moeda. para n Thesouro, havendo sido, ao contra-
r~o, realizado .resgate. 

Elir 15 de Noyembro de iS89, quan:do se proclamou 'o novo reghT.en, ::t. 
djvicla publica assim se exprimia: exte!·na. ! 30 .419 ;(iOO; interna, 543.585 
contos.. O papel moeda em circulação montava a 183.:177 contos. 

A pasta da Fazenda, desde 1880, até 'a quéda do Imperio e5teve a: 
cargo dos mais famosos estadistas do tempo em reg1·a os presidentes d~ 
Conselho de Ministros. Nella se- distinguiram José Antonio Saraiva, Mar-' 
tinho Campos, Marquez elé Paranariguá, Lafayette Pere'ra, Souza Dn.ntas.. 
Barão d·e · .Cote~ipe, João Alft>edo e Viseonde de om·o Preto. 

O PERIODO REPUBLICANO 

O primeiro decenio ela Republiea clecorr.eu em meio d·ts difficüldades: 
naturaes á organização de um regimén novo. A i:epercus.são na ordem fi-' 
nanceira era fatal e, de um lad-o, os dissid!.os ·políticos e até revvluções 

. de o~t~;o- a disçri~inaç:ão de rendas entre a União e Estados., e o appare-
lhamento . do apropriado meéa.nismo admini.stra~vo, foram c;:tusas inevi-
taveis' de eleso;Çiens na vida das fi-nanças. 

A revolta de :).893 no- Rio Grande do . Sul, e a· des.se mesrp.o anno em··o- . 
Rio de .râneiro, a de Canudos, em 1897, determina·ram gastos considera-
veia o forçaram a attenção dos. governes preferenci'almente para o devei:' 
àe. ,assegurar a paz e conso!idm· a 'l;tepubllca. · 

Não obstante es.sas difficulclades, a renda ela União, apezar da cessãO: 
aos Estados de importántes fontes de receita, nos · termos da ConstituiçãO: 
Federal de- 24 ele Fevereiro de 1821, não clecrescéu, e, ao eontm rio, per~is-' 
tiu eiT.. linha ascencional. O regimen · tributaria federa! teve, como co! um na 
mestra, o. imposto de importação, de resto aqueÍle que, no Imperio, foi d. 
r:-ríncipal ponto de apoto da rece.ita publica. 

A renda de 1890 a 1899 attingiu a 2. 583.740 contos, ria média annúai 
de 258.374 contos. Eir.. 1890 havia. sido revista, a tarifa aduan~ira,. por de..: 
ereto de 11 de Outubro de 1890, dominando o espirito pi-oteccionis.14 : · 

A despeza, pêlos motivos allud'dos, / tocou a algat;ismos avultados, de..: 
tPrrninando "deficits" . avultados. Essa foi ele 3.450.3.71 contos. na média 
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I 
annual de 345.037 contos . . A.ssim, o ':defict", ao cabo desse daceujo,. a.t-

• . I 

tingiu a 886.-631 contos, média, por anno de 88.663 contof1. 
Uma-das causas ' do "deficit':. estava na.s differença8 de. cambio. As.: ~" 

cahiram suocessivamente; o Governo precizava. satisfazer as necesSidad~sl 

no exterior; os orçorr.entos não .se elabomvam com 'a preY:;:sa.o. da. qÚota 
cambial;. ao serem . execv.tados,. bôa parte da. .. reéeita se .destinavà a cobrir 
~"!:! alludídas differenças. Dahi veju a ld~a, vencedora em 189-9, d.e arr(leadar 
par.te dos direitos adueneiros .en:. ouro, o na proporção do necessario par!t. 
-os pagamentos no extrangeiro. 

. . I 

Effectiva mente o .cambio, : no curso desse decenio J,"esval<HJ, por decu-· 
V$5 nunca. esperados e baixas até taxas irJ:ima.s. Entreta~to á ·balança, como 
n:.erclal foi segu:damente favoravel, pois, ao .passo que a lluportaçã'O foi 
·de 4.21'9.0151 contos, a exportação, · sempre. 'crescente, ·montoú a 5 . . 601.5·9-1, 
-dando o saldo de 1.382.ÚO contos. As abundantes en:iis:sõ"es de papel in-
cenversivel explicavam a quéQ.a; e a politica 'fina~cei:ra a_!Íopt~;1a ap6~. 'is~s· 
})ro:vou que essà era realmente a cau~a. , . . 
. As einl~sões de ~otas, connadas à: rsrinc.ipi~, l;loi à?,tos' . . V:ü~iios ~1Ô ;J;m-
-perlo, quando o pape!-mpec1a, apezar de ínconv·ersiv~~;. ;·s.e trpcii.var P9r _mo-
.tívo .. do camb!o 1~ar, pelo seu equivalente · e!n . 'ô;Jro, · 'à~ BlUlco N:a~Cionai ·e 'a: 
mais um ou dous, tomaram grande e:;pansão: a contat;: ·de 18-90 .• 

E' que, por força do deereto de l'Í de ,JlUJ.eiro desse ·~:g_rlç,: o ·reg!men 
de emissões bancarias foi alterado. O pai.z ~oi dividido em ze.naJ!! . a do 
nortr., -a do centro e a do sul, devendo u ·cada uma coresponder urr, Bancn 
-emissor, com capital .representado em titulos da di_vidà publica, moed&. cor-
rente ou ouro. Ficou delimitado, quanto a ~ada zona, a son:ma de notas 
.a emittir: para o nor.te 150 •. 000 ~ontos, para o centro, 2_00.00!! e ~ara o 
.'lul. 100 o 000, mas cada Banco tinha de cingir-se nas emi~sões,. à:o: vàlor das 
apolices inscriptas. As notas que, só na -zona resirecti~~ - t~riliiiii. ç~;so , i, 
poder liberatorio; seriam coi:lv~r~ivel~ em ouro quando o camblo, por ~m 

.anno s~guido, se mantivesse em situação de paridade eorr;. o va!oz; do àinl:lei-
ro esterllno ou •a,cima.. Os tempos ·prov:tram. que esta ultima clausula. ·di~-· 

• J;OZ para um futuro q)ie a tê ·aos dias actuaes, e desde··aquella. éiHié~ ficou 'in,ac-
cespivel ~ 

Outros Bancos, além dos , ·tres centraes, •o::onsegulràm, ·nessa 'épob~, o 
-àircito de , emittir, em os tern::os da legislação. vig'enüv A situaÇão , p-assou 

. ..a. :·. s~r, assim·, _a da plenalidade de bancos emisa~res, reprodmÍlnd~~se ·.:~ · ; ,q't!e 
>:a pb>erya ra em data j•á um 'tanto remota., en~ 1858. Má:S,.·no fim desse. mes-
n}o a~no de 1890 a plenalida_çie foi · condemnada, e s!' p;ep~ra~~·-. a unidade. 
<lesde que, por decreto de 7 de Dezembro, · se autorizou a fusão do· Banco 
-dos Estados Unidos do Brasil e do Banco Nacional do Brru>il, sob a deno-
·minação de Banco da Republica dos Estado~· .u~idos do Brasil, cc>m 0 ca-
-pit&l de 200.000 contos e capacidade emissora até- ao triplo do deposito em 
-ouro, m~s de pa.pel inconversive~ .As -~ot;as do . novo instítut6 c~treriam 
·'(;m _tc>do o paiz e ó Gov.erno. se obrigou a não _copceder -o _fav:O'Í' a 0utros 
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:bancos. E, para cercear a faculd-aue a alguns já concedld?J., se presm:eveu 
que, dentr-t> elo praz'? maximo de ~ous annos cumprissem eUeé as obriga-
·çf.es .assumidas, s-ob- pena de perderem o direito err:issor,_ que se in()orpo-' 
_ raria, com· ta~Íos os .. privileglos, ~o novo Banco · da. Republica dos · Estado si 
U-nidos do Brasil-.· 

O confronto mostrará que se reproduzia, então, tudo quanto oc~orre

-ra 11a phase de bancos emiss!Jres que, . inicj:adá em 185'3, eneerrou-se em 
·1867, ,após não pequenos estrágos . 

-:!!lm .Junho d~ 1891 ~s notas emittidas pelos Bancos monta:vnm a :l6&.Q35. 
·Levado em conta ·o papel Circulante do ·Thesouro, a circulação .inconver ... 
úvel .subja, n.essa data, . a 4~. S.l7 contos, mais •239. 660 contos do que () ex;s-
·tE>nte um .anno e ·mieo antes, · em ·i'889. Era, o inflacclonismo : e n inQa-· 
·çáa. passOU a geriu: SE'llS máOS e ineVi~Úveis effeitos: O abUSO do credito 
oas -' ~peeulações deSordenadas, agitaçã~ intensa no mundo: dos negocios, 
.(!scen~ão aos p1·eÇos das utilidades. quGilas continuas nas taxas do cambio. ' 
.A, phasfl que sé abrlo, e .cujos primoró.ios vinham dos :uJ.timos tempos do 
lmpei·io, ficou denominada o "encilhamento" e o Sfo'U ep'logo foi assigna~ ,, }, . . : . . 

.l;ldo. por ccinslderaveis prejuízos ãe ordem publica e privada, 
Reconhecida a necel;!Sidàc!e de 'VOlta:::-· atraz na 1:\oliUoa de ~n:issões ban-

·carias, em 189·2 fo! expedido o decreto de 17 de Dezembro, pelo qual se de-
clarou extincta ·a. faculdade conferida ao Banco da Republica, nella :in·i 
-corpora dos ·os privilegi-as dos outros bancos; prescreveh!'lo-se que o fundo 
·dris emissões seria adquirido i)elo Thesouro mediante a substituição dos va-
lores por apoHce5 ouro de juro de 2 :t.i2 ~]•, devendo a im-pori;a;ncia d~sse 
juro destinar-se, por· sua vez, a um fundo especial para compensar a dlf-
ferença entre o valor d-o lastro e o das notas circulantes. 

Voltando a exercer o · direito de emittir, o Gqverno, assoberbado pela 
revolt:a. de 1893, teve de · recorrer a nuvas ' emissões de papel- moedà, as 
quaes· elevaram a 367.358 contos os 167. 'í~1 que. exlstiarr: em 1891. E~ fins 
deo 1894 o meio circulante attlngia -a '712. 358 {!Ontos do Thesouro, e 
Bancos. Ô cambio, nesse anno; oscillou e~tre .a/ taxa>~ de .u e ~. 
bln~o. em 1896, na de 8, em 1897, na de 6 7i8 e, em 1&98, na de 5 !ii8' .. 

do!! 

'Em 1.8~6 fol d-.cretnda por inspiração dCJ M1nistro Ro!'lrigue:s Alves, na 
prusidenci:. Prudente de Moraes, a le_i d.3 9 de D ezerr.bro, pela qual se re-
tirou ele todos os _bancos a concessão de emittir, cabendo ao The~:!Ouro substi-' 
tüír as notas por pa.pel' official; e se. mstituiu o resgate do papel-nroeda 
em q·Úotas' annuaes de 10 •1• ·a.té ·~o· firr. ~e 189'7, 15 •1• em 18S9. 20 ~1• em 
1899 e 20 •!• em 1900. P{Lra esse fundo de .resgate, como para o de con-
ve~ão, foram estabelecidos recursos especiaes . . Em 1897, sendo Ministro da 
Fazenda o Sr. Bernardino de Campos, ultimou-se a substituição das notas 
banca rias pelas do Thesouro e o total circulante ficou sendo de 7~0. 328 
·contos·. 

E~ 1898 teove começo- de e::cecuçã:o, segui:dd durante annoa successivos, 
oQ plano deo reconstrucção ·financeira e valorização monetaria de que foram 
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*rautos o Presidente Carr..pos Salles e o seu Ministro da Fazen,da, JDaqUim, 
~Iurtil1ho. 

''' Em Julho des-se anuo 'ê celebra-do o convenlo eon1 o·s credores e!X'trll.n-
geiros pelo qual foi suspensa, ··até 19lt, "a amortização dos e~pres'tüno~ 
externos, e; por tres an:n1:>s, o pagamento, em especls dos juros respecti-
'>'01!, substituído pela emissão O.e títulos do juro de 5 °] 0

• 

Campos Salles e Murtinho praticaram . com extreil!:a energ1a. a i"educ-
ção da's despE!zas publicas, fprtaleceram, com. impostos novos. a 1 receita, 
l~avendo conseg{Iid1J mais de q~e o equilibrio orçamentario p<lis, ao· termo-
d1J periQdo presidencial, em 1'902, a ·situa,çi,io e= de saldos. 

Dentre as modifica~ões tributarias &doptadas e pOstas en: pratie;a fi-
gurarmn a arrecadaçao em ouro ele pa~·te dos direitos aduaneiros; a 'Cl'e't-

~ã_o do impàsto de consumo e a do incidtndo sobre os· rendimentos das so-
.(liedades anonymas. 

Quanto á valorização do meio circuiante o plano consistiu ria~· crea-' 
ç:ão dos fundos de garantia e de resga.t€ d<> papel-moeõà coni r~curscs. 

de verdade e de arrecadação annuaL o· resgate, foi effectivamente prática-· 
do, havendo sido incinerauos, durunt~ C' quatrienio, até . 1902, 102.837 crm-
tos de pape! e!r. circulação. O fundo d<:: garantia, nessa data, montava em. 
I 2.592.5tl6. 

O ·catnbi·o, em consequeneia des!;Ja 1;oli-tica 
' melhoras, elevando-se d'ft. «asa de 5 ém que 
em Hl02. 

. e~per:nieli tou· accentuadas. 
esteve em 189S, á de 12. 

O segundo ,descennio da ,administra~ão republieana, inid()u-se, assim, 
sob os exçellentes au:;;pieio:;; de uma sabia política financeira: Com· e~fe,ito. 
della, e porqúe tamhem .a praticaram ~o quatrÍen~ seg-uÍ'nte, o Presidente 
Rodrigues .AlYes e o seu Ministro da Fazenda Leopoldo d~ Bulhões esse-
segunoo decennio republicano foi de gra'nde prosperidade. 

A, receita arrecadada de, 1900 a 1909 attingiu a 642.000 contos,. 'ouro, e· 
n 2. 565.374 contos ·papel, na média annuaJ' de- 64. 2\JO contos, ouro, e 256. 530· 
contos papel. 

O credlto publ~co bem firmado, perrrJ.ttiu a realizaçã9 de emprestimos. 
para 1mportantes melhoramentos materiaes dentre os quaes a construc-
ção de portos e -de estradas de ferro. ' . ' 

Os •unprestimos contrahidos no extE-riQr, montaram, nesse período, a 
:t 37.·000.000 -dos quaes o maior, ! 16.600.001>, destinou-se â lucrativa ope-· 
1ação consistente no resgate c:le. garan'tia de juros de estradas ce ferro que-

custavam -ao Thesouro sommas, bem mais elevada~ do que o serviço de 
juros i'!a nova div_ida, havendo sido destin!'l:dos os outros não s6 á construc~· 

ç:ão de portos e estradas' de ferro, como á execução -do p1an:o dé valtlJ;-i~çã.o. 
ão café levado avante v:elo Estado de ~. Paulo. ·o emprestimo para est~ 
ultin~o fim, de que a União foi apenas inter_melÍiaria, e que uq_uellc Esta-
riC> pagüu no tempo cert:o, foi de f: 3. 600, 000. 

A clespeza, nesse clecennio foi dp 458.711 CO!li'os, ouro, e 2, 978. 565. 
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•·.ontdS vavel. Na mêdia annual de 45•. 871 coritos ouro e 297.856 contos 
11apef~ O saldo entre a receita e a desp!Í:ro. em ouro, convertido para. 
moeda itacional, Joi. bastante para lmpprimlr 'O "deficit" entre p. i·eceita e 
;1 despeza p-ape:.· 

Em 1906 a polidca' iniciada em 1898 teve de soffrer, na parte monetaria . 
..o. desvio consi.e.tente na ;creaÇão da Cal:x.a de Conversão, . inspirada atê 
-<Oertó· ponto, nos moldes da Argentina. A lei \lUe a creou, na p:·esidencia de 
.. ~ffonso Penna, sendo Ministro da Fazer..da David Campista, ~ a de 6 ele 
Dezembro de 1e06, regulamentada pelo decreto de 13 desse rr..esmo mez. 

A estabilidade da taxa cambial foi o · tJbjectivo precípuo elos que _pro-
)mgnaram a fJ.Inda(;ão da Caixa, tendo :;ido a iniciati_va dos Presidentes dos 
Nstru:lbs de S. Paulo, Mjnas Geraes e Rio de Janeiro quando celebraram o 
-cl)nvenio para a defesa dos preços do !!afé. 

A- Caixa se destinou a emittir notas conversíveis, em· . duro e ã vlstU: 
..ao· cambio 'de 15, realizanclo-se as emlssó}es contra o ouro nella depO!!itado. 
Ao contrario da Argentina, ném ella acarretou a quebra do padrão mone-1 
i:ar.iÔ; nem se refEfriu ao meio circulante exlstenté, o qual permaneceria iit-~ 
·conversível. Assim, ao lado das notas conve_rsiveis persistiam as inr:onver-
··h·eis, aquelÍas trocaveis promptarnmlte em ouro, e, pç>is, com curso legal, 
., estas sem conversibilidade, e, pois, no regirn:en do curso forçado. mas, 
referindo-se ao padrã.o de 27. "pence" pot• mil réis. 

Para as efllissões a~ Caixa ao can:bio de 15 foi marcado o lioite de 
1 20.000.000. r 

. A situação economiea sendo então, muito favoravel, verificando-se-
;m:mdes saldos :rta balança comm(lz:cial, entrada- de OJ.lro por motivo ele em.: 
prestimos publi<(.OS e particulares, én:prego de capitaes extrangeiros em ir< 
i!u8tr:ias, a Caixa cmr..eçou, desde logo, a receber depositas, os q~"'es, em 
J;OUeo tempo, tocaram ao referido limite. Os algarismos- da ~alança cl.o com-· 
mercio foram, de 1900 a 1909, os de &.131.000 coU:tos para a expcrtaçãô 

:e de 3.112. 000 contos para a importação, accusando o saldo de 3. OÍ9. 000' 
contos. De especies metallicas entra~a:rn,, de· 1901 a 1910, 532. 70G .contos . . ' 

Em 1\ilaio de 1910 e!!lta,vam em deposito, na Caixa, libras 20.000.000, ces-
·sando;; assil:n, a funéção emissora. 

Fechada a C~xa a nC.vas entradas, o cambio começou a subir e não' 
t.núou a attingir n taxa,de 18. 

O ·l!l;inistro da. Fazenda . úe e~ tão LeopOldo de Bulhões, propoz que :~ 
·Caixa passasse a rec~ber e a emlttir á taxa de 1~, procedendo-'se ao tro.co 
-e recolhimento das notas emittidas a 15; e permittindo o recebimento, em 
r. nova ph~se, seni llmites; ainda· propoz que ào Poder Executivo se con-
ferisse· s.ut~rizaÇão para proceder a suot;ssivas ele'l:'aÇões da taxa, de ac-
tô>'.do com as condições geraes do paiz. Filiado á orientação que não tinha. 
:!:Cmpathias pela Calxâ, considerada ''mér.. appa-relho compressor das' taxas 
~.-..ri::''bi~e's ·e condensador de crises", e fiel a, que tudo· espera para a re-
·~onstrucção monetar!a, do ~quilibrio dos orçamentos, expansão ec011o-mtc:r. 
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e fundos de garantia e resgate do ·papel.moeda., esse ·':M:1'lli~tio; em sua. ex--
.posiç:ão. de 22 de Maio desse_ anno reclamou· a volta do fundo de gàrartitiaz. 
á funcção que o destinou a lei que o instituiu, revogada a lei creadora da.·. 
Caixa, pela qual o fundo de garantia, como o de resgate for>un par;!. eU<>.. 
transferidos. 

O assumpto despertou interesse maximo, havendo sido exh:J.ustivare.ente• 
élebatido na impreiisa, em congressos. U.as classeS; pr<iducto~as e nó 'Pariil. · 
mer"tp .. 

Por firri, em 31 de Dezembro desse mesmo ;1:p.no (1910), ·~á Presideno 
da Republica o Marechal Hernies e MinJstro da Fazenda o Dr. Francisc() . 
Sailes, ·é decretada a lei pela qual ·se t·ievava a 16 ·'.-pence"1 por mil rêis 
~ taxa de em1ss~es da Caixa, ampliando-se o limite· para ! 6.0,000.000. Ao· 
mesmo tempo a lei restituia aos .fundos ele garantia e de resg-a:te· do -papel-
moeda n. primitiva funcção. Dentre ·OS estadistas que in:.pugnaram ·a so-
.luc;:ão relativa á Caixa figurou Joaquim: Murtinho, firme no .que· elte de~ 
riomi.navd. a "p.olltlcu dos princípios" em contrario "ll dos exJ1efil,entes·". · 

· Em Ja,n~iro de 19•21, a Caixa reab!'iu-se e ''os depositos começ'at'an. ,. 
avolumar-se, cresce11do, na mesma proporção, o meio circulámt& "No 1le· 
curso de 1912 as emissões tocaram ao pont!l rr:aximo, assim como os de--
positos. Esse maximo foi o de 406.03'5 contos de ·réis. A circulaç:.ão, poc 
esse tempo, montou a 1.013.000 contos. Apezar de conversível, a massa. 
e!llittida, e lançada. no meio circulante, dete'!"minou factos sympto'ri:atico~ 
de "infÍaccionismo" . \ 

Em 1910, justificado pel~ situação financeira animadora, · ê publicado 1:1 

:·decreto de 31 de Dez.embro de 19'09, ante.cipa.ndo; para o refm-:ido anno, ,.; 
yolta ao pagamento de .amortização da cl.i~da externa,. differ,tda, pelo "l'un· 
alng-loan" de 1898, para Junho de 1911. Ac mesreo tempo se- leva adeant<> 
com exitCt, tar.nÇ>err. êin 1910, ' r;á rrrMidenda Nils Peçanha, sendo Ministro· 
da Fazenda o referido Dr. Leopoldc de Bulhões o emprestimo da libras, 
10.000.000, juro de 4•1•, em conversã: de emprestimos ex:ternc,- de ;; "!• e 
a typo de 37· 1!~ . . 

Até 1913 a situação fina,.nceira deco:·ria sem qppressões, en:bora 0 des-
equilíbrio dos orçamentos e os "deficits" annuaes indicasse~r- , para breve no--
vas e grandes ' difficuldades. A situação econo:rnica, igualmente · contfnüou 
de franca pr~speridade. .\.8 emissões da. CaiXJa animava~ ~s rieg()ci~;, osl 
ba.ncos operavam facilmente. 1\fas, em _1914 con:eçaram ,a ser oppressi-: 
vas as condições do The?01,1ro. onerado por .divjdas fluctuantes, que se ac--
cumulavam sob a influencia de "·def.i'Cits", verificados apezar. do accresci-
mo das rendas. 

·De 1910 a 19il3 a receita arrecadad."l. subiu a 524. 0:!0 contos ou;o e a 
1.429.366 contos papel, havendo; sido, s6 em B13, de 150.595 contos ouro e 
3815.910 papel, sempre em ascenção desde 1900. Mas,. ·a despeza nesse mes-
n..o. tempo, experimentou augmento consideravel, tendo 1montaiio a 30.S :soT 
c;ontos ouro e a 2. 218.720 ' con.tos p'a,.pel. Em 1913 ella foi de 91.208 con., 



tos :'oUJ;o '~- 6.2.9. 690. papel. .As cor.dições do Thesouro forçaram á cogitaçã.~ 
dÓ '~:.mprestimo, e, não obstante haver sldo celebrado, em 1!n3, o de libras,. 
;il :ooo. 000, nesse .anno de 1'914 imamzera.m-se as negociações para a rea-
1izáÇli.o. de ôutro bém·m~ _avultado, isto f!-. de i 30.000.000.000. :raes negociai 
ções estavam e1_1:,: seg.uimen~o quando se declarou a guerra europêa. · 

Frànassa:da a:: tentativa ' para essa operação, in:possibilitados os émpres-
Ümc"fi externbs,~_·poís a :rep,erC.Qssão da declaração 'da guerra abalou, desde 
i~~p;; ~.:: vlcÚ{ ·b~t\ciria, Mmmercial ê industrial do pfiiz, o Gov-erno .de eritão, 
s·~n.'áo- ~~P1·e$ldent.e: <l,a Repu~lica o referi~o Marechal ;Hermes, e Ministro da 
Fazend~ -o. ::o;:; IUyadavia Corrêa, alvi't!-ou emissões de papel-moeda, ex-
pii(ii~:n1f,l que havia · si?o condemnado d~sde 1~9>8 e ao qual· não se acedi-
ta~it te·r. de áigu{e dia voltar-se. 

Esse alviÍ;e .foi -vlgm·osamente combatido, mas as cireu1Il3tan<>ias for-
çara.m· a aceitação delle, por ser o "unico" poss!vel. Quando oão se evita 
a~ põlitica systematica dos '~de:f'icits" o epilogo é sempre o emrn'(,Stimo, em: 
quantp '(>ossivel, ·para ser,. depois, o da.S err..issõel'! de curso =r,rçado. Em 
A~osto d~sse anno ·:eoi decretad~ a noya efnissão, fixada em 250.000 contw., 
·s~:.~do l5Ó ;oo·o ·,contos ·pai:a o · Thesouro e 100.000 para emprestimcs a bancos. 
~ses éinJ)resÚmós estavam reclamados pelas praças co~n:erciães e por 
bá.né.os-, alarmados deante da restricção- do credito,· decorrente, não tantc. 
d<>: r~pimento. de . ho:;;tilidades na :Europa~ como da ;eacçã.o que tinha di 
vir em consequencja do desusado alargamento de negocias por n:.otlvo dfir. 

.emissões da Caixa de Conversão. Indépendente da guerra, estava se pro• 
ceE!sa~ào uma :crise,~- que ia. -atting_ir ao seu período agudo. A guerra e•;-
rovéà, a aggravou, t., pelo seu caracter Impressionante e effeitos formidl1~ 
:"'pis~ 'fic~.u. sendo apontada como o fa.ctor principal das di<f·ficulqades que 5~· 
r;eg\l.ir.am . 

. ,Cahin(lo o cámblo, deprimida a receita, em grande declimo a expor-
tà.ção; .. o serviço da .. divida extér-na se tornava de realização dif:f'icll. Foi 
proposto e celebrado co~ os credores erternos novo ":f'unding-~oan", a. se"\ 
m':_llhança da realizada em 1898 e que havia sido cu~prido até com antecl-
pa'ção. Em Outubro de 19-1.4 foi assigm:.d.o esse accôrõ.ó, pelo qual os juro~ 
da. dtyfda externa Seriam pagOS, durante treS annQS, p0[" títUlOS de 5 °j 6 , 

suspendendo-se as amortizações durante trese annos. A emissão total de 
títulos flcoJ! fixada ~ i 15.00 .. 000. O serviço de juro·s· foi retomado n<i 
-~'p.oça:; eni JuÜio'. de .i917. 
'·.·} ( 

·A.: grandf' gú.erra, na -qual- por fim, teve- o Brasil de tomàr parte et!e-
r:tiva ao lado dos Estados Unidos, Franç;a, Inglaterra ~ dema.is nações a!-. 
liadas, ao mesmo tempo _que for!jou o augmento · consideravei da despeza . 
. publica·, reduziu :<a algaris~o mínimos a receita da Nação. .A ~erturbação 

no commert:io marítimo difficultou em excesso importações e exportações ; 
>:;~. sendo os direitos aduaneiros a p-rincipal fonte da!! rendas da União, . sot-

· fr~rarn._ :estas reduções que as deprirniran:. a um terço da reee!ta anter1or. 
lt.. perturl:!áções· no ·aommercio interno foram tamberr:. grandes. A prínci~ 
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p~l produc~ão exportavel, q café, quasi ficou sem sai:úda, ae.cti~ulá~d·i:t-si; · 
os "stocks'', baixa.ndo os preços a tal ponto, ·que o Governo Fedérai e o 
Estado de S. Paulo tiveram de amparai-os, entrando no mercado para ad-
quirir quantidade não . pequena, mas tarde vendida, quando os.: preços· su-
biram, o que se verificou no termo da guerra, com ·a .. &pur,s,çã:o cte grande .• · 
~ucr~s. Iniciara-se já, então ,o quatriennio do. Presidente Wencesláo BrÍt-1!. 

Aé grandes . dlfficuldades alludidas ·forç:n-am .novas emissões de papel~ 
moeda pelo Thesouro, que nellas tinha o recurso "unico" para fi. gr13;~e sl-: 
tuação que a fatalidade dali! circumstancias' creava. 

De 1914 a 1920 as emi~ões feitas orçaram por -1.4'iO·.ooo centos, .m<>n-
tando o meio circulante inconversivel, neste momento, a 2;070.000 eouto<>-. 
Em 1914 a circulação inconversivei era de 600.00(1_ contos. 

A Caixa. de Conversão, fechada ·em o começo da _guerra, ' .e: qu[).ndo fcll. 
já se operava intensamente o troco de notas, foi extincta em 1919. A~ ·úou.t. 
.éxistentes aí16s a interrupção do ·troco foram paulatinamente ·a dquiridaS' 

. \ " ' . ' 
com agio, pelo Thesouro, e, trocadas,. foi o ouro que elles representa':arn, ncr 

.(!e-curso da -presidencia Wenceslâ.o Braz, quatriennio co:ntemp'orai1eq da 
guerra, destinado ao fundo de garantia do papel-moeda ~und.o que; nesta. 
.(lata está. em :E 9.000.000. 

En~ 1!i2() fa! creaqa, annexa ao Bance> do Br.asil, uma cartaira. de emls'-' 
:são de papel-moeda inconversivel, para redesconto de titulbs c.ommerciaus 
avalisados ou endossados por bancos, limitadaS as emissões atê 100.000: 
-contos, podendo, porém, o Presidente· da. Republica em casos excepeiona:e~S,

,a.mpliar esse -limite até 200.000 contos. E' de ·5.' 0 j 0-~·o jUTO· 'parn:· o ~·e~ 
.(lesconto. 

Contra essa carteira, que mais não é senão um banco emis:;:or .sem u,s-
tro metallico e sem o "contrôle" da conversibilidade de notas; ·lev:antou-
·se opposição no Parlamento e ella .coniinúa a ser cobatida por ·qua)1-
·tos,. reputando-a factor de inflaccionismo; · propugnam pela cessação de 
-emissões e pelo retorno á politic!<. do 1:-esgate do papel·moedà e fortaleci· 
n:.ento, com 1'endas annuaes ma.iores, do fundo de garantia.;. 

As taxas de crumbiÓ, a partir de 1914 relniciaram phases de grande o~
clllações. Em 19.14 baixaram· até 11 9j16. Ém 1915, a média fol de 12 Új1l2 ! 
-om 1916, de 12 1j2; em 1917,-de 12 718; em 1918 de 13; em :).919, de 14 1'ij32: 
em 1920, as taxas que, em Fevereirõ, -c,xcedera:rp. de 18, baiXa.ntm; c.n ~eo 
tembro, a 12 11j16, para subir, de noYo, em Dezembro a 19. A l,JU·rtir de· Ja~ 
neiro de 1921, a baixa começou a pronunciar-se, e. nestP. mo.mento, :;~, taxa · 
é em face do esterlino, de 7 112 ·"pence"· r:or mil réis , 

De 1910 até 1.920 a b!j.lança commercial ac~usa, no teta!, a e:XI)ort:açãb de 
12.300.768 contos e a impor.taç:.ão de 10.614.086, com o saldo, pois, ·c!e réis· 
1.62~.682 contos. 

Com o intuito de restaurar o equilibrio financeiro tem sido modilficado ·O 

regimen tributaria, a partir ·de 191•6, a.ugmentandb-se alguns dÓs .\nipostil'~ 
e ~r.eando-se novos. Augmentou-se p·ara 65 or a quota dos direitOs . a d).i-
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:aneii'OlL Os lmno·st'o~~· de ~onsumo ·foram frC!:!rCf!Cki!.l!5 e ampliados. I-nstitu-
iu-se o imposto sobre as iendimentos do'commercio e da ütdusti'ia. A rece~ta, 
J"etcm:íau, ·por isso, e pela c expansão economi~ q1:1e rec{lmeçou a fteeentuar-
se após a guerra, ·~ linha ascencionaJ qu~. salvo raras exce~. nunca.-
·rleh::ou de ostentar. Para o corrente anno ella está or!:Wda ·em 92'.27~ con-
tos: ouro, e 7'27.&73·,.·ÍJa.pei;· -e,' em 1.920, foram arréca(l'advs' 62 ; 149 c~ntos·.ouro~ 
·e ~68 .235 contos papel. 

A divida ·~unàaàa.' em: .31 (1!l' dezen:tbrO. êie 19=21, flXla·rimia-,se pelos se~.iintes 
:niga:v~s~b-s :; . ~x~~1~ria":,,Ub;1-as 10'2. 93()', &34; doH~}-e 50. 0~0. 000; . •francos ' 3'22:24S'.50P,. 
inte.:r-ha:: 1: ·: ~:47: 97<! .. <:ontdii! ·:de ·réi.s.. · · · ' ' 

. ·: •. . !. • 
No .decurso ão .:IJeriod? repu~lican0 o IMinisterio da Fazenda fOi oceupado 

"flE'~Os- Ministros Ruy -Barbo.sa, .AJencar Araripe, barão de Lucena, Felishello 
Fre~e; <Serz.ed~!llo C,arr~, C~sian.o do Nascimento. Rodrigues Alves, Bel'· 
nardino de C<;l.mp_os~ Joaquim Murtinho, LeoJ>Olõo Uulhi'ies, David Ca:mp!sta. 
Fra11oisco Salles, Rivadavia Corrêa, Sabino :Blj.rroso·, Pan~iâ. Caló.geras. An-
·t('}nia Carlos, Amaro -Cavalcanti, João P..ibeiro 'e Hmne1 u Baptista. 

COl'\CLlJSÃ.o 

S~i1á. i i•Íl'ten~sSai11:te~ · .como rérrw.te" deste · l>~trospéctó; COrl,Clftenar afi ~imc.Ju~· 
csfle$ -q;ue ·~lle sÚ•~ger~.. M~s, expostos os .factos super:flc!/tl e incompletamen 
te;• a 'tàés i11a:çõ~ fi~ariam fà.ltando a autoridade •.1ue s6, d~ exame cauteio.<tO 
del'les·· em, tOdas as- minucias, pôde provir. '"' .· ) -

·Sei;ll receio ele precipitação no juizo, o que ·se póde a1lfirm_ar é que com 
,,Uf .finanças do Brasil o que tem acontecido desde a I-aãependencia até hOi"' 
é O l:lne. sempre o~eore com as finançàs i:l.Os paizes, no~·os, tocados por jUS• 

tos· e- intensos .!1-riceios de progresso. E' ·habito dell!l's pereer a noção do justo' 
~umbrlo no trato _das proprias flnançal!!, e, par~ for~aroem, antes do t~mp<> 
'f}tP~rfó, .. o á4vento .desse: · P;ro~el>So; ahojaren).-se a de.si<~as qm[\loderad~; 
à11 OI)'~e próvé.ltt o ,desequil1bri.o d'ipanceiro,. os emprestimos, :e, por _vezell, t:. 
. .que:~ s~m.P&"e Jaril.en·tavel, .as ·emissões de pa.pel-m<YAa. Para os erros que, aq; 
influX'O. de tão f-orte ambição,,freqÚentemente comrr.ettPJ>l, .a ju-stificativa. es-·· 
tã sempre·, e ~zd!ivelmente, em as nobHissim~ls e patrioiica,g intenções qu~o 
os ins'piraram. 

Não ,1:esta.rá duvida, tporémr. aer· observa:lor a.ttentr, das grandes posS1· 
~liHda.des econoqlicas do 'Brasil, que a sua. estructura financeira ostenta.rfc 
-de,ntro de poucos l~tros, a pujança a que tem direito, pelo trabalho, esifor, 
.;a.d,o .àe seus filhos; .pelos amplos recursos com qué a .natureza o dotqu "' 
-peto - ~:l!ieelso· pa.tr»atrsmo dos seus homens <te' Estadó .. 

Permitta Peus nã;o .demore eli.se futuro e que eHe ~ reaUze e:m conjunctt> 
::om a granÇeza economica. e financeira da g!orio::-a llt}ção irmã que · é " 
Argentina, para <tuem, ap :Jan(.oa.r o ponto <final neste I'IScr,ipto, dirijo o me v. · 
;,,en~hm~nlo, mandando-lhe saudação carlflhOSL, com qual lhe exprimo ' tod&. 
3. minha· admiraÇão e toàa .a minha amii:ade- de brasileiro.·- .Antoni.o Carlw. 

P..io, 17 - 6 - 19~~-



-:-. 

VARIAs NOTIOIA!S 

.Seria talvez mllilhor que já._ estlv~sse encerrado o· ca!t~ doá:-ql!-l:Lt;t'i> milhõel!!· 
I)Sterlinos. Infeliznumte, as circumstanci;;~S forÇam !'~;. colloca"i-o nos devidos. 
termos. Este caso ·deve constituir. uma lição ·para qUt" nã-o fie t-eprodum.u:. 
mais situações angustiosas para, c credit@ pu'blicõ, . como 'essa .. ~u~. : teli~nt .. , .. 
fol r!JsolvL(la. '· · · ·,. : ·' · . 

· Aó i·nlciar a sua . acyninistt.a.!;ão; o ·Governo a.ct)lal verit'l:Co.u· com .sorí>re-
za que reCebera a respo~sabiHdade pr~rrumte de Palt!l.t" uma ,let.ra.-p"'ro. de · 
quatro milhões esterlinos (cerca de 16·0.000 contos) a 28 de Fe'Veré~r~· de 
192'3, sem recursos pr•>;>arados para isso. 

Essa letra, a.cceita. pelo Thesouro Nacional, nãó 'podia dei:J<aL: de ser pà~ 
no vencimentó por· isso que contando .o Baa~ da ·,BriÍ,si~ co~;. os reçur:~qs . 

' - \ ,·, : • f ; .··- ~ • 
, em ouro -de 'seu resgate c·onfi~va em .. taes fun~os. 'P:t~ ,1iq uidii.,r;ão. ~c· ci;Per&.· 
Ções que ·havia rea l'izado. . . . . . . "''· ·.. _ .. ,,.· 

E' e;v:;_qente qút" . quando se en:littio essa letra· não se ··tiri;há., de mÓd<> 
nenhum, v <lireito de_iinagina.r que se pudessç.. contar çom lucros d~ .caf-ê·~a 
pagamento da mesma a se e~ecttiar dentro de qua.tr(} mezes, isto· .ê, a. ZS .. de 
_Fevereiro, por não ser al;>solutamente. . possi~el a llqu~a~ã,o do ''~tcick'' dén-
tro desse lJrh.zo. Só depoi'S de li:quiaados os nov~ milhões esterlinos do empres-
timo é ~ue se poderia verificar. o saldo dlspo~Ivel . Or<~.: vehcendo-se .a, i-etta. 
de quatro· milhões em 28 'de Fevereiro de.W2,3, clal-:o: é .. que p,ara s.eu pa~m~n~ 
to não se poderia cÇ>ntar ·com 0 saldo do _café. · D~ ;~~~<?;- se o· ,;stkk~" - ~~Üi, 
senao liq~ida,d;o ·du;rruite o corrente anno, 1m~' ~e 'dF);~ 'r( . ~11iciativá do aêt~l 
Go'V'E!rno que ;pela imperiosa necessiC:ade de evitar os graye8 jl("ejuizos do 
contracto promoveu e obtev~ a sua alteração itliâs -!lem om;_s ·para: o ~he&our.,. 

..... ' . . -
Mas não é só., Os proprios ,banqueir.os, consultados á.quelle téinpo sobre um 
a~iant.a.in.ento. baseado na previsão de Iu~ros do .ca;fé, res-:P.ondocam · negaqv:a-
mente .. Mesmo assim a letra lfoi emittida. E apezac da gra yidade da,Sit'!iaçli& 
que dahi resultou, o·' Governo a-ctual !honrou os seus com!X'om.issos e <>S ào · 

·Banco do ~:Brasn . :A' letra foi paga no ven~imento, .·.~ de todo inveridl'c~ ··que · 
' ' .... t l . .• " . 

o Governo actua:l ou a Garte1ra de Cambio ~o Banco do Bl:asil., depois dia 1~ 

de Novembro_, ib.ouve8se feito quaJqp:er operaÇão cambial com e.Ssa let~ 

(Do Jornaz do Cínnmercio · de ~5 de Ou:tub::-o de 192!1.) 

BANCO, DO BRASIL 

OH8:JA A S. PA'ULO O SR. DR . JoSE' MARIA WHITAOKl'JP., D;<-PR>EB?JElNTEl DElS!ll'J ElS-

TABELI!lCI~!ElNTO .DE QR]JjpiTO ....:._··os 'MOTIVOS 'QUE DE!l'J!!R'MIN.\.RAM ::t SÚA ,Diili\HSSÃ() 

Com os titulos acin'la lemos, no "Jornal do Commerci(!", ' -edlção de São · 
h-u~o. de hontem, a seguinte informação: 

"Pelo nocturno de luxo cheg~u, hontem., do Rio o !Sr.. ))r. José Maciil. 
W·hitacker, e:x:-'presidente do Banco do Brasii. 
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A' sua chegada na estação da Luz estavam presentes, além de vario~ 
adriliradores e amigos de S. Ex. , . fuccionarios Ja. . alta. administra<:ão 0.. 
"!Hial do Banco do Brasil em S. Paulo representantes do Sr. IPI:esident~ d-. 
Estado e todo o !}assoai super~o,r do Banco CommerciaJ. de .S. Paulc. . 

Estão redigidas nos seguintes termos as cartas enviadas pelo Sr. Dt -. 
.José :Maria WhÚ:ac.ker a>Os Sn,. Presidente da Ren.ublica e ministro da Fa-
z-enda, apresentando a sua demissão: · 

"Rio de .J~eiro, 2.7 de dezembro de 192:!. - Exmo. St. Presidente d<. "'· 
Republ!ca. - Uma ordem directa de V. Ex. prendia-me ao cargo de pre-
sidente do Banco do ·Brasil, do qual solicitaria d!spe:3S!L o. V. Ex .· ainda antes· 
do ·dia 15 de novembro proximo 'Pa.ssa!do . . 

Ape:IJI!-1·,. porém, de hospede de V. Ex.,· acabo · Jt re'ceber do Sr. Ministre.. 
da Fazenda uma demonstração publica de falt:<. de ·_.onfiant;:a, coin. a aJ;>t"esen-
ta.;:.ão, sem o meu conhecimento, de .um projecto reforiil!lndo o Banco C.o Bra.R 
sil, com prejuizo,_ aliãs ]XJ.ra os seus accionistas e riEtco imminente para ,J 
seu p«"Q'Prio crupital . 

'Forçado, pois, a abandonar o posto que V . Ux., me designara , antes· 
mes:tiJ.o, de receber paca iSSO !l necessaria per,missiic, lnmento apenas que á 
minha magua individual tenha ainda que acccescentar a minlw,. appreh ensá6.. 
de patriota, por ver simultaneamente ameaç&do o Banco d~ BrasU e o depo. 
·sito de ouro, que são os dois ul~os pontos -de cesistencia de nossa vida. fi-
nanceira. 

Queira receber V. Ex. a homenagem muito respeitos::L do admirador :uni' 
go e criado" . 

''Rio de .Janeiro, 27 de de:oombro de 11122. - Jilxmo . Ministr<- .da ~dzeu.,. 
·da. - ReportMldo-me ao meu .alfic!o de 16 · de novembro proximo passaec,. 
venho communicar a V. Ex. que nesta data renuncio ao cargo de presidentf;. 
üo Banco do Brasil ' tendo-o já. passado ao meu 'substii uto legal , Sr. Daniel' 
de Mendonça. 

Reitero a V. Ex. os meus ·protesto~ c~ alt:J. estliT~<o ~ considE~!"itÇ1l.o:. etc"·. 
O Jqr'l'lcl dto 30 de D~zembrG de- 192<. 

A DEFESA DO CAFE' 

Escreve-nos Sr. Dr. Custodio Coelho de Almeida, Delegado do GovernO' 
Brasileiro no "Comité" de ·De-fcsa do. Ca.fé: 

"O discurso 'Pl'o!erido .bontem pelo eminente Sr. VJCe~Presidente do Se-
nado, Senador .Antonio ÁZocedo obriga-me muito a contra-gos~o. a prestar os 
esclarecimentos que se seguem: 

Se se tratasse de <;>Ut,rem que não o Sr .. Vice- PTf'sidente do Senado, e r. 
.S. Ex. poà.erá caber a dii-ecção dos destinos de nossc paiz, <:ertamente eu· 
deiXaria que a poeira da estrada fosse revOlvida como melhor á critica a.p- . 
:prouvesse. 

O Exmo ." Sr. Senador Antonio Azeredo, tão veJ?S&do em assumPtcs :fl-
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·d!ailceiros e do· caf-é, não .devia descon}J.ecer que a conàueta seguida pelo Go 
"'>erno:- actuai na organização do app'arelho destin3 do .., C!ar plena e .caba, 
...e·:l!:ec:Ução á ded-icada é corajosa operação de clefésa do café, "que s6 e s6 o. 
_.patriotismo· e a. enve~dura. d'o estadista ~·· Epitaci!i Pessoa podiriam en 
:!'Yentar", obedeceu ao plano adoptado.pelo-·Gov.ern-:> C!o Estado de São·Paulu. 
€'m 1908, com as melhores e m_ais sa111tares modiJ'icações. 

Assim é que os "stoclts" da antiga valorização paulista; foram expb"rtt't.-
~dos e ficaram depositados nos mercooos . .con!lumidor:es, a 0 passo que os· d1>. 
cactual · valorização se conservam, na quasi to.talida.:'le, nos nossos moccàdos. 
com o que se enriquecem todas as cla~ses a que interessa o CQrrunercio brasi• 
-Ieir:o d.e café. · · 

O "Comité" da antiga valorizaÇão, "a de 1908", ficou co:qsútuid(J; J ~ 

'Henry •S.chroe.der & C:.,. de Londr:es. Theodor WÚle-, d~ Hamburgo; :Er.erman. 
:Slelcken, de Nova. York; Société Gené«'ale, de Paris; E\illardo :Bu:óge, dé 
·:antuerpia, e Vicomte' eles Touches, do Havre. 

No actual "Comité" f iguram: N . .l\!1:. Rothschilt~ & Soris, J. Henr:.· 
;sf,)lroeder & C., Baring Brothers- & C. e Braz.ilia:-1 '\Varrant, esta cmn pletlfl! 
avprovação desses banqueiros. 

:!'fo "Comité" d:;t anUga. valorização não havia, somo· ha no actual; o vétt.. 
~:>BI'emptor.iq do •<.l-elegado brasileiro nas questões attinenteo;- ás vendas. 

As vendas da valorizaç:ão paulista fora~ confiadas á casa ·Theodor \Villl> 
....& C., -e as da actual valorização ã.. Empreza Brazilian Warrant, com a ~nte.r

v:enção directa -do delega<!o bra-sileiro e dos demais men1bros do "Comité": . I. . 
Na· valorização actual as <v·endas obedecarão a um. plano aperfeiçoa:cto 

com a expedencia e os ensinamentos a,!lquiridos r;.a yalorização antig~; "dê!' 
::maneiro .que os mer<:ados, tanto estrangeiros com nacionaes, não serão per·· 
turbados. 

Representou o Governo do Estaüo de .S!io Paulo r.o "Comité" Ue l!iOS '' 
ilJ.ustraÇ!o !:Elng~nheiro Dr. Franelisoco Ferreira Ramos, substitui do dep.oi!'!. 
peJo Dt·. Pa'ulo Prado; no actual é o Governo representado pelo Director da. 

-carteira Cllmlbial do Banco do ·Brasil, esse .dir.ector .que, apezar de nada. co~ 
nhecet· de c'afé: como disse o Sr. Senador Azeredo, fo~ qu"m durante 0 G<J· 

·yerno do saudoso Conselheiro Rocrigues Alves organlzc.u e executou a .p11:~· 

rr,eira valorização, com os melhores resultados, merectJ:do então um officio· 
muito honroso da Associação Commocciai de :Santos. 

E peço ainda venia ao Sr. ·S.enado,r A. Azererlo para transcrever os se-
.. guintes telegrarnmas: 

"A' S. Ex. o Sr. Ministro da F-azenda -·Rio· de .Janeiro -r- Temoa t~ 
"b.onra de accusar recebimento do telegramm;t de V. Ex., inforrilanC.o-nOfl 
·de que o Dr. Coelho de Almei!da foi nomeado para o "Comité" de Café, fl· 
-cámos muito satisfeito ao saber da escolha· de V. Ex. Ternos a honra .dti 
informar a V. Ex. que Baring Brothers nomearam Lcir:d Reevelstock seu 
representante junto ao "Comité", J. Henry Sch::-oede1~ & C. nomearam 

"() Barão Schroeder· para representai-os e nós escolhemos para 'nos represen-. 
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tár o ISr. Li<>nel' Rothscnilõ., de nossa casa. .() Sr. Euuard<> Gr.een f'6)i: n•~ 
ir.éiJid6 ~-epresént~t~ .da Brasilian · w'ar-ra,l/-t Comp;ny. A pi"ÍJI;\Ílira reumião- 1 

elo "C~~té" ter~. Jogar no di'à. 22 elo oorren.t-.. - Rr,thschild." 
"Dr. Cusdo<li<> Coelho .de Al~ida - RiiJ ·de Jau~iltc ~. Receb<Omfls t~t.-

legramma elo ·Govdrino de Brasil. no'n1ea,ndo V. Ex.' Beu r.e.pres!lnta:nte no--
f' Comité" c.e· Café.' e . .desejamos, por parte dos ba;·11111eiros, significat· · .~ V. 
Ex. rio;;sa s~nc.era Sl!-tisfaç;ão, eonveneidoi; de que o Gr.vet'no elo J?rasil ná<h 
pocle1;ia . 'ter feit~. melhor _.escalha. Es~..os ce;to.s: -de· <PH'. o "Comité:'" tniJ.pa-. 
lh.arã. conju11ta e aifliga:s:.eln.1'fl1te no melhor dos interesses ~ Govet'no do'-
Brasil. A pril'ne:il;a ' reunião ,está c&nvocada para segundá~feira, 22 d'~ .pOJ:-
rente; ao I~eio~dja, e desejamos .saber se V. Ex., •le.;!~·:iD. nonwar álg.11T.B. rfo" 
pt·es·entante e nesse caso queB}.· ";""'. Rothschild" .. 

. Quanto á critica ICJ.Ue ao .Sr .. Ed ua.rd{) Gxeén, .. ou á B1·asilian Wat>.:~t, 

ou o. Ed. Johnston & .c.:, ou á 'Caixa Registrador"-, ent:r.egou o Governo a.·. 
sorte dos mé1~cados Ç.e ~fé em Santos, b~;ts.ta -ccinsi<det·a.~· qu~ nesses .ul.ti'JJlQ,~- :. 
seis mezes , istci é, deSde que o "Comité" da Defesa do Café iniciou as sual'f 
.operações ·todos -os negocias a termo, na Bolsà d.e Santos, giraram em torno--
ca Çaixa '· O'fti~üÚ elo Estado ·de S . Paulo, na: ~t·oporção de 97 a 98 •i"' e .na: 
Cal;xQ. Registr.adora na ele ·3· a 4 • j•. 

_-..[?~de· que assuiniu o cargo d~ I:eprese)'tat~t'e ilo Clov-Hno brasileiro .no"' 
'"Co:rt)it6" -da Defesa .a.o· Cl.\,!é, foi o mev Drituei!'or cuióad<l apt·.esehtar-lne 
• I. I · . ' • 
.ap e~:i'nente Sr, Dr. Washington Lu's, lllusfre Pr'e&idcnte do Estado de S .. 
Paulo,_ não .só ,patà ouvil-o .e recebe~ as .. uas im.i)l·~s·sõ~ ,, sob~e. a situacão do-
café,' i.nas ainda para suggerh· . a S. Ex., de acc('!l'do com o· t;;over.mo Fed<:i:ra:... 

' ,)' ' ' ' • I ' 

uma .. fórmula capaz de concentrar todos os negocias a tenno, da r~raça San- --
•os., na Caixa Offidal do Estad1o ele S. Paulo, a qual ficaria com a · inteiTfl. 
r-:sr)onsabili'dade· na, · direcção <lo mcivim~:>nto -e-speculn.Uvc: naque!la Bolsa,. u... 
que . importa no desapparecimento_ da Caixa Regist,r~dom. 

Até o presente momento 11adf, ai:ndà. sob1·e ts;;o -rE>sol'l·e•u- o G0yerno j}RU'·. 
ú~ta. . 

Ficaiii assim bem ~ccent~ades e ·definidos , os :rept,i,ro." que -entendo neCE'>.~

smiCil_s ás consideraç.?es do E::nno. B1•. Vic'e~presidente.. co .Senado brasHeiro. ,,.... 
('J'{'ans~ripto dai'! "varias" do ion.~al do ·camm:e1'ci;;, de., .7"t0-922.~ 

A VA.ÚmlSAÇc~O DO CAFE' , 

Escreve-nos o Sr: Dr. Cust{)çlio Coelho <'le -~nwiç1a, .<1eleg-ado elo Gm-el"----
l ~. o ·Dra·sile!I·o no "Comité" . da tiefesa: do ca.flé: 

"Releve_-me, Sr. RedaCtor, ·.,sol'icitaí· ainda uma vez fC' agá~alho g:eJlerosç... 
seu coriceituado jornal. 
Serei ba.·eve. e. muito· breve .. 
S ., Ex. o Sr. Antonio Az.éred'o, ll<>nrado vü;e-presiàente elo Senado, c·lm-·--

fund iu coJsas inteiramente divarsas. 
;Não podia ·eu jactar-me daquillo qu!'l não fiz. 



- 1280 

A operação financeil·a de anlpar.0 ao ca.fé ' e :i.s pnq;:as de São PaulO- e-
-8ant:os, a qual foi organizada e executada Pe'lo director. <:a carteira de Cam-
·bio do Banco do Bmsil, nq ultimo semestre de 1908, ql]al;ldo Governo .o be-
·nemerito Conselheiro'- Rodrigues Alves, nenhuma connr,zão tem com o plano 
-da grande valor.izaçã.Ô, organizado ·e ·executado no Goverlll(). do illustre Sr. 
Dt-• .Tor•ge Tiblriç'á., de que o reSpectivo contracto foi firmado em 11 de de-
:zernbro de 1908. 

Em dias do mez· de julho de 1908, nas praças <le S. Paulq e Santo·s, o-
.meçaram a desenhar-se in:dicios de aguãa crise ~rW<Jetaria,. •provoCada. pela 
·refracção · de capitaes e absoluta falta de negocios de· çaJ:é, Çujos preç.os d~

•·clinará.m rapidamente . 
Fui pr.ocurado pe:lo sempre lembrado director do Ban·co Commercío e 

Industria, o distincto financista Dr. Rubião .Tunio!", o qual viera trazer _av 
'Governo da União as graves noticias da situação delicadn. em que .se. debfU;Ís.m 
·.os Bancos, o comrnercio e os preiductores· ' pauÚst.a~. ' ' .. · 

Nessa occasião, ditlficll. e angustiosa Pa:ra .. São :;.:>aulu; <le crise de nume-
, -r~io ·e de baixa nos preços de café, o eminente ·0hefe das finanças de entãv 

o illustr~do Dr. Leopoldo de Bulhões, embora, oorn.o o · dire~t.or de .c.ambio. 
·do Banco do Brasil, seguisse orientação clara e .clefini'darnente adv~rsa :à 
··politica; financeira de intervenl<.ão no cornmercio e <iP. valorização· de produ-
-ctos, autorizou-me a agi:r;, e · iniciei a operaçiio que tão 'felizes ·resultados 
'J)roduziu. 

Remetteu o Banco do Brasil inoo.ntin.entj para Si'í.o Paulo. e Santos·.quan-
't!as ::uuuosas apoiado financeiramente nos seus .antigos agentes em Paris, 
:Srs. Hotti.nguer & C., iniciou esse ·Banco operaçã.) fino.n.ceira qUJe em pouco 
dias fez renascer a · oon·fiança, supprindo aquelles ~lerc:.c.dog ·de numerano ~ 
anhnando os .negocios de café. E, se a.inda não basta&:;tJm os proveitosos re-

-sultados que então se .conseguiram, foi .a opportunidaile das salutares pro-
·vtdenclas adoptadas que ·despertou ao Gova·no P~u~ista >da;quel~a épcca ili 

'inic.iat.iva. da grande valorização ãe· 11 de dezembro ~e 1908. 
Fica, assim, desfeita a <lOnfusão gerada no espírito do honrado Sr. \'ic.?-

·-presidente do Senado". 
(Transcripto das· "varias" do Jornal ' ào. aomm·e·l.'cio de 11 de outubt•o 

de 1922.) 

OS MOTIVOS DA ~AIXA DE CAMBIO 

Escreve-nas o Sr. Dr. Custod.fo Coelho, l!irecto::- da Cartei:ra 1le Cambio 
-{lo Banco do Brasil: 

I 
"Prometto, !Sr. Redactor, fazer ponto f'inal n;~ n;sp·osta que ãevo ao 

'honrado senador Antonio Azeredo, 'Vice-presidente do ·Senado. 
S. Ex., ruo seu discurso de hontem, apegou-se a un: erro de publicação 

a "Varia" allude ao anno de 1908, não ao de '1906, a que me quiz referir., 
Foi na ultima phase do Gover.no do benerneri to conselheit'o Rodrigues 



~;Ú~êt;~;' :,(!J:t;l:d;;>~J~i~t~ti, dai :Fa,.,énaá. o illú.striido Dr. Leopoldo· de Bulll.Õ€13 · que 
i~~- ~~fini~ciü:\~ :. ,e~é,t\ittci~ ;eio âil'~to~ ·da:1cài·t~irã ~dé cambio do Baric~ d,o. 
Brasil: · ~ 'Qj;)~~k61 :d</~Mparü . a;o 'Cii:fê ;~)â:~ ~i~ç;as de . .São Paulo e. ·sa:ntó; 

, • ·~ - -, :.-· o, r fi: . r.: t' r: -· '. '-· \ . -. · : .' · ··r , >.L • •. ·, · · 
atofinentadã.s.' p:ot• ·fortê á isei .'ffión'etatia . 

iS, .·Ex. re~eriu-s~ ~i'ri'a:i " ff~ ad~fnisi;ação .dá pà;ita da F<i.zén~a, em '190S • 

. ;::~!~~~?;::fi:"t.J.Z:~r.·:m~~i!':S~ 
JlOJ'\'Íir)~Í'O .de::: 1~.0·6~ a deze:zn,bro de ·lJ!J'Q18', •:par:a: cónstituir-sé O Qastn).' ·our'o··_.da., 

•(it~~~~f~~~~~~~~::~! 
:J)aiz~ e: .cl~ ~:i·ofisi3iona1, .-qrie '·até á .~re~ent~ 'dat~ cont.o ~e.mnr'~ é,rito e úiá6s 
n~ clii-eG<i:ão d'o Ciib~bi()~.;; ·Já· ele >i:,aéi, j·~J~efro 'ú 1903 a ~ 1''5 'mi:·;o'vem'bt'o· de Í906; 
,;admÍnis~açÕ,~· :B:ddtiiti'~s Alves·;: ,· j{ d'~ ,:.ü •·d;e noy~.b~o ·a.·e :Í~QS a . d~zel~br.O 

;2f~t~~~t;:~~::-t~t;~~:: :.~~~iF~;· ':t!n~~' i1: ,;~~, "::~:r~~~~1:; ~~;~nt~· ·a actu~l. 
. No~· ' ll;ê's~ s~m'est~e~ l deste' uÜirp~ ~peti~clo fo'rn~ a.pu~·adOs . pelo ;Banco· 

,;~q:~: .~:B#su;, b~ ~:):ti;b!f<?s Ücluicíos, :·e;xdu~;iyàmeP,t~ da ' Ca1'tet~a: 'd!1 . Ci!-:~b~O de 
.'2~·;{8~4~i ;9. .4·ºJ(aJ.t '~~-; :~6;. Th~~ouro p'~Jo mes~o l:iànÇo foi · c~eclitatfu . n~ sua Car-
.. _.;:1·,":. ~~,-:.--~ , ..• ~,'-·' , - ~-; ' ,. .; - .:'., ' '"". < ; · , " , ; - , ~ 
·:r•Pt~ :id,f;!Çtqnb;iq_'' ~: ,somn;).a ·Ide 3·5; 554:179$6.05 """'·· luáü '"-htic1o. cOm o Conv:·en~o 
l1ii~i.~~<>;}:::{~i:;;(:':,: .. c • , • . . '"' • .. ' • . • •• ·.' ' 

'Saiba ·:·iií•\ m.eü, ·J:ia:iz (.Ílle · •o. ,i>;:r;arúlê respons~i.\~e1 pala: Eéctua.l bai;;ri àe can>~ 
>bi:~i f ~_:~'S~.;;í~r~s~·b N~·úi9nal: . , . . . . . , . . . , 

·_A;~sim ':é .\CI·ile quando .em ·abril do a-rrno pq.s:Sac~\l. fl.Ji' Cônvi•dado, pelo !:! ' -
:~Jil,Jil). · ~i: : . i>r;siden:fe. , da.: ':R~bublica', ... prura didgir a . ·d~Heiu~ d€~ . .jafubi'ó já 

:·j~~r~~~ 1~J::~:a~~~~::~a ~:::v:~::::;:~{e_ cerca .rle ~m:~ii-~~~ de ~o:tos 
.•\represel').tanílo ' r;nais de f 50.000 .0.00.-0 - 0."··:•qu e se acha·~am qollqpados, :rruti-

:fi~~~ih ~;iiÓ.' ~J~so· :~~i~i'e fõriún emp~egados ;(e logo sair.àm· pa~a o .éxterior'' 
·i;Ui;.:ehcaiit~ções d~ ' ~-stra:aàs de ferro ,e, de coi)eessües de · porto.;? . 
- · ~~6 . ~?~ _ .. i, .. .c;~Íigre~só : ~aci6~~; · tnide . s. ~x:, é ~Ihr~i:f:e c r:pl:ê~e~tinite? 

Qu_e)l'i ;'::Y\~tp~ .\íl~ ~utorizou o ?'~'çf!IDeritb com desp_~sas deso~d!);nac!~s e ex- . 
•cesiüvà:s e'.'ci:-·eofu urn "tleficit" colossal :;!;ó"' lJonto ,rle ·Jé'irar o .emineJ:lte ·ciiere 

: cl.e 'Í:;;~~~.j~l t~:~;;esso. Nah1?:1M~ .... ·· . . . . • . 
Quem !~otdU: é. :oj,litorizou as emi.Ssõ~s: dé ,,ajiou'ces c;a ~ividK pubiiea: para 

;€.h~~~ti~.Çfro. ê!~ :: ·e~tr~iia~ ele .fer'ro •.{/: de ·· ~o:pdes!';ões,. ·. i1inissões · ésSâs !I ue exce." 
-d~'Ín iüe uin' fiiilhãb. de <w;itófj 7' ·. 

l ~ã:o~ .. f\)1 ó ' co;;g1·esso Nàcional,.de que S. rffi'l:t.: é .niertrbrQ conspicuo;' 
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E ;tindn, não· foi o Ccmgres,lio que perturbou a c.st"lbilidade d? cambio,. 
· ~H·olumando a onda inflaccionista e· creando essa. qiersp~.ctiya:·. de e.fui!!Sões-. 
de .. papel moeda inconvecsivel sem lhni.~s? 

A 11ossa situação· cambia.I aggravou-se ainda maia ,coin a. escll.S$ez .de· 
l~r~ dé exportação, decorrente · da. p~uena' saf.l"a do. café, das entrad;.L~ 

llmita~las, e co;m a situação polltica ~ Europa, que !'e repercute em .todos {)H· 

mercados mundines e 1<etrae os cr~ditqs 'abectos aos bancos e ãs emprezas 
.e~y-an~e.lra:s, estas e aquell.es, P<?r S'Qa vez, , -,rec.eb~'i·ain ·ordens· para. pp-er 
.:u; remessas }JossiveLs. ' ' 

São estas as causas, a. meu ver, qu·\ P.ept·hpiram ,o;:merca.do de ... cam~w. 
Para removerem-se taes causas· e fazer-se ,') r<·surgimento· finanCleirO• 

do nosso paiz,. eu appntaria qua~1~o medidas: . 
1" .A. eliminação oompleta de qualquer a utorizaçào paro. eínittir-se pa-

pel-moeda. iil~_o.nva-sivel. · 
!-./ . ·! . 

2• A creaÇão de um fundo ouro no exterior ·pa.ra a s!mpl~s' defesa da 
estabilidade ~o C~URbio, guar,dada certa, elasticidade nq· movimento das .tax;!.S ; 
fundo que orçaria por 33 •1• sobre a importànci'a da circu,laçã:o monefada 
elO pn.iz. 

a• o abs~?luto eq\lilibi·io orça.me.ntai·io. ·· 
4" A crea.ção do imposto de rel)da, grai!a.tivo, sobre a re.nila p.e:-s?a\ e 

annual, de cad3; pe!;~oa, começandó 1>or ;1.0 •1.~ sobl'e a ·rengf.t niodera,da e ..e~<'-· 
vando-ae até 26 • • para os mais ricos, :l'ixaqa uma 'fitl~nfia· ce·rta I>ara ~od~~ 
a.quelles que .auferissem ll'tmda inferior á que fo~;;e· f!xnda. par.J, o\ mh1í;n1o g.a 
taxa gradaUva. 

(Transcdpto das. "va.rias"· da Jonia,z do .. Oon~memio de 1,5,lQ-922 .) 

A BA.IXA DE CAMBIO E A VA.LO.RJIZ~ÇÃO DO CAFE' \ 

Nada temos que· ver com. a discússão suscitada. entl·e· os illu.stres Srs, Dl'Í;. 
Custodlo Coélho· e Antonio ·.A.zeredo, rispectivan).m;J.te Director da -carteira 
Cambial do Banco do Bt:asil e Vice~Presidente do Senado ~eral. 

0ccorre-nos, porém, a _obrigação de pondera.r q:ue o digno 'representante 
ina.tto-grossense nã;, teve razão · quando. estranhou que a IX>l,icià 'nãó hou-
vesSe. exercido · sobre a. ultima carta que o Dr. Custodio Coelho nos· dirigio 
e assim tamben1 sobre ' um telegrammo. de nosso corre!ipond.ente lond~·ino . 
publicad&. domingo, o e. ;reito de <!ensura .qu~ o sitio lhe confere . . 

A censqra, aqui, é permanente e exercida escrupulosa_mente l>Or nós• mes-
m õ>s, em bem do paiz, no sitio e fóra do sitio, sem necessidade dá i:ntervenção · 
da autoridade, nem da tal lei de JmPrf(nsa, que o Senado v'a.i yotar e que para. 
nós é inteiramente inàiffa·ente, por absolutamente desnecessaria e innocua. 

Entretant~, a.pesac de todo .o nosso cuidado, é evlde.1:1te que uma cousa. ou 
'out ra , num jornal das proporções do nosso, ã.s ve~es, escapa. Foi o que acol'l-
~eceu ·com . o despacho do correspondente em Londres, que pOde passai·, no .. 
.atropelo do ~erviço-; ao redactor de plantão . .A. dire~ção superior da folha não · 
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·o téría deixado sahir como sahio. Não obstante, é evidente, pela pt·ocedencia, 
._que o. maleina:do teleg,am,m'l._ refiecte uma · imtpressâo tpuramente local, ouvida 
-em Londros- e dalli ·transmittida no com.mum do serviço. Tirar a iHação de 
·que os conceitos são 11ossos _e querer ver, no facto da publicação inadverti-
damente feita, uma pcdrUJda nossa ao sol no occaso, é supposição gratuita, e 

. o ptimeiTo ·a son:ir da ingenuidade, com que. isso rp6de ser dito, será o pro-
prio :Sr. iPT~idente d!;'. •Republic~, •que sabe, mel-hor ·~o ·c1u!'l ninguem, a repu-
:gnanci-a invencível que -vota=os a todos esses pequeninos .processos ·de _ma-
_lev-ol?ncia, incom~tiveis com as nossas nor.mas e os nossos habitas. 

__ : Quant_9 á.~ do •Sr. Dr. Cilstodio Coelho, não precisamos explicar por 
-que a publ·icamos, nem havemos de ir pedir ao Congresso, como parece que 
--deseja: a lei em .gestação, e já se vai ill).pJ.icitamente exigindo -da -trLbuna, li-
cença para inserir .q~uer escri-pto,.lque nos mande pessoa de responsabi-
lidade, analysando cal.1>1·amente e sem :vâJ~vrões ou insultos a condu<:ta e 

-orientação do-·meS-mo iC'cmgre~;so, sobre não importa que ol'dem de assumptos . 
. seria_ Jsso u~a. violoencia ao direito 'de livre critica, a que o mesmo Con-

gresso,. IJ.Uer qUeira, q1,1er . não qu!)ira, terá de .submetter-se, -tal qual faz elle 
proprio .Congresso -e tão dura e injustam-ente com o Governo e corn ·a im-
prensa. A extensão elas ]mmunidades Iegisl~tivas nessa medida tão sem 
medida, seria ume. ànomal-ia positivamente bradante. 

Q Sr. Azeredo, com 0 seu' proprio e longo discurso de ante~hontem, pl'o-
vou, --ao contrario do que insinuou, ~ue o ISena.do, para se def~nder melh~r 

-da,quillo ~ue, em sã <'Onsctencia, _ acha_ que não -praticou, não necessita da 
~nuleta da censura -policio.!,- qu.e o isente de dissabot·es. 

tqonsi·deràndo.: agora, de. um modo mais geral, a escaramuça entre o di-
_gno banqueiro e o: 'hril:hante parlamentar, e guardando -igual distancía de 
:ambos, sempre diremoe que, .. para- nós, não deve ser .o Governo a cabeça de 
turco desses golpes contra a situação financeira em que se encol)ti:a o Brasil. 

:S6 um l.ouco ou u~ nescio havia de pretender que, -depois dos cinco annos da 
·Cotiflagração -pudesse -:~m· paiz novo <!Orno o nosso e tão violentamente aba-
·lad:o, <!onio de resto -tOdllf; as outras nações do globo, pela tremenda reper-
cussão uo di-ama. europeu, ádoptar, na emergencia, uma politica de braços 
·cruzad-os, sem eJ.ev?'ção e sem dniclativas, ,quando, '-por exemplo, em materia 

. ..d~-.' transpqrtes, .tudo ~stava a reclamar uma totM renovação, para corrigir 
· .. a <!t'ise -que asphyx.iavu a ,producçã.o. I 

O gz;ande merito do actual Goyerno está em haver sabido olhal' atten-
ta:mente para 'isso, sem, ent:-etanto, dei:J(ar ao mesmo tempo de attender aos 

-bons principias de administração financeira, como o comprovam a pertinaz; 
a~mu'lação do ouro na Caixa de Amo~ção e a resistencla energica 

.opp-osta â util-ização dessas reservas, àccresc-idas de aYultadas compras de 
titulas -da divi-da extenJa. 

Encampações e resgates feitos nesse. entretanto,. se, por u\n lado, aggTa-
varam, no. :mo,mento, a. ~nuria, mais a.;parente -do qu.e re!).l,_-da Uniã.o, por 

-.outro 1ado benefdciaram amplamente -di-versos ID~tados, que se acha.vam com 
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o seu desenvolvimento paralysado. ou atrophia:do e •ê o ·B1'asil, &o c~h<i, •quem. 
lucrará. !Irão sã.o vanhgens que se meçaín }Joo: criteriô estreit.o, num ou dous 
exercícios mais proxlmos, ·nJas os Jucros infalliveis virão forta:1eeer l!.n.Pt;-
memente a economia aacionai e as :J.,p<Ílices, contra: as· ·ti'll-il;es .. tanto se ~l>.ifu'. 

e -que representam o lJ.reço. ,dessa melhoria, terão. ~esempen'hado 0 seu ·P!l~l, 
distribuindo equitativament·~ 1ior mais de uma geração a· ·despjoza :feita ·em 
benefieio g&·d L do· pai'!l .. 

Nã.o importa que a ingTatidão re]Jonte exaétamênte ~ ·onde mais c1e'\1era: 
ser guard~-da. Os govE:'rnos oue não d..eSC.çmtá m, de ante-mão, na sua. ta:refa, 
o peso dessas injustiças , sã1: governos timoratos e anodynos. 

iL>o a'ctual se pód~ · <l!zc:· tudo, .menos isso . .E lê ·im[nensamente consq~a,: 
dor que o Chefe de Estado, passados mais de tres annos, na:(l.a precize retirar 
de sua famosa mensagem de Setembro, sobre a situação. i{'inancei.ra. Essa: 
mensagem foi uma afflrmação de tprincipios e não uma pnotne.ssa .!le. ab.sten-
ção noutros te1•renos obe1·toa á inidla.tiva e lá clarividencia ·do' Goverl1.o ; 

o Governo honra lhe seja· feita, não c~pitulou diante dos papeli.stas, pre-
ferindo.· re€isti~-lhes com a c.réaçã~ da Carteira de Redesc~nto. ·Ainda assim. 
foi porventut·a o GO"Prno quem pediu essa cartei:ça? O· 'Governo ap,e.J;las ce-
deu ãs reclarni!ÇÕes d<J commercio e dos bancos ·e n:ida ·indi.ca' que o .. ~ppa1:eiho 
esteja funcc!onamlo ~nal ou que possamos i~scr!lvel-o entre· os instrumentos 
do mero papellsmo <oem lastro e sem valor. • 

O café cahio e o Governo va·l'Orizou·-o. Não ê isso .Z!llar (\o melhor :rpodO• 
pela fórtuna publica? 

Mas, os austero.:; censores ,só admitt.ém um índice cl~ prosperi-da de: ... o 
cambio. 

: Deus nos livre dt'! entrarmos a discretear sobré mater!a· tão complexa. :Dl-
gamos, em todo ·caso, :que o car:n'bio nã0 é tão facil _de ser governado c~mo. 
mu!to. pretendente imP.gina e a.ssoa.Jha e côm.o ainda tantos outros in.5in·ua m. 
e .apregoam. Factores div.ésos, muitos delles artificJaes,- outros {!e· 'oc{!asjão, 
É'. outros irremoviveis alte·ram o jogo··· regular ·das taxas. Todo.s. eyi~i:e'rite·- · 
me:iJ.te"·qufzerri.m.os lj. c~tas bem mais altas, ma.s 'já niio ~ pouco que se ~a.ilia. . .., 
que . a: Carteira, i:tue a~· :·maneje.; ·longe de dar 'I•·ejuizos; terá dMo enorme& 

'·1uérO's .a: o · ThesO:urô. · . -
Tudo is.so, porêrp, àevc N:tar er'radissimo e nós . nã9 temOs· raiãÓ nenhu.:. 

ma no que affir~'amoe. 1 

. A. s!tpação de gra ~d\! folga ' do Banco do :Brasil ê crim~nosa~ 0 <;l-overpO• 
·não tem desculpa, 11ern defe'la. !Só· quem t~m defesa e .só, quem .. tem desculpÍt 
··é o ·congrêsso. Os orça ment os D.ã.o sii.o obra '.do Congresso e sim .do iJovec-· 
no. E.' Q G·overno quem os faz e quem os manda vo.tar . .Tá se vét<iu ·JAm, 

, mas o ·· Congresso não tem culpa disso ... O Congres.s_o está . innocente·. de· 
· tudo. ·Ou)pa?o .ê só o Go~•erno. Foi o Governo quem fez I? cambio descer. 
· ·· ·o· quat'i"i'ennio· fhídante . tem· désconceituado a nação. · 

Pód'e :não se1• essa a opir.ião dos extrangeiros, que nos l}roc!uram, que-
·.:·itos· visitam, que nos 1equC'sta m e, ainda agora, no cente11at:lo;.' nos cumula.m. 
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de honras e attenções ., Mas. é a opinião de algu;ns brasileiros autorizadissi-: 
mo;;; e '0[\Sta. 
'.: ... ·!~ ·~1'. Custodio .Ç_-D·elho/ vócle ter .sido talvez mú:it.9 ra,diea·It e haver: irri-
tado ·ali' grandes forttmas com o sea programma ·de taxação da ;renda pai-U-
c~iil:i:-,: ~·estricção impeccave1 ne despezas e véto absoluto ás nov;as eJ;llissões. 
Mas não ljle. -converta a discordancia de alguns com os _pontos ·de vista do Dl-

.1'ect0,r .da ·~arteira Cambial em motivo. pari!, ata'9:ues ao. G;overno . e ao Pre-
sidé~te .dá.. JitepubliÇa. 

:Pa,rÇt. ab!mlver a ,tõ.mi:o.istração fln~Ílceira ·do Sr. Epitac'io Pessoa e de-
seu digno .Secretario na .pasta, da Fo.zenda, bastam a va lorização do café e-
o augmentó cllois resenras ouro. 

·.E·, -~obre o mais ·ltUe -se tem dito c_Õntra o 'Chefe de Estado, cremos que-
'bastará a traíiscripÇã:J desl:é:.s p~av_pas insilspeitissimás do velho batalhador-
que é o Sr. ·.Úfl!édo !Ellis, no seu ultimo discurso proríuncimio no Sena:do: 
·" · "O. ill~.stre tPre~id,,nte' à.a \Repub'uéa, ,Sir .. Dr. E·pitacio 1Hessoa; não pedio 
cou.Sa alguma, nada soliCitou, nem ' tem procurado intervir nas deliberações. 
<la Commissãc.' de :ÍN.~1~~;ldas. Talve~ !;'eja o uni.co Presidente ·da Republica que 
te.nha·. agido .por ess:'!. fór!Iia.. Temos 'tido Completa <liberdade de acçãó e a 
CoJtUDissão· de Finança_s assume a responsabilidade de todos os actos prati-
cados." 

Vale a -lJ.enp. dizer :1~8 aíg'unia eousa sohré os ,uÍtiinos discursos ~Jronun-· 
ciados no Senado? · 

fTrans·cripto das "Varias'; do JornaZ ào Co'TI'IIriWToio d<! 16 de Outubro 
de 1922.) 

O CON'.IJIM.TO DO CAFE' 

Do gabi..n'ete do JHitlistro da, Fazenda, recebemos a seguinte nota: 
."Ei:a indispensavel que G actual GQverno, ao assumir as responsa l:Jilida-

.. des economi-éas e financeiras do pa.!z, procurasse con~cer as eondiçõe$ em 
que encontrou os encargos a. desempenP,ar e os recursos destinados a honrar-
os com-promíssos contrahido"J pela. Nação. 

Entre esses encargos estavam, .Por 1:pdo!1 os titulps; ·os que se prendem á 
execução do . ·cont~ato do ,c~fé e, ml.tura~mente, ;á .defesa do J?I:Odueto nos. mer-

. cad?s, emprehendida, pelo 'Governo 1JaBsadQ. 
(Pr~occupa.do, ;pois, com· essa !POlítica de defesa do cáfé, pÇt.rte integrante-

do. seu pz:ogramma e . . y--artic-çlarmente corn a liquidação do ".stoc·~, provenien-
•• le, ;ao cql?'hato em ·~a.çe ç:as, .excellentes pe~peetivas do m,ercado, ao tomar-
conh~imento dos termos deste contrato, des~ -logo se "impressionou o 'Go-

. ya·no com d.ous ponto~ capltaes.: 
... ·1.• .. A· p:r:ohibição. cat~goriea do GQverno comprar directa ou indi..recta-

mente quaJquer quantid~ de ca{é !;'em o consentimento escripto do Comité-
.emquanto houver em circulação qualquer titulo do empresti..mo. 

:a.• Prohibição de ,antecÍ.p~ o pagamento da divida se não depois de dez 



1286 

.annos, podendo rpelo mecanismo. do contrato pro.telar-se. iJor iguar prazo a li-
quidação do "stook". 

Estas duas proQ.ibiGões constam oexpressake~te das clasulas 7• e .12•, 
do contrato de ·2 de ma.i·o de 19·2~2, assLgnado em Londres pelos iban~ueiros 
~. M, , Rot::;.clhHd and Sons, Ba.ri.n iBrothers anã c• e J. F,[enry Schroeder 
und c• e o Delega~o eo Thesouro em 'Londres; .Juliio ICesa.r :Mcreira da Costa 
Lima, conforme o origip.al ern1 dnglez existente neste Ministeri~, constando 
t3imbem essas .prohibições . da dlauspla 4• da úbrigaçiio GeraJ., no dorso dos 
.títulos. 

A clausula ·7• diz: 

"1. The Government may on or at any ti-me alfter the ist October 1932 
u~;>on .giving six oo.le:r.der n::.ontQ.'s noi:ice by ~dvertisement in not Ies~~ than 
two London dally newpa.pers ·expiring on one ~f the dates fi:X:ed for pa.yment 
.of the interest redeem the 11.rinciop~I of the wbole of the said Bonds for the 
time being outstanding at 10Z per cent . .together with apqrued interest." 

A trnducçãio, feita por tra.ductor pubrico, é a seguinte.: 
"Clausula 7• - A -contar do dia 1• de Outubro de 1•932 inclU:Sive, o Go-

verno terá. a faculdade, mediante um aviso prévio de seis mezes do cal.enda-
·l"io, publi~do pelo ml'nos em ·dous diarios de Londres e ex;pirando em uma 
das datas fixadas pa.t"a o pagamento dos juros, de resgatar o ·Principal da to-
talidade das ditas ·obrigações então em circulção, ao •preço de 10'2 por cento, 
a.ccrescldo «?-os juros vencidos." 

A clausula 1~· esfd. assim redigida: 
' 12. The Government shall not whHe any of the said Bonds a-re outstan .. 

ding except as mentioned in CJ-ause 9 hereof p.urchase d.irectiy or indirectly 
"'ithout the previoús conse:nt in writing of the Oommitt~e any coffee and the 
Government undertruk0s to use its 'best ef,foarts in the sense .of preven~ing 
the dreation of a new piar. for valorWi.n;g co1il'es.- The Government turther 
undertaikes t:hay the free export .of t:he cof.fee :rorming part of the security 

( ' ' . 
.sb,all not in any way be prevent~ or hindered so long as any üf the !3Rld 
Bonds shall be unredeemed." 

A traducção desta clausula ê a .seguinte: 
Clausula 1·2~ ,- EmquClllõto existi,. e1n, ci.rcwla<çã.o qualqwér da8 dmtcis Obri-

gações e salv-o ü disposto na clausUla ~L do :presente instrumento, o GoVERNO 

NÃO COMPRA:RÁ, DIRECTA OU INDIRECn'AMENTE, S67n O préviot oonaen/tw
1
ento do 

Comité, a.o.a.o por esctipto, Qualquer café, e o Góv:erno compromet):e-se a. em-
pregar üS seus melhores· eslorcos no sentido de evitar a creação de um novo 
plano de valorização do crufé." 

A elausula 2a do contrato supplementM" coii:'f'et·e ao Comité pode1'es -lrre-
v«gavei8 para vender 453.500 saccas por a.nno e mais uma quantidade addj-
donal de saccas, necessaria para juros e despeza.s. 

. 'iDiante destas clausulas que tiravam ao Governo .a liberdade d~ acção 
na política economica do paiz, foi enviado á Europa um emissario encarre-
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ga:do de ;pleitear a. áiteraçãp das mesmas dawsulas, a.s quaes não eram 
esseneiaes á garantia. do empresfuno. 

'Em :!ace das ponéeraçõeB justas e ·dos etflorços do emi&sario, 011 ban-
quefroo l"eunidos, depois de successiva.s confer-encias, rel'!lolveram annUlir 1110>1' 

desejoe: do Governo, jsto é: 
a} ~r a proluõicfu; constante da cJansula. 12• do contrato e 4"' da· 

Obrigação. Gel'al, ficando o Governo livre de intervir no mercado de café 
para 'ilefendel-o, apenas com a. restricção de não vender o novo "'stock" que 
por venturn. foriilllSiJe senão depois de liquidado o "stoc!k" do contrato de 
nove milhões. 

b) Tornar pratíca..,el o resgate (!o debiio antes de dez; annos vela. DJqul-
dação iimnedíata des!e "stock .. , como se está :fazendo. 

,A esse proposito, 2ft'irmou-se que já o contrato antorim.va a compra dos 
ütnloo e até o emilregü do Froducto do café na sua acquisição. ll1cs!!e ponto 
não foi objeeto de contestação. Ma-'ll, é ·cl!aro que não era ·1J)1Iltllriv-~a· a. Cll)Wpra 
de títulos sem 'fundos para €S!Ie fim.,.Oa, pelo contrato, as vendas er.un de 
~3 .600 sa.ccas por anno o que deveria. dar para juros e despezw!;. Podíam 
;;er augmentadas essru~ vendas, .mos - issO por deb'beraçáo eX(!JtJSi'lõa. do Co-
mité que não tiDha. u::~eiOe.SIIé em apre!!\!llar essa. J.iquiidaçoo. 

·Foi nesse ~to %'eieVa.n~ .o ~tado da acçâo do aetuaJ ·~erno, {Jdo 
seu emíssarío, qne conseguío dos banqueíros a liq~ irnmedíata. do 
"stock" como '*' está fazendo e P"~ a ser concluída. itOJmaJm<ilo ruuãm 
pmtíeavel a. compra. dos titol.os, como já. se 1f'ez em quan1tfuiJade ooiDSiidelra.veil., 
~vítando assim a. situação pnôWJicial de uma. liquidação !enta. .00 "'sii:oclr."" 
'}De se poderia. protelai" por ckz amtOI!l~ 

Finalmente, cum:;n-e obirerva:r que se :m!C!Cienwou, <~:09l11J) Jlll«ll!IDW teJ~]J)Ililtmül,. a. 
livergencia. entre os ,textos pulilicailos da ellaUII$Uila U&. ;tiSW ·é: 

"'11áo ~rã. "-ardlgwer 1101"-o pl-, ih';_ r:Dl~" e o G~ eM.-

J>rega;rá. Ds ~ fHJI'llUJres eal&r.OOtt ·ao .seratido de e.rit«w q- sreje ~o --
:ibiW de ~o~ ile csté•, ooma fÃtool!ll relilliigülil@ ~- :Jlllll!jj:a mllltllialmlp &. 
~ não altera a. ~..aEcia. das pm~ ~eJIIllte IC'l!Jim!'ffiig'lmariim!!O 

988 cla'IJSOlas do contrato, acima ~. ptOQrq'llle\, eom 1!lll!I!Ha 0111 Gl!!!t:!a 
fórma_ bem ponderou o hon:miio ex-~o WJa Jl!'i:nzlElmlilla,. 'Dr. ~ JID-
}l1tista, "isso esca:pa â coml,)letencia iiio ~ltiiw®, ·Jill'lllÍi$ <!) Co~o JI!I<Olil!ft~ 

~ sobre o assu:DJõ)to de modo CIIJllltmril!)"' - · 

Conseguindo dos Í)~Wi(Uciros as citadas allltelr:m.~ do anntbrafu, ~o 
o Governo S1lla liben:iali!'e ·lllle a.c~ llll!il, .tiBefesa ull'!ll> lfldé er1blllll'!lll«D1lll ]IDlr".m.itiim>.m,wl\\'ll di~ Jre!ll-

·gate antecipado do e:op:rest:mo de Dlli!DW<e :mmlilll1nillíe cille MIIUJ!!!. 
(Do •;ronm~ do Commercio"". de 3it de Olll1tlmlblro üe l!B!:IL) 

E' dJm. ·pi'Ofondo. ~to que, a'lbralmtiil<i»1lll3l!ll<ÜI® ® ~ mm ill(llllil!o 

:;ne tenho conseJ:'1iBdo. vermho, l!llO dever lille :RllaJr' JIBC!BII' l!lll't6'llJ! lllltllllllllle;, làliimm- aligu-
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mas palavras a proposito da· nota presidencial h9je ·publicada, e especLaJ.- · 
mente sobre os· pontos em 'que ella iiJ;olue, entre as .càusas da actual de-. 
pressão cambial e ·da situaçãç finanr..ei~ do paiz, as, oPerações· de que tenho 
reSponsabilidade 11a fJ'Jalidade de ex~Director do . Banco .. do Brasil._ · 

A principal desta!': oiJ<"n;.çõe·s ê a do ca.fê. Pelac eXJ)osiçao ·pnesi!lericial 
não se 'P6de -bem sab€'r qual .a verdaÚieirá situação aétual· .dó-: empref?'tinio do 

• _ 4 •• • • I 

.caJfê. ;No,começo ella enumera, entre ~s· factores de rdebito da balança inter-, 
n'<j'ojohal, ".a retenção <lo, "·stock'' da., valorização :·ÇIÇJ ·cl3.iflé, que ·garante o. em- · 
prestiill'~ de :€ 9. 000.000, cujos ~·erviços de 'júro' 'é' amortízaçã.o são: p[j.gos pe-
las vendas ;arciaes do refedão "s'tock l.' .· Êrlste, pois, . "um con~iãer~ve·l' nu-• 
~era de saccas de caJI)ê" ·que •"O. Go;e;no retirou do mer.cad~~· · e se dlistina 
a pagar o 'emprestimo . 

.Mais adiante, poi".'\m a E:x:posição annuncia. que .o emprestimo. está pago . 
. Eis as 'suas ~-Jm.layr-as; . ' . · . ' . 

"O Gove.rno ~tuà; teve necessidrude imperiosa, e hiilludiv.el de pagar, 1no 
-cOITer·do anno'qtie passa, :€ 13.000.000 ";-'o eml)restim.o de :€ 9.000.000 e mais 
a letra ·.de :E 4.000.000''. 

Mas, se o ·emprest'mo esti:•. pagó, üão ê .exat:!tp então .•que exista o ".stoclt"• 
'de que se falia antociCrme.nte. 

Não ê tudo ainda., ·~i'nha.s rábaixo a Exposição ma}s um;~. vez .13e (lesdiz: 
o mnpr~stimo não está ~go, mas sel-o-ha até o :fiim. do· anno.·. Ei& ·o textÓ 
litteral: "Hoje o Brasil está ... habil-itado. a Uquidar; sem a demora -dos 

I 
dez annos, 'O emprest!mo de 9 milhões, q11e a-té o fin~ deste am1-0 pod.el·em.os 
resgat(hf." 

Não ê, porta~to, p<isshrel, em fac·e· da Exposicão, saber em que termos 
-se aeha: ~ enr.prestimo de :E ;9· •. 000.•000. :renhà, ·P~L"é;m, sido resg_atado ou ,deya 
sel;o até o lfim do .ar:tno, o lque é certo ê que o G<ivf?1:,no.-· considera o paga-
t;n()nto ·dos 13 milhões ou r. P'~··rspectiva de.ste prug~e~1.to . c~mo u'ma das 
eausas .da dept·essão .e:a.mbia!, e neste caracter ·o· addiciona ao "deJJfeit" cam-
bial de _! 50.000.000 !t'J.Ue anteriormente apurou. 

Ora,. tal ·pagament o não ·constitue '~deficit" darribiaJ,. pois é com o pro--
dueto das vendas d!o "stock" do café, rep:Í'esentado · por A. -535.000 saccas, 
que se vã.o totalmente resgatar aquelles 1.'3 milhões de libras. . . .. 

Tão poueo esses 1•3 milhões podem ter influid,o na 'depressão do 'ca:mbio·; 
As Yendas das 4 .'5'35. 000 ~!Lceas produzem l~tl·as de' cambio cómo que já se· 
tem, resg!'tado, possó . afflr~'l.!~o. na sua qúasi' totaÜdade o de'bito 'de 'Libras 
'9.ooo·.ooo, e com .que ee i·es:gata.•·á o qJ;Ie aJnda não' ;foi pago. 

Quanto á letra d'l :t ·4. Oü(). O'ÚO, repres-en.ta ella o debi.tq d.d Governo ri'a;a· 
com o Be.nco do Brasil, pelo redesconto, feito por este, de letra~ que ô mes-
mo Governo autoriza!·::t a Compa nhia ~~chan~ca e Importa dÇ)rA de !São :Paul~ 
para as cõ~npras de <.afê. 

·Sei que em minha a use.'n cia se levou· ã,. im'J.)rei:tsa a noticia de qua eu 
desconta ra essa -letra ua ca-sa Rotschild. e erpureza o :ÍÚasil á huniilh~ç.ão do 
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endosso de; dous banc0s. Accr_!!scentava-se ·que o illustre S1·. Ministro da 
Fazenda só tiverá :c;:ouhe<1lt;nentó de>~se titulo nas proximidadeg do vencimento. 

'l'udo isto é falso. 
O Ban.~o do Bra~~-, enÍ.ql;anto fui c1irect.or, conservou em sua carteira a 

~.etl·a;. emittida pelo Góyérnp e da exist~ncia desta, em carta de 16 de · :N:o-
.x;em);/ro, i~to. :é, do· dlá ~núme(tíato á posse do· novo Governo, o ex-Presidente 
do Banco, o illust>re D:·. Ji:is.! 'J\Ilaria Whitaker, deu. conhecimento ao ~r. Mi. 
nilltro da ··Fazenáa, ·co~u Úpecitioação do va~o?', taxa caiJJ~bial, ·impo?·tancia da 
o,o·w"'"'são e àq,ta do ·vénoiinento. 

Nem :teria' ·o· ic;l-ov.ernà transacto necessidade de fazer quaesquer o~era
.Q9e.s 'para- o ·.pagam€m:t(: ele ' s6u debito ao Banco dci .Brasil, visto que os lucros 

·· d~COlT·El:~tes da '•v3Jorização' eram mais que sufficientes ;ara. _o pagamento, : ., . ~ I I • 

e se não :fossem integra!me:lte li].lwr~·oos dentro do prazo do titulo, nada·mais_ 
f~cil ,do q\le obter uma prorogação. 

·< S.e· a.Í,g~·erri a,fir~Giipóli." ·po1~ qualquer operação, . a. liquidação dessas libras 
4.0()0 .. 900; posso aslH>.!J<L?:ar qu.e não fOi o Go1.•erno passairo. 

{) Banc·o dó Bra:::iJ.,_ q1,lahdo .deixei a Carteira de Cambio, não precizava 
de !"éi'. pag:o. O me~u ba.lan,ço·, feito em. 12 'Cl-e ::-<ovenl!bro _de 192~. vespera de 

·'w-iiúra, exo.neL'ação, ·ireg~sÚadc ,e transcri:pto no lívró de act'as, ela Directol'ia 
do !:_a'ncb; a.ct!usav.a ·s;ldQs de cercg_ ele f. 3. 000.000 em tódos os ba.n qu e'l ros, 
iiúíe];JE)ndentementé da l,ett,,'L 'de , f. 4. 000.000. ·~a. assembléa geral de accio-
.iiistas; e:(f~;~Ctuad;i ~.m 2;6 dê 1\farço deste anno, declarei o seguinte : 

"Fechei o mim hàlànçv coni todos _os •ba nqueiros, em numero . de 19, 
.ac6ú.Ha.ncio saÍdos· !ttti: favor elo Banco ele f. 2 .. so-9 .161, além ele ficar intacto o 

·tci-'edit; q'ui ~o~su~\· Bari(}o ele :E 508. OQO·, éom a, nos~a -~oSição con~·pracla a 
.maíot. de r 6.465.(!57 ,'' 

Nessas.! 6 .. ~6·5.057 estão inch,idqs as :E 4.000.000 ão debito do Go'IJf'rno. 
· f) que. eu sei é que para provocar uma alta de cambio no inÍcio do actual 

:Q:óy,!p;ho; o _n.ovó. M:inist:,:'o , c a Cart~;>im de .Cambio f'izeram saques com a 
· 'ba~~ ' da ' ref_erida . let-i-a. A consequencia é que tive1·~!n de antecipar paga-
ment))s, ~pro.c_ura.ndo recurs-) para effectual-os. Se ·Ministro e Carteira de. 
·Cambio, sem-. preoccupli.ção de. a-ltas artificiaes, esperassem a liquidação ~or
~al do· "stock"- (lo· eafé, .as :E 4;00(1.000· seriam llagas oppo\·tuna mente com 
.os pr.Óp!'i'os .·lu~rcii: ela valori:í>ação,. qu'e a .Exposição acaba· ele reconhe'cer suf-
ficj~~tes para o resgate dos 13 milhões. ' · 

}uiõ t-r;·d~z aÚ1da a realidade dos factos a a:flfirmatliva de que é onerosis-
. ' 

-~imo para o. Gpverno ;:;c e_mpr!"stimo de :E 9. 000.000. 
• 'E~ ine;xA.cto que o Governo est~ja obrigado a conservat· em .mão dos 

l:ia1tqu2iros, ·:;mediante. IJ juro mmttal de 3 o/o·, os saldos que apurar com as 
vençlas efi~~tua.das. P'e~o c!octrario, é:..lhe facultado,' po1• clatt.Sula exp!l'essa do 

--contracto, compr.ar, -:::om os referidos saldos, os proprios títulos do empresti-
mo, que rendem y 112 o/o •• :Adquiri.ano-os mesmo pelo preç:o actual de E 109 
a J: Uv cada um, ainda. assim o Governo lucraria desde logo com o resg9-te 
ii~lte~;Ú!xtdo·, 
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Ainda pelo <:ontrato está o Governo autorizado a retirar dos banqueiros' 
ru~ sommas provenientes das vendas do café e app!i{!al-as ou na. compra de 
nóvas quantidades Jo prodl:<!to ou na C!Jmpra d.~ títulos · britannicos, que, 
toaos sabem, rendem mais do 3 % ao anno. 

Não é e:m.cto tambem que o Governo .passado se tenha obrigado a não 
fazer outra. valorizaçã.c. O que o contracto diz na clausula 12• é que "o Go-
verno brasileiro empregará os seus melhor.es esforços no sentidü de evitar 
que seja creado um r.ovo pla1,1o de valorização do· café" ·. Não .e;ra uma. obri-
gação j1~riài,ca, mas o emprego de brm.s ~lficios, Íã.o em usó nos contratos· do-
Güverno ·Federal quando se trata de a.ctos da alça9.a d!os Estados ou Municí-
pios e o f·im era não ~-l:pôr a. valoriZação promq_vida pelo Gov.erno a um des-
ast:r.e fatal, como aconteceria se outro grande "s,todk" se fo;rmasse aó lado' 
daqu~lle que tinha sWo adquirido e garantia o emprestimo levantado . 

. Fi.nalffiente, se o juro ilo emprestimo !foi de ·'( 112 %, sem a taculdad.e 
do resgate ao par se não decorridos dez a·nnos, isto constituía ~egra comm'i!m 
dos emprestimos conüahidos em Londres desde. o ~im da .. guerra, por cir-
cumstancias aliás ben.1 conhecidas e oriundas d~ exigencias' do ·proprio Th~
souro Britannico, o qua~ res€·rva a vantagem .da emissão.·d.e wbo.nds'~ a <mrto.-
prazo para as necessidades do Governo inglez. 

O Governo brasileiro, poiiém,. não ficou inhibido de .ad:Q.uirir no mercado,, 
antes de decorrido aq:1elle ·prazo, os títulos que quizessé, e, em todo o {!a,so, ' . findo o decennio, os poderia resgatar ao preço .de :E 102. P,eiores fora.rn as 
condições aceitas .pelo Estado de S. Paulo, que . nó .emprestimo ~ue c·ontrahio ' 
em 191.2.1, na praça je Loncit'es, mP-diante a -garan~ia da sobre-taxa. ouro {}o 
crufé, re(JOlh:í,da, se11tanalm.en.te wrn bancos e:ctrangei.1·.os, com os m.esmos b:an.: 
queiros dom que o Governr.• da União realiizou -o emprestimo de li'bras 
9.000.000, OQrii-ou-se t.o '1)a.gamenb do juro annual de 8 ·%, .nã.0 .po~.o· 
jazer o resgate anteoipado e devendo resgatar o empre§timo, findo o seu 
prazo, por preço su.peMor ao do valor nom.in.al dos· titulas (:E .105).. . ' 

A' critica feita de. have~ o Governo entregue os destinos do mercado de 
eafé, durante 10 anno:;., a um "comité'-' e a uma caSa. 'commissa;ria, àí res-
posta estâ. nos· contractos anteriores e nos ensi·namentós dos govery~os pauli,-
las. Assim é que, em 190;8, no conrracto basli.co da grande _valori2iação ·foram 
estipuladas clausulas .identicas: c-reação de um "comité", e confi~o, pelo·. 
prazo do conttacto, ~t uma. c·asa commissaria o .movimento· do cafié. 

E' precizo que se accentüe de modc;; claro e positivo: a politica ti.nçui-
ceira uo Governo tranimcto, na valorÍ.zação, om'prehendendo , o emprestimo-
de 9.000.000, foi .a ·ie constituir a defesa do ~fé com a base "ouro", ,afim 
de se neutral:zar a escass.ez õe exportação pela retençã.o do café,- com os sa-
ques emittidos contrs. o emprestimo. 

A opolitica filjÍartce!ra do actua1 'M:inistro da Fazenda, na 'valorizaçã,o, a..~

senta nas em-issões il'3 pape! ~noeda, no avüta.rne-,to do valor do ?Wsso mil 
réi,s e na creaçã.o dos preços- arti;Jícia.es elo café. 

A valorizaÇão do café, como a emprehendeu e contractou o Governo do-
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eminente Sr .. Epitadio Pessoa, além de dar de ~ucros ao paiz cerca de dou~ 
n&ilhõe8 de contos rie réis, não acarretam ao Thesouro Nacional "deficit'" 
a1gum. tO ·propri~ 'Gov<jrn~". ~ctual agora mesmo o reconhece e proclama. 

Os preços i!:;; .ca;fé- nestes tres. ulfimos annos, comparados com ·os_ ante--
riores á va.lorização, dão, com ef.feito, á economia nacional aquella assom-
brosa vanj:a.gem, con.'!'Bguiàa. e:vd!usiivam . .ente pela interV't:~llçáo do GCYVerno-
passado. '•E. com essa. -i,nte.~·venç,ão o 'J:1hesÓuro Nacional será integraimente· 
pago com o propr~o resuitaãu das vendas do c:af~ . 

.A,os factores da d~p·r~s5.o cambiát,. .j;á p01.· mim mads de uma vez refe-
ridos, dépois que deixei o cargo de Director do Banco do _'Brasil, devo accres-
centar, se~ receio de E:éria contradit(!,, e com.o' oausas aotuaes, , as e:vcesswas 
'ljostricções do nosso prinÔipa! ' producto e a emissão transõorr'tam.te de papei 
m.oeàq., De o'utro' lado, as mli:nitwdas irnpOI.•taçõe~:~ do superfluo constituem um· 
gmvame. de vulto, aJit.s, facilmente removível. · 

CUSTODIO JOSÉ· COIDLHO DID ALM:EliDA. • 

21-10.-'0!23. 
(Do ·~Jornal do. Commercio" dE;! 22 de Outubro de 19'23.) 

A LETRA DE QUATRO MILHÕES 

-:)3Jsc·reve-nos o Dr. Honi.ero Bptista: 
"Combalido por C.emorada ~enfermidade, · que me não pocmittia acom--

' panhar as occorrencias de im-prensa, sõmente, hontem, tive a attenção des-
pertada para a. primeira "v,aria." do '~Jornal· C.o ..Commercio", d(! 20 do cor-· 

' ·nmtE;l, sobre .a· ptÇimissocia, de libras quatro, milhôeil. 
,A publicaçã.o. desta :"varla'! ,. caractei."iza.dament-3 official, repisando as-

sumpto já de.yid!lmente explicado e esclarecido, to1,na evidente que 'o governo· 
mantem, com p.ertii:lacia, a- prop,osito de accusação permonente ao governo· 
transacfo, .. cuJos actos . tem aponado, em m:mi:tlesto ambiente de suspeição 
m()ral,. nã:o ·como erros; a q:ue· os gover:.nos se não podem exim.ir; mas ·cqmo-
attent'ados a 0 ,interesse publ.'.ico, ás boas normas administrativas e ' ãs pre><-
cripções legaea. E, desta fõrma, são forçados os bomens que o constltuu::am, 
a. vir, de continuo, á imprensà., confrome o wlvidrl<J do accusa!'!Or, prestar 
esol!a.r-eciin-e.m;ois, ' r.ectlilfí.ca.r Jfa•ctos. ·>restáb6lecer ' a verclad<e, ,emtlm ·'I'· . , , ~ 

Ta:es .:rnih1HJaiÇ!ões\.., nã.o· • tuazem ·Jnc)lcaçãe> de r>toce<l'ep.cia. \In[tjdllpisiVI€1, 
. ~. J}orém, ·que sejam da. redação do t•)ornal do Commercio", visto que este-

sustentou. sempre a ·politica. -economica e financeira ~ a orientação geral dO· 
gtlverno passado. Pll,la autoridade que .!,'e arrogam e pelo ca1•acte~· ae suxJe- -
riori'dade que assmnem, .. C.'e.nunciam. eHas a origem oWcial,. o que as não isenta 
todavia do anonymato e da irresponsabi_Hdade, pa.rrt determinar 0 justi-tica<lo · 
e mer:ecido revide. 

NeNsse ingrato movimento de tehaz hostiliC.ade ao gove,rno passado n~o· 

são;·1 segura.niente, os a.ccus,ados ' os q'ue mais sofft•em, melinêLt•acros , embora, . 
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<em seus sentimentos e depreciados em seu ·esforç0; p qrquanto as a rguiçõt.s 
.silo contestadas, as duvidas desfeitas, os' actos e:?.;pÜcaaos,·. resaltando · r.!e 
tu li o a nobre intuição de acert-o e de bem serVir ó pni.z:. Este; ·.simi é ta o ru-
-d~mente attingido ~o bom nom~ de ,sua adrr\inisr~tcão e ·i~a. ··· idoneidade · ·.de 
:seus âirig~ntes, q)le o abalo, dahi _resuli:ant-e; ihe compromette o credio -. 
lhe- desmerece a confianÇa por largo· tempo-. . . · ·. 
. Sobre o caso verente da pcomissoria de t 4. 000 . 000 na~ nia!s p1>cte-rÍte~. 
-éu ~ccrescentar ao que constá: ~a ·cut~a. ve~dad~jra .e .Jrre to~uivE<~ expos~~o 
:f!lita pelo Exmo. Sr. Dr. E :pitacio ':Pessoa · e publíc:iÍla; . . n:a "Gazeta de No-
iJdas", de 30 de setembro . do an~o ·pr~Jd~o ftndÓ. . . 

Nef;ta exposÍçãq p.emons.tr;ou .S, Ex. que· .a. letr.fi fora -e!rtitÚda em vu·.-
.tude de autortzaÇão legi~laUvit, · co,mmúnic.;'l.da ao ·}lOvo· ;n,ittistro d'~ Fazenda 
~o mesm~ dia de .sua posse. e destinada a op~t·àções ·fio: cafê. 

·surgiu então, ' a baleia de que a le;·ta for~ cl~s~~J;_tatta: na ;ç~sli. 'RP.th:3~ 
·child com o endosso de dois bancos riaciona~s. O g.O\~t>rn.o actua:.J deixava 
.gostosan~ente · que .. se acr~ditas:se nisto. O Sr. Dr. Cust~di0 Coelho; ·e, ilp~~ 
te!·!orn1ente, o ex-presidente da Republica contes t:tra!l: formalmente o fa-

:j. -ctu, provocá ndo PJ:9Va em contrariá .. ;9.ue. n·ão .foi .-Iit'"'auzl-â:i. 
· Veiu depQis dlsto, a ce~ttdã.o fornecida-· pelo These>.uro ao · "Co.rreio da 

.Manhã". Nessa . ~tidlio; eVitlentemente. ~alsá; .se: di:ii'· ·QU,e éi:. )etra ~ fOi des-
•con.tada: "pelo gover~o·", como. ·se o dea.~·ó·i>to' cie' l~Ú,a,s ;fo~se pbra é.e "ele-
vedar" e não do ·;, ~redor". CeJ:tidão cles~ · naturez;~ · t~m que· se reportar a 
.lançamento s, livros, paginas, etc. Desafio. o Thesonro· a: , c1tar" o '11v~·ó, ·p,agl. 
nas ,teôr do· lariça mento em uma ]lalavra, o origir.jlJ em ·que se encontr~ 

·O que a certidão ·a:ffirmou, isto é, que a letra. foi deS'contada pelo goy-el'l\o 
r.iass'adó'. Garanto que ·não o farâ.. 

Fi~lmente pelo "va.t;ia" co "Jornal" já · o :de;oc6!Jt Q 
•Casa .Rothschi~d .nem pelo govern.o agora: :!'Oi I 'o rwopt·-io 
•que o fez. 

Mas onde';' 
Em ·outro instituto de credito? 

n!í.o foi feito 'lta 

Banco do ·Bra-sjr 

Então: como é que ella perma nceu no .Ef;tp.co·.clc.. Brasil .a,tê_. a _dlt.t,a .llp 
:veftclmento, como diz, a "ve.ria"? 

Teria sido a letra, nã,a desc'?.ntada, con~o se cu~. mas rece5;con:tada no 
· ~oprlo Banco do Brasil? 

~este caso, como é ._ que o g-overno actua1 se viu forçado, como affirma., 
.. a pagar a letra no dia do ~hcim~nto, quando, tratando-se · :do Ba~eo do 
.Brasil, tão simp-les lhe fõra obter a reforma do titul~'.' 

A ''varia". nada diz para esclare..· estlO!s duVidas . As argulções ~co~t\n11-am 
:a manter-se no estylo sibilino das 'meias palavras. 

Ma:f não vale a pena per~t· tempo com isto. 
As explicações, por mais desenvolvidas,' explicitas e concludentes qu~ 

.sejam, aindfl. mesmo firmadas por pe;>soas da resr;>onsabilidade e .re.speita-
lbi!idade do ex-r1residente da Rew.iblica, de ·nada ·valem e ·nã:o; satisfazé~ a 

t - • , · 
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<qUem tem .. p· :jntJénto , d~ ámér;qüh1liar e de accu~a.r 1Jiara criar a seu favor 
uma ;ittiáÇão de' dtfficulcÍ~dil's que b ·exonere de .r;ritiót. .' e exame. Decon;ido 
algu~l temPÇ; ·&ob qmii:~_iu~r prerexto, volVe-1\c , ::r o ~c~nariq, .para · ren~var 
.,a .. accu~a~o em _tom sempre e cad~ vez mais ir,·:ta.út~. maldoso e aggce::~". 

-shio ._ ,Pouco -impor-ta . . q·ue -t 'ep._h·a ella sic<o -calià !me!lte i:·~·brctidà; com -docuríien· 
i~;ç'1Í:Íi'.• çompr;vànte da vercl~~e e que n~d~ .mais : !iajá a, es-clarecer, visto ter: 
~{él~<,tudo esmiuçado, · clecf~r-a!dE> e . expli<:i.o'ldo, - 1nsi.~te, repete.-.s6, i:ll>lta~s" 
-á ear'ga., J)ÇJhiue. O 4u.e se te,:n:J. deliberadamente Ei,~S'C\lltado 'épnan1ler-· OS cida-' 
dKós que éx~r.~er.ain o~l': principaes cargos daiqu~:ne governo atados ~o pq§t•, 

~ . . ~ . ·' . " . - . . . 
<Ia critica ·lr!-crrda,z !Í -da, di:llfamação ·V:ÍI e per1'1ds,. · 

Isto · 11ão é 'sério. ·:m• tácanhü e revoltante, 
Não é idmi~si·v~i;. ~ois,' <que continue . soJ)l-~ o govei~no passadó· à ·· hijri1i-

U1çuite i:>c~s~,ã0 i:tue se Jhé -impoz mediante '.'vàriao;;"· ;,ffic1ae~ oü 'oJ:ficiosas, 'ae, 
i:ibut.i_r1u :;u,; e l'episadas i:u;cusações. 

'Ei tempo· de· terminar situação tão -odfO!ll). quão üüastrc. 
':Á: oplni.ão , Jl~blica nãp ~ócle continuar formando (:l' I"aé!b 'juiZo .dos homens 

que governam o paiz. Ha me!os e··m.eiós (\ignós •e. reg-Gt'!_s. para tÍldo .. esclal·ecec, 
1,· :lJ~orniule --'( g-overno àccusações formaes e· con1Méfa,s.: .. apo.nte ~actos; . ac-

.'Cuinui<i llrovas; l~Ulia d ocumentos; arrole te~te.n)i111ha,;; obtenha nos .ai·chl-
1VÓS dos IMLn)~ter.ios os ele~entos necessarios fi. su.3tentação dos actos ou :ra-
.Ctos IC{U.e er:té·ncla ~aliJ;do.res d,a leÍ 01.\ mesmo ;1~ - ~orai i1ratfc.adr's pelos mem-
lJr'os . do go.;,ern·o ·-~â.ss~clo, ~~ assim am?arelhadú, apr~~ente~s~ perante ' um 
tr~hunal , judlélarlo ou nã'o peilihclo ·a p-unição dos- cíue foram- culpados . 

,Não ~g~I" assim .é fi~~r Ob~a me!Jq~inh~, , i!l~dÍ:JUQ F. opiniãO elo~ .c~nci~ 
oà,::td?;ós i:J.ue .. U!m. o t'Íir;eito· de jUlgar á: · toi:los nós qu'<' · temos o~ .tiveinàs. -paa--
~Hifl. de poclÚ; é fazer ·ciora de -p~rtidia e !1-iffa'If!-a-iã o, sem, comtU:do, assU:" 
ni:ir franca .e dli·ectamení:Ei a responsabilidade clella.. 

Petrópolis, 2~ ~ 2 __,., 192'! , 

Do O Jornal ele ,24·, ele FlevereLrq de 192~ . 

. AÍNDA A LETRA DE QUÁ'.PRO 11ÍILHÕES 

. · .. :)õlscreve..-nos o Th'. Gustndio Coelho: . 
._ A "va,ria': elE> ";Jornal ·do Çommercio," çle 20 t!& ni"z corrente, niio ''es~ 

'<'lil,r~ce" coisa neiJJhuma gúa:nto á. letr--a 'de quatvc- 1i1ilii~es estel'!inos, ~miUicla 
IJBlo Thesouro em favor do. Banco· elo Bra.Sii. Ao .c.:>n t-:-lü·:o. aflinno, ;:e-m re-
·~elo de ·CO.ntestação, é , mqj~, V3U agora 1 JPV\1ar 'fl.U~ üS " ~scla.rec.imen t.O& .. in-
-culcadOS estão e~ manifesta e ev~clente· ·contiàdic'çã o com a verdade. 

E' .éerto, no· segundo ·-semestr-e ·de l922 e 'principalmente · devido ás pro-
ilundas agitações em -todo o paiz pela· -q~est:ii·o · pri!.~iàe-ncial, ter-se acceri-
tua.Uo. a depressKo cambial. O -governo ·de entãp reso!;,eu interviesse o Banco 
•C.o Braait por ·conta do .Thesouro. As operaQões, po'rém, que fez "não deram 
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um ceitil de prejuiz:o, ou -ao Banco ou a 0 Thesouro".· Mais ainda; a car-teira 
de cambio, em "novemb:"o de 1922, apresentou "lucr·os avultados". A prova. 
diSJS,O está: 

1") - ~a acta, cuJa certidão me !oi recusada, da reunião da Directori• 
do Banco, em 13 de novembro de 19-~; 

2°) - no balancete .a.e 7 de novembro de 1922, "infra pubLicado" (doc. 1) 
que encontre! entrle os"meus· papeis do q'Ua,l se vê que "além da letra de· 
quatro milh~s", tinha mais o Bane~ o ·"saldo em ~uro,'; a s~u favor, de 11--
lras :! .809 .161, e ainda intactas as i 50·8 .000 de crt~ditos de que wspõe o· 
Banco no ertel'ior; 

>a•) -no topico; tambmn abaixo~ publicado (dqc-. 2), da exposição que li 
na assemblêa geral dos accl'onista.s do Banco, realizada a 26 de marco de-
19<23, exposição 

1
que foi 'Quvida pelo actual directo!' da Carteira ~ambial e -

pelo represe.ntant-e do MinistJerío da Fazenda, sem a, mais Ieve desap·provação; 
4•) - na demonstração d-e lu ocos e perdas do balanço ,abaixo publicado,. 

(doc . 3), de 3~ d"e dezembro de 1923, :OO.la~ço esse ap_provado na asoombléa 
dos 3Jcionistas já referida. -

"A conta·bllidade do cambio", mediante a interve!lção do Banco do Bra-
sil, tem. sido sem.pi1e a cogitação de todos os nossos gvv!"rnos. ~o seu pareeer · 
lido naqu.elJa assemblM. de ·2<6 de março de 1923. ·e "que foi a'plprova:do" . 
-diz:ia o Conselho Fiscal do Banco do Brasil: ' 

"A carteira de êam~io, d!rigÍda pelo Sr.. Dr. <Sustodio JoSé Coelho ~eo
.Almeida, q1le visou e conseguiu manter a estabilidade do cambio, colheu: 
bons lucrDs durante toda a sua longa e profici.,nte gestão. Agol'a, sob ~ 
criteriosa d!recção do ISr. Daniel de M'endonça, "continua a c~teira a. man-
.ter a estabilidade das taxas; no que o mesmo ISr. Director tem posto todo Q·• . 
seu empenho", -prestando assim rele'l(antes se'rviços ao governo e ao paiz. 

Nenhuma 'relação tem com as operações cambiaria_s, que o Banco t~z · 

para a estabilidade das taxas, a responsabili!!ade da União ·pela tão ~ues
tionada letra de quatro milhões. 

A origem dessa letra é ele sobra sabida no Banco e no Thesom:o. Vou 
mais uma v'ez expiiool-a. 

Teve o governo, !para a compra ·do café, no st>rviç:o da sua valori2a~O· 

de. contrahir avultadas respoP.sabilida"des, emittindo letras que er'--dJil endos-
15adas pelÓ conde Sio~lia.no e pela Companhia Mecanica. e Im~dora de ... 
S. Paulo. Taes letras toram redescontadas no Banco co Bmsil. Pagou-as o • 
,governo ao Banco com a "~etra de quatro mii:p.ões .esteril·inos", venci-I em, 
28 de fevereiro de 192·3,' dando mais ao Banco, como garantia, os remanescen-
tes do "stock" do catê ap'enha·do já ao emprestimo·ex.terno de f. 9.000.000~ 
cujo 1>r!1ducto foi insu!ficiente ·pa.ra o resgate de todas as responsabilidades 
provenien.tes da compra do "stock" de ca!ê. 

A referida "letra de quatro milhões esterlinos" fo( convertida em mOeda. 
pa.pel ao cambio de. 7 314 · dinlteiros, Por que semelha~'ltt> ta:x!a .Tepresenta.va.: 
exactamenre a média do cambio referente á safra de café, de 1·921" a 1922,. 
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·confonné se vê do relatorio otficio..I d-o. Centro dQ Commer-cio de Ca:té, de 
1.9 de setem~o de 1922, abaixo ·publicado (doc. 4). E foi justlamente acooita 
a. dita taxa 'd<e> 7 3j4 dinheiTos por ~e tratar de uma divida do goYerno para. 
·Ctlm Q Banco, a ser solvida com os lucros em ouro da revenda n.o 'estrangei-
·ro do café aqui adquirido, lucros esses que ·foram .'!'~periores, pela consta.nte 
.a'J.ta em ouro do preço do crut'é, a importancia do debito contraãdo 'para sua 
·compra. 

'E' po-is, claro· e conclu•C.ente que a taxa de 7 S!4 c1inheiros, l}Or que foi 
·converti:da em moeda palpel a ".letra •de quatro milheõs" , ao envez de lesiva ao 
"Thesour0 Nacional , só lhe trouxe beneficiO& -:! gra;t·'les p roventos .. 

O Banco do Brasil " não fez nunsa o redesconta de s emelhante letra a t é 
'2.'} de dezembro de 19,212, e da lexistenoia della soube log-o o nóvo gove=o". A 
T~rova, quanto ta.o primeiro p-onto, está: 

1 °) - no meu já 'l"eferido b'alan'Cete de 7 C.e novembro de 1922, onde, além 
.,ja.s ! 2. 80-9.161 mencionadas acima·, figura ai:nda, no activo da carteira cam-
bial, c. letra do Thesouro de ! .4.000.000 ; 

' I 2•) - na carta que, em seguida., t ranscre vo, <1 0 iilustre e honrado Dr .. 
.José Maria WhHaker: 

"iSão Paulo, 14. de fevereiro _de 1924 - Exmo, Sr. Dr. Custodio 
Coelho - Rio de Janeiro. 

Presado Sr. 

Em resposta á sua carta de hontem declaro que, effectivam en-
te •ao '•eommunicar em 16 d'~ novembro de l n22 a-o novo :Minish·o da 
F~zenda a situaçã~ d~s contas do . Thesouto, n~nclone1 a nota pro-
missoria de -quatro milhões, convertida em mot-da -papél ao cambio 
do dia, e, bem assim, que a . reÚrida nota foi descon taca pelo The-
sohro no Ba.nco. mas não foi redescon.tada peJo Bwnco em parte alg;uma 
permanecendo em ·sua ca.rtei'l:"a .ao tempo da. m1nha sai-d!a, em 27 de 
-dezmn.bro do mesmo n nno. 

Autori·so V. S . a fazer d-esta carta. o uso que conVier e subsC'I'e-
vo-me, eom estima, seu 

Co11. ~ amig. obr. 
JoSE' MAIDA WHITAKER. 

(Firma reconh~cida, pelo tabellião Pedro EvangP.tista. oo Castro). 
Quanto ao segunào ponto, está a 'P·rova "nessa mesma 1)a.rta, e na a c ta.", 

'Cuja oertidà? m€ foi negada ;pela ructual .õirectori'1. do Banco. 
O governo da Uniãu pagou, segundo informações que tenho, da letra 

-emi.'ttide., "ao Banco do Brasil", no vencime~;~ to, a metade, isto é, dois milhões 
de libras. A parte ~restante foi paga -este mez. 

"E todos os pagamentos que ·fez, tlel-os com os pr.oprios lucros auferidos 
-com 0 serviço da 'Valoriiação ·do café". 
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E, se; em fevereiro de 192~, ex1g1a eom3~-}zi'l);~l~~u: ,à Banco do Bo:asi,J -Ih& 
pagasse a Uniã:o pelo m~mos a metade ·d·(> :.;~· · Jto;• a sii;uação, se asshn 
stJ tornou ang·ustiosa, "11i1o tevê realmentf, f.-&ii coÍ.)Ísa: senão a "interveii.ç'ão• 

' ' ' n '•.I'- '• • - ' . , ' , · 
do Banco ·do. Brasil, denois {}e 15 de,l1ovémôi'6~ de ·.19·2t. no mercado ,(fo ·;~am~io.'' ., 

. c'om o fhn de elevàr;. como precari?J.rriente' ·elevou, a,s· Í.'esp·eetÍV'afl t~~a,s, a·a.· 
qúe é · sabh'!o nos ceiüros·· banC:a1:ios ··e financeiros . . 
. Testemunhat·am tal a.ttituàie assumida peJa barteir~ de · éali:Ibi-o. de lS 
de nbvembrq' .de 1922 JlOJ;' deante, todos OS . ba!lC0S, c;oi·~ef.~l'e~ e intermecÍiarios .. 
de carn.bip; \CIU:e assistiram • elevareú1-~ etn: Ú~s· .dia.s, ;.s . \Axas de 6 , 7.116 ;l;l._ 7 
dinheiros:' eJ'llitti-ndo-se. saques fm.nc.o'i.mente ·de' 1J1•6 ~-- ~J8 C:inhe.iJ;os .,Acii:na: das:· 
.taxas dos outros Bancos, e creàndo-s·e uma no'va :mo·dálidade :espe.~ulat1va
no mêrc<tJdo de ca.IÍibio,_ isto é, "a ve:nda de .s>:tJq~es a 90··c1[v,_ á vopta.de. do·'IiJ·o·~. 
pito Baúéo 'Vencledor" . 

9 re!?ultado ·foi de .g-rande fraca·sso. As taxas Taita;w . de •6 'i'J~ di·n;heiro§,. 
o·q.ue .era 'a ta:x;a denomináJda de· "resisteri.é-i-a"; e ·nós · mezes de ·· ,dezembro e.:-ja., 
'l'.eiro começou o declinl!o elo cambio, com ·prejl):izo manifestO' ::_P.iiti·a. os •cofl'é•s' 

' :Public?s e pae~ o ·proprío Bane~. . ' · ' 
Este, -entretanto, manda· a -verdade cUzeJco, ·t:ev~ <d''nar cóm. ú~~r,o,s ·{)'- seu 

balanço, graças Á emi-ssão, cl:e c;~ue tem o rüono·polio, dós ·•:va1e~cpuro·. ·,·a q)le· 
a!llud-e a clausula is• do :contrac:to ·com o Thpsouro, d~ ~24 ,de 'al:iriÍ. de 192·3; 

; . ', , . ( 

'C!.ausula Cl)le trnnscrevo abaixo (d,oc. 5), tão benefica .ptt:ra 0 Banco qu>a.nto' 
p1·ejudicíal a;os... 'dem.ais interessados. . . ' 

CUSTODio J·osE' COElLHO DE ALMEIDA. .. 
Rio, 23 ~ 2 - ·i924. 



(Doc. ll. 1) 
RIO DE JANEIRO, '/1 DE NOV.IDMBRO DÊ 1922 

BALANCETJ;J - CARTEIRA DE CAMBIO 

Saiào de Banqueiros 

Laz.o'l.nd .... ................. .. . 

Vendide: 

Novembro até 15 Lt ....... . ......... . 
$ . . . . . .. .. . .... .. . .. .. . 1.133.297 
Fs. . . .. .. .. .. . .. . .. . 3.915.054 
Mk. . • . . .. . ... .. .. .. .. . 7.855.6:24 
c$u • . . . . .. .. .. . .. . .. . ,1.018 
c$L • . . . .. . .. .. .. .. .. .. 2.000 
Lit . . . . . .. .. .. .. . .. .. . 247.879 
Ec. . . . . .. . .. .. .. .. . .. 42.000 
F. swl. . . . . .. .. .. .. .. 2.011 

Novembro até 30 Lt. ............... .. 
$ .. .. .. .. .. .. .. .. 5.703 
T1 ............. . 
F. ss. . . . .. .. ..... . .. . 1.010.000 

Dezembro : 

T1 .. . ... ............. . 
$ .... ... .............. . 
c$L .. .. .............. . 

203.146 
650.237 

61.12í 
253.858 

61.466 
393 
178 
160 

2.231 
58 R 

80 

182.99!) 
1. 2.77 

1:687.333 
40.400 

3.126.70:l 
45.505 
50.237 

Janelre T1 •. . . . .............................. . 
Fevereiro 'I!l . . . . ...... , ............. · · ..... · . · 
Março Tl ..... .... ............ ....... .. : ... . . 

· Registrado . . . . ..........................•. .. 
Saldo comprado a maior •esta data ...... .. ...... . . 

358 Dillon . ..... . ................... . 
Guaranty . . . . · · · · · · .. · Dev. 1. 727.233 

~e:-~: ~Ú ·. '· : ::_:::: ::::::::: :~::: ::::::::: 1fi:~:! 
Argentina C/ f. • . . . •. :::::::::;::::::::::: ~::: iti~t' 
~~tlf::;{ : : : ...... ·: ....................... ' 11.294 

g .................... ""..... 1.491 
Bruxellas · · 
Agencia B. Aire" · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7 • 80~ 
Ita!ia ....... .' .. · .. · .. ::::::::::::::::::::::: lS~:!ii 
Agencia ·B. Airt1s e/f. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 3. 276 • Norddeustche . · 
Madrid . . ·. . · . .' .. · .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ; : 14. ~~~ 
~~~~:child .. . .. : ............................. t 4i7 

I ~~~; ·. ·. . · .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : ~~~: ~~~ 
Comptoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 101.67~ 

__ , Hottinguer . :::: .':::::::::::::::: .' .':: .':: 1t::i!J 
3581 Letra do Thesouro . . ...................... . 

' Comprado: 

380.08]. 

Borracha . . . . . . . . . . ... . $ 25.7 83 
Convenio . . . . . . . . . . . . $266.858 
Novembro até 15 Lt. . · ............ . 
$ ... ·•• ... .. .. .. .. .. 111.009 
T1 
$ 
Fs. 

1.085.000 
6 .'505. 000 

1 Novembro até 30 Lt. .............. . 
$ . . . . . . . . • . . . . . . . . . 129.000 
T1 ............................ . 

20.000 
24.866 

574.000 
243.040 
102.129 

98.268 
28.896 
92.933 

1.912.003 $ . . . . .. .. .. . .. .. .. .... 40.000 8.960 
40.000 

3 .222.445 

1.241.194 
696.983 
120.000 

30.127 
2.485.057 

Fr. sw. . . . . . . . . . . . ~. ooo.ooo•• 

Dezembro Lt , .... ...... • ... ..... . 
$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 
T1 ......... . ...................... . 
c$L 616.333 

Janeiro Lt. ..................... . 
$ ................ .'. 50.000 

62.000 
26.880 
10.000 
49.306 

30.000 
11.200 

Agencias .................................... . 
Calrteira - Letq:. ilp Thesouro. . . . . . . . 4. 000.000 

2.809.161 
4.000.000 

I 
6.775 

59.776 

964.035 

296.057 

148.186 

41.20\l 

1. 791.052 
6 ----

f. 10.088.248 f. 10.088.243 
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. (Doc. N • .2): 

"-TopicB1 da -aeta contendo a expos1çao que li na assernbléa dos· 
accionistas. do Banco, realizada a 26 de Março de 1923, ouvida pelo• 
aetual Dlrector· da' 1Carteirit; Cambial e pelo representnte elo Ministerio-
da Fazenda, Sr. Dr. :Óidlmo ela Veiga: 1 

"1Sr. Presidente, Srs. Accionistas, quando em 13 de N_ovérnbro fin•;Io re-
signei o cargo de director da Carteh'a de Carr.bio do B'anco do Brasil, ao des-

_pedir-me na re~ão da Direct'OI"ia, do illusti"e Presidente desta: casa, e dos 
;:neus distinctos ex-cotlegas de Directoria', entendi devei" -api"esentar . o balan-
-ço da minha Cartérra, 'nos 4 mezes e meio decorrl•;Ios, a contar de .Tulho, ba-
lanço que foi transcripto- na acta da referida reunião. Tive a gt"ande sa--
t!sfac;:.ão de vei" comp<;!nsados os meus fngtmtes esforços com o melhot" exi-
to. Fechei o meu balanço, com todos os -banqueiro~ em nun:.ero de 19, .3.(!-

·Lw·.an:lo saldos devedores. em favor 'do Banco, de 2. 809.161 libras. além de 
ficar intacto Q credito :"IU.e possue o Banco, de 508 mil libras, com a nossa 
posiçãq cc,mprada a maü~r lle 6.465.057 libras; e com os lucros líquidos apu-
r-ados de 9:500 -contos. Ae.sig'nalo esta situaçãÓ de solidez e segurança, obser-
icando ainda .que ante:s jf. 'O Banco havia: entregue ao Thesouro Nacional, de 
.Julho até 1.2 de Noyembro finõo, 3.·800.000 libras,. 5 n1ilhões de dollars e-
rr.ais 1 milhão ~~cem m il libras destinadas 'ao pagamento, em_ Mar~o de lllJ2:l,. 
aos nossos agentes· finan--:ei<ros em Londres." 



' • , 

' . 



(Doc. z.;. 3): 
BANCO DO BRASIL E SUAS AGENCIAS 

DEJMOSTRAÇÃO DA CO~TA . DE oLL'CROS E PERDAS, ElM 30 DE DEZEMBRO DE 1922 

DEBITO 

Honora~ios e percentagens da Directorl•a, ven-

cimentos, gratificações, m1!-tE>rial de escrí· 

ptori?• etc. . . . 

.D~ação ao Montepio elos funcciü'narios . ...... . 

Ao fundo ele reserva .. . ....... . . . . ........... . 

. a-s. • dividendo a distribuir a 

razão ue 20 o/o s/ 499· .. 980 

acções integradas. . 9.99U : 600$00U 
lclem, .idem, s/ 20 acções na 

proporção de '3/5. 

A' Rese•:'Va para liquidação de contas anilgas .. 

A~10rtisação de Imrr.oveis e Moveis e Utensílios 

Saldo que passa para o futuro se,mestre . .... . 

3.466:598$930 

50:000$000 

4.5a5:273~8oo 

9. 9!19: ~40$000 

9~0:000$00(1 

6. 868:3&2$8-99 

7.7l7:G84$167 '1 
33.557: 749$7.96 . 

CREDITO 

!Saldo ele semestt·e anterior. . . .... . ........ . 
Lue~·os. na Matri«:, en~ oam-bio, commissões, ju-

ros, d~contos -e redesrontos, excluídos ·o..q 
do semestre futuro .•... . . ........ . . . . 

Lucros líquidos nas A._~encias. . .. .. ... . . . 

,\ 

4.307:887$541 

'26.855:020$910 
2.394:841$345 

33.557:749$79& 

Rio de Janeiro, 10 de 'Jàn&iro de 1923. Octa-vio <le •Andrade, Contatior. 



'\ 
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(Doc. :N, ~): 

Relatorio do Centro ,:to Commercio de Café do Rio de Janeiro, em U !le-
~tembro de 1002: 

(Doc. X. 5}: 

ANNEXO N, 8 

1\f-édias annuaes periodica.s e <por safras de , 
19'2!1. a 1922 

Cambio médio de 7 3/4 
192.1 a i922 

Clausula 18" do termo do contrato de 24 de Abril de 1923, &n-· 
tre o 'I1hesouro Nacional e ó Banco do Brasil: 

"O Banco conti'núa com o direito exclusivo de emittir valeS:-ouro, ·pa.;ra. 
pagamento de direitos aduaneiros em toda a Republica, !IL'ediante as seguin-
1:es condições: ~ clreques .serão ernittidos á taxa de cambio á vis~, sob-.;e· 
Nova York, que vigorar no dia da emissão; os (}heques emittidos, dumnte o 
mez serão resgatados pelo Banco, 'no mez immediato, logo que seja.Dl apr&-
se~tados pelo Thesouro: o resgate 6ttt"á ettectuaão contf'a a entrega. do" c:.e-
qUeJB em. duas ca>mbiaes a. 90 iMa>S de 'IJ(Bta, uma em dollars, paga;vel em Nova. 
York, da valor correspondente a 20 %. do total dos cheques entregues, e outra 
-em lroras, pagavel em Londres, do valor cori'ElSpondente W>S 80 o/'" resta:n-
tes. A. con'Vf3rsáo dlos dollares em Zibras será tetta pela taa:a ãe 0111mbio á· 'Vi8-
ta, de NCYVa York so1t1·e Lond.rles." 

- (Do Jornal de 24 'de Fevereiro de 1923}. 

O OON,'I!RJATO DE CAJTIE' 

INFORMAÇÕES PRESTADAS Á CA.MARA 

Sã"O as s;eguil.n:te.s as in'forlmJações .IJ!Ije~Sta.das á Qum!a;ra ,pelo Governo em 
V'Ír'tude •clls Telq'l.l811imento au>~tladQ ~o ISr. Depii1Jtru'?b Octavio ~a: ' 

"EED.O. Sr. 1° ISecetaJr!r.io ,dpl Cemanl. doo Deplutadoo - Aobt~. é. 
solicitação constamte do dffici;o n. .4131, de "bolllllem, dessa :SeCli'Ie!tlaaia.; teon.b.o 
a 'h.Ón.ra de :tramsmlilttir a V. Ex. as lilncrl:usas cópias do OOn.t:lmto de :E. 9.000.000. 
e .nesp<m<Ier que a aetxa. U!e :E. 4·.ooo.ooo foi emi"ttidil. a .:10 de Outubro de 19~ 
parill :regulall'limir operações feitms a;tlé então fllllti1e o T~uro NacioNlail e o 
:J3iaJn!C'o eo Bm.sü e que o Q()vell'lllO obteve recl.lil'SOS no <pa.iz e 1110 extlnungci:J:<o. 
paJl'a. ~pa~ga.r essa l~tra no ve!lldiimaruto. 

Apl'ove].to o enSejo ~ apreaen.mr a. V. Ex. os pratesf;os de JIÜnillfL ele- · 
vaOOI 'E!SQma e mui diabil!l.Ctla <lCIIlsirleração. - R. A. 8atmf)41W ViOOJ. 



:1.308 

Elwin Douglll.s Murray, •tradiuc1IOO' ;publLco e !iinte!llpre~ . e"OIOJmeroi:ait ju-
• rali:J.Em:ta;do - Rue. ie .S. iPedro n, 19'.. > , , 1 · ; c··., , . · ~r .• • 

Certãd'ilco, pela. IPI:"esente, •qnm m~ <flot -a,p:rese'rutado UJm dQOOJI;rú~l):tQ b~o 

com qertos d<ize~·es em mrunuror'JJPto, em d)dLoma ãngile!Z, aJfim dle .o :tlradl1.1'itr 

para a lingua veTilacula, o que cumpri" em razão do meu olflf'icio e euja tra-
d!ucção é a seg.uiiJn1Je: ' • ,., 

Tra.ducção - Contrato celebrado : neste dia 2 (dous) d Maio de 1922 
(<mi.J naveê=.tos e vilnrtle e: .d!Ou.s)<.· l!lni!Ria .·.b" Gov<e.r.blo ,d<a, RepUJbl 'iro. dlos Estados 
Unidos do Br.asil.(que será d'ora.em diante denominado, no presente instru-
meh<to - O G'Ovêor:nO), TeptreSJem.<tw.d1> por Ju~io l(lesjair iMior.eJ.rn· dia Oosta urrlli., 
delega~ na Inglrute.r:re., ldlev!iidrument.e ruutoc!izado :r,íanL est:e · fhn IJJJOS •termos 
<!la aultKJ<rização c'Dirufleli'IidJa; em <di:Lta dia ·2'7 àle Áibo.'tl de 1922 - ))E UM LADO -

e N. IM. iRot<hscJbliM' & SoiliS, KlJoniJLcjJirullo;s ean ·il'rew ·IOQtiJI't, !St· .. 1Swtl:thi.n's La.ne, 
Il/a ddJaJdle de LoiJ<dn::-es., Balrli.n<g IBirot<h.etrls & 'C'o,., l.íi!íililt:.ed, .,éLomicíaJJ.ii,dJos em: Bis-
hopsgate n. 8, na mesma cidade, •e J ... Henry Schroder & C., domiciliados 

'<em Lea:denhaQQ IStrnet >n. 1<4!5, na nreSIJllla ·ddaldle (los 1quaes. âerâlo .U'·ora a:V181nte 

denorr:idnJad'os coLlle!c>ti.vame!Illbe, ·no ~ dln:stirum.enrtn -···os· BaJ~u.eir-oo ·: Z<f:) 
- DE OUTRO LADO -, · :f!icnoo1> oellbteil/d!iô>o qRie oas e:x;pmasoE,õles N .. M .. ·Rothscl!ild 

·< '&•·g!JDS, Brul:liiilg BrtJ>tbJe<r-s & IC. I.Jimiilted; <e J. lfum-y ISohnOO:ett & ÚO•. sign.i.:f;i-

cam ·e ooiDI];lit<elh'endle!m T!eiEipOOti.vam)mlbe a ·:Pessoa .ou as· tpessaa:s; a soc~eda.de 

ÓU •a_i;; ~oC'ie;d/á,élle<s !qUe na ÓOOà.s.iã:o e:x:plariaJrleom ·<OS .l'e!Sij;Jéatli•V'OS· úegocd<Os. Jt ' " 

' H · iciodsli!d!eJrámdo ~·11!~, pair1al <o ,rli~m 1d\e ~'eéttríJboo>9i3Jr {:le.T'.fus 1q u!IDntl~a..s ad.iaalit;wdis 
ao CoV<evruo e a;dtuailmente iiJ•or el:le ·dlev.iiéials e · 'g<au'2Jnt001a<s !psr oalf''ês. · <l!dqiU!iiril'llôs 
;Pelo lll/esmlo Gove:rnt>, ~sim; .oomo .a1s <di~ ldnr.ectam(?:ruhe a:1elrtci10he..druS c().m 
essaG •QPera.ções, e 1)aJI'a alttaruàer ás SRI3is l!lleKlessi!daod/e!s enn ·•ge!'iaà, 1Pri€11lende '·o 
Gov<ern:o ennfutti:r um <eliiiPJitliStimo pulblliloo rqa. dmpontamcla <n1om~naJ de ;n,o-\ne 
mi·lhões oo libras est~1rHaliliS, vetnJceru:lio jU!l10S á <razão :dle f.7 .lOs. (setle a<rbras e 
~ez soh.il'hl·Il/gs) IP<Or· cenrt:o, ao .ammlo, empxesúimo ootJe qUJe S'ffi<á •dlenomilllWd.O 
"®rripresltimo <d'o <Governo .d<os CElsta.<dlos UJJiildJoS <Cio fu.ãsLl, de 7 112 por oon,to 
(.com .gwramltii:aJ ,dJe ·~é) .de 19:2,2 " ('aio 1quian •se II'erliellitiá: ;este jjn.s.<brwrnlenlbo <O'ra 
como n<as •dli<trus obl"igaçi)es", ora como "o od.ilto <empi.estiJIIl,o"), _.:.. ·>empre:súilm!o 
-te dwidrumente arutJoriooàb rpeJas lefiG .<nume'I"os 4.1330 e 4.440, da. .d!Lta. Repu-

bHca, mtadlos de 31 ·de . ~zeml:Jir>o d<e 19>2{) e ~1 de De7lern'brto ele 1•921,' TIOOIJ'6-

ct.ivatmlenote - e 
Considerando ·que o Governo pJ."opôz vender aos Banqueiros os referidos 

1:I):ove mt1hões ' die ·-t]bras enn .obrigações. 
Fica enttre as ·pe.xtes aontm.'bam:tes jUSitio e coolV'ffi!ICli.onrul!o o .segua;rute: 
1. ·o GoVerno .oreaJJ:ft. e entragar1ã, ~os Brunqu\edir.OIS 'dJrrumeàli•artliurr)enit.e as <dli-

ilal.'l •oblr.ig·a.çõ·es na 'i!rrup:o~ttun.cia. ruomllla1n<al •dle f. 9·. 000 .00(} (.IliOV1e 'llil!Hhões cllé <td-
. rbfas) est~·1~1111as, aJS qu:aes ' 'V'erucerãio jRitrOIS (L razão ,dJe 1 112 (~ete e mero) IJOO' 

centlo ruo run/no, ':pagaveis S'emes~iffi!e!rube :no óia l!)ll'wed.ro ide Outub-ro e'no &a. 
pr!imeiiTio . <dle .A!bri!l dle cada am!IliO, <llev€1n.do o <p.Tili:niaio:o : 'opag.a:men to de jÜll'IÚs, 
que oom.pí:.ehenôd€11'1á os junos C!e !tddo .o s.El'InleStll<e <tJerrm]jn!arrJtl~> em ((lri•mJe.i;ro 
de Ouwbro · d~ rn:iJ lll'Ovlecenlbos e vi>nrtle e do·us, ger <efl'lectua,àJo nlessà. mfà.. 
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O:.JJ(\,g'aal:lento do ·caJ!dlta>l e dios jw.m dia;S :dlHa.s Obol.iglações oonsti•tUJirâ. inoondi-
~i.~oa.lmente ob.r~çâQ dtre,cta d~ Governo, ae~du os referid~s . capital e j1,1.- · 
~ ·~-·-~ • \ • • ., ••• • .. • • \ • • • • • • • •• • • • • • • • • • • J 

ros ._g1!-rant.~~os por; UJill!i;.P.rüneira. h~~th~~ ?u pen:hor _sobr,e ~A) _-: a ,totl;J.li~ , 

d!Mle ·jlQ oa!M. -:per.teruc·eol;hte aKJ G:<Jive~-no e . cvue 'eStle goarr-am.te .não será em q uan-
ti~qe·;·~~~~~~-.. ~ :4. ;11,'3~ to~g ,C<J;ú~i;:o ' ~ú~,óes ~ ~:tinb.eJ?-tos e t~i?.~a, ~ cin~ç, ~!I) 
~- .rl.e .~é e ,. o ,,J?r_OO.'\.Lc.,tp dlp :r:le&~.Vfl'~ pa;ntJe ~o .qu.aQ .eslíL su-bw-d!i~ 

~ •• • ,· • • • ,, t...t' • , • •, • • • , .• ,· , • I ,•,' • t • • • ) • • ,, • I , , , ,, • • ,~I 

nflda<c ~EJ. 81dijrun,'41.menJt'Q,S . . OD1)1JO· fiç~U oC~~tD ~lcrl.m,a ,(~lli~IIIW'notos eSseJS que d~~-. 

l:i'4g:~;~~- :~.~~~~9i'9~~~-- ~·~·lo: ~a:~~to d~ ~€!Did!a ;00::3 ,oo.:~ .o~ig•aÇoos) e cB.? ·, :· ; 
So·hr<e q}l<!l\l'S/qtue.r . OU:tz'OO C'aif'és .. QU :tliotUJJ.OO odO :Q~;r!Il!O lilnoglez •OU oqbr·Í•gQ.ÇÕ€1\1_ d,O .. 
.m_tp e~~z:esÜ~o ~tlqttiri:fu,s na .rfórma do qu~ ~ante . . se fal.larâ. . e' .~o~r.~:· 

• . ... • I•.- . . . . .. , -·. .. ·. . . . · ··• 

qu:a-~sCIJu;er <>1J!Iir.9S,_ çat~ .. ~eg.a,dlos á '?on;ta .clios (Ba;n~·~~ em: . e:1ee.cu9ii? . ~~ 
c!~~uJ.a. nqna ,.(!9").. ~ ~nst-ru.rn.len;to . ·.o ~100. tuiCllo ISiel'l(l., neste: · i~trumer}tb, 
0011~~~~ .,...: .... A:' ~;tft'a" , .. ,. • . . . .: ·;· .. · .. ·_ .. 

~,~. ~,·M .. ~ ~~~: ~~- gw-a.n~~ ,P= ~Í;O -~ unm -~~~1~; 
~-~ -:O~~ção oCI1Jle .~ a.ssi!glnarlla ~peloo ;Govarmb ~taiiii.enl,te . ou .:~ up., 
r~p~~,e_nta,n,te seu, escri.pt~rd. geral ~ssa. q1,1e será re9i.gida _J!DS. ~er,mo:r, ~.~' , 

rm~. ~p.e)'lf;l!l. ao w~te.- A. Esontpt~ Gleiral ~ .. ~\:ão ~Tá assi~ 
<LQ -~ .:teiii(IlO .q'Ue o ·~'te .Co!l't:rt1JOO, ~ eno1;IVt.o-u)e Wlo Governo ~-· 

~~~ e tJ?l'. ~t.es ·~rva.c_fl.. .Aos dl!~ . ~'\>;cigaÇ~ . serão , r~gtidlas .. -M~ 
a<WÇlllÇlo ~ <:> ·~::cto ~pe.n;so .a,o ·~~: :~u: çom a~ modifloruç:õeos ç.ue ·fQ~ 

«.-eip. .p.révlam•~te, a.~ P.<6l~ .',l3,(l.ntQIUeliirOS 0).1 'O mWs·@WJ'TI<>XÍ:maffim.elltJe IPOS-
~~~ei' -~ ~~ -~xbo. : As ;dii:Í.as obr:i·ga~ -~ . '31SSilg<~; erti , Lo~dl:ef! pel'();-
dlitQ. , j:ll~leqadi!J Liv.JZe. Q:e e.moltuanJerrtlos, .podle<nido ~tli'!J assigtlltaJt).l:m. sea· ,de d~- , 

~a •. Emqjlanto .nã:o ret!i-veram pr'ompot.a.s as .• dltt~J.S ob.rlig1a1,;ões fieâan .. -os Ba.~-
q~~iros. ~-u-bor:'izados a e«nJiitt.ir ·.por p;~te (lo Oovern~· •cautelas ~~ Pol;~;; .. . 

. \ .. . .· ., ·. . . ' . ; . ' ' .... : 
As ol:i!-'i-gações serã?·:· pagaveis ao portador .e .o P!\-gamento .tanto do c_apita.l , 
.oo~·c\ <!los .)~ _ejfoflete,t{Uar-se-ha. ·em _l.JOIIIIél!r~s no estab.elooime.nto dqs ,.S;e.nhoJ:'~ 

.N, ,;M. RÇJitlh,sch,'il.d ~ ,:Sons. , 1 .. • •• •; t · , 

. 3. O · ,poresoenote Oonlti:'>J.tlo oa ·Esc.r::iP't:Uir'a. GeraJI .idle Obri•gação, ~!4n oQQm<> .• . . ' ' . . . . . , .. ,. . . • . 
.() ootJ)IiotaJ. .. e 1()6 jUtr.os das diifu.s oo~•itga.ções serão toon;I!O.S de 't-ac1o '6 qu'alque~· 

jiP'wst~ ·ou _ttaxa .b$~~m·ps ~~ . DJA fu~r0;9, q ua:l'C['uer que ~~:k. ~a sua n~tq-: 
r~ • . or.cli~ia •pt,I &,trjll~~la!r.iia..~ 1 •. . . . • • 

. ;<Í.. A.!j .dii1xl:S: <>~~ ~ão ;L~!lressaa _ ~em -i~'<llr\la, i~lez , e?l. t!Jmlos d~ 
f ~ • .000, ~ ;500 e f. ,lOp, ,ml.II).iàQS_ ~e ~'çollj~IQI1.S" 5eiiiiestl:rues ~ <tuan~e s_uf- . 

fli'clen~ .paora '1>.~1." .*!- <:Obranc;nt .. ~ j~ a-té ~ o ~.l'Q dte, _9.UtJ1bro de 
19-52 , _(mia . no~~~-. e o~neoe~ e ~~us) .. q .n.~T"? !-:'!!\ Utulos.: de -~ U':fl . 
deSSflfl .. V!l,lo~~s ,serã . determina,do seg~do o . p~qo dos banqueir.os. . 

.... ~ ... Os , ·~~~!B:" o.u .ou;ti"Qs . ,titu:l'DIS d~ , P«.''pPt-;~ --~ -~do .caf-é , s~
rã'O e~tnegru.es aos. })alnq JreiQns ou ,a:os seus. agen.tles ~ .suJru/q1f~1i-d;aK1oe . de ~-' '.o/U'S-
tees7. dos. p_oi-tauores_ de obrigações s_egundo a~ disposicõ~s. da. ,clau,s!Jl,!l. dec~ma 
Qlu-aJ:11la (14~) dlo . •ti-r<e!Serube li:n.strumento. <M. ·QruniQ:u.e'!or.os -op-poctwnaimen•te en-
tr~~.rã·o. ~ . :J?ol·ovli~ci.al!"fuo p:xra q-ue· sej\íllm entrega~ .esses . '' w<~orra,ruts •: .-ou 
Qu;bro$ d-ocum.entos •ou ;1JLtuJ.os. •P;e propr1eclia.d.e a,o "IComoilbé'" ru:enc.i.ona-dlo na 
cla-usula und'~dim'a (l.P) .'diest:le ~.nstrwme11.11~o ou a1os que .por elle for-em desd- , 

r 
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g.na.cl!os .p1wa. ~le•l>eJm. utirriz."lJêjos l[:llelo droo "Oomiilté" na ex;ecução ~das vendaJS {lo> 

ca~ê· ~n&.t;lit].lii·nl(]o .pa:rltê· %· ~.a.n;1Ji!ri.. O Gov.eaono, fpefu .presenté .i.ns tmunent6" 
a.ninie e* :q im. se v.-enoom. idl.Jll'alllte ,cwdJa rP;(;Tii:~dlo õ!e oo~ (lZ) · mezes, ·C!OntaJdos; 
<!a. data po prtl8e.n.te ~{).ontrato, por intermedio ào ''Comité", IlO ininüno· 453.500-
quatrócentf!S ·e cip•coenta e tres ~il e quinhentàs) saécas de crofê; constituin-
dO ~au'lte ,~ !;(aO.'alnt;i:a, 'V'ell;db.s es:tiit.s qll!e ,ilJelveriiJo aJP!riOV.i!Si•oiililil' os f·undlos ne:ces~· · 

sarios paFa a .a.mortização das ditas obrigações; Durante os mesmos perio· 
dlos s!erã'O, outrosim; .e:rlr.edt'liliidb.s verudfa.s d~ q'\llatruto ·bruste dià •qUJaiquer rprur-· 
te OlàJ gan:'aOOJa., ta ju~izo >eX!CI~I.liSfuv!o !(]los •banq1ueia1os, ~a. q\.lle :f>é· .pO!;S<'l. cr.m~ 

stnufur ·a prpvúsão ·noceSOOl!'Ía <r><'u~ Msegua.'tar o ,pa@:unwnúo db juno ·de um aiuoo . . 
sobrre as ubll~~a.çõ.es .em :Cr.eultaÇ:ã,o ie qu~esquim· quam~tfu:s .pagavets pelo "Oo--
Illii't:Jé" ou· devllicl:as lai -e'ste, ·ruos :b€íl~rn.'o.s à!e 1.liirl cont.ml:lo sup,pl'ffi!l!entil:r a o ,pt~
~;ente. lê druta:do do mesmo o!ila que .o fpresenrt:e. O }pu~odlutC!to ]ó)q:u'LQ'o odooros v.en~· 
das sená entregue aos banqueiros · e applicado ao pagam:ént'o: a) de ·· todos . Ôil· 

ell.CaU."g;os l(fu armaz.emug-em e <d!eml'lli•s •<lespezmlS ti1eua.cLÉ:mí<tidlall oom a ~tj.<t, 
com: e:xcepção das que forem contra.hidas no .. Brasi·l e pagaveis pelo Govertw; 
b) tébl 1iodoo te qualqu:er 1R1ffiliiÍ.O de segu~o 'l·el;a.có,ontalclio taom ··o calié •con.sti tu:Ílnldo. 
~e dia gaJI1alnmn, aOim eJOOl!usãJo dl·os .CJ)lile d'.Qrem <f€t:t(){,l no Blra~~<Ll e !}a.gavetl!l 
>pelo 'G.ovffi1lli0; \:) 1dla q uaffi,tlia 1nlecessa:n1a, .pa,m asseg-urar 10 serV'lç'O dhs di!tlas. 
obri.glaçoes; à) ide t1u.taiesiqlller q'U:3Jllbros '])O.JgJmve:is. 1pe~o "Ó-omut~" ou a este d(>-
><Delas lll!OS ltar·rno.!l .do •oo:ri.tJJ:1altlo ·8'\lJp,plemenltla.r ruo Q:il'esenrtle; e) o sw1,dJo que [l'orc 
v€1ll/truJr.:ot s·e a.pm1a;r s·ei1á lfJ'I'1llos ibalruqu€1iJr,as. e1mp.rega:dlo lllia •compra d:e ÜtUJ!os do .. 
GovíeJ.'lliO J<nglez, tpréVli!Mnentle aJPPr'IJ!\I>Udtos 'P'el•o G;overno; .ou: -Elntf~o de obr.f.gll.-
ções do dl'ito emp-restlÍimo, fimltlldo, •cOI!Il!t'lli(Do, erutenàiitc1o <rua oo o "<Con'))u~" foc· 
un:a;nlimeme.nte de QJ'an.,ec:er quJé Chia Vlam!tta,gem 'Illiis•so, .t1oclJ.o e q tll!a.J.qll.lle,r saJ:<L<? ru>-

.sim v€ll'liocruàlo, ·pad:miá S€íl' eii111Pti1eg.rudlo em c~~ .i:!l.!~lores dte carl'é rJ•or i;n-· 
teml!adWo Cio "Comi•!Jé". O.s tlli.truaos d-o G~·r~o Jinglo&z 'Ou as •ohrigaçõOO dú· 
dli:to e1Iljp.rest1mo ou· .o catié e.dqu!i.J.iiiàJos em ex!ecuçãlo dlais >dllisposiçõ'es deste llla-· 
:rogu'Gip11/o serâJo tCOlliliLdlei11aé!!os ,corno ·Cionsrtiiltn.liÍm:àJo <pa~'te ,GJá gar.a;ntii!a. 1Se; a seu. 
juÍl!lo é:xicliUsl'Vo, o "Ocmlliltié" lfJ,Ql' q;uailiqu<e>T motJi.ov:o jul~r rimprotica,nel . a ven,: : 
ifu. die uma quaJIIJ\!il~k'Fe suffiouemrtle ·dlo oeailé IQonsbi.tui!riidlci i>art~ dá gar.a;ntia. 

·(pail'a q·uJe, TeUIIliÍdo taJo ev;entlul:ià :prloC/uloúo dia ve~n~da •ale oUit.Tios elementos •con:. 
stitutivos da garantia se possa constituir ·a provisão para ·assegJrar os paga-· 
m€ntoil deterrr~n&tu!í •nO!! rr.lali'~os a ra d, iCia '[•resenlle cl.aus:u.la, 'O Go.v·er<no,. 
l•ogo, que Q~C~bêr f8J respectlitva. requiSição, rem>etltie~Iiá, dtmmed.laJtJaJnienJt~ 1a0s 
Sr.s. N. :M. Rlothscffil d & S.q.rus a imiP~cdta q!Ue :flaJI•t<rur. As 'iobr:li:gaçõ!es do. 
dito emprestliJmo que iiJei'll1Wnleoorem <em :mãJos l!lios ba.ruquétLr!OO, emqu.am.tKi não-' 
fortml -cam:OOLoo.àa.S,. se.rãJO, ~ oo e.f:feiÍitos <dlos tpa.gamJemrt!os de jÜ·ros e aJilliOrti--
~ão, oonsL~ comJo obrigações em cú.·cutaçãJO em mãJós dlo pubJ,Ldo·. 

·6. A arr:ru001tização das td'itrus ·obrl~gações ef'feCitua~-se-•ha pe1o moCio aàlila!nrte 
d6Qer.minl!l.ilfu, ~edli:armte 'l.1!lll f'lliOOO CumUla!t'ii'I.'O d!e úlrntOil.~t:izaçãlo de U'ffi por 
cent!o sohne ·o ·total. dia ~orta.n.dila momimi das ·dLt:as obúga.gões. A am0il."t1-· 
zação, ·das du>as o'b:rl.gágóes eillfe.cfruta.·r-.se-h.a QJ•or · me~o· rdle aom,pm de ·:obr1gagões,.' 
~sta.nào a ootação wo IJ)Iaa.• ou aJba!i:xlo dJo ill'U'r com exclusão d!os jutros vencidos~ · 



- '13if-

.qu,a·noo a cotação estiiv;er 'l!cima \dnqu.elle lim'ibc ella. opuncr-<Sj(J-ba p;or melo 

. .fJJd so~ rurunua-es, fài.1los 'Eml Londres no oorn:a: do m.ez •de ISetembt.•o ~ mil · 
no~nilos e vliinlfle e otres (1923) :a ® mtesmo meoz ode oa.di;L um das run:ruos se- · 
gtlJirrt.es, ~ ·ooca.siã.o qtm fOr de!:~ pelos b'amlq·wefioros. O SOTteib re:alimx-
se-ha em p.resença de um mbieli~ão 'P'Ulbdó.QQ, QOnf.orm.e a ~ adiOpt:aJdlru '11'()6 

~ortleios di~ eJm'POC'est!imo.s •lJO:"asiilffiros.. Os -numer-as dias oln'i:iações sarooaàias 
cserão, pelos -banqueiros, public.o'Ldos em Cl!ous jornaes: de Londres e as .obriga.-
··ções sorteadas Para reembolso, assjm como os. juros a que respectivamente 
tdoverem od!iret~o noo 1iwmlos 1dlo teXJto 1dia:s dliltals ·obd:li-gações, serâlo pa.ga;veis no 
-dlt~ p:rLmél~o de OUitubro C]JU:e immeclliiataJmerrt<~ se seg'UIÍJr á :ifulta ~ que hou-

··ver<em ·sido ISor.~daa rus -ob:r.igaçõtes. 'TIOO!a e .qoualque-r obroiogação resg\alt:a:da 
p-ela. ooparaçãio elo Fu.rudio de Amortlilm.çãlo, osej.a :por .meilo -d.e compro., .seja .par 

.s<Jl"teilo, será li.mm'e'Cli!atrurnEmlte ctllnceHaila [pelOS :ba1Ili(]JU€11'IiOB. 
7 . . A oon~lr diO dia primoeir.o de Outtubro ode 19~2 (rml novecentos e •t:rin-

·ta. . e dolliS), :i>ncl1JIS!i'V!e, '<i Govelrino .teorá a. lf.a10u.k!aidle, meld!tam:te ·um aviso prév.ioo 
-d~ seis mezes .(lo oaJen/dRrlo, pu.biJ.ijwdo, ,pe1o·m€illl08, arn dous ãli.aii"ioo {Le Lon.dll<es 
.-e exp:i!rn.ndo ·em: uma 'das Kla!tas •flbm.&.s prura. o ·Pialgaanen.to dos jur<Jiil, de II'es-
;ga.tar o. prlp.cipa.l da totalidade ~as d!tas obrigações então em citculacão, a.v 

· preç'.o de 10~ (-ceruto e d~us) .por cemoto, a.coresdid:o dos juros vencidos. 
8. O Gover.noo obriga-se a su:PP.rilr de outJras fonJtles e a: -pa.gar JrumSal-

'moenroe iOOdaB e q•U!!I!e$quer ~s de annazellaJgeln e ouifu:oas, 1n.clusi!ve <liS de 
·r.e-acoD!ffici-Mruneiillt:o '];JQ.:ra o rnen"caC!o, •C!Onoln.nhfuàlas IIliO Brasil com ;relação a!G 
·-ca.fé c--onstlitUI.ion:d:o ;ç:u'te ca gaa:ant.ia . o . Gover>Il!o l>rovúd€illJC1ÜaJl:'á, outrosii<m, rW 
'l!entlido e-e effeobua.r o() segliDO e 'IJ!algalr lOS p.remi.:Os de .segm'IO 'I'EI1latlilv'os a. taãos 
·os <Jlllfés ooomtlrtJUin(Uo !parte da ga.TaalltÍOI =nJaZe~n.adios no Bmsdl, · od,levenído 
esses segua:"os, hem como 'OS 1'le~S~egua10s eventu:rues ser <iontmtaJdlos com corn.pa-
·nhias inglezas ~ primeira ordem aceitas pelos banqueiros e as apolice~ refe. 
ren:tes a,o café seguorarllo nestas .Ccmdlições serão idep;ostilfuJcrus em :nllilos O:os tban-
.q~~lros ou de seus agentes devidamente transtferidas a eJies. 1 

· 9 . O .Governo obtrli.ga-ce a manter em opodler id\os il3ialn.quoeli~~:.·os a ,t<Jd'o tempo 
·um~a. quruiJJtiida.de de ocalfé repres!enrtnJ:n.àlo l1.lJffi V'alllor ovenaJ. J10 mercado 26 (vimJte. 
,8 cinco) por -cento superior á ·quantia que representar o conjunto do .Vai'?!' 

n{)mina.l dias dli.oms oblrli·gações em cirloulialçãoo !310aresc0CIIo C)e •um Wl:rliO de juor.O!I 
sobre esoo.s obrlgaq_ões, fi.~'o ootenlilido ·que •pa.m. o tirrn de compUt!Ja:r-<SJe tal 
,e~cess.o será o •oon:il.lliJ:ilo BtCÜi!llla m)eÍlcionw'lio :redlli?liidio ,dia, qUialntda elqwvale:nte 
.a'O ·preço viogenrt:e n'O merclaoo de quaesqueT titulos do Goverlllo mglez ou obr!l-
-gações do dMfo empr:estiomJo que Se aahaJrem em rpod!er dos .Bam.qUJ1ros nos te:rmos 
d-o pamgr'ad)h-o (!E) m c19Ju.sula q.uãalrtR (•5a) do presell!te mstru:m.eruto. Para 

-o fim de <"ed1ttilfi'Calrem do oumpriiiniento ·da -ooDidlll.;ã.o eetii.PI\lladi!l. :rrestla: cl'ausuJ...~. 

~erã.o o.;; Bal!iqlJietr'os, a. ~liallquer templo, a ~ de fazerem avaliar o COlfé 
.. oonstJituffido a ga=tila p.or ,peritos de.Silgnaàos peLo Oontité e a; .d!ecisã.o des-
't{lB opertitoo SleT'á. ·ha.Vlida rpor final e ~a. · Uogo oque .r.eceber a. ~
:flioa.ção do lt'e9lllotadn odesm. aM!il-m.çã.o -q Govea:mo, se lfôr n•eoessa;rio, -com~ 

. .lmme~~ ~ ca:l'é em ·qua:nll:tlfulde su!JliiCi'enJte rpa:ra. der cumpriment~r 
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·láqiu.eilla: ooric"U:.çãü ·e· este rJoV'O CaiM 'is'er1á."'aoe'VadQ 'lá' {!oThfu dos -banquei>J.·{)S -e ·eli-
tregtie :f estes ·ou·lj.oS seus agentes; nos portos do ·Rio ·de Janeiro ou ·de Santo~'>, 
'oh ' etiU aú.11bQs e•stes rJO!l:>t'-'ll, !:lrvir1e die •qua~esque.i· KiJesrrezal:l, ·E> constituirá ·part"' 
da' gai~ftiJa·. ': 

·10. Pelo 'J)reS'ente ' instrument~ os Banqueir<is, · agindo. so!idaria e • iiidivi-
•·-dua!merute, çonstitueru .e ,·10111ieLiaJm ·a B>l'lillillli.a.n Wrurna;nt Oompruny ·Liimited t:. 

1iüa1'ét.ué funêoÍ.onarió a{im1nlist.rtutivo ' Qja; wt:a icloll1!Paruhia n.a >Oécasi.ào, pr·o-
. curadm1a·é.aJgerr$·,- ma :Répu•tAi.Ca; -dos EstruCios Unítd1:>s do Bnisil!, dia .conectivi-
··d.ade e ~~ .óádla ··u.m dleftl•ea, oóm pcidlei'es tpfarâ •ooiillJ.Jiar.e.cer .perr\3.1Jl!te q ual:q U~er 
it.í·ibunal ou al:l!torliJ~ na. di'ta Re!)UJblliJca oe effectuá;r 10 ~'Elg'.istro de qual:qu-er· 

···um 'Ou ·1tiail.s iâ:~ ·'llla TilleSina R.epubl1ro., opena!ndo oem .todos· os sen-
·:''tidos wmo a d~ta pl.rocu~udlora ju1g'a.r tCIOOlV'El.n.ie.rute. 

11. Um COII)ité, ' constitui do por cinco mémbros dos quaes um e os seus 
·succE<Ssorês serã,o .de.Si.gn.ad.os ·.);lel]'o ,GoverJro !b qua.c.no e os respeotivos successo-
res ·pelos Ba.nqueiros, será Investido de plenos poderes para fiscalizar a vendi\..-

'· e a ·rrdlqouJ,é<aÇão oo oaifié constJitui·nldo pálrtte da ·ga.rom'tliu. e 'tod,os e q,u:at.sq uer ~ou
tros a'3sumptos e diligencias ao mesrr10 relacionados, -devendo-conformar-se co~ 

.. âs .estipu!a·ções 'do' presente contrato e de um outro contrato da 1J:Hlsina datd. 
deste e a eJ.le supplement&c. 

12. 'Emquanto existir em circulação ·qualquer lias ditas obrigações e sal-
' ·vo e ·disposto na clausula nona · (9") elo pre.sente ill'strumento, _0 Governo -não-
. comiprará, <lirecta ou indir€{!tantente, sem o .prévio consentimento do comii .• 
' tê,.-da'Clo por .escripto, qualquer crufé, e· o Governo comprometto;,-se a empregar 

· ~ os seus melhores esforcas no sentido de evitar a crea~ão de um novo pia-
' no de va1otização -do· café. O 'Governo assume, out.n:ls1m, o compromi!;so de 

pi·ovldenciar· para .que ' à Uvre expOrtação do ca~ ·constituindo 'Parte da ge.-
·ià.n·tia não .soflfra embaràço ou ·impedimlento emquanto existir qualquer uma.. 

· das ílitas obr.ig:lções :t resgatar. se ·em qual~ue';· ·momen~o existir em 'POder 
dos Banqueiros, ·oriunda das vendas do 'café, uma quaii!tia cujà importancia 

' total fôr, na opinião dos Banqueiros, ·su,f.fi.clente para opera1·a~se oo resgate das. 
obrigações em circuiàção .e os juros a vencere:n-se com re!aÇij.o. a ellas, 'o. 
proaqcto da' 'veiula: do <XIKé restante será entN>guc ao Governo á medida 

·que· se tornar · ddsponive.J . · · 
13. à Governo venderá e · ós Banqueiros compra1·ão as referidas libras 

<· 9.00(}.000 ' (nove milhões de Ubras) em obrig&.ções, !Jffi moeda corrente ingleza. 
á '1•azão de i n2.10s (noventa e duas lilbras e dez shhl.l.lm:gs) ·por i 100 (cem. 
lil:Ítas)' do r i3spectl'vo valor nomianal. 

14. Os Banqueiros pnisW ão contas ao Governe do aJroducto da compra 
das dite\ obÍ·igações. nàs condições· seguinte.s :' .12 1\2 p~r cento- no dia 15 de 

., :Mai'o ·de 192'2;· 20 por éen'to no dia 15 de Junho de 19·22; 30 •por cento noo 
dia '31.' ·d e Juln'o de 1922; e 30 por cento no dlà. 30 de .Agosto de 1922 . Do 
pz'Ódudo da ve·nda os Banciu~iros c.on'S·erv·a rão ein seu poder e · 1-ey~ão ao 

· ci:eiliti:i ·de .Contas ·<10 Retenção :·· que serão · abe1~tas nos ' Uvros dos ·banqueiros. 
' a quantia de'.E' 6:100'.000 <(seis milhões· e ceni . Jni!libras), quantia esta que· 
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pelos Banlqu~iros será empregada no pagamento •POr parte do Governo no11 
respectivos venc'i1ner..t~s: A.) das quantias necessarias para· o 1·eembolso das -
importancias adiantadas ao Goy·erno e por este actualmente devidas e ga .. 
rantidas pelo dito café, contra a entrega dos respectivos. "wr.rants" ou outros 
títulos de propriedade; B) ·do. importe do-sello do .Gov.erno. Inglez sobre as obri~ 
ga·ções; C) dos juros do dito emprestimo. corre~ondentes á totaliidade .do se-
mestre a. vencer-se .em ·primeiro de Outubro d,e mil ·novecentos e• vinte e- dous;-
D) das despzas e encargos a serem contra:tüdos na transferencia 'para- .a 
Europa de certas qmmtidade de café constituindo parte _da garantia; e E) das 
commissões .já, ;·contratl'tdas e .pagaveis pelo Go.veno.o. Elsta importancia de . . 
li-bras ·6 .100_. 000 (seis milhões e cem mil U.bras) será a;partruda dos .prime·iros 
dinheiros pagave.i15 a?: Governo e o saldo do producto da v-enda das olJí•iga-
C}Ões e qualquer parte desta importancia que se não tornar necessaria !Para 
os ·fins .acima especi-ficados , serão novamente' creditados ao GoV'erno pelo~:~ 
banqueiros em · co~ tas separadas. Serão a;bonados ·.]}elos. banqueiros juros â 
taxa official IJ.)ara. deposi~os vigente nos bancos puiJJ.icos, limitada e.ssa tax:> 
ao maximo de tres por cento ao anno; a CQntagem desses juros CE[ssar,. 
quinzP; (15) dias antes da d!ata de qual1quer pagamento ou retirruda em rela-
ção -ás quantias pagas QU retira"das dessas contas. · 

15. Sendo N. :M. Rothsc~tld & Sons os a,gentes do Governo em Lon-
dres, receberão elles do Governo um por ·cento da .importa~,(!ia nominal do:, 
'juros das obrig1a.çües á medida que se effectuar o paga.rnento des~es 1juros e 
meio por cento dá. importancia nominal das obrigações coiDJ)lradas ou sqrtea· 
das para amortização, além da corretagem •devida sobre a importa ncia no-
minal de tQdaS as obrigações compradas nessas COndiÇÕE<S. 

16. O Governo reembo[sarã aos banqueiros qua.esquer despezas por elles 
r~sp.ectivam!ente feitas com annunaios. telegratnrna.s, corresp_onde-ncia ou a 
.outros títulos relacionados com o serviço do ·d.i~o emprestimo . 

. 17. Os banqueiros terão, resvectivam.erite, a fa!:luldad{l de deduzir quaes-
q·v.er quantias ·pagaveis pelo Governo nos termos do presente contrato das 
.sommas que o Governo eventualmente possuir em -poder delles. 

18. O Governo resalvará a todÔ tempo e manterá resguardada a respon-
sabili!da:de dos banqueiros e dos me~bros do !Comitê mencdonado ,na Clausula 
.UJ?-decima (11") do presente instrumento, bem .com() todos e qua:Iquer um 
dell<>s ein relação a quaesquer reclamações, dema ndas, acções, pleitos e pro-
cedimentGs de qualquer natureza que sobreViérem (salvo quando resultan-
tes da .sua prot>ria neg'iigenda) ou que forem in~entadas ou processadas por 
_qualqu_er possuidor ·de qua;!.quer das ditas obrigações ou por parte deste, 
t~l).do. por objecto" qu relação :quaesquer dinheiros que em qual;qu!')r occasião 
e!jüverem em 'POder · dos banqu-eiros em nome do Governo nos termos do 
ipres.~nte cont~ato ou que ~ 'enes respectivamente houverem sidô remettidol3 
'cb~. destino ou reláção ao serviço do d.it() emp.restimo ou de outro modo 
destinados ou relacionados aós fins deste contrato ou quaJquer cousa a el'le 
'referente. 
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19. Os banqueiros obrigam-se a empregar os seus mel•hores esforços no 
1!1entido de obter a. cotação das· 'd.itas obrliJgações na. J3o}sa de Títulos de 
Londres. 

20. O r~erido delegado apreSentará inimedíatamente aos banqueiros um..~ 
cópia legalizada. üa. l~i e do decreto autori~ndo a emissão., . 

21. No caso de surgir 'e. i;e~pr~ que houve' qualquer <üvergencia enae 
-o Gover:r:to e os banq~e$:i:il> com relação ã interpretação ou ao cumprimento 
do presente contrato ou <te quelquer das suas disposições ou que Q.e outro 
modo qualquer se fela.ç~9pe com o contrato oli o .jlito em/Prestimo e as obri-
gações ou quaJ.quer deÚes ou··coi!l o modo e a !fórma como se devam cum-
prir ou executar 'as cOÍJ:.l•Pro.mis~os iiriheren~es ao Governo nos termos do 
presente contrato ou referentes a.~ dito emp~estim~ ou a.s obrigações ou 'qual-
quer deHes, essas que_stões ou divergencias- Serão, a . ~pedido d-e qualquer ruw 
partes contratant~s, submettida's a arbitramento ·em Londres e ahi decidida 
-deti-nitivam.ente por est-e nieio com a possível brevüdade, operando-se do modo 
segttinté, a · 98-ber : um arbitro será designado pelo Governo; outro a11bitro 
será designado (llelos banqueiros e u.m deseffiipata:lor .serã escol-hido por estes· 
dous arll'itros. No caso de não haver uma das partes designado o seu arbitro, 
-ou de não ·haJV.erem os dou~ .arbitros escolhido esse dese!ID!patador dentro do 
prazo ·de 40 (quarenúa) dú~ depois de l!a.verem sido designados, o dbjecto 
do litígio será. submettido ã decisão !final do Tribunal · de Haya ou (no caso 
de haver deixauo de_ existir este tri!buna l, ou <1~, por qualquer motivo, não 
puder ou não _querer eliJ.e funccionar) por arl:)itros ou por um desempatadoc 
designados •pelo Re-i ~ Grã Bretanha., na oooasião, considerando-se ·O qaudo 
(}esses arbitros ou desse desempa.ta.dor como f.i.nal e obrigatorio para todos 
·ós interessados . 

22. Se se verificar que dentro 'do prazo de ~l (vinte_- e um) diias conta-
dos da data do presente instrumento, na opinião dos banqueiros, o mercado 
de títulos e acçõe,s na Inglaterra encontra-se materialmente affectado <por 
qualquer crl-se !!inanceia"a ou · poli<tica d~ fÔrma. a tornar..se i'ITIJPrai!icavel ou. 
inconveniente a emissão publica das <lita.s obrigações, oo banqueiros terão 
1>. direito de annullar o presente contrato =edia.nte aViso :por escrll.pto ao re-
:presenti.IJ:!te do Governo em Londr~s ou . aviso direc~ ,ao Gwerno por tele-
gramma, -e nessa hYlJ)othese nenhuma das :partes contratant-es terá qualquei 
di-reito de reclamação -contra p.. outra baseado em qualquer disposição õo !Pre-
s ente instrumento. 

Em testemunho do lq_ue as partes contmta·ntes assignaram o presente 
-contrato ~m Londres. no dia e anno já ~itados a ·!Jrinmpio. - J'llilio Cesa1 
Moreira oo Costa, Limw. - N , M, Ro-thschüdl & Srms. - Por Ba,ring Bro:-
'l!bers & C., Ltd. , as~gnatura Hlegilvel, director. - J. Henf"'JI Schroder & a. 

Nada mais continha. 'O dito document.o, -que :bem e fi-elmente vel'ti do 
proprio ol'li·ginaJ, a.o qual me reporto. 

Em f'é do que passei a presente que sel'lei com o sello do meu ortici6 
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-e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro; aos tr.i;nta de Outubro de 1923 : -
.Sollre 8$400 de estamp.ilhas federaes. - Eà. Murra-v. 

Edw~n Douglas Murray, traductor publico e intervrete commercial. ju-
.l'am'entado. Rua de S. Pedro ·n. 9: 

Certifico, pela presente, que me foi a.presentado um documento Impresso 
-com certos -dizeres em manuscripto, em idioma iD'glez; ~m de o tra~r 

· .;para a l~ngua verna.cula, o que cumpri em .razão do meu o1l1'i:cio e cuje. tra-
due(:ão é a seguinte: 

TIW>ucçÃO - Contrato celeórado neste clia 2 de Maio de 1922' entre o 
·Governo da Repub:ka do~ Estados Unidos do Bra~il (que sei'â d'ora. a'V'IIin: 
te, no ,presente · instrumento1 depominado "o G-o~•·er:il.p") representado :por 
.J'ulí~ Cesar Moreira da. Costa. U.ma, ·delegado na •Inglaterra, devidament'€ 
autorizado para e!lte fim, segundo a autorização da.~ de 27 de Abril d~ 
1922, de um óla!lo, e N. 'M. Rothc,b;Bd & .Sons, ·de New Ce>urt, Sr. •Swithin'~ 

Laile, na cida-de õe Londres ·Baring Brotbers & C., Limited, de Blshopsgat~ 
m. 8, na. mesma cidade, e J'. Henry Schroder & C,, de LeadenhaJll Street 
n. 145, na mesma cidade (os qua·es serão colleotivamente designa;dos nc 
•presente instrumento "os banqueiros"), de outro illdo, entendendo-se ·que 
oas ex·pressões N. M. Rothschild & Sons, Baring Brothers i& C., Li.mlt{ld, E 

J. Hem-y Schroeder & 10., respectivamente, signMica.rão e comprehendffi""<l.tl 
:.a. pesgoa ou as pessoas, sociedade ou sociedades que na 'OC~ifu:, ~&XJploraren; 
os negoclos .de cada um. O :presente contrato 'é su.pplem.entar a um contrato 

.desta. mesma data que será d'ora avante denominado o "contra.to ~rf.nci.pal" 
·celebrado com N'lação á venda de nave J'!'...ilhões de !lil>ras esterlinru: 
·(f 9. 000 .'000) em .obrigações 'do Governo bra.sllelro; de j.uros de 7 lj.2 por 
·eento, as. quacs :::~rão· referidas no presente 'lnstrumento sob a denorniinac 

· -ção d': "as ditas obrigações" entre o Governo, de um lado, e os banqueiros 
àe outro· la.do. 

Isto posto, fica pelo presente instrume-nto; justo e convencionado, en • 
tr-e" as ,partes constantes, o seguinte: 

1. ·Será constitu ido um "Comitê" comp·osto. de cinco m.embros, um dos 
·quaes, bem como o seu successor, serã desi·gnado pelo Ge>verno, e quatro as• 
·.sim como os respectivos suC"Cessores pelos banqueiros sen-do um dest~ qua· 
tro um r epr esentante da "Bra2liUan Wan1alnt Con'l'l)any;, Limdted" .: Este 

· "·"Comité" fica :pelo presente i~strUJilento investido Pelo ~erno e peloa 
Oe.nqneiro.s doe plenos poderes para eft'ectuar l'l. vendi!. do crullé (qne sertl 
d'ora .avante qenominado "o dito café") constituindo a.ctual ou futuramente 
J)arte da ~~ntia mnpenhada 'nos termos do contrato ·;pnim.cipaJ, podendo em 
·quaJ•quer occasião transferir o dito café de um I],XU'a outro lugar conforme 
·o "'Comité','. a seu juizo exclusllvo, jUn1gar convaniente, e !Para. tornar efife-
ctivos este contrato e o contrato principal; 

2. • O Governo e os !banqueiros conferem, ;pelo presente instrumento, 
:11lenos poderes irrevogaveils ao "!Comité" para vender, dentro de, ca.da pe-
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seu juizo exclusivo determinàr e quer em ha.Sta publi<:a, quer mediant~ adus'-
tes ;particulares: a) no minimo, 453 .. 500 (quatrorentos e ci'ncoenta e tre~ mil 
e quinhantas) saccas ile café, e b) uma quantidade addicioonal de saccas de· 
caf'é que baste para proporci(;mar a provisão .de uma quantia stro'ficiente-
p:r.a oc•correr ao pagamento •dos juros .. de um a.nno ás obrigaçõeS em cir-
culação e de quaesquer quantias· <pagav~is pelo "Comité", ou a este devidas 
em execução dos termos do presente contrato, so;ln.do que o numero .total de 
saccas .a que se referem as alíneas a .e ·b· será d'ora avante, no presente· 
instrumento, designado l!Ob a denon.ünação "o min.imo estipulado". Fica 
entendido que.· no caso de verjfkar-se - que a quantida;d,e, mtédia de saccas 
vendidas nos annos anteriores fOi superior ::l,O mínimo estipulado, ·o "ICo~ité"' 
·terá a. facUldade a seu arbítrio, de restdngir a~ vendas em qualquer 1;1m ou 
mais annos seguintes, reduzindo-as . de uma quanbi.dade de saccas iguq.l . ao· 
E'Xcedente das V•endas verificadas anteriormente sobre o mínimo estipulado. 

3. 0 Dous membros quaeSiquer do "Comité" terão o direüo de convocar o 
'"Comité" para reunir-se• em Londres, dando· ou expedindo pelo Correio ou. 
pelo Telegrap.ho _a cada um· dos denía.\s membros do mesmo, um avi~o pré~ 
vio de 48 horas, no qual será declarado o fim, a hora e o lugJa/r dessa re-
união. Não poderá deliberar vaiidamente aquella reunião, para a quail não· 
hotnr.er sido convocado. 0 membro designado p~lo Governo. Para êste · fim 
·deverá o membro designado ;pelo · Governo fazer eleição de um domici-lio em 
Londres, em endereço que sel'á commun•icado ao •"Comité", na sua séi'l!e, 
immediatamente ·delJ·ois de sua liesignação para o cargo; todos os avísos• de 
convocação . di;rgidos a esse endereço serã:o consider.a.dos validos, emquanto· 
um novo endereço não fõr communicado ao "Comité" e reconhecido por éste. 

4. o o "!Comité" poderá deiiberar : validam'ente com a presença de tres . I. , 
dos seus m.embros. Cada membro do ''Comité" terá direito a um voto, sen-. . . 
do per:mittido aos membros impossibilitados de comparecer a qualquer re• 
união darem conhecimento ao presidente do "Comité", por meio de carta· 
ou telegramma, do n'lodo .como desejam votar; ou então elies P!Jderâo au-
toriZar um dos · mernlbros comparecentes á reuniã(l -ou um seu collega dt'l 
dire.ctoria, sooio ou fU:~ccionario da. companhia ou fir~a: que .representarem 
a comparecer a .qualquer reunião e 'VOtar em seu .Jugar; neste caso, o· voto. 
do' membro ausente SE>rá registrado como se elle houves·se comp-arecido pes-
so'almente á r'eunião. Todo e qualquer· assumpto será decidido ipela maioria 
de votos. Elffi caso de emvate,' o presidente, . que será desig·nlado pelQ ~·co
'mité" , terá direito a 'um· voto de desempate sem prejuízo do voto que lhe 
'competir na sua .qualidade de membro. O ' membro desi.gnado '!}elo Go_vêr• 
no terá o direito de oppôr o seu ·voto a lqualque.r re:sWJ..uçã.l?. do "'Comité'\ 

• quando essa resolução não incida . sobre assiiÍn!pli;o delegado ao' exclusivo air·-
bitrjo do "'Comité", :· nem verse "sobve matería iiecessaria para tornar etfo-
ctiva qua.l:quer condição comprehendida rio presente co'ntrato. Fi.oa. onterr-
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did?, outt~osim, que no caso ·do Goyerrio faltar ao cu\npri~en"to de qual~- / 
quer das suas . obrigações decorrentes do presente contrat~ ou do contrato-
principal, cessará e torha;r~se-ha inoperante o direito attribuido a,o mertlb~ 

dé.éig;;:;à;do .pelo Gàrverno de ' oppõr o seu véto a qualquer tesolU'Ção, o caso, 
!de ser, oü não, tal "'éto justificado serã submetüdo á de,cisão do governador 
do Banco da Ingla_terra, ou de quem pbr este fô•· indicado como arbitro ulliÍ-

"éo: A ·decisão dó arbitro será definitiva e no caso de · ser o laudo proferido.. 
no senticló de ser inju stificado o. véto, este torn.:!.r-Sf:-!1<'1. nullo e ·de nenhum 
efofeito e a resolução serâ. immediatamente cumprida .. 

5. o O ''!Comité" terá a faculdade de alugar ou arrendar escriptorios em-
Londres e de ·empregar e 'J)ag·ar um secretario e demais auxiliares de escri~ 
ptorio, -correctoPes, ,peritos e avalilvdors e ag-entes ~ommerciaes e outros, 
conforme jul.gar necessario para conduzir as operações -que lhe são confiadas-. 

6. o A existencia do "Comité" se1'á. mantida até que se tenha elffect.uado 
a venoo <1<1 tot11lidade do dito ca,fé e recebimento ,d!0 respectivo 'Pi'oductOo 
pelos 'ban-queiros. 

7. o Na venda do dito ca;re, o "-Comité<• terá ilireito ás i.nifm~mações. e 
·11-o auxilio de que necessitar da pa.rte da Brazi,lian Warrant Compa.ny Li-
mited, a qual, nos termos dos ajustes em vigor com o Governo, tem direito 
a uma commdssão de tres f,lor cento sobre o preço da •v-enda ?-o di~o café, 
commissão esta que é ];iagavel pelo respectivo pro:iucto á medida que se 
tornar disponível; desta commissão a Brazilian Warrant Gompany Limited 
conservará para. . si um -e meio por cento divididos em proporções iguaes 
entre todos os membros do "Conüté". O Go-verno pagarâ. â. Brazildan War-
rant Gompany Limited uma -cG!nrnissão de um e meio por cento sobre o· 
preço de compra de todo o caf'~ adquirido em execução das disposições da: 
quinta. alinea (E) .nove do contrato principaL 

• J 
· 8. o O Governo pagal'á·, além diss9, ao "Comité", uma commissão de umc 

por· cento' sobr·e o preço de venda do dJJto café, que rerá ap,pl-icada' pelo "Co· 
m>té" ac pagamento do ordenado do se-cretario e de todas a;; despezas a que· 
der 'lugar a: sua gestão, .com. ex'Clusão das -commissõés àe agentes. e corre-
tores, emolumentos de .peritos e ·avaliadores, da5pezas ' de armazenag-em e· 
;~utras relacionadas com a venda e a entrega do café. O saldQ que se apurat· 

serâ. rateado t}!ltre os memlbros do "•Comité" a titulo de remuneração, nas 
pro.pdrç'ões -que o "Coinité" op.portunamente determinar. 

9. o Delpois de deduzidas as comm.issões e qua~squer deS'J)ezas que ho'u-
ver ·contrahido. o dito "Comité" providenoia1•á sem demm-a para que ~ja 
pago aos 'ba·nlq ueiros o prodtlCto da 'venda do dito café. 

10. O Governo assume o compromis.so que, emquanto permanecer não 
reRgatada qual,..quer' das ditas obrigações, a livre _exportação do dito caflé não-
será de qualquer modo impedido ou obstado. 

11. O lJ:resente cohtrato' poderá sof:frer . modificações r..1edianú! accôrdo. 
· e'ntre o Governo e bs banqueiros. 
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Em testemunho do que, as partes contrat~ntes assi·gnaram o presente 
•.contrato em Londres, no dia e anno já citados a .prinl!ii.pi"()l. - JUlio (JeiJQJr 
Moreira da Gosta Lima. - N. M. RoQthschild. " Sons. - Por Ba.Iing Bro-., ~ . . 

.thers & C., Ltd. ·(assig'natura iJII~givel), director.- J, Henry :Sdhroder & Ç. 
!Nada mais continha. o dito documento, que bem e :f!ielmente verti <(o 

. proprio orjginal, ao• quaJ me reporto~ 
Em fê do que, .passei o <presente, que sel.Jei com o selllo do meu ofticio e 

assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 30· de -üutubr.o de 19-23. 
Rio de Janeiro, ~I} de Outubro de 1923 ~ - Ett. Murray. - A quem !ez 

'.a :r;equisição, 

A LETRA DE QUATRO MILHÕES 

UMA NOTA DO GABINETE DO MINISTRO DA FAZENDA 

" De regresso de sua viagem a Santos, onde fôl"a tratar da reconstrucÇão 
.('!o ed1fi.cio da Alfandega t-omoú co'nhecimento da publicação feita pelo Dr. 
Homero Baptista a proposito da letra de li-bras 4.000.000. 

E' estranho e injusto o tom de lingu!\Jgem contra -o governo. Essa irri-
tação devia ser contra o Sr. Cusoodio Coelho, seu anti-g-o .preposto na Car-
teira Cambial. Esse ê que, por duas vezes, ultirr.aJ:Ilente, provocou q-iscussão 

•em todos os jm'naes sobce a malfada!da- letra. O governo havia dado o caso 
P'Ol' encerrado. 

Na publicação que fez o Dt·. Homero Ba.ptista, destaca-se a. seguinte· e 
. grave affirm~o: 

"Veiu depois a certidão forn~cida -pelo 'l'hesouro ao (Jorreio àa 
Manhã. Nessa certidão, "evildentemente falsa", se diz que a "letra foi 
desconta'da pelo governo, eomo se o desconto de ietras fosse obra do 
devedor e não do . credor. Certidão d<&ss_a natÚreza tem que se repor-
tar a lançamentc.s, livros, I>aginas, etc. DesaJfio o Thesouro a citar 
o livro, pagina, teôr do Iançamento, em uma palavra, o original err~ 

que se encontra o que a certidão affirmou, ·isto ê, .que a letra foi des-
contada pelo go>et:no passado. Garanto· que não farã." 

E' profundamente lamentavel que wn ex-ministl'Q da Fazenda desfira tão 
-rude .golpe sobre o credito de dol)umentos fornecidos pelo Thesouro Nacional. 
:s. Ex. declara falsa unm certidão forneci&!. pelo Theilouro e desafia o go-
verno a que cite o H:vro, a pagi'na .e o teôr do lançamento do desconto da 
letra de libras 4.000. 000. 

A opinião publica vae julgar quem faz affirma.ções falsas. Eis a respos~ 

-ta~ Eis as provas: 
Na C-ontabilidalde do Thesouro... NaJCional, no livro n. 3, ''Bancos e Cor-

::respondentes", arrno de 192'2, p~na 188 (livro que está ã. disposição de 
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S. Er. para. seu exame ·pessoal no Thesouro) encontra-se o lançamento do-
seguinte teOr: 

"Banco do Brasil, e/ ValorizaçãO' do Calfé, valor em 31 de Ou-
tubl'O ~ 19122: 

"Descdnto de So/o· ao ~nno, em 120 dias, sobre :f · 4.000.000, ven-
didas e debitadas ao Banco nesta. data, '2.477:'4-19$2~0." 

Este 'lançamento foi baseado sobre nota enviada. pelo Banco -do Brasil • . 
r.ota tambem constante do archlvo do Thesouro. 

A origem desse descdnto consta dos documentos seguintes: 

"Minlsterio dos :1\legoclos d'l. Fazenda: 
Em 27 de Outubro de 192.2. Exmo. &-. Presidente do Banco dO· 

Brasil. 
"O Thesouro entregará a esse Banco 'urr.a promissorla da iinpor-

tancia de l. 4.000.000 que ser'â. convertida ao cambio õe 7 3/4, por -
mil réis, o que .produzirá. ·a somma de i'2S.870:S60$000. 

Esta quantia sem. ap:t>licada nas letras restántes da operação de · 
café; o o .saldo c-reditado na "Conta Corrente de !Movimento.,. 

(Assigna<lo). - Homero Baptista." 

A esse of!icio, o Presidente do Banco do Brasil, Dr. José MarltL Whita-
ker, respondeu: 

"Rio de Janeiro, 30 de Outubro 1Je 1922. 
Eximo. Sr. MiniStro da Fazenda. 
Em l"esposta ao atlt.icio reservado que V. Ex. me dirigiu, em 27 

jio corrente, coiirl!:unico que descont11remos a promlssoria da l. .••.•.. 
4.000.000 á taxa -de 6 %o ao anno, adoptado para a conversão de 
7 3/4 d., por mil réis. 

O liquido restante será creditado ã conta de '·alorização, a cujo 
debito se lançará ao mesmo tempo o valOI" das letras restantes da 
()peração de café. O satdo apurado na .referida conta serâ levado ao 
credito da "Conta. de Movimento". ' 

Nessa mesma data, 30 de Outubro de 1922, o Sr. Dr. Homero Baptista 
dava esta resposta·: 

"Exmo. !Sr. iPresidente d() Baneo do Bl"asil. 
Accuso o ~recebimento do dfficio de V. Er., de hoje, e jâ. dei as 

provldenclaB nece.o;!ml'ias para que lhe seja remettida a promissoria de · 
l. 4.000.000, a prazo de quatro mezes, no:; termos do meu offlcio ul-
timo. 

(Assig'nado) - Homero Baptista". 

• 
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Deante de todos esse"\ d-ocun1;eptos, vê-se, .portanto, que a cet>tidã,o .fpJ'ne_~ · 

oe!da pelo Thesouro , ao Oon·eio da. Ma-nhã NÃO É FALSA. Ella foi extraiqi!l,a, :Fi9~-

1ivros de contabilidade do T.hesouro Nacional, nos quaes o lançament-o do des-
cohto foi feito ·de àcéordo com os documentos reaes, oom a'ssignatura do pro-

:_prio Dr. Horr.ero Baptista. :Fal;a, portanto, ê qualquer· ·affirrti-a.Ção · em con-
trario. · 

De t·oda a docu:rftentaçã0 produzida: resulta inooncussamente· que houve o 
desconto de. le tra de f 4. êOO. 000 e ori.de esse desconto foi ajustaJdo e realizado 
·entre·· o g~~er'no passado e o Banco do Bra:sil aos 31 •de Otitubr'ó ·de 192'2." 

. .. 
'(O Jot-nal ão Oomrme~·cio, 27 de Feverei-ro' ·de 1.9.26) . 

V A.RIAS NOTICIAS 
., 

o • 

. Em torno da genes~ e da applica.ção . do "!lr oducto d11 letra de quatro n_ú-
'lhões es~erllnos tem 9 Dr. Qusto_dio Coelho ,procura')o crcar. · u~a at~osphera 
de confusão cCJm 0 Úm evidente de fazer Íimràr esta qu-vida no espírito pu-. . . . . . . . . ") ~ ~ 

"b!ic": se ess·es q~atro · mi.J.hões for!j-m despe·nd_idos pel~ a_~rn,i,n\~traç~ .ante-
-rior ou pelo Governo actual. 

•• o 

Por delicadeza e attenção 'Para com 0 Governo anterior ten1 a adminis-
tração actual evitll;do. discusllão sobre o assumpto. Entoretanto, corno _,!~ssa 
.discussão tem Slllo reitera damente forçada por um dos :m~embros . :mais :,gi:a-
·4uados da adrn~nistração anterior (por isso que o Director da cir fEJira, de 
•Cambio ê da confiança· do Presidente · d:;j, Republica) estEVrnos agora auto-

, .. ;· .. 
rizaetos a dar ao :publk:o os seguintes escla:ee~~ntos_ ; . 

Diante . da continua depres~ã:o das ta~as caJ?t>ife~ . . jl-Çf -~~~~-h~o- semestre 
·de 19212, o Dr. Homero Baptista, ex-Min':istro da Fazenda, autorizou o Banco 
do J3rasil a agir. de · rnaneil'a <J.Ue a taxa de oa.rnhjo se •Jl!ai1tiV~sSoe . em. nível não 
inferior a 7 1j4 dinheiros, por mil rêis, garantindo o T~e§Óur~ ·qi:ia.Il:tuer dif-
T.erença de cobertura na·s oPerações que não exced~~~EtW. ~ Ci~o. ~lhÕr.:18 de . ~ . . . ' . 
libras, . 

Ne~se sentido operou o Dire~tor da Carteira · d;.' ··q_rr;bi~~'o Dr :.· Custodio 
-coeUw, e quando attingfo a perto de 4 rni~hões de libras, o ~-ci,ó vendido a 
ma ior (isto ê; o -descoberto) o Thesouro Nacional .em.itüà eni- favo.J do Ban-

·co a letra- ouro de 4 milhões em data. .de 31 de Outubro ê.e 1922. O Banco do 
• .1 •·• •. ·'.i. 

B1·asii, de accõrd-o com o Dr. Homero Baptisk'l. de.~contou . . na m.esnpa <àata • 
.-essa letra-ouro e a:pplicou o seu equivalente em papel no resgate d.é; t'itufós·' 
-emittidos pelo Thesouro pa-ra compra de café. 

Essa letra-ouro de:;;co-ntada assim .pel~ Banco . . e que cob~ as respon-
,. . . . . . .. -' • , • . : . . . ' . '! . .: -.;,<:·i:, . 

. :!S.a'\Jilidades_ ca~biaes foi conservada em ca rteira a,t~ o s_eu venci;men!o, da.ta 
em . que o actual . Governo a J:esgatqu no . meio qas .. rna.io:ç!(s (\Íffiq'uldades, 
-<>ri undas não só da. situação cambi.aJ.; como d~ situ2.ção' g'á-ál ,.dá; · ,finanças 
<da União . 

• 
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E' sabido nos me:os financeiros que os proprios. i·~sponsaveis que crea-
.ram essa. situação absolutamente não aoreditavam que (j Go'ierno actua} po-
..O.esse resgatar essa letra-ouro C:entro do prazo prementissimo de menos de 
.quatro mezes - honrando 'assim o credito da Repub!ica e as cesponsabilida-
des do Banco do Brasil. 

I 

O Jo?'na.z do Com-mercio de 20 d·e Fevereiro de 1 ~23, 

FIM 





\ 

::fNDICE 

' . -

r . 

f 



'\ 

I 

. ' 
' 



INDICE. 

1n 2 

EMPRESTI~O A' OAiRTEIRA. AGR]COLA DO BANCO DO BRASIL 

PAGS · 

Discur.so do ~r., V:espuc.io ~ de . A:breú .. . , ... . ....... . · · . ... ....... -· ...... . 

" :: ' ~!!~a~a~~!~ê~ .. . • : : : : : : ·: : : : : : : : : : : : : : : ~ : : : :! : : : : : : : :·: 
Votação da emenda. . ........ . ......... ..... . ....... .. .. ... ... · · .. . . . . 

Nova discttssão da en~enaa·: 

Discurso do ISr. Sampaio Corrêa. . . . ....... . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'~ 

" .A. . Azeredo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8!1 
Encerramento da discussão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 
Votação. • . . ... .. . ....... ........ ....... ... · · . ... ... , .. • , . . . . . . . . . . . 30 

'· 

CA:t\1'ARA DOS DEPU'l:ADOS: 

Discut"SO. do 'Sr . J.oaquim Osório; ...... : .. " ~ ... , .. .... .. . .. .. . .. .. .. .. 3t> 
Parecer da Commissão de F ina nças .. , ..... . . . .. . . .. ·. . ..... . . . . . . . . . . &1 
Voto. do ·Sr . . Antonio Carlos. ... . .. . ...... . .......................... . .. 53 

·· Discussão: 

Discurso do Sr . N ãbuco de Gouvêa .... .. .. .' ... ..... . . .. .. .. ........ ,. . . . 56 
Encerramento dá discussão . . ...... ... ....... : .... , ...... · ·. .. .... .... 60. 

1 Votação. . ,. . . . ..... : .' . .. ,., . . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 6o 
Reda cção fina! . .. . . . .. . .... ._,,.,,.. ..... .. .. .. ........ . .. . · · .. . ._. .... . .... . 60 

TITULOS DO ElMlP.RESTillMO OONTR:ACTAD.O PiE•LO THESOURO 
NAC~ONAL COM O ~ANCO DO BRAiSliL 

CAMARA DOS DEPUTADOS: 

Projecto da Commis5ão. de Fina nças.......... . ............ 611 
Discussão e ap·p;rovaçij.o . .. .. ...... : .. . · · ... . , . ..... ·.... .. .... . .....• 65 

<• tSl!IN~ FEDFJRAL: 

Requerimento Lopes Gonça'i'ves , ..... . . .. .... . . : .. ...... ..•. ... .... ... ' 67 

... 



1326 

Discurso do <;Sr. Eusebio de Andrade: ........ . r ••••••••• • •••••• , .. ...... . • 
" Alfredo Ellis; • • ........• · ................. : ........... . 
"· Gonçalo • Rollem.ber!;". . ............................. . 

Irineu Machado . .... < ••.••• · ••••• , ••••••••• : ••••••• : •• 
ISaznpa!o Cor.rêa. · . . . ··.: •...•.. , .... . · .....•. : ...... .... . 
A. A.zer.edo. • . ........... ..... .... : .. ..... '-'· .. • :· . .. . 

Votaç:ã~. . . . .... ...... .. · · ............. , .. ·; ...... ..•. ...... , . ......•.... 
Discussij..o a.a tiropÓsiÇiio: 

Discurso do,.SI·. A~ Azet•edo. .: ... .. ....................... ~ ..... · ..... _. 
" "· Rpsa e .Silv<\i. ..............•.•.. · ....... ,, ... : ........... . 

.:: ~;!:o ·G~~;l~l::l~?· .. ': : :.:: ·~: :.: ::: :·:: :::: ::.:::::::::: : 
'' .~l!fredo Elli~. . ....... . ~.~ . .. . 1 ••••• • •• ~ ••••••.••••••••••• 

Encerraménto 'da dise~ssã:o. , .. : . ...... , ... · ... · ...,.,_ ...... :: ...... : ..••• : 
Votação. • . . .. . : .. _. ... , ............ ... : .. ; .. •-' · ......... ·: .............. . 
Declaração ds Voto do Sr . .Justo Cher'*ànt. .... , .. ................... ... . 
Discursos do· Sr~ A. Azeredo .........• · . . ... . · .. .... .............. ·'· .· . .... .. . 
Discurso do Sr.- V~spuci.o d.Él Abreu ... • ... : ....... • · ... ·' · ....... : . ..•• · ... . 

" " A. Azeredo, ... , .. " ........ _._._ ........ :·; .... • .. ...... . 

REQUERLMENTO DO SR.. .JÇ)AQ'Q:I~ SALL:&s 

:C AMARA • DOS DEPUTADOS: 

Discurso do &·. Tovares Cavalcanti. ·. ' •• o o ••••• o .... ~ • ,• ••••• o o ••••• o ••• o 

Octavio Rocha . . .' ........................ ·· .. : ........ , 
,-_ .Armando Burlqmaqui. _. ... ... ·,; ................... : . .. . ,. Ocüi.vio Rocl;:la. . . . ...... • ... ... . ................... . 

BA·NICO E.i\HSSOR 

ICAMAR). DOS DlilPUTADOS: 

} . ' 

67 
68 
69 
70 
74 
75 
77 

78 
8.6 
91 
94 
9·5 
97 
97 
90 
99 

120 
129 

14ú 
149 
155 
1'6=1 

•Parecer do Sr. CLncinató Braga· sobre o or.çamento da fazenda .... ; ,165 
Reque.rin'lento de urgencia. . . .. ...... .... .•.... .. .......... .... .. .. ... 257 
Discussão e vota,çã.o:· . . ........ , ............ . _. . . .............. ....... :. • . . . 2157. 
Discurso e votação do - Pro•jecto Cinei~ato Braga .. :·'.:............... 2'57 
DeclaraÇão de voto.. . ... , .. · ........................ · .... , ... :o. .. · · . . . . .. . . 2·&1 

SENADO FEDERAL: 

Pareeer da Commissão de Finanças ......... , .. . . , ............ .. ... ·... 273 
•Substitutivo Sampaio Corrêa, ..... -.. ....... .. ·"· .. : ..•.. ............. ;... 274 
Requerimento do !Sr. Sampaio ·Corréa: .. ..... :--· 7• •••••••••••.•.• , ••••••• 278 

2. • <ZiSC'Il88lÍO: ' 

· 'Dis~:U·r.So do IS•r-. !Ro:\a 11 Silva ............... : ... · ·,.: ........... ~· ..... 21!• 
· ;; ,;· PauQo de Frontin. . . .......................... ·: . •.. · · .·2&5 
Encerramento da discussão . . . . . ... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . ... . . . . . . . . 286 



PAGS· 

. 'V6tàÇão, . . , . · ..... .. ... : . ........ , ....... · .. ; .. . ' . .. • · . . . . . . . . . . . . . . . ~87 
Dec:laração de vo1;._o . ..... ....................... .. ................. , ... . 287 

3.• .discussão: 

Discurs-o do Sr. .Jeronymo MCinteiro .. .. .... : .... : .' .. ... .. . : :.. ........ .292 
" Sampaio Corrêa. . .............. . ..... , . . . . . . .. . . . . . . . 3~1 

Emendas Sampaio Corrêa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:!7 
Disüur:,o do Sr .. Rosa e Silvl:!. ........... -...... . , .. . . ... .. , ... . .. .... . . . 328 

'! .J-erony:mo MontsLro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
.Ementlà.s .r; 'Monteiro. . .................... .. .. · .. . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . 357 
Discurso do •Sr. Sampaio Corrê~..... . . . . . . . .•. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 357 

Irineu Machado. . ........ · .... , . . .. . ................ ·. 3~8 
Enc~namento da _disC'IJ.ssão. . ..... : ............ .. , . .. . ..... •: . ..... ·.· . . . 363 

. ·votação. . . . .,. ........... , .................. ; ... : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . 36~ 

RedacÇão final da emenda s ubst i tutiva ........ , . ... ... .. .. , . . . . . . . . . . 3·66 
. D~claração de voto Cio Sr. yes·pu-cji; .d~ , Abreu . .: ....... . .. . : . . . .. ... . ... , . . . 368 

" P. Frontin: , ......... · ...... .. .. : . · ..... . , ... ·.. . 3'68 

l 
192-3 

'CO~TRACTO CELEBRADO 00:;>.1 O BANCO DO BRASIL REGULANDO 
A SUA FA!CULJ:)A:DE EMISSORA E BA .... 'l'CÓ HYPOTHECARIO NA-
CIO~AL. 

C.U,ÍARA DOS DElPUTADOS; 

Pà-receres das Commissões de Finanças, d~ CoJ?-s~i tuiÇão ·e Ag;·icultura. 
Acta · da. assembll'a 9eraJ extrao.rdinarJa do Banco do Bro.si.J .. , ... . . .. . 
Estn.tutos' do Banco do · Brasil . . ... : . . , ... . , ·· . · . ................. .. · .... , 

· !Pàrtc:br6~ da.s ·commissões dé l!"inanças, .Agricu lt ura e· Constituição . .. . 

~~~~ec~~· sr~ 8~iic1~l~i~. ~~i~~ ~ . :~ : ::::::::::: : ~: :::; ~ : :·: : :: :::::: : :·:::: : 
Mensagem. . . ..... . ... . ... . ............ · ... . . ... .................... . 
FJx;pot=·ição de ntó'tiVos. .~ .... ~ '\~ ................. ' ............. .. ... : . ... . 

2.• disc.·ussão: 

..Emenda Salles. FiÍ..ho. . . ·: . . ·~.o o •••••••••• -- ...... . .. . . - • ••••• ; •• - ••• 

Emenda substitutiva Luiz Bartholomeu ............................. , 

DEBATE~ SOBR-E A S 'ITUAÇAO FIN.ANCEIB...<\ E ECO~O:MICA -· ~ . . 

371 
4:J.S 
434 
449 
4-&3 
478 
483 
483 

486 
4S7 

.Discurso çl9. ·Sr·. Bueno Brandão .. . , . ...... , ....... . : ........ . .. .. ..... ··• . 49ll 
' ~ üctavio R ocha, .... , .... . .. . . , • , ........ . •..... .. ... 51i' 

,. Sa1les Filho. .. . ...... ' .' ......................... , .. .. . 517 
Celso Bayma. . ............... . . .. .......... ; .... ,... . ií2'6 

_Re.querimento Salles Filho. . ...... , . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 

.. 



- 1328 ---,-

Discussão dQ requc,·im.entc;; 

Di8curso elo ISr. Salles Filho .......................................... . 
Souza Filho. . ......................... : ............ . 

·'' Bueno BI"8::ldào. . .................................. . 
Na.poleão Gomes. . ................................. . 
Carlos Maximiliano. . .............. .. .............. . 

" iBento Jie ~randa ..................•................. 
Octavio RoC'ha: . . ...... , . ... .............•............ 

" Bueno Brandão. . .................................. · 
Exposição do Presidente da Republica ............ _ .............. , .... . 
piscurso do Sr Octavio Rocha ..................... , ................... . 

Ascendlno Cunha. . .................................. . 
" Octavio Rooha. . ...• .- ...... , .........•.............. 

Daniel Carneiro. . .... · . ............................. . 
Expos-icão do Sr-. Homero Baptieta .................................... . 
Requerimento Octa:vio Rocha. . .................... · ................ .. . 
Discurso do Sr. Tavares Cavalcanti ............... -.... , .............. . 
Expos·ição qo .Sr. Epitacio Pessôa. . . ... , .......................... , ... . 
Discurso do .Sr. -Octavio Rocha ... .................................... . 
Exposição do Sr. Ep!taclo PessOa (0 contracto do crufé) ••.......... • 
Discurso do !Sr. Octavlo Rooha ...•............... ... .................. 

" " " Altlno Arantes. . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
A solução uo caifé con~u-gada com o cambio ............... , . ......... . 
bli:cursc de •St·. Bento de !Miranda ••••..•.•.•................... , . .. . 

S~XADo FED~P.AiL: 

528-
535-' 
5·4~-
55~' 

5G3 
56'7 
59.~ 

õ73 
Gí-5 
Rs.~· 

G-9·1 
·69~ 

701 
70'5· 
'714 
114 
723 
73~ 
7)3:5 
742 
7158' 
780· 
80'l 

Di!JCUrso do Sr. A. Az~redo .................. . ....... :................ Slo 
·• Alfredu EJ!lis. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821) 

'' · .. Paulo de Fronti.n. . .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . S.2!J-
., .Sampaio COrrêa. .. ................. ~ ........... · ... , ~:3'2 

Bueno de Parva. . . . . . . . . . ... . . . •.. .. . . . . . . . . . . . . . . EU 
Irineu Machado. . . . · ........................ ·. . . . . , 84-91 
Paulo de FrontJ.n. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 ,. Barbosa Lima. . . . ........ · ....... ·. . . . . . . . . . . ;:· . . . . . 
Paulo de Froilltln .............. '·'· ............ ) ...... . 
Iri~eu Machado. . .................. : ·• .............. . 
Paulo de F'r.ontln. . .................•...... , : ...... . 

" Tf'ineu Machado. . .................................. . 
OctaJcillo de AibU'querque. . ............•............ . 

Exposição do Sr. H. Baptista, sobre a < valorização do -café .... : ..... . 
Discurso do Sr. Ir.ineu Machado ................. .' ................... . 

• Declarações uo Sr. Eplta:cio Pessoa .............. , · ............... . .... . 
Dl-scurso do .Sr. Paulo de Frontln ................................... .. 
Requerimento Irineu Machado (emprestimOs externos) ............. . 
Discurso do Sr. Paulo de Frontin ................................ · ... .. 
Declaração do Sr. Cust<idio G!>6lho .................................. . 
Discurso do Sr. Paulo de Frontin ................. , .................... ". 

" " Alfredo E!Lis. . ..................................... . 
D!lolarnção ··do IS1· E,pLtacio Pes~oa 1 •• · .................................. . 

Carta do Sr. Epitacio• Pessôa ............................... · ......... . 
_Discurso do S·r. Bueno de ·paiva ............... · ................. .' .... . 

H60· 
8·6·S 
878 
894· 
:;09 

101-3 
10•31 
10.3-6' 
10.'57' 
1080 
10'9'Z 
1093-' 
11()5 
1108 
1113 
11'22' 
11.36' 
1141'. 



- 132D 

PAes. 

:Parecer da Commissão de Finanças (emenda Frontin sobre serviço de 
divida publica). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . • . . 1159 

Discurso do Sr .. Paulo de Frontiu ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1170 
A Azeredo. . ............... , .. , .... : ................ . 

1 
1174 

Paulo de Fro·ntin._ ............................. , . . . •.. 1186 

RELA.TORIOS SOBRE OS PROJ·ECTOS DE ORÇAMENTO DA RECEITA 
Ei DA FAZIDNDA • 

;Orçaplento da receita (relator .A:ntonio Cados) .....• , .............. , . , 1·202 
" da ' fazenda (relator Altino Arantes)....................... 1221 

ANNEXOS 
I 

'Banco Emissor (entrevistas do Sr. Cincinato Braga).................. 123-S 
FinanC;as e financistas (estudo do Sr. Antonio Carlos)... . . . . . . . . . . . 1254 
Sobre a •let-.:-a -de 4 milhões -ester:Jinos (var·üÍ do "Jornal do Commet•-

cio") ............................................................ 1276 
·Carta do Sr. J. M. Whitacker (_ex-presidente do Bà.nco do Brasil).. 1276 
Defesa do {)afê (declaração do Sr. Custodio Coelho, e:r.-.Ciirector do 

Banco do Brasil) ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1277 
'Defesa do café (idem) .............................................. . 
·Os motivos da baixa de cambio (explicação do Sr. Custodio Coel-ho). 1280 
A balxa do cambio . e a valorização .rdo 6afê ' (idem)............... ..... 12S.2 
t() co.ntracto do café (declaração do minlsterio da fazenda)... . . . . . . . . . 1285 
A nota presidencial sobre a eituação !l'inaneeir;a (do Sr. Custodio Coe-

lho) ................................. -............ ... . . ... . . . . . . . . . 1287 
.A 1etra de 4 mHhões (do Sr. Homero Baptista)....................... 1291 
Ainda a letra: de 4 milhões (do .Sr. Custodio Coelho)............. ... 12·93 
'() con:tracto d.o café (informação dadas â. Camara dos Deputados).... 1307 
A letra de 4 milhões (.nota do :minis~rio da fazenda) .... ,............. 1!!18 
Varias noticias (do "Jornal do Commercio") ................ :..... .... 1320 

•( 

/ 



. ! 

'· ' 

I. 





CÂMARA DOS DEPUTADOS 

CENTRO DE DOCUMENTACAO E INFORMACAO 
COORDENACAO DE BIBLIOTECA 

Esta obra deve aer devolvida na última data carimbada 

COI 20.48.000ô.4 





lllllUlHfllll í 
cArmoo 1561 7 


	Pagina_0001
	Pagina_0002
	Pagina_0003
	Pagina_0004
	Pagina_0005
	Pagina_0006
	Pagina_0007
	Pagina_0008
	Pagina_0009
	Pagina_0010
	Pagina_0011
	Pagina_0012
	Pagina_0013
	Pagina_0014
	Pagina_0015
	Pagina_0016
	Pagina_0017
	Pagina_0018
	Pagina_0019
	Pagina_0020
	Pagina_0021
	Pagina_0022
	Pagina_0023
	Pagina_0024
	Pagina_0025
	Pagina_0026
	Pagina_0027
	Pagina_0028
	Pagina_0029
	Pagina_0030
	Pagina_0031
	Pagina_0032
	Pagina_0033
	Pagina_0034
	Pagina_0035
	Pagina_0036
	Pagina_0037
	Pagina_0038
	Pagina_0039
	Pagina_0040
	Pagina_0041
	Pagina_0042
	Pagina_0043
	Pagina_0044
	Pagina_0045
	Pagina_0046
	Pagina_0047
	Pagina_0048
	Pagina_0049
	Pagina_0050
	Pagina_0051
	Pagina_0052
	Pagina_0053
	Pagina_0054
	Pagina_0055
	Pagina_0056
	Pagina_0057
	Pagina_0058
	Pagina_0059
	Pagina_0060
	Pagina_0061
	Pagina_0062
	Pagina_0063
	Pagina_0064
	Pagina_0065
	Pagina_0066
	Pagina_0067
	Pagina_0068
	Pagina_0069
	Pagina_0070
	Pagina_0071
	Pagina_0072
	Pagina_0073
	Pagina_0074
	Pagina_0075
	Pagina_0076
	Pagina_0077
	Pagina_0078
	Pagina_0079
	Pagina_0080
	Pagina_0081
	Pagina_0082
	Pagina_0083
	Pagina_0084
	Pagina_0085
	Pagina_0086
	Pagina_0087
	Pagina_0088
	Pagina_0089
	Pagina_0090
	Pagina_0091
	Pagina_0092
	Pagina_0093
	Pagina_0094
	Pagina_0095
	Pagina_0096
	Pagina_0097
	Pagina_0098
	Pagina_0099
	Pagina_0100
	Pagina_0101
	Pagina_0102
	Pagina_0103
	Pagina_0104
	Pagina_0105
	Pagina_0106
	Pagina_0107
	Pagina_0108
	Pagina_0109
	Pagina_0110
	Pagina_0111
	Pagina_0112
	Pagina_0113
	Pagina_0114
	Pagina_0115
	Pagina_0116
	Pagina_0117
	Pagina_0118
	Pagina_0119
	Pagina_0120
	Pagina_0121
	Pagina_0122
	Pagina_0123
	Pagina_0124
	Pagina_0125
	Pagina_0126
	Pagina_0127
	Pagina_0128
	Pagina_0129
	Pagina_0130
	Pagina_0131
	Pagina_0132
	Pagina_0133
	Pagina_0134
	Pagina_0135
	Pagina_0136
	Pagina_0137
	Pagina_0138
	Pagina_0139
	Pagina_0140
	Pagina_0141
	Pagina_0142
	Pagina_0143
	Pagina_0144
	Pagina_0145
	Pagina_0146
	Pagina_0147
	Pagina_0148
	Pagina_0149
	Pagina_0150
	Pagina_0151
	Pagina_0152
	Pagina_0153
	Pagina_0154
	Pagina_0155
	Pagina_0156
	Pagina_0157
	Pagina_0158
	Pagina_0159
	Pagina_0160
	Pagina_0161
	Pagina_0162
	Pagina_0163
	Pagina_0164
	Pagina_0165
	Pagina_0166
	Pagina_0167
	Pagina_0168
	Pagina_0169
	Pagina_0170
	Pagina_0171
	Pagina_0172
	Pagina_0173
	Pagina_0174
	Pagina_0175
	Pagina_0176
	Pagina_0177
	Pagina_0178
	Pagina_0179
	Pagina_0180
	Pagina_0181
	Pagina_0182
	Pagina_0183
	Pagina_0184
	Pagina_0185
	Pagina_0186
	Pagina_0187
	Pagina_0188
	Pagina_0189
	Pagina_0190
	Pagina_0191
	Pagina_0192
	Pagina_0193
	Pagina_0194
	Pagina_0195
	Pagina_0196
	Pagina_0197
	Pagina_0198
	Pagina_0199
	Pagina_0200
	Pagina_0201
	Pagina_0202
	Pagina_0203
	Pagina_0204
	Pagina_0205
	Pagina_0206
	Pagina_0207
	Pagina_0208
	Pagina_0209
	Pagina_0210
	Pagina_0211
	Pagina_0212
	Pagina_0213
	Pagina_0214
	Pagina_0215
	Pagina_0216
	Pagina_0217
	Pagina_0218
	Pagina_0219
	Pagina_0220
	Pagina_0221
	Pagina_0222
	Pagina_0223
	Pagina_0224
	Pagina_0225
	Pagina_0226
	Pagina_0227
	Pagina_0228
	Pagina_0229
	Pagina_0230
	Pagina_0231
	Pagina_0232
	Pagina_0233
	Pagina_0234
	Pagina_0235
	Pagina_0236
	Pagina_0237
	Pagina_0238
	Pagina_0239
	Pagina_0240
	Pagina_0241
	Pagina_0242
	Pagina_0243
	Pagina_0244
	Pagina_0245
	Pagina_0246
	Pagina_0247
	Pagina_0248
	Pagina_0249
	Pagina_0250
	Pagina_0251
	Pagina_0252
	Pagina_0253
	Pagina_0254
	Pagina_0255
	Pagina_0256
	Pagina_0257
	Pagina_0258
	Pagina_0259
	Pagina_0260
	Pagina_0261
	Pagina_0262
	Pagina_0263
	Pagina_0264
	Pagina_0265
	Pagina_0266
	Pagina_0267
	Pagina_0268
	Pagina_0269
	Pagina_0270
	Pagina_0271
	Pagina_0272
	Pagina_0273
	Pagina_0274
	Pagina_0275
	Pagina_0276
	Pagina_0277
	Pagina_0278
	Pagina_0279
	Pagina_0280
	Pagina_0281
	Pagina_0282
	Pagina_0283
	Pagina_0284
	Pagina_0285
	Pagina_0286
	Pagina_0287
	Pagina_0288
	Pagina_0289
	Pagina_0290
	Pagina_0291
	Pagina_0292
	Pagina_0293
	Pagina_0294
	Pagina_0295
	Pagina_0296
	Pagina_0297
	Pagina_0298
	Pagina_0299
	Pagina_0300
	Pagina_0301
	Pagina_0302
	Pagina_0303
	Pagina_0304
	Pagina_0305
	Pagina_0306
	Pagina_0307
	Pagina_0308
	Pagina_0309
	Pagina_0310
	Pagina_0311
	Pagina_0312
	Pagina_0313
	Pagina_0314
	Pagina_0315
	Pagina_0316
	Pagina_0317
	Pagina_0318
	Pagina_0319
	Pagina_0320
	Pagina_0321
	Pagina_0322
	Pagina_0323
	Pagina_0324
	Pagina_0325
	Pagina_0326
	Pagina_0327
	Pagina_0328
	Pagina_0329
	Pagina_0330
	Pagina_0331
	Pagina_0332
	Pagina_0333
	Pagina_0334
	Pagina_0335
	Pagina_0336
	Pagina_0337
	Pagina_0338
	Pagina_0339
	Pagina_0340
	Pagina_0341
	Pagina_0342
	Pagina_0343
	Pagina_0344
	Pagina_0345
	Pagina_0346
	Pagina_0347
	Pagina_0348
	Pagina_0349
	Pagina_0350
	Pagina_0351
	Pagina_0352
	Pagina_0353
	Pagina_0354
	Pagina_0355
	Pagina_0356
	Pagina_0357
	Pagina_0358
	Pagina_0359
	Pagina_0360
	Pagina_0361
	Pagina_0362
	Pagina_0363
	Pagina_0364
	Pagina_0365
	Pagina_0366
	Pagina_0367
	Pagina_0368
	Pagina_0369
	Pagina_0370
	Pagina_0371
	Pagina_0372
	Pagina_0373
	Pagina_0374
	Pagina_0375
	Pagina_0376
	Pagina_0377
	Pagina_0378
	Pagina_0379
	Pagina_0380
	Pagina_0381
	Pagina_0382
	Pagina_0383
	Pagina_0384
	Pagina_0385
	Pagina_0386
	Pagina_0387
	Pagina_0388
	Pagina_0389
	Pagina_0390
	Pagina_0391
	Pagina_0392
	Pagina_0393
	Pagina_0394
	Pagina_0395
	Pagina_0396
	Pagina_0397
	Pagina_0398
	Pagina_0399
	Pagina_0400
	Pagina_0401
	Pagina_0402
	Pagina_0403
	Pagina_0404
	Pagina_0405
	Pagina_0406
	Pagina_0407
	Pagina_0408
	Pagina_0409
	Pagina_0410
	Pagina_0411
	Pagina_0412
	Pagina_0413
	Pagina_0414
	Pagina_0415
	Pagina_0416
	Pagina_0417
	Pagina_0418
	Pagina_0419
	Pagina_0420
	Pagina_0421
	Pagina_0422
	Pagina_0423
	Pagina_0424
	Pagina_0425
	Pagina_0426
	Pagina_0427
	Pagina_0428
	Pagina_0429
	Pagina_0430
	Pagina_0431
	Pagina_0432
	Pagina_0433
	Pagina_0434
	Pagina_0435
	Pagina_0436
	Pagina_0437
	Pagina_0438
	Pagina_0439
	Pagina_0440
	Pagina_0441
	Pagina_0442
	Pagina_0443
	Pagina_0444
	Pagina_0445
	Pagina_0446
	Pagina_0447
	Pagina_0448
	Pagina_0449
	Pagina_0450
	Pagina_0451
	Pagina_0452
	Pagina_0453
	Pagina_0454
	Pagina_0455
	Pagina_0456
	Pagina_0457
	Pagina_0458
	Pagina_0459
	Pagina_0460
	Pagina_0461
	Pagina_0462
	Pagina_0463
	Pagina_0464
	Pagina_0465
	Pagina_0466
	Pagina_0467
	Pagina_0468
	Pagina_0469
	Pagina_0470
	Pagina_0471
	Pagina_0472
	Pagina_0473
	Pagina_0474
	Pagina_0475
	Pagina_0476
	Pagina_0477
	Pagina_0478
	Pagina_0479
	Pagina_0480
	Pagina_0481
	Pagina_0482
	Pagina_0483
	Pagina_0484
	Pagina_0485
	Pagina_0486
	Pagina_0487
	Pagina_0488
	Pagina_0489
	Pagina_0490
	Pagina_0491
	Pagina_0492
	Pagina_0493
	Pagina_0494
	Pagina_0495
	Pagina_0496
	Pagina_0497
	Pagina_0498
	Pagina_0499
	Pagina_0500
	Pagina_0501
	Pagina_0502
	Pagina_0503
	Pagina_0504
	Pagina_0505
	Pagina_0506
	Pagina_0507
	Pagina_0508
	Pagina_0509
	Pagina_0510
	Pagina_0511
	Pagina_0512
	Pagina_0513
	Pagina_0514
	Pagina_0515
	Pagina_0516
	Pagina_0517
	Pagina_0518
	Pagina_0519
	Pagina_0520
	Pagina_0521
	Pagina_0522
	Pagina_0523
	Pagina_0524
	Pagina_0525
	Pagina_0526
	Pagina_0527
	Pagina_0528
	Pagina_0529
	Pagina_0530
	Pagina_0531
	Pagina_0532
	Pagina_0533
	Pagina_0534
	Pagina_0535
	Pagina_0536
	Pagina_0537
	Pagina_0538
	Pagina_0539
	Pagina_0540
	Pagina_0541
	Pagina_0542
	Pagina_0543
	Pagina_0544
	Pagina_0545
	Pagina_0546
	Pagina_0547
	Pagina_0548
	Pagina_0549
	Pagina_0550
	Pagina_0551
	Pagina_0552
	Pagina_0553
	Pagina_0554
	Pagina_0555
	Pagina_0556
	Pagina_0557
	Pagina_0558
	Pagina_0559
	Pagina_0560
	Pagina_0561
	Pagina_0562
	Pagina_0563
	Pagina_0564
	Pagina_0565
	Pagina_0566
	Pagina_0567
	Pagina_0568
	Pagina_0569
	Pagina_0570
	Pagina_0571
	Pagina_0572
	Pagina_0573
	Pagina_0574
	Pagina_0575
	Pagina_0576
	Pagina_0577
	Pagina_0578
	Pagina_0579
	Pagina_0580
	Pagina_0581
	Pagina_0582
	Pagina_0583
	Pagina_0584
	Pagina_0585
	Pagina_0586
	Pagina_0587
	Pagina_0588
	Pagina_0589
	Pagina_0590
	Pagina_0591
	Pagina_0592
	Pagina_0593
	Pagina_0594
	Pagina_0595
	Pagina_0596
	Pagina_0597
	Pagina_0598
	Pagina_0599
	Pagina_0600
	Pagina_0601
	Pagina_0602
	Pagina_0603
	Pagina_0604
	Pagina_0605
	Pagina_0606
	Pagina_0607
	Pagina_0608
	Pagina_0609
	Pagina_0610
	Pagina_0611
	Pagina_0612
	Pagina_0613
	Pagina_0614
	Pagina_0615
	Pagina_0616
	Pagina_0617
	Pagina_0618
	Pagina_0619
	Pagina_0620
	Pagina_0621
	Pagina_0622
	Pagina_0623
	Pagina_0624
	Pagina_0625
	Pagina_0626
	Pagina_0627
	Pagina_0628
	Pagina_0629
	Pagina_0630
	Pagina_0631
	Pagina_0632
	Pagina_0633
	Pagina_0634
	Pagina_0635
	Pagina_0636
	Pagina_0637
	Pagina_0638
	Pagina_0639
	Pagina_0640
	Pagina_0641
	Pagina_0642
	Pagina_0643
	Pagina_0644
	Pagina_0645
	Pagina_0646
	Pagina_0647
	Pagina_0648
	Pagina_0649
	Pagina_0650
	Pagina_0651
	Pagina_0652
	Pagina_0653
	Pagina_0654
	Pagina_0655
	Pagina_0656
	Pagina_0657
	Pagina_0658
	Pagina_0659
	Pagina_0660
	Pagina_0661
	Pagina_0662
	Pagina_0663
	Pagina_0664
	Pagina_0665
	Pagina_0666
	Pagina_0667
	Pagina_0668
	Pagina_0669
	Pagina_0670
	Pagina_0671
	Pagina_0672
	Pagina_0673
	Pagina_0674
	Pagina_0675
	Pagina_0676
	Pagina_0677
	Pagina_0678
	Pagina_0679
	Pagina_0680
	Pagina_0681
	Pagina_0682
	Pagina_0683
	Pagina_0684
	Pagina_0685
	Pagina_0686
	Pagina_0687
	Pagina_0688
	Pagina_0689
	Pagina_0690
	Pagina_0691
	Pagina_0692
	Pagina_0693
	Pagina_0694
	Pagina_0695
	Pagina_0696
	Pagina_0697
	Pagina_0698
	Pagina_0699
	Pagina_0700
	Pagina_0701
	Pagina_0702
	Pagina_0703
	Pagina_0704
	Pagina_0705
	Pagina_0706
	Pagina_0707
	Pagina_0708
	Pagina_0709
	Pagina_0710
	Pagina_0711
	Pagina_0712
	Pagina_0713
	Pagina_0714
	Pagina_0715
	Pagina_0716
	Pagina_0717
	Pagina_0718
	Pagina_0719
	Pagina_0720
	Pagina_0721
	Pagina_0722
	Pagina_0723
	Pagina_0724
	Pagina_0725
	Pagina_0726
	Pagina_0727
	Pagina_0728
	Pagina_0729
	Pagina_0730
	Pagina_0731
	Pagina_0732
	Pagina_0733
	Pagina_0734
	Pagina_0735
	Pagina_0736
	Pagina_0737
	Pagina_0738
	Pagina_0739
	Pagina_0740
	Pagina_0741
	Pagina_0742
	Pagina_0743
	Pagina_0744
	Pagina_0745
	Pagina_0746
	Pagina_0747
	Pagina_0748
	Pagina_0749
	Pagina_0750
	Pagina_0751
	Pagina_0752
	Pagina_0753
	Pagina_0754
	Pagina_0755
	Pagina_0756
	Pagina_0757
	Pagina_0758
	Pagina_0759
	Pagina_0760
	Pagina_0761
	Pagina_0762
	Pagina_0763
	Pagina_0764
	Pagina_0765
	Pagina_0766
	Pagina_0767
	Pagina_0768
	Pagina_0769
	Pagina_0770
	Pagina_0771
	Pagina_0772
	Pagina_0773
	Pagina_0774
	Pagina_0775
	Pagina_0776
	Pagina_0777
	Pagina_0778
	Pagina_0779
	Pagina_0780
	Pagina_0781
	Pagina_0782
	Pagina_0783
	Pagina_0784
	Pagina_0785
	Pagina_0785a
	Pagina_0785b
	Pagina_0786
	Pagina_0787
	Pagina_0788
	Pagina_0789
	Pagina_0790
	Pagina_0791
	Pagina_0792
	Pagina_0793
	Pagina_0794
	Pagina_0795
	Pagina_0796
	Pagina_0797
	Pagina_0798
	Pagina_0799
	Pagina_0800
	Pagina_0801
	Pagina_0802
	Pagina_0803
	Pagina_0804
	Pagina_0805
	Pagina_0806
	Pagina_0807
	Pagina_0808
	Pagina_0809
	Pagina_0810
	Pagina_0811
	Pagina_0812
	Pagina_0813
	Pagina_0814
	Pagina_0815
	Pagina_0816
	Pagina_0817
	Pagina_0818
	Pagina_0819
	Pagina_0820
	Pagina_0821
	Pagina_0822
	Pagina_0823
	Pagina_0824
	Pagina_0825
	Pagina_0826
	Pagina_0827
	Pagina_0828
	Pagina_0829
	Pagina_0830
	Pagina_0831
	Pagina_0832
	Pagina_0833
	Pagina_0834
	Pagina_0835
	Pagina_0836
	Pagina_0837
	Pagina_0838
	Pagina_0839
	Pagina_0840
	Pagina_0841
	Pagina_0842
	Pagina_0843
	Pagina_0844
	Pagina_0845
	Pagina_0846
	Pagina_0847
	Pagina_0848
	Pagina_0849
	Pagina_0850
	Pagina_0851
	Pagina_0852
	Pagina_0853
	Pagina_0854
	Pagina_0855
	Pagina_0856
	Pagina_0857
	Pagina_0858
	Pagina_0859
	Pagina_0860
	Pagina_0861
	Pagina_0862
	Pagina_0863
	Pagina_0864
	Pagina_0865
	Pagina_0866
	Pagina_0867
	Pagina_0868
	Pagina_0869
	Pagina_0870
	Pagina_0871
	Pagina_0872
	Pagina_0873
	Pagina_0874
	Pagina_0875
	Pagina_0876
	Pagina_0877
	Pagina_0878
	Pagina_0879
	Pagina_0880
	Pagina_0881
	Pagina_0882
	Pagina_0883
	Pagina_0884
	Pagina_0885
	Pagina_0886
	Pagina_0887
	Pagina_0888
	Pagina_0889
	Pagina_0890
	Pagina_0891
	Pagina_0892
	Pagina_0893
	Pagina_0894
	Pagina_0895
	Pagina_0896
	Pagina_0897
	Pagina_0898
	Pagina_0899
	Pagina_0900
	Pagina_0901
	Pagina_0902
	Pagina_0903
	Pagina_0904
	Pagina_0905
	Pagina_0906
	Pagina_0907
	Pagina_0908
	Pagina_0909
	Pagina_0910
	Pagina_0911
	Pagina_0912
	Pagina_0913
	Pagina_0914
	Pagina_0915
	Pagina_0916
	Pagina_0917
	Pagina_0918
	Pagina_0919
	Pagina_0920
	Pagina_0921
	Pagina_0922
	Pagina_0923
	Pagina_0924
	Pagina_0925
	Pagina_0926
	Pagina_0927
	Pagina_0928
	Pagina_0929
	Pagina_0930
	Pagina_0931
	Pagina_0932
	Pagina_0933
	Pagina_0934
	Pagina_0935
	Pagina_0936
	Pagina_0937
	Pagina_0938
	Pagina_0939
	Pagina_0940
	Pagina_0941
	Pagina_0942
	Pagina_0943
	Pagina_0944
	Pagina_0945
	Pagina_0946
	Pagina_0947
	Pagina_0948
	Pagina_0949
	Pagina_0950
	Pagina_0951
	Pagina_0952
	Pagina_0953
	Pagina_0954
	Pagina_0955
	Pagina_0956
	Pagina_0957
	Pagina_0958
	Pagina_0959
	Pagina_0960
	Pagina_0961
	Pagina_0962
	Pagina_0963
	Pagina_0964
	Pagina_0965
	Pagina_0966
	Pagina_0967
	Pagina_0968
	Pagina_0969
	Pagina_0970
	Pagina_0971
	Pagina_0972
	Pagina_0973
	Pagina_0974
	Pagina_0975
	Pagina_0976
	Pagina_0977
	Pagina_0978
	Pagina_0979
	Pagina_0980
	Pagina_0981
	Pagina_0982
	Pagina_0983
	Pagina_0984
	Pagina_0985
	Pagina_0986
	Pagina_0987
	Pagina_0988
	Pagina_0989
	Pagina_0990
	Pagina_0991
	Pagina_0992
	Pagina_0993
	Pagina_0994
	Pagina_0995
	Pagina_0996
	Pagina_0997
	Pagina_0998
	Pagina_0999
	Pagina_1000
	Pagina_1001
	Pagina_1002
	Pagina_1003
	Pagina_1004
	Pagina_1005
	Pagina_1006
	Pagina_1007
	Pagina_1008
	Pagina_1009
	Pagina_1010
	Pagina_1011
	Pagina_1012
	Pagina_1013
	Pagina_1014
	Pagina_1015
	Pagina_1016
	Pagina_1017
	Pagina_1018
	Pagina_1019
	Pagina_1020
	Pagina_1021
	Pagina_1022
	Pagina_1023
	Pagina_1024
	Pagina_1025
	Pagina_1026
	Pagina_1027
	Pagina_1028
	Pagina_1029
	Pagina_1030
	Pagina_1031
	Pagina_1032
	Pagina_1033
	Pagina_1034
	Pagina_1035
	Pagina_1036
	Pagina_1037
	Pagina_1038
	Pagina_1039
	Pagina_1040
	Pagina_1041
	Pagina_1042
	Pagina_1043
	Pagina_1044
	Pagina_1045
	Pagina_1046
	Pagina_1047
	Pagina_1048
	Pagina_1049
	Pagina_1050
	Pagina_1051
	Pagina_1052
	Pagina_1053
	Pagina_1054
	Pagina_1055
	Pagina_1056
	Pagina_1057
	Pagina_1058
	Pagina_1059
	Pagina_1060
	Pagina_1061
	Pagina_1062
	Pagina_1063
	Pagina_1064
	Pagina_1065
	Pagina_1066
	Pagina_1067
	Pagina_1068
	Pagina_1069
	Pagina_1070
	Pagina_1071
	Pagina_1072
	Pagina_1073
	Pagina_1074
	Pagina_1075
	Pagina_1076
	Pagina_1077
	Pagina_1078
	Pagina_1079
	Pagina_1080
	Pagina_1081
	Pagina_1082
	Pagina_1083
	Pagina_1084
	Pagina_1085
	Pagina_1086
	Pagina_1087
	Pagina_1088
	Pagina_1089
	Pagina_1090
	Pagina_1091
	Pagina_1092
	Pagina_1093
	Pagina_1094
	Pagina_1095
	Pagina_1096
	Pagina_1097
	Pagina_1098
	Pagina_1099
	Pagina_1100
	Pagina_1101
	Pagina_1102
	Pagina_1103
	Pagina_1104
	Pagina_1105
	Pagina_1106
	Pagina_1107
	Pagina_1108
	Pagina_1109
	Pagina_1110
	Pagina_1111
	Pagina_1112
	Pagina_1113
	Pagina_1114
	Pagina_1115
	Pagina_1116
	Pagina_1117
	Pagina_1118
	Pagina_1119
	Pagina_1120
	Pagina_1121
	Pagina_1122
	Pagina_1123
	Pagina_1124
	Pagina_1125
	Pagina_1126
	Pagina_1127
	Pagina_1128
	Pagina_1129
	Pagina_1130
	Pagina_1131
	Pagina_1132
	Pagina_1133
	Pagina_1134
	Pagina_1135
	Pagina_1136
	Pagina_1137
	Pagina_1138
	Pagina_1139
	Pagina_1140
	Pagina_1141
	Pagina_1142
	Pagina_1143
	Pagina_1144
	Pagina_1145
	Pagina_1146
	Pagina_1147
	Pagina_1148
	Pagina_1149
	Pagina_1150
	Pagina_1151
	Pagina_1152
	Pagina_1153
	Pagina_1154
	Pagina_1155
	Pagina_1156
	Pagina_1157
	Pagina_1158
	Pagina_1159
	Pagina_1160
	Pagina_1161
	Pagina_1162
	Pagina_1163
	Pagina_1164
	Pagina_1165
	Pagina_1166
	Pagina_1167
	Pagina_1168
	Pagina_1169
	Pagina_1170
	Pagina_1171
	Pagina_1172
	Pagina_1173
	Pagina_1174
	Pagina_1175
	Pagina_1176
	Pagina_1177
	Pagina_1178
	Pagina_1179
	Pagina_1180
	Pagina_1181
	Pagina_1182
	Pagina_1183
	Pagina_1184
	Pagina_1185
	Pagina_1186
	Pagina_1187
	Pagina_1188
	Pagina_1189
	Pagina_1190
	Pagina_1191
	Pagina_1192
	Pagina_1193
	Pagina_1194
	Pagina_1195
	Pagina_1196
	Pagina_1197
	Pagina_1198
	Pagina_1199
	Pagina_1200
	Pagina_1201
	Pagina_1202
	Pagina_1203
	Pagina_1204
	Pagina_1205
	Pagina_1206
	Pagina_1207
	Pagina_1208
	Pagina_1209
	Pagina_1210
	Pagina_1211
	Pagina_1212
	Pagina_1213
	Pagina_1214
	Pagina_1215
	Pagina_1216
	Pagina_1217
	Pagina_1218
	Pagina_1219
	Pagina_1220
	Pagina_1221
	Pagina_1222
	Pagina_1223
	Pagina_1224
	Pagina_1225
	Pagina_1226
	Pagina_1227
	Pagina_1228
	Pagina_1229
	Pagina_1230
	Pagina_1231
	Pagina_1232
	Pagina_1233
	Pagina_1234
	Pagina_1235
	Pagina_1236
	Pagina_1237
	Pagina_1238
	Pagina_1239
	Pagina_1240
	Pagina_1241
	Pagina_1242
	Pagina_1243
	Pagina_1244



