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·NOTA: 

PROJECTO ELYSEU MARTINS .. , 

N. 28 

Em 8 ik junho é publicado o par'ecer sobre o pluno ria creação· 
de um banco emissor unico. Em 10 entra em discussão o prLrecer. Em 
11 .é OKpprovada a conclusão . E' n.om·eada um!J, comm'issão espécial., 
Em Z5 o Sr. Elyseu .Martins apr~enta o projecto. Em 21 entra em 
2a dis<G'I.IJSsão . Fa.llam as Srs. Ub·aldino do .Amaml, Rangel Pestarw,, 
El!ySt3u MartVrvs, Coelho e Oampps, Rarrfliro Barôellos. E' encerrada 
a discussão. Em 28 é rejei;tado o projecto. 





SENADO FEDERAL 

" '' SESSÃO DE 8 DE JUNHO 

Os cida·dãos Dr. Oscar Nerval de Gouvêa e Carlos de Castro 
Pacheco submettem á deliberação · do Senado o plano da creação de um 

banco, emissor unico, que, substitutindo por notas 
suas as de· todos os bancos actuaes, conveniente-

P~cer n. 48 mente indemnisados, possa auxiliar o governo da 
União e dos Estados, as companhias industriaes, 

de estrada de ferro e outras, garantindo a sua emissão sobre um lastro 
-terra, registrado sob o sy.stema Torrens, e que lhe servirá de cam-
b·ial nos mercados estrangeiros para levantar o capital - ouro - me-
lhorando o credito externo e interno, - e propondo-se a resgatar, em 
pr.aso menor de 25 annos, , toda a sua emissão, transformando-a em 
moeda-papel. ' 

- Especificando os fins e obrigações do banco, este deveria: 
1.'0 Unificar a emÃ:ssãd: 
a) resgatando todo o papel-moed!l do Estado, sendo marcado o 

pras9 de dous annos para apresentação das notas ao troco na Caixa 
da Amortisação e prescrevendo em favor do Thesouro N acionai o 
saldo que houver da quantia destinada a essa permuta, applicando-a 
no resgate, por compra ou sorteio a.o par, das apolicea-papel do em-
prestimo internõ; · 

b) resgatando as emissões de todos os bancos actualmente e:rhis-
EOres, ficando de posse dos lastros que lhe · servem de base, ouro ou 
r1-polices -, indemnisando-as porém, por uma commissão de 2 % sobre 
o total de suas emissões, em seis pagamentos semestraes vencidos, fi-
cando de nenhum effeito as notas que não se apresentarem ao troco 
na Caixa de Amortisação dentro do praso de dous annos, contados da 
installação .do novo banco, prescrevendo o saldo da permuta em favor 
do Thesouro N acionai.: 

1 ~· 1.0 A conversão das notas dos actuaes bancos emissores não 
os desobrig"ará da divida contrahida para eom o Thesouro N acionai. 

~ 2.0 O novo banco se obrigará a receber os lastros existentes co11r 
ver~dos em a;polides-oum do juro-ouro - de 3 %. :ao anno, pa-
gaveis de quatro em quatro mezes e amortisaveis em 40 annos, passan-
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do, então, o ouro a ser de plena propriedade do Thesouro e consi-
derando-se as apolices resgatadas. 

2.0 Levantar credito imterno e exfierno, auxiliar a in:du.st'T'ia, agri-
cultura, os governos e o commercio : , 

a) effectuando, a juizo da directoria, emissões de empresti:tno a 
juro nunca maior de 9 % ao anno a todas as companhias industriaes, 
de estradas de ferro e outras que interessem ao desenvolvimento e pro-
gresso do Brazil, sobre garantias de terras inscriptas no systema Tor-
rens. 

§ 1. o Essa garantia será recebida com uma depreciação de 25 %. no 
mínimo e fixada para cada caso segundo resolução da directoria. 

§ 2.0 A emissão será de 3!5 do valor da quantia depositada, e com-
pletados os 215 como emissão já circulante. 

:§ 3." O resgate das terras se fará pelo deposito equivalente em 
ouro. 

b) effectuando emissão de emprestimo á lavoura sob o juro de 
5 % ao anno, sobre garantia de terras particulares inscriptas no re-
gimen Torrens e resgataveis pelo mesmo processo já enunciado; 

c) effectuando a emissão de emprestimos ao governo da União e 
aos dos estados sob o juro' fixo de 6 olo ao anno, sobre garantia de 
terras pertencentes á União e aos Estados inscriptos no regimen Tor-
rens, sendo facultado ao banco o direito de alienai-as, recolhendo as 
emissões sobre ellas feitas e entregando o saldo em ouro aos respecti-
''OS thesouros; ' 

d) promovendo a cultura intensiva por colonisação daquellas ter-
ras tão sómente que vierem a pertencer ao banco em virtude da clau-
sula anterior, ou da falta de pagamento dos juros dos emprestimos 
correspondentes; 1 · 

e) concorrendo por 10 annos com a somma de 4.000:000$ an-
nualmente em prestações aos cofres do Thesouro N acionai por se· 
mestres vencidos a começar do segundo semestre do banco; · 

f) fixando e publicando semanalmente a taxa de desconto das 
letras commerc.iaes, as quaes não pQderão ter praso maior de quatro 
mezes; 

g) não recebendo deposito sinão ·em contas correntes sem juros 
e tão ·sómente de quantias acima de um certo limite fixado pela dire-
ctoria e OJJ€rand'O nas transacçõe-s ba.nca-riaa· usuaes, excepto em tudo 
r1ue se referir á incorporação de quaesquer companhias ou b~ncos. 

Com relação aos favores o banco· exige os seguintes: 
1.0 O governo concederá ao novo banco autorisação para fazer 

a emissão de substitutição e as de emprestimos, já especificados, as-
sim como a de uma quantia destinada a facilitar as primeiras trans-
acções, a qual, não poderá exceder a 300. 000 :000$, e que será conversi-
Yel ao mesmo tempo que as primeiras no praso maximo de 20 annos, 
ficando o governo inhibido durante esstl tempo de emittir por si ou 
nova concessão ; 
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· 2.0 O governo garantirá o baneo perante os banqueiros estran· 

geiros, reforçando o seu credito no exterior afim de facilitar as ope-
rações cambiaes; ' 

3.0 "0 banco terá em seus emprestimos preferencia sobre todo e 
qualquer outro credor, sendo-lhe facultado ehamar a si a quantidade 
- de garantia precisa - para se indemn.isar, desde que o devedor não 
satisfaça ao juro estipulado em um semestre vencido." 

Tal é o plano de organisação bancaria, submettido á consideração 
do Senado . 

.Como se vê dos traçps geraes com que é delineado pelos seus auto-
res, eogita-se de um systema inteiramente radical, e para o qual não 
se éncontra exemplo actual em nenhum dos systemas, porventura vi-
gentes nos diversos paizes. 

Os autores do plano presuppôem todo a sua excellencia no que do-
minaram - lastro terra-, não sómente como ga'l'anfha, - prefe-
rível nas condições economico-financeiras do Brazil - da boa acceita-
ção da moeda fiduciaria, como ainda igualmente como base principal 
de confiança no estrangeiro, as operações de cambiaes ou de empres· 
timos, elemllmtos indispensaveis para a valorisação do nosso meio cir-
rulante. 

Recorrendo ás lições da sciencia economica e á pratica dos seus 
preceitos entre outros povos, achamos que essa theoria da emissão ban-
caria, sobre a garantia de valores territoriaes tem sido, não só já en.-
wiada, como tambem - até '[JT'econisaoo por e.scriptore's &istinctos 
na sustentação de reformas sobre o systema monetario. 

Entretanto é facto sabido e não ignorado pelos autores do plano 
ora sujeito ao Seniulo, que, em parte alguma, semelhante theoria já-
mais foi applicada com proveito ou successo animador. Os factos teem 
geralmente deposto em contrario... 1 

Acreditam, porém, os autores do plano, que a esse respeito as cir· 
r'Umstancias . do Brazil especixLlissimJa.s e diversas daquellas teem 
vedado o sticcesso em outros paizes e em outras épocas. A terra é ·ainda 
para nós, não o elemento me&iato, mas un.ieo immeàiato, da: riqueza 
nacional e, conseguintemente, do proprio credito publico, interno e 
externo; e assim sendo ella deve constitn.ir a melhor garantia da var 
lorisação da moeda fiduciaria em todas as suas relações. 

A commissão de finanças deixa de analysar e discutir a verâatk 
economica de todas as theses e intuitos que os autores do plano emit-
tem ou suggerem, respectiva.mente; a complexidade do assumpto exi-
~ria, por certo, largos desenvolvimentos, talvez dispensaveis ou, ao 
menos, inopportunos. 

E todavia, não querend·o prejulgar, desde logo e por si só, da boa 
possibilidade pratica ou utilidade qne, -por ventura, ~ contenha no 
plano referido; - é de parecer que o Senado se pronuncie, por vo-
tação preliminar, si o plano deve ou não ser reomettido a uma com-
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miS>ão especial p:: . formular-: rn::ivo p>'>jecto~ de lei, ~ ~rmo~ 
de poder entrar na ordem regu~ar dos trabalhos. · .s\ 

Sala das commissões, 6 de Junho de 1892. - Amaro Cavalcantt. 
Saldanha Marinhq. - Dorrúingos fiDetnte. -'- Cunha Ju'TI!ior. - J . D: 
Coelho e Campos. 

SESSÃO DE 10 DE JuNHO 

O Sr. Elys etli Mart ins diz que o assu:rri.pto de que trata o pa-
recer da commissão de finanças, s~jeito á discussão, é inquestio-

na.velmente um dos mais interessantes para o paiz 
Dl}scussiio do pa= e ao menos para despertar o ~ppetite dos que se 

recer n. 48 occupam de organisação bancaria, de organisação 
financeira, toma a palavra, apenas com esse in-

tuito, afim de provocar alguns esclarecimeJ:!.tos. 
O processo a que se refere o parecer suggere idéa nov·a no paiz. 

Sabe o Senado que, entre os proce·ssos que mais detido e desenvolvi& 
estudo devem merecer da parte daquelles que se dedicam a estes as-
sumptos financeiros, figura o que diz respeito á terra. 

E ntre ,as condições economicas do paiz, não se póde contestar, 
avulta a .superioridade do seu sólo; e vê que effectivamente, compa-
r ando as suas condições actuaes ás da Europa, resulta da observação 
feita que lá ha excesso de braços, excesso de capitaes e faltas de 
rolo, circumstancias oppostas ás que apresenta o B razil, onde ha 
falta de braços, falta de capitaes e excesso de terras. . 

P ortanto, todos 'os meios que tenham por fim attrahir para o paiz 
os capitaes e os braços de que elle carece, devem despertar a attenção 
dos poderes publicos. . · 

O processo é novo ; elle foi sujeito ao estudo muito competente 
da illustrada commissão de finanças; mas declara que, apezar de todo 
o respeito que lhe merecem seus membros, não póde formar um juizo 
seguro sobre o assumpto, sem uma leitur a detida afim de reconhecer 
si a engrenagem do processo, verdadeiramente, c~rresponde . ás neces'-
sidades do paiz. . 

Está convencido de que seria da maior vantagem que um estudo 
se fizesse real, effectivoj circumstanciado, aprofundado e reflectido 
sobre o systema apresentado, tanto mais quanto continúa a prender 
a attenção dos poderes publicos, continúa · na téla da discussão no 
parlamento a reorganisação financeira e bancaria. 

A commissão conclue seu p•arecer de. modo que se não pe~cebe 
qual a opinião ... 

O SR. CoELHO E CAMPos - Não deu opinião . 
O Sx . . EI_:YSEU M;ffiTINs responde que deu, propondo que se eleja 

uma comn11ssao especial, o que lhe parece escusado, por isso que está 
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devidamente representada no seu seio a competencia na questão e não 
se póde desconhecer as aptidões e a capacidade dos ~;~ign.atarios da. 
~tição que foi trazida ao Senado. , 

Trata-se, repito, de uma idéa nova no paiz, que lhe pare~ .da 
maior conveniencia para elle; entretanto, não ha base para a opm1ão 
que se desejsse formular agora, porque a comm_issão propõe que seja 
o assumpto entregue a uma outra especial, o que lhe parecer ser, já 
não diz o contrario do regimento, mas escusado, por isso que a com-
missão está devidamente representada, tem reconhecida competencia, 
por mais de uma vez demonstrada ao Senado. . 

Não .se póde, como disse, sem um estudo reflectldo resolver sobre 
esta questão, tomando em consideração as circumstancias em que se 
acha o Brazil. 

O SR. BRAz CARNEIRO - Muito bem. 
O SR. ELYSEU MARTINS diz que o Senado vê que os poderes pu-

blicos reconhecem, como todos~ a necessidade de attrahir braços, de 
crear todos os dias os maiores incentivos po~siveis á immigração de 
capitaes e braços. Póde-se deste modo chegar a um resultado, que cor-
responda ás E;~ffectivas necessidades do paiz; e não parece ao orador 
que haja outro processo, para chegar a esse resultado, do que garantir-
se aos capitaes estrangeiros emprego remunerador e seguro. Ora, 
todos sabem que a e:iperiencia o pro~a, e é facto de observação com-
mum, que nã{) ha emprego que possa melhor e mais seguramente re-
munerar o capital, dar-lhe maior peso, do que o da terra; e não pre-
cisa neste momento fazer a apologia da uberdade do sólo. 

Portanto, acredita que o assumpto é de grande importancia e que 
a illustrada commissão deve emittir parecer definitivo sobre elle, por-
que nen'huma outra poderá sobrepujar a competencia dos seus dignos 
membros. 

Tomando a palavra, teve ~penas em vista justificar o voto que 
pretende dar contra a conclusão do parecer, chamando a attenção do 
Senado para a importancia da questão. 

O SR. BRAZ CARNEIRO E OUTROs -Muito bem. 
,j 

O Sr. Amaro Cavakanti, n~ qualidade de relator do parecer 
que se discute, teve a incumbencia de laboral-o e os seus honrados cal-
legas, prestando sua assignatura, deixaram ver que estavam de accôr-
do com elle. 

Lendo o artigo do regimento que diz - ser dever de todas as com-
missões darem parecer, concluindo pela approvação ou não approva- · 
ção - mas attenda o Senado - dos projectos - tratando porém 
de planos, de petições e de quaesquer outras· reclamações, que' porven~ 
tura appareçam, isto é, que sejam submettidas á cop,sideração da casa 
nã.o enten~e que esta disposição do regimento, contida no art, na; 
seJa taxativamente applicada, 
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Foi um ·dos membros que confeccionou o regimento, e não era 

seu proposito sinão referir-se aos projectos e não ao.s pedidos de 
caracter differentes; estranha, por conseguinte, porque nem sempre 
ficam habilitadas pelos documentos que as acompanham ou _por outra 
razão, as commissões, quer approvem, quer reprovem in limtne. 

O trabalho de que se tratava, de um plano estudado, elaborado 
com cuidado e cujas bases e intuitos foram expostos pessoalmente ao 
orador, por um dos signatarios, materia nova muito importante, 
muito éomplexa, entendeu a commissão que, pondo desde logo o veto, 
poderia parecer arogar a si attribuição que não tinha, ou approvando 
tambem. 

Portanto, si tivessem deante de si um projecto de lei, saberiam 
cumprir o seu dever, concluindo pela sua approvação ou não. 

Mas tendo um plano sujeito á deliberação do Senado, como plano, 
só depois de reconhecida a utilidade publica entendeu ella, por tra-
tar-se de medida séria, que fosse essa estudada por uma commissão 
especial, que a converteria em projecto. 

Si o Senado reconhecesse, estava declarado que o plano devia ir 
a uma commissão especial; si pelo contrario, escusava ir o plano á 
commissão, conforme resolvia a autoridade do Senado . 

A razão da commissão especial era determinada pela necessidade 
de redigir artigos, e tambem julgou-se que era dispensada a com-
missão de finanças, porque esta teria de dar parecer posterior quando 
o projecto fosse discutido, e .assim a mesma commissão, si tivesse de 
laborar o projecto, ficava de algum modo com a sua vontade precon-
cebida e na discussão não teria toda liberdade, como o caso requer. 

Foi este o procedimento da commissão. 
Vem á mesa, é lida, apoiada e posta em discussão a seguinte 

emenda: 
A conclusão : , 
Que volte á commissão de finanças o plano de organisaçáo ban-

cana apresentado pelos cidadãos Dr. Oscar N erval de Gouvêa e 
Carlos de Castro P acheco para sobre elle emittir 

Emen,da E. Mar= parecer, formulando projecto, caso adopte o 
tins mesmo plano. 

Ma;rtiw. 
Sala das sessões, 10 de junho de 1892.- ElysBu 

Ninguem mais pedindo a palavra, encerra-se 
a votação adiada por falta de numero legal. 

a discussão, ficando 

Na sessão de 11 é approvada a conclusão do parecer, conside-
rando-se prejudicada a emenda Elyseu Martins . 
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SESSÃO DE 25 DE JULHO 

O Sr. Elyseu Martins - Sr. presidente, em uma das sessões 
passadas, o Senado appro-you o parecer da commissão de finanças,~ á 
qual fôra enviado o requenmento dos Srs. Drs. Oscar N erval de ~ouvea 
e Carlos de Castro Pacheco, solicitando autorização para orgamzarem 
um banco com lastro de terra. 

Tendo sido approvadas as conclusões desse parecer, V. Ex. no-
meou uma commissão, como nelle se pedia, para formular o resp~
ctivo projecto; e para a commissão V. Ex. teve a bond~d~ de d~sl
gna.r-me. De accôrdo com os meus honrados collegas, fm mcumb1do 
de formular o projecto, e estando elle devidamente assignado, venho 
submettel-o á consideração do Senado. 

Vem á mesa, é lido e vae a imprimir, para entrar na ordem dos 
trabalhos, o seguinte · parecer: 

A commissão especial nomeada para formular um projecto de 
lei tendo por base o plano da creação de um banco dmissor unico, 

' apresentado pelos cidadãos Dr. Oscar Nerval de 
Paz'tec'er n. 113 Gouvêa e Carlos de Castro Pacheco, offerece á 

consideração do Senado o seguinte projecto : 

O Congresso N acionai decr~ta : , 
Art. 1.0 O Poder Executivo é autorisado a conceder aos cidadãos 

Dr. Oscar N erval Gouvêa e Carlos de Castro Pacheco a creação de 
um banco, que se denominará Bamco EmiS'sor do 

Proj-ecfo n. 28 Brazil e será organisado segundo o plano exposto 
nos artigos suhsequentes da presente lei, respei-

tadas as disposições do direito commum ás sociedades anonymas que 
não lhe forem contrarias. 

respeitadas as disposições do direito commum ás 
sociedades anonymas que não lhe forem contrarias. 

Ai't. 2.0 O banco se obrigará: 
1.0 A unificar a emissão: 
a) Permutando todo o papel-moeda do Estado, se~do marcado o 

prazo de dous anno.s para a apresentação das notas ao troco, sem 
desconto, na Caixa de Amortisação, e no fim desse prazo com o des-
conto de dous por cento (2 %) .mensalmente e prescrevendo o saldo 
em favor . do. Thesouro N acion~l e applicando-o ao resgate, por com-
pra ou sorteiO ao par, das apohces-papel do emprestimo interno. 

b) Permutando a.s notas dos actuaes bancos emissores, sem os 
desobrigar da divida contrahida para com o Thesouro N acionai fi-
cando. o nov.o banco de posse dos resp~ctivos lastros - ouro e apollces 
- e 1demmsando-os, por uma comm1ssão de 2 % ( dous por cento) 
sobre o total das emissões realisadas, em seis pagamentos semestraes 
vencidos. As notas que não se apresentarem ao troco na Oaixfl. de 
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:Am:ortisação dentro do prazo de dous annos, contados da data da instàl-
lação do banco perderão dous por cento mensalmente, prescrevendo 
o saldo da perU:uta em favor do Thesouro N acionai, que fará a appli-
cação determinada na dausula anterior. 

Paragrapho unico. Os lastros das emissões dos :actuaes bancos 
serão recebido.s pelo novo ban·co em apolices-ouro, ao juro-ouro - de· 
tres por cento (3 %) ao anno, pagaveis de quatro em quatro mezes 
pelo Thesouro Federal e amortisaveis, a partir do 5° anno da instal-
lação do banco, por uma quota nunca menor de dous por cento 
(2 %). . 

O ouro dos lastros ficará desde logo pertencendo ao Estado e as 
apolices-lastro serão recolhidas. 

2.0 A auxiliar aos governos da União e dos Estados: 
a) Effectuando a emissão de emprestimos ao juro de seis por 

cento ao anno sobre a garantia de terras pertencentes á União e aos 
mesmos Estados, inscriptos pelo systema TorreM, sendo permittido 
ao banco o direito de alienai-as e de recolher as emissões feitas sobre 
os ditas terras e entregando o saldo em ouro aos respsctiv()S Thesouros 
Federal ou estadoaes. 

b) Effectuando, a juizo da directoria, emissões de emprestimos a 
todas as companhias industriaes, de estradas de ferro e outras que in-
teressem ao desenvolvimento e progresso da Republica, sobre garan-
tias de terras, inscriptas segundo o mesmo systeroa Torrens. 

· '§ 1. 0 Essa garantia (terra) será recebida pelo banco com uma 
depreciação de vinte e cinco por cento (25 %) de sua avaliação, no 
minimo, e fixada para cada caso segundo resolução da directoria. 

·§ 2.0 A emissão será de tres quintos (3j5) do valor total da ga-
rantia depositada e o restante completado com a emissão já circulante. 

§ 3.0 o resgate das terras se fará pelo deposito equivalente em 
ouro. 

c) Effectuando emissões de· emprestimo á lavoura sob garantias 
de terras particulares inscriptas pelo systema Tor11ens e resgataveis 
pelo mesmo processo já enunciado. . 

d) Provendo á cultúra intensiva, por colonisação, daquellas 
terras que vierem a pertencer ao banco em virtude da clausula an-
t~rior, ou por falta de pagamento dos· juros dos emprestimos corres-
pondentes nos prazos estipulados. 

e) Fixando e publica,ndo semanalmente a taxa de descontos de 
letras commerciaes, as quaes não poderão ter prazo maior de quatro 
mezes. 

f) Não recebendo depositas sinão em conta corrente sem juros 
de quantias aci~a de um <;erto. limite fixado pela directoria e operan~ 
do nas transacçoes bancanas usuaes, excepto em tudo que se referir 
á incorporação de companhias ou de outros bancos. 

g) Concorrendo durante 10 annos com a somma de 4. 000 :000$ 
para os cofres do Thesouro Federal em prestações de 2. 000 :000$ por 
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semestre venCido, a começar do segundo semestre da existencia do 
banco. 

Art. 3.0 O banco poderá emittir por antecipação até a somma 
de 300 mil contos de réis, afim de facilitar a adopção da inscripção 
Totrrens e evitar a continuação ou imminencia da crise industrial. 

Paragrapho unico. Essa emissão, bem como aquellas de que trata 
o art. 2°, lettras a e b, será convertivel em ouro, no prazo de 20 
anno.s, a contar da installação do banco, não podendo o governo du-
rante esse tempo emittir papel-moeda, por si ou por nova concessão. 

Art. 4.0 O capital do banco será de 50 mil contos de réis, divi-
dido em 250 mil acções do valor nominal de 200 mil réis cada uma, 
constituindo-se esse capital em uma ou mais séries, a juizo da dire-
ctoria e segundo as condições da subscripção publica. 

Art. 5.0 O presidente do conselho fiscal do banco será de nomea-
ção do Governo Federal e terá voto nas deliberações da directoria. 

Os seus vencimentos serão de 18 contos de réis annuaes, que o 
banco depositará no Thesouro. 

Art. 6·0 Revogam-se as disposições em contrario . 
.Sala das commissões do Senado Federal, 25 de julho de 1892.-

Amaro Oavalcanti (com restricções.- Rangel P~Oana (vencido). -
J. L. Coelho e Carwpps (com restricções) .-Joaquim Murtinil,o (ven-
cido). -Ely&eu Mr:trtins (relator). 

SESSÃO DE 2'7 DE JULHO 

O Sr. Ubaidino do Amaral - Creio, Sr. presidente, que não 
fazia parte do Senado quando este projecto foi submettido á 1a <Bs-

cussão, e por isso me será permittido aventurar za tdiscussão do aigumas observaçOO!J~ que talvez tivessem mais 
pro/ecto n. ZB aabimento na 1 a discussão 

O SR. PRESIDENTE - Informo ao nobre se-
nador que o projecto não teve 1 a discussão. Os cidadãos a quem se 
refere o projecto propuzeram crear um banco e:r;n certas condições; 
sua proposta foi á commissão de finanças, que, dando parecer, con-
fcluiu propondo ·a nomeação ode uma commissão especial para formu-
lar um ,projecto, de accordo com as bases da proposta, si julgasse-as. 
acceitaveis. A commissão foi nomeada e offereceu o projecto que· 
por isso entrou logo em 2a discussão. ' · 

O SR. U B.ALDINo no ÀMARAL - V. Ex. tem toda a razão · eu 
~evia ser mais ~auteloso e lembrar-me de que, pelo regimento, o pro-
Jecto da comm1ssão entrava logo em 2a discussão. Portanto estou 
perfeitamente ,na ordem, porque é esta a unica occasião qu~ tenho 
de fazer as minhas observações. ' 
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O SR. PRESIDENTE Em. relação ao art. 1°, V. Ex. p6de dis-

cutir todo o projecto. , . 
0 SR. U BALDINO no .AMARAL - Começarei por tratar do que 

chamarei formalidades externas. 
O project(}, como o Senado ~rá visto, é formulado por uma 

commissão especial composta de cmco membros: o Sr. Elyoou Mar-
tins como relator ~s Srs. A. Cavalcanti e Coelho e Campos com res-
tricções, e os s:s,. Rangel Pestana e Joaquim :Mu7tinho vencido~. 
Assim si nos gmassemos pelos precedentes .do antigo Senado, nao 
havia' parecer, visto que se exigia maio7ia para qu~ ~ma mS:teria 
qualquer fosse dada á discussão. Ora, aqm não ha maioria; dous dos 
honrados senadores rejeitam in Botum o projecto; dos tres que res-
tam, dous fazem restricções, isto é, não approvam pelo menos al-
guns dos artigos do projecto, e, ainda que as restricções de ambos 
não coincidam sobre os mesmos artigos, não ha maioria. 

Assim, parece-me que esse projecto vem ni.uito doente para a 
casa, quasi rejeitado; e, emquanto os illustres collegas . não nos ex-
plicarem a operação arithmetica ou algebrica pela qual conseguiram 
fazer maioria, eu, que aliás não sou competente em materias finan-
ceiras, me occuparei apenas de algumas questões secundarias, estu-
darei pela rama o projecto. 

Quanto ás attribuições, tenho certa duvida. O art. 1° diz (lê): 
"Art. 1.0 O Poder Executivo é auto1-isaào a conceder aos ciàa-

àãos Dr. Oscar Nerval de Gouvêa e Carlos de 0Mtro Pacheco a crea-
. gão de um banco, que se denominará "Banco Emissor do Brazil" e 

será organisado segundo o plano exposto nos artigos subsequentes 
da presente lei, respeitadas as disposições do direito comm,um ás 
sooiedades anonymas que não lhe forem contrarias." 

O Congresso ·autoriza o Poder Executivo a conceder a alguem 
a creação de um banco de emissão. 

Não sei si isto está de accordo com a Constituição. 
Nesta vejo que é d·a competencia da União a instituição de 

bancos emissores, e nas attribuiçõe8 do Congress·o vejo - crear ban-
cos de emissão. Parece assim que o Congresso deve directamente 
crear estes bancos; mas pelo projecto o Congresso não vai crear au-
torisa o Poder Exe'cutivo, ainda não a crear, mas a fazer con~ssão 
a dous cidadãos para crearem um banco de emissão. Talvez em fun-
.do seja a mesma cousa; mas pelo menos a fórma se me affigura in-
correcta. · 
, Out~o _ponto sobre o qual não posso deixar de pedir explicações 
a comnussao: esta concessão deve ser por preceito legislativo feita 
a duas pes~oas determinadamente; mas, si se entender que é o Po-
•der Executivo quem deve tratar da creação de bancos emissores em-
bora e!?- virtude de. delegação legi'Slativa, parece que era ao Poder 
Executivo que devena fioar a escolha das pessoas a quem désse esta 



incumbencia. Si é porque estes ciladãos requereram a concessão, sé-
remos obrigados a entrar em uma apreciação um tanto pessoal, que 
aliás não é a mais propria das nossas funcções. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Por isso é que a commissão deixou 
liberdade ao Poder Executivo para deliberar. 

O SR. UBALDINO DO AMARAL- Porém mandou que désse a duas 
pessoas determinadas. 

O SR. ELYSEU MARTINS - Sim, porque não podia expropriar 
uma ideia alheia. 

O SR. UBALDINO DO AMARAL - Portanto, a commissão formou 
juizo a este respeito ou entendeu que estes cidadãos, por terem tido 
a iniciativa, adquiriram direito de prioridade; ou entendeu que eram 
pessoas de capacidade demonstrada e excepcional para funcções tão 
importantes, como estas que lhes são commettidas. 

Ora, é verdade que ainda recentemente vi despacho sobre uma 
pretenção, que 1quasi se tornou realidade, de um cidadão q.ue tinha 
inventado um meio de levantar facilmente dinheiro para construcção 
de companhias e bancos: julgava-se no caso dos inventoreSJ. Ha mes-
mo umas concessões, em materia de loterias, que se approximam mui· 
to disto. 

Mas eu supponho que o Senado não poderá rigorosamente, em 
bom direito, dizer que estes cidadãos fizeram alguma descoberta, e que 
emittir papel-moeda seja aquillo que realmente nós podemos chamar 
uma invenção. Elles não procedem propriamente pelo direito de in-
ventar e, si o tivessem, não viriam solicitar, porque a materia está re-
gulada por lei, o direito dos inventores, dos descobridores, mesmo dos 
que melhoram invenções, é tirar patente, fazer reconhecer a sua pro-
priedade limitada. ' 

Não sendo assim, devia se crer que o Congresso attendia a pessoas 
Je uma competencia fóra do commum. E digo fóra do commum, por· 
que o Senado vê que estes dous cidadãos vão substituir o proprio Es-
tado, e. todos os bancos emissores até agora ·existentes. São funcções 
magestaticas, como se costuma dizem em direito; os · proponentes vão 
cunhar moeda, vão dar curso forçado ao seu papel. 

Ora, devo acreditar que os cidadãos contemplados para esta al-
tissima funcção são muito dignos, probo.s e teem muit:as qualid!lides 
boas; mas tudo quanto posso saber a respeito delles, e é o que consta 
do Almanack, que li esta manhã por informações, é o seguinte: que 
um delles é medico distinctissimo e professor de mineralogia ... 

· O SR. ELYSEU MARTINS- E' um dos homens mais distincto deste 
paiz, acredite V. Ex.; é uma illustração superior e pouco vulgar, um 
grande economista. Posso affirmal-o V. Ex. 

O SR. U BALDINO DO AMARAL - Não ponho a menor duvida a esse 
:respeito, subscrevo as informações do 1 nobre collega, e dellas não pre-
cisava, pois não tenho de apreciar as qualidades deste cidadão. , . 



O S:&. :mr,YsEu :MARTINS - Sim, mas aproveito a occasião pará 
render uma homerigem devida a esse distincto brazileiro. ' 

O S:&. UnALDINO DO AMmAT.- Acceito todas as informações, quer 
em relação a esse notavel professor, quer em relação ao outro reque-
rente; mas, tratando-se de entregar a ._algumas pessoas umll: funcção 
que compete ao Estado, uma funcção que se chama magestatlca - d~ 
cunhar moeda; tratando-se de entregar-lhes mais o direito dos bancos 
emissores até agora existentes, procurava saber qual era a capacidade 
especial e prof:issio:nal, que indicava estes cidadãos; dizia e repito em 
relação á um delles tudo quanto sei: é que é um medico muito concei-
tuado e professor de mineralogia. E em relação ao outro, a informação 
que posso encontrar, como todos podem encontrar no Almio:rw.clc, é que 
é 2° esoripturario de um banco. 

Ora, si taes qualidades não excluem a possibilidade de que estas 
pessoas sejam notaveis financeiros, habilíssimos banqueiros, que te-
~am especialidade na materia, eu é que não estou bem informado a 
este respeito, e si o Senado entende que nós é que devemos fazer estas 
concessões directamente a pessoas, estou obrigado a pedir esclareci-
mentos, as provas em que se assenta a competencia especial desses ci-
dadãos, que vão substituir os proprios poderes publicas em uma das 
mais serias de suas attribuições, naquella que a Constituição reservou 
para a União, que nem quiz conceder aos estados, e que se vae con-
ceder a indivíduos. 

Quanto ao mais, é de tamanha importancia o projecto, que nem 
me animo a estudai-o antes de ouvir a palavra dos mestres; tenho re-
ceio de entrar na sua apreciação. Causa-me um tal assombro conce-
pção em que ha, por exemplo, um artigo em que se diz "Ficam au-
torisados por antecipação .a fazer uma emissão de 300. 000 :000$000." 

ALGUNS Sxs. SENADORÉs - f!anto Deus! 
O Sx. UBALDINO DO AMARAL - E' tal o receio que tenho de er.rar 

em materia de tamanha gravidade, que espero dos honrados collegas, 
especialmente dos membros da commissão, que me expliquem si este 
é um dos .casos das restricções ou· dos votos vencidos, ou si puderam 
chegar a algum accôrdo, pelo menos, para formarem maioria .. 

Naturalmente, pelo menos dous votos vencidos hão de se expli-
car ... 

O SR. R..rnGEL PESTA.L...,.A.- Peço a palavra. 
O Sx. UnALDINo DO .ÂMARAL - Elles rejeitaram todo o projecto; 

as restricções ta:mbem viram a luz; e póde bem ser que só com isto 
nós cheguemos a este resultado: que não houve parecer, nos termos 
antigamente exigidos, isto é, com maioria, e conseguintemente que não 
ha materia para deliberação. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem.) 
O Sr. Rangel Pestana diz que tendo assignado vencido o pare-

cer que acompanhou o projecto que se discute, parecia-lhe mais re-
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,gular conservar-se silencioso até que os honrados collegas, que o assi-
_gnaram com restricções, as explicassem, porque a assignaturà. do ora-
-dor, com a explicação de vencido, indicava a eliminação in l:iminc 
.do projecto, entretanto que as restricções poderiam manter alguns 
.de seus pontos e mesmo determinar emendas e tornar o que; no entan-
to não . lhe parecia hontem possível, como ainda hoje não lhe parece. 

Deve lembrar ao Senado que desde o começo, pela exposição do -
plano bancario, o orador francamente condemnou o systema lembrado, 
tendo-o como perigoso, com inconveniente e condemnado pela sciencia 
,economica e pas concl,~ções especialíssimas dos paizes novos, que teem 
.levado a dar uma certa importancia economica á terra. Estas condi-
·~Ões não levam o Senado a acceitar para base de um banco de emissão 
a terra como lastro. 

Já manifestou no Senado sua opinião a respeito dos -bancos . de 
-emissão, e já disse, sem competencia, mas com toda a convicção, que 
não acredita em bancos dessa natureza que não teri.ham uma base re!].l 
-~·m ouro e em operações commerciaes criteriosas, de maneira a con-
stitut.irem o maior e o mais solido reforço ou lastro metallico, e não 
ncredita em bancos sem obrigação de converter em especie seus bi· 
lhetes ... 

O SR. UBALDINO Do AMARAL -Apoiado. 
O SR. RANGE-L PESTANA e que a emittir-se papel bancario com 

-o curso forçado, prefere o papel emittido pelo Estado, que para o ora-
dor tem mais garantia. 

O SR. U BALDINO DO AM~AL - Apoiado. . 
O SR. RANGEL PEsTANA - Portanto, theoricamente em doutrina 

·-economica, prefere os bancos emissores emittindo papel couver.sivel, 
papel em condições de serem pagos cóm todas as garantias ie uma boa 
>Organisação bancaria, ao papel emittido pelo governo ... 

O SR. ELYSEU MARTINS - E quem não prefirirá? 
O SR. RANGEL PESTANA ... mas, mudadas as condições, a ter-se 

papel bancaria inconversivel, papel que corre simplesmente pela ga-
rantia que lhe dá o governo, forçando a população a acceital-o, pre· 
-fere o papel emittido pelo est&do e continúa a pensar da mesma ma-
neira, estando certo de que é ao que se deve chegar. 

O SR. UBALDINo Do AMARAL -Apoiado. . 
O SR. RANGEL PEsTANA :- Portanto o projecto e todas essas co:q:~.

binações bancarias que a imaginação, que os calculas economicos, que 
a pratica do commercio de bancos possam aconselhar, destoam com-

·pletamente da verdade scientifica, destoam completamente da experien-
·cia que todos os povos teém ensinado. . · . 

Não podia, por consequencia, demorar-se o orador em longas di-
-vagações para modificar a opinião daquelles que julgavam realisavel 
& viavel um banco organisado sobre a base da terra para lastro de 
~missão. 

2 
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O S&. ELYSEU :MARTINS - Peço a palavra. 
O SR. RANGEL PEST.AJNA - Declarou-se, por consequencia, desde: 

I.ogo, contra esse plàno ;_ mas rej~i~ando qualquer nessas condições 
entendia que talvez o ·proJecto modlÍICado pudesse ao menos atravessar 
até uma 3a discussão porque, de alteração em alteração, conforme 
qualquer systema de ~mendas, ou conforme ~s idéas contíd~. nas res-· 
tricções dos seus dous honrados collegas, s1 pudesse modifiCar pro-
fundamente o projecto, julgado pelo orador inviavel no Senado. 

São procedentes as razões apresentadas pelo honrado senador 
pelo Paraná quanto á fórma por que se apresentou o projecto. Real-· 
mente não sabe como o Senado póde autorisar o governo a crear um 
banco de emissão. 

A creação de bancos de emissão, para se tornar uma realidader 
depende, depois do voto do Congresso dando-lhe organisação, de uma 
combinação do Poder Executivo, com homens que tenham as condi-
ções precisas para encarregar-se do estabelecimento de uma institui-
ção desta ordem. 

Mas o Senado não póde assumir directamente a responsabilidade 
de escolher pessoas determinadas para encarregarem-se desta commis-· 
são, quando o Poder Executivo póde reconhecer que ellas não teem 
as condições precisas para tal incumbencia. . 

Por este lado, portanto, são procedentes as razões do Sr. aenador· 
pelo Paraná. 

Quanto ao .fundo do projecto, condemna-o porque julga impos-
sível que seja realizado; condemna-o porque importa alterar comple-
tamente o que existe, sem vantagem alguma para a organisação finan-
ceira do paiz; condemna-o ainda porque não acredita absolutamente · 
na sua exequibilidade . 

Entende, por conseguinte, que, pelas considerações que acaba de· 
fazer, tem dado as razões do seu voto vencido. Si tiver necessidade 
de trazer para esta tribuna os poucos conhecimentos que tem da ma--
teria, voltará a occupar a attenção do Senado. Si não, limitar-se-ha 
a votar, e crê que o Senado procederá bem recusando desde já seu: 
voto ao projecto. (*) ' 

O Sr. Co.elho e CaJmpos Sr. prsidente, succedendo na tribu-
na aos illustres senadores, apreciando cada qual, sob aspecto diverso, 
a materia em debate, proponho-me explicar, como membro de com-· 
missão, a · minha assignatura com restricções. . . 

O honrado senador pelo Paraná, que eneetou a discussão, im-
pugnou o projecto por considerações de ordem jurídica. J á o illustre 
senador por S. Paulo funda-se para combatel-o em razões economicas 
e financeiras. Entretanto o nobre senador pelo Piauhy, como relator, 

(*) E m aeguiõa laiiou o .Sr . •Elyseu !Martins, cujo discurso não consta diOs' 
.4.1111taeB. 
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oppõe ás impugnações os fundamentos que lhe acabamos de ouvir em 
justificação do projecto. 

Provocado pelo nobre senador por S. Paulo sobre a minha ass~
gnãtura com restricções, é meu dever dizel-o para que não se me attrl-
bua incoherencia pelo voto qué tenho de dar contra o projecto. 

Sr. presidente, com as idéas que sustento sobre emissões banca-
rias não era possível que acceitaooe a creação de taes bancos sobre 
o ~ lastro terra. lsto mesmo fiz sentir na commissão, e o declarei 
muito terminantemimté ao honrado senadpr .pelo Piauhy,. quando 
apresentou o projecto ~ minha assignatura. 

Assim pensando - a minha assignatura com restricção foi obra 
das circumstancias, correu por conta do seu dono, como passo a ex-
plicar. 

O Senado sabe a historia deste projecto. 
Dous cidadãos tequereram a creação de um grande banco emis-

sor sobre lastro terra, mediante clausulas . e favores solicitados. Ou-
vida a commissão de finanças, manifestou-se contra a idéa, deixando 
ao Senado resolver si, não obstante, convinha, attenta á relevancia do 
assumpto, que a commissão formulasse praj~cto ,para ampla diSI-
cussão. 

Resolveu-se pela confecção do projecto, trabalho de que foi encar-
regado o illustre senador pelo P iauhy, como aquelle que, na commis-
são, se mostrou extrenuo defensor da idéa. 

Formulado o projecto, e sendo-lhe contraria a maioria da com: 
missão, como assignal-o? Vencido? era matai-o no nascedoro; não 
apresentai-o segundo resolvera o Senado. 

Entendeu-se que era preciso apoiai-o siet inquan.tu~, até o acto 
de sua apresentação, e depois deixai-o por conta do seu dono. Eis o 
que significa a mirrha assignatura e de outros collegas com restricções 
no projecto, a que somos oppostos. 

Precisarei, porventura, dizer as razões por que não acceito o pro-
jectO> ? 

Fallando em uma corporação, qual o Senado, em que não ha 
poucos membros entendidos nestes assumptos, dispensar-me-hia deste 
trabalho, si não fôra a insistencia com que o illustre senador pelo 
Piauhy se diz convencido da utilidade do projecto. 

O honrado senador tem o projecto como unia idéa nova, de grande 
successo, e com sufficienci~ para res.olver o problema difficil do 
nosso meio circulante. 

Não entendo assim; a ma teria do projecto não tem novidade, 
nada resolve por inexequivel, e ~i executado será um desastre, de tae3 
consequencias, qual não ti vemo,!; ainda. 

Li eni M'{f,ca1úay que, no fim do seculo XVII, apresentado po1' 
Ohamberlain um projecto de emissão bancaria sobre a garantia de 
immoveis, o parlamento inglez teve o bom senso de rejeital~o: . E r a 
como que a precursão do systema de IAlw, adoptado pelo regente em 
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França, no começ? do seculo seguinte, ~ue tão fu~estos effeitos pro-
duzio naquelle paiZ, fazendo-lhe uma cnse das mais desoladoras. 

Não foi outra a theoria, que -deu origem aos assignados, ao tempo 
da Republica Franceza, isto é, a emissão de notas sob a garantia dos 
bens tomados aos emigrados e á igreja intitulados bens de nação; 
e o que foram os assignados em França e as calamidades resultantes 
é facto de notoriedade tal no mundo financeiro, que escusado fôra 
referir. (Apoiados.) 

Abandonada a fatal theoria, condemnada, execrada mesmo pela 
sciencia, e pelos factos, só quasi .um secul? decorrido preten~eu re-
suscitar· mas de balde. Refere Leroy-Beaulieu que em 1884 foi apre-
sentado ' um projecto pelo qual podiam os proprietarios . receber a 
emissão sobre parte do valor dos seus immoveis, com garantia ~o go-
verno. E tal a justificação especiosa, mas apparenteme.nte fascmante 
pelo seu autor, que a Camara em um momento d:etourderrie, diz o 
illustre economista, votou em primeira discussão. 
, Foi tal, porém, e tão geral a repulsa pelos differentes orgãos da 
opinião, que foi o projecto em seguida rejeitado por quasi unani-
midade. 

E' que a malfadada doutrina tem contra si os princípios basicos 
da sciencia em materia bancaria e recorda, pelo passado, a mais do-
lorosa e:;;:periencia . 

Portanto, não é nova a idéa; foi sempre mal succedida; o que, 
aliás, não é para admirar. 

Com effeito não admira, Sr. presidente, o insuccesso da doutrina 
de Law e de seus variantes, porque é condição della o curso . forçado~ 
com a aggravante de não ter limites a emissão, verdadeiro contraste, 
antithese completa dos princípios economicos reguladores das emis-
sões. · · 

Emissão bancaria com curso forçado, ou mesmo legal, mas não 
convers~vel, é uma contrad.icção nos termos, sinão uma monstruosidade 
economiCa. 

Por outro lado, sejam quaes forem as necessidades da circulação, 
o numerario tem um limite relativo, porque, si ha escassez ou excesso, 
produz-se a retracção ou a depreciação, phenomenos ambos fataes. 

Esse limite é regulado pela conversibilidade, pelo reembolso da 
nota, que dá o criterio para avaliar da escassez ou do excesso do meio 
circulante pelo agio da nota, ou da moeda metallica, ou pela sua equi-
valencia, si o numerario é bastante. 

A emissão sobre lastro immovel tem como condição de sua subsis-
tencia o curso forçado, porque a nota não póde ser paga á vista não 
é conversível. (Apoiiado'S.) ' 

O curso forçado é o duende das nações, supportam-no paizes novos 
ou sem riqueza, á falta de elementos que regularisem a sua circulação 
pela moeda que seja medida e equivalente, ou fiduciaria conversível 
ao portador á vista. 
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Sei que não é outro o nosso meio circulante, composto de papel-
moeda e de moeda-papel, de facto inconvertivel, por depender da cír-
cumstancia improvavel do cambio ao par durante um anno. 

Mas, pelo menos, a moeda-papel ou n~ta bancaria tem o limite 
imposto pelo custo da acquisição do seu lastro, metal ou apolice. 

Com o lastro-terra, como pretende o projecto, não 'ha limite pos-
sível sinão aquellé determinado pela enorme extensão maior de oito 
milhões de kilometros do territorio do Bra.zil ! 

Isto · nada me-nos importaria que uma inund!ação geral, um di-
luvio de ·papel bancaria, não para as necessidades da industria e o tra-
balho lento e gradual muito aquem do movimento emissor, sinão prin-
cipalmente para o jogo desenfreado e quantas loucuras de que seria 
pallida imagem o ensilhamento e multiplas fraudes de que ultima· 
mente foi theatro a praça commercial do Rio de Janeiro. 

E quando a emissão não se funda na riquesa creada, e não tem 
o corretivo da convertibilidade, a ganancia do lucro fal-a augmentar, 
e o seu desenvolvimento superior ao movimento dos negocias provoca 
toda sorte de emprego, todas as especulações e aventuras as mais ar-
risca:das. 

A. reacção não se faz esperar; é phenomeno inevitavel pelas con-
sequencias do excesso da emissão como tal depreciada e desvalorisada 
e sua influencia indirecta, mas decisiva sobre a taxa cambial. 

Digam o que quizerern( os doutrinario.s da moeda papel ; o seu 
excesso ou superabundancia, expelindo á boa moeda e augmentando 
os compromissos no commercio exterior, actúa e influe para a baixa 
do cambio pelo desiquilibrio do balanço internacional. 

Comprehende-se o que seria uma emissão inconvertivel, cuja me-
dida fosse o lastro - teria superabundancia como é em nosso paiz; 
e determinado, portanto, a superabundancia do meio circulante em 
proporções taes, ao ponto de annullal-o. 

Foi a sorte dos '(l)Sdignados em França. Quando o paiz podia 
quando muito comportar uma circulação de quatro milhares de fran-
cos, fez-se a emissão por quarenta milhares e foi tal a depreciação, 
que uma nota de cem libras tinha o valor de tres soldos e meio ; dahi 
essa perturbação temerosa profunda nas relações economicas, de que 
se gerou a crise assombrosa, porque então passou aquella gloriosa 
nação, que só á força de muito t rabalho e rp.edidas reparadoras, mas 
difficeis, custosas, pôde a pouco e pouco restabelecer a normalidade da 
circulação . 
· Dir-se-ha, quanto ao limite da emissão, que a lei pôde determinar 
o maximo dela, como faz quanto ás emissões sobre lastro metallico ou 
fiduciario. 

Responderei que, mesmo assim, falta a convertibilidade, que é o 
criterio da sufficiencia do numeraria, e que determina o seu augmento 
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ou diminuição, segundo · o estado do movimento ou repouso dos ~e~o
cios ora e:mittindo mais, ora retirando e resgatando parte da em1ssao· 
. 'Afinal não se concebe que se institua um banco emissor de notas 
inconvertiv~is e não é outra · cousa uma emissão sobre lastro im-
~~- ' . 

A emissão representa a moeda; bater moeda é acto da soberania 
nacional e a delegação a estabelecimentos bancarios é sob a condição do 
troco da nota -ao portador e á vista em moeda corrente. O lastro im-
movei não é moeda ou objecto de prompta solução, que garanta o 
reembolso da nota, ~ qualquer momento apresentada. (Apoiados.) 

Não é que o nosso solo, que é a nossa gran(!.e riquesa, · quando 
povoado, cultivado, não seja um elemento valioso do nosso credito. 

·Pelo contrario, acredito que elle póde constituir uma de suas bases 
· se~nas, mas sob diversa modalidade, e não como lastro de bancos 
emiSSOreS. 

A garantia immovel é a. base do credito real, e não do credito 
commercial a que se filiam os bancos de emissão. O credito real opera . 
por transacções a longo praso, em prestações por. determinado tempo, 
só então exigíveis. A emissão não representa moeda, mas uma obri-
gação representada por letras hypothecarias mesmo ao portador, mas 
não reembolsaveis á vontade delle. 

Eis o :mister do immovel como base de credito e nesta esphera 
tem importancia maxima, porque faz decuplar o capital realisado 
por emissão ·de letras hypothecarias, nos termos da lei de 1864. 

O SR. UBALDINO no AMARAL dá um aparte. 
O SR. CoELHO CAMPos - Assim é; ha quem duvide da efficacia 

do credito real por emissão de letras hypot'hecarias. Mr. Dupin; em 
França, era um desses descrentes, e como elle outros. Sou, entretanto, 
propenso á doutrina de J ousseau, W oloski e outros sustentadores das 
instituições do credito real, acceitos, adaptados os correctivos repara-
dores, e os tenho como uma necessidade nossa, para que se mobilise, 
por tal processo, o nosso solo em bem da circulação e da riqueza par-
ticular e publica. · 

Si o elemento immovel é condiÇão ou base do credito real e re-
presenta, como garantia, a confiança, que é o credito não satisfaz 
todavia a mobilidade do credito commercial e menos 'á emissão de 
notas pagaveis á vista, para que sirva de lastro a bancos emissores. 
' .Si visa o projecto a acquisição de capitaes para o trabalho na-
cional, pela garantia da terra o processo é outro; é organisar bancos' 
de credito real emissores de letras hypothecarias descontaveis no paiz 
e no estrangeiro. 
· Quando ~:'ll.os a circulação fiduciaria inconvertivel, apezar dos 
esforços e artlfwws tentados para a circulação metallica, seria curioso 
entrarmos em outros tentamens de cuja .subsistencia é condicão o curso 
forçado ! · 
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Não é com certeza o modo de fortalecer e· firmar o novo meio 
circulante; como pretende o honrado senador pelo Piau~y, que. tem o 
lougaminidade de ver no projecto a solução da questão fmanoo1ra. 

Manifesta illusão l . 
O projecto não é não será nunca uma solução, salvo si, completa-

mente transformado, ~ converter para o fim de institui,ção do credito 
real, .que é tambem meio de haver capitaes pela valorisação dos im-
moveis. 

Mesmo como. credito real, não seria uma solução, pois já neste 
sentido temos legislação, que, quando muito, necessita de retoques, e 
por outro lado seria a sua influencia na crise financeira, remota, in-
directa. 

Entretanto, Sr. presidente, salta aos olhos que a questão finan-
ceira é a mais momentosa, que se nos antolha, e porventura a mais 
temerosa, porque é o reflexo pelo influxo recebido dos nossos des-
:acertos políticos e economicos. Por isso mesmo ella se impõe ao nosso 
patriotismo, reclamando o anodyno de uma solução c_om o imperio e a 
fatalidade da Sphynge:- Resolve-me ou eu te devoro ! 

Como resolvei-a? Chegará a vez de dizel-o pelo estudo -de suas 
causas e antídotos de que precisa. Desde já, pqrém, adeanto que não 
será pelos intp.itos pape.ZUstas do illustre senador pelo Rio Grande do 
Norte, nem pelo metallísmo á outrance do illustre senador pelo Rio 
Grande do Sul, querendo já e já a circulação metallica ... 

O SR. RAMIRO BARCELLOS - Não disse que qu&ria já e já. 
O SR. CoELHO E CAMPOs - Como não! S. Ex. pretendia até, pela 

venda ou arrendamento da Estrada de Ferro Central, haver o ouro 
necessario para o plano de circulação metallica ! 

O SR. RAMmo BARCELLOS dá um aparte. 
O SR. CoELHO E CAMPOs - Adquirisse V. Ex. quanto ouro pu-

desse, seria em vão, não chegaria a resultado antes de preparar o ter-
reno sobre que arctetasse o seu edifício por duas medidas essen-
ciaes : o equilíbrio orçamentario e o saldo, pelo menos, no balanço 
internac~onal. (Apalftes.) 

Antes disto, não haverá modo de trancaJ: as arcas do Thesouro 
ou dos bancos para deter o ouro, elle se evadir-á irremissivelmente e 
seria qualquer sacrifício em pura perda. (A partes e apoiados.) 

Restrinjam-se as despezas para o equilíbrio orçamentario, fo-
mente-se a industria para o saldo da permuta internacional e o mais 
irá por si; :facil será a entrada no regimen metallico. 

Antes disto não; outros serão os alvitres de preparo precursores 
UQ bom regimen. (Apartes' do Sr. Ramiro .Barcellos.) 

O SR. CoELHO E CAMPOS - Em theoria, no fundo, de accôrdo com 
Q nobre senador; sou da mesma escola . 

Mas tudo tem seu tempo e opportunidade, e infelizmente são ainda 
neces~arios outros p;ocessos até que seja~ os · habilitados a praticar a 
theorra do bom reg1men. · 
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·Qu!J.es esses processos o Senado terá occas1ao de estudai-os e· 
adoptal-os como entender em sua sabedoria;· mas seja ella qual fôr,. 
não será aquelle de que trata o projecto. . 

Seria, como .se diz, a emenda peior que o soneto. Com certeza 
tal não .haverá. · 

Tenho dito po~~que voto contra Q projecto e porque o ass1gne1. 
com restricções .. (Muito bem; muibo bem.) (*) 

Encerra-se a discussão sem mais debate. 
Entr àm successivamente em 2" discussão, a qual encerra-<se sem 

debate, os arts. 2° a 6° e ultimo do projecto. 
Indo-se proceder á votação, verifica-se não haver mais, no recinto,. 

numero legal. 

Na sessão de 28 de J'ulho é rejeitado o projecto. 

( *) Em seguida falia o Sr. Ramiro Barcellos cujo discurso não consta dos 
An.naes. 



NOTA: 

PROJECTO LEITE E OITICICA 

N. 183 

Em 10 de Setemlbro entra em 1" discussão. FaZla o Sr. Cassimiro 
Junior. Em 12 falla o Sr. Pires Flerret'm. Em 15 é encerraàla a cUscw-
são e approvado o pr.ojecto. Em 21 entra em 2" discuàsão. Fáll01m O$ 

Srs- Oassimiro J u'fllior (que offerece e'ln{Jnd($), e Glioerio. Em 26 
(sessão nobtu:r.na), faHann os S'Tls. Gli.oerio e S'.everino V~iro. O Sr. 
João de Siqueira re.quer a audiencia do Minis~o àJa faze,'ndOi. Em 30 
(se-ssão nactu1"1Ul) orom os Srs. Sevdrrino V"ieirai e 01-flicica. Em 3 de 
Outubro (!Sessão noctu.'r1lja) fafflam os S11w. Oass'-miro Junior, (](Lrcia 
Pir.es e Pires Ferreira. Em 7 (sef!são nodturnf..a) falla o Sr. Erico 
Ooelho que offereoe sub~titlutivo (183 A). Em 10 fait7a o Sr. Seabra, 
que offerece substitu'tivo (183 B). O Sr. Glicerio offerece emendo:.s ao 
substitutiv1o 183 A. Em 13 fa.~Zp, o Sr. Oit~cioa. Em 14 é offerecida 
emendla peZo Sr. Jioão de Siqueira. A disdussão é eiàcerrada. Em 15 é 
retirada, a pedido do autor, o reqtd,erimento João de Siqueilra. In.ic.ia-
se a votação. Em 18 é approv.ado o p1·ojff,Clto dla Oommissão. Em'22 entra 
o projecto em 3" discussão. Falla o Sr· Gl;i,ce'rio q'l11e offerece um substi-
tutivo (183 O). Ora o Sr. Bras-blio dos Santos, que of·ferece um subst-i-
tutivo (183 D). F,a,tla o Sr- Severino Viei-r!a. Em 25 ora o Sr. Leopdl-
do de Bulhões que offerece., em 'llkJme. da Oom.,m~sãa., wm substitutivo 
(183 E). São offerecià& emendas e uma SUJbstit:u,tivo (183 F) ao da 
Commissão.· Em 25 ('sessão noct'I.IIT'nfl,) fdlliam os Sro. Gli:.cerio e E!eve-
rino Vieira. Em 26 são apresentadas emeniks. FallKL o Sr. S everino 
Vieira. Em 2'1 faJla o Sr. M-.o,tta Machado quje offerece em-endas ao 
substitutivo (183 C). Em 27 (sessão nocturna) falla o Sr. Felisbello 
Freire que offerece substitutivo (183 G). Ora o Sr. Oiticica. Em 
28 são apre"$e11Jfr:uias emendas pelo Sr. A. Olyntlio ao projecto da Oorn-
missão. A discussão é en~1·ra$ a requerim.eni!o do Sr. L. F'ilgueiras. 
E"!" 29 é approvado o substitutivo .Glicerio com emendais. Em 31 é ~u
bltcada a re®cção (183 H). Em 1° de Novembro emtra em discussão 
a redacção. F,rftlam os Brs. Bulhões, Matta Machado' Arthwr Rim; 
Seabr.a, Marcolino Mouro, Oosfu Junior, FMlgueiros, É'everino Vieira: 
que requer a vdlta do proji,cto á Oo'I'TI)rrij,&São. A d~c'USsão é enecrrada. 
Não é ad.ceito pe~ me'sla o reqwarim;,ento SeverriJno Vievra. Em 3 é ap-
provada a redacção e o projecto rem:ettido ao Sé.nado· 

• 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

_ SESSÃO DE 6 DE SETEMBRO 

Restabelece a ki n. 3 .403, de 24 de oovembro de 1888 (*) com as nw-
dificações que indica e . firo o prazo dern.tro rk qual de1-'em 08 

:actuaes bancos de emit>são entrar no regirn.em, desta lei. A utori.sa o 
governo a asswmir a resporV,sabil!i®die àJa,..; rwt(J)S dns 'que não pu-
derem oo não quizerem submJetter-se ao '17118Smo regimen; a provi-
denciar quanto á srttbs#tuição por not\a;.Y do TheJ$ouro das que 
forem reóebidas; e a res'cindir o cont-rlacto com o Banco da Repw-
bbioa pa.ra o resgate do pap&-moe<k-, limitado este á somma actual 
e feito O resgate conforme aqueíla aei e C.O'm OS 1~C1trSOS annual-
rnente decretadJos 

O Congresso N acionai decreta : 
.A.rt. 1. o E' restabeleci-da a lei n . 3 . 403, de 24 de novembro de 

1888 com as seguintes modificàções: 
·§· 1.0 .As companhias a que ella se refere só 

Plroje-cto n. 183 poderão operar : 
a) em descontos de letras ou effeitos com-

merciaes a prazo de quatro mezes 'no maximo ; . 
b) em cauções de apolices da divida publica federal e titulos de 

divida estadual ou municipal; em cauções de titulos integralisados de 
bancos ou companhias cotados na praça, comtanto que as referidas 
cauções não sejam de prazo superior a tres mezes, soffram pelo meno.s 
a reducção de 10 a 20 %1 de sua ultima cotação, calculada sobre o 
valor nominal, sempre que e:xcedel-o e fique a companhia autorizada 
a liquidar o titulo logo que entre a declinar a margem dessa garantia, 
não podendo empregar nestas operações mais de um quarto de seu 
capital; 

c) em compra e venda de metaoo e pedras preciosas, ouro e prata 
amoedados; 

d) em cambiaes de conta propria e alheia; 
e) em compra, venda e subscripção de titulos federaes e esta• 

duaes. 

(•) Vide annexo, lei n . 3.403 d!l 24 -de Novembro de 18818. 
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I§ 2.0 Aos fiscaes de que trata o art. 1° dessa lei, é vedado ser 
accionista de companhias sujeitas á sua inspecção e ter com ellas trans-
acções de qualquer natureza,_ e, além das attribuições que lhes foram 
conferidas em regulamento, mcumbe : . 

a) <&yndicar si o banco _Pratica as s~as operaç?es ~e~tro dos h-
mites e faculdades estabelecidos nesta lei e em disposiçoes de seus 
estatutos e contractüs que não sejam por ella alterados; 

b) assistir ao recenseam~l!to das cary.eiraos, Cl!-ixas e. cofres dos 
estabelecimentos, podendo exigir conferencia, sempre que Julgar con-
veniente. 

c) verificar e exigir a prestação de contas das administrações; 
d) visar os balanços geraes e annuaes e mandai-os publicar por 

conta dos estabelecimentos; 
e) apresentar annualmente ao Governo um relataria minucioso 

em que a par dos dados estatísticos e informações sobre a circulação 
fiduciaria e os demais serviços a seu cargD, offereçam observações e 
indicações que julgarem convenientes. 

Art. 2.0 À!s limitações estabelecidas nos ns. 2 e 3 do ~ 1° do 
art. 1° e relativas ao maximo do capital e da emissão não se applicam 
aos bancos emissores, actualmente existentes, que se submetterem ao 
regimen da conversão ao portador e á vista, na mesma lei estabeleci-
da, limitados os seus privilegias e concessões áquelles em cujo gozo 
se acham. · 

Art. 3.0 Os bancos de emissão, actualmente existentes, são obri-
gados a entrar no regimen ora decretado dentro do praw improrogavel 
de seis mezes da data da presente lei. 

Art. 4.0 O Governo é autorisado a assumir à responsabilidade das 
not-as dos actuaes bancos que não puderem ou não quizerem submetter-
se á obrigação do artigo anterior, devendo resgatal-as gratuitamente e 
na proporção das necessidades do mercado . 

. Art . 5.0 Para essa operação é constituído um fundo especial pelos 
seguintes reoursos: 

a) o lastro em moeda de ouro existente no Thesouro N acionai e 
alli depositado por esses bancos; · 

b) as apolices, ourD, comprada:s com o ouro dos lastros dos bancos 
na fórma do decreto n. 823 B, de 6 de outubro de 1890; ' 
. c) as apol~oos, moeda corrente,_depositadas por ellas para garan-

tla de suas emissões ; 
d) os saldos depositados nos dive1·sos bancos e pertencentes ao 

Thesouro; 
e) a divi~a dos diverso~ bancos ao Thesouro N acionai, provenien-

te ~e emprestlmo por cambmes, cheques em ouro e outras garantias, 
assim C?mo a que. resultar da differença que se apurar entre a im-
portancia de suas emissões a resgatar DS respectivos lastros. 

Art. 6.0 O G:Dverno proverá a que sejam substituídas por notas 
do Thesouro N ac10nal todas as que forem recebidas na~ repartições 
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publicas em pagamento de impostos ou por qualquer outra cousa, de 
modo que dentro do prazo de um anuo seja considerado de nenhum 
valor o papel moeda bancaria inco~vertivel. . . 

Art. 7.° Fica o Governo autonsado a rescmdn·, nos termos que 
julgar convenientes o contracto celebrado com o Banco da Republica 
para o resgate do papel-moeda do Thesouro, ficando esse limitado á 
somma actualmente_ existente, e devendo . o seu resgate effectuar-se 
pelos meios estabelecidos na lei de 24 de novembro de 1888 e com os 
recursos que annualmente forem decretados na lei do orçamento. 

Art. 8.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
S. R. Sala das sessões, em setembro de 1892 . -Le;i!te Oiticica. -

Leopo·ldo de Brulhões·- Severino Viei'ra..- Atthur Ri06.- Ã'lmeida 
N ogueira.-F. Sodré.-IA. ristide.s · M~aia. 

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO 

O Sr. Casimiro Ju;niior não tem de memoria toda a argumenta-
ção desenvolvida pelo nobre deputado por Alagôas, sustentando o pa-

recer da commissão sobre o projecto em debate. 
Jn discussão do 

projecto 183 
Mas vae analysar as suas considerações nos 

seus pontos capitaes que o orador conservou. 
S. Ex. dividiu o seu discurso em duas partes. 

Na primeira, estudou minuciosamente a crise actual do paiz, sob ' 
todas as suas faces; na segunda, estabelece os meios para de belial-a, 
meios que estão traduzidos no projecto . 

.A' crise deu o nobre deputado como causa a grande emissão do 
papel-moeda em circulação e como medida para subjugai-a a encampa-
ção, e a liquidação do Banco da Republica e a valorisação consequente 
da nossa moeda. · 

O orador não contesta que a emissão avultada de papel-moeda 
tenha .concorrido para a baixa do cambio e para a crise; contesta, 
porém, que tenha sido esta a unica causa. 

O mal, é preciso dizer, não está na emissão em si, mas no em-
prego que essa missão teve, pois sendo ella destinada a auxiliar a la-
voura e as industrias, isto é, a desenvolver as forças productivas do 
paiz, foi, ao contrario, actuada na especulação, quer dizer, foi con-
sumida improductivamente; resultando dahi um phenomeno equiva-
lente a um excesso de consumo. 

De que meio, porém, lança mão o governo para resgatar este 
papel-moeda em circulação 1 

Entrando na praça e comprando-o a ouro. 
Bem, este papel representa dous terços mais do ouro depositado 

no Thesouro. Nestas condições, para que o governo l'esgate o papel 
circulante por meio do ouro dewsitado, isto é, para que compre o 
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papel por sua terça parte é mité: que o can:bio e~te_ja a 10, mas lo~o 
que o papel começar a ser recolhido, o cambio subira, ~ o governo nao 
poderá mais comprar pela terça parte, o que quer dizer que o ouro 
não será mais sufficiente para resgatar o papel. . 

Assim terá de parar a operação, e uma vez paraly.sada, o cambio 
tornará a baixar. 

O orador não póde concordar com a liquidação do Bancó da 
Republica. 

Esta medida será um desastre maior que o que actualmente se 
observa. 

O Banco da Republica está ligado a interesses de toda ordem, 
individuaes e collectivos. 

Para o orador seria mais acertado que, em vez da encampação 
proposta, se estabelecesse a unidade do seu padrão, como se dá nos 
Estados Unidos . 

O projecto, confessa o orador, tem, medidas uteis, entre outras 
as que limitam as operações dos bancos, mas as duas medidas capitaes 
que elle propõe são radicaes e perigosas, e podem acarretar um 
desastre. . 

Medite a Oamara no seguinte : o paiz é, no momento actual, . 
comparavel a um enfermo em estado tão del.icado que um remedio 
violento póde matar. E as medidas que o projecto propõe são remedios 
violentíssimos. 

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO 

O Sr. Pires Fe·rreira vem mais uma vez enfrentar com o illustre 
deputado por Alagôas, e em um terreno difficil, qual aquelle em que 
S. Ex. tem-se mostrado tão profundo. 

Os trabalhos de S. Ex. não têm procurado desviar o orador do 
caminho que se traçou, sempre sê oppondo, embora nãü em absoluto 
e com pezar, em ma teria financeira. . 

O orador começa a sua critica pelo art. 7°, que dá uma autorisa-
ção a<> governo, autoriz·açãQ que <> nobre deputado mesmo não sabe qual · 
é - o da recisão do contracoo com o Banco da Republica, de qualquer 
mpd<>, com prejuízo ou não para o banco; abalando o credito do con-
tractante e a fortuna particular empregada naquelle estabelecimento 
sob as garantias de uma promessa sincera d'O governo. 

. Parece que o nobre relator da commissão de orçamento devia 
fll'mar as bases da. recisão, para não augmentar a afflicção da nossa 
praça e do nosso paiz inteiro, em relação á ma teria financeira. 

O Banco da · Republica não póde ficar á mercê da fatalidade do 
art. 7o; já basta o grande desastre que tr<>uxe ao paiz a Companhia 
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Geral, fazendo com que os espertos ficassem ricos e os que e~.Pregaram 
os seus capitaes de boa fé perdessem, até -o so~~o da. faz;rnl.Ia. , 

O projecto não é daquelles que se possa reJeitar m hm~ne, mas e 
perturbador no momento actual: só em épocha mais calma, em tempo 
opportuno, poderá ser ·julgado bom e adaptado . 

·Oomb~te o art. 3° por inexequivel, visto que os bancos não terão 
onde buscar ouro. . 

Quanto ao art. 1°, acha-o acceitavel. Pensa mesmo que podia ser 
ampliado; mas não sabe si o· projecto chegará á 2a discussão, e como 
na la não se póde apresentar emenda, reserva-se para a 2a discussão si, 
contra o que. preaume, · vil-o approvado em 1." 
· A approvação do projecto é uni alarma na nossa praça e no es-
trangeiro e si a Oamara afastai-o da discussão praticará um acto de 
patriotismo, que ·os dias subsequentes provarão. · 

Adduz ligeiras observações criticando opiniões emittidas pelo re-
lator da commissão sobre o deficit e sob re as actuaes condiçõe-s das 
nossas finanças e responde. ás relativas á verba destinada á manutenção 
do exercito. 

E' de parecer que a imprudencia de uns, a falta de paciencia de 
outros e ambições de ainda outros, são as cauaas do cambio ter descido 
ao ponto em que está. Observa que, depois que começou a apparecer 
transcendeMia em materia financeira, o paiz, cada vez mais, tem an-
dado para traz. 

Aconselha aos partidarios do projecto que procurem ouvir aos ho-
mens praticos em questões commerciaes. Si assim o fizerem, verão elles 
o quanto é inconveniente o projecto. 

Termina pedindo ao relator que retire o projecto ou então seJa 
apresentado um substitutivo. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SESSÃO DE 15 DE SETE!iBRO 

O Sr. Francisco Glicer.io (pela ordem) diz que estava fóra do re-
cinto quando encerrou-se a discussão deste projecto. · 

Consulta ao Sr. presidente si póde dar a razão do seu voto depois 
do encerramento da discussão. . . . ' 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. poderá mandar á mesa a sua declara-
ção de voto, na fórma do regimento. · 

O SR. FRANcisco GLICERIO responde que, em tal caso sendo abso-
1 . ' ~tamente contrano á encampação das emissões, votará a favor do 
projecto sómente . em consideração á commissão do orçamento e por 
tratar-se da 1" discussão, reservando-se o direito de mandar á mesa 
a sua declaração de voto e proceder nas discussões .subsequentes con-
forme lhe indicar o seu patriotismo. 
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E' adoptado em P discussão o seguiB.te pro-
App;ovação dtJ jecto : 

projecto O Congresso N aciona! decreta: 
Art. 1." E' restabelecida a lei n. 3403 de 24 

de novembro de 1888, com as seguintes modificações: 
1§ 1. o As companhias a que ella se refere só poderão ope>rar: 
a) em descontos de lettras ou effeitos commerciaes a prazo de 

quatro mezes no maximo; 
b) em cauções de apolices da divida publica federal e títulos da 

divida estadual ou municipal; em cauções de títulos integralisados de 
bancos ou r.ompanhias, cotados na praça, contanto que as referidas 
cauções não sejam de prazo superior a tres mezes, soffram pelo menos 
a reducção de 10 a 20 % de sua ultima' cotação, calculada sobre o 
:,ralor nominal, sempre que excedel-o e fique a companhia autorisada 
a liquidar o titulo logo que entre a declinar a margem dessa garantia, 
não podendo empregar nestas operações mais de um quarto de seu • 
eapital; 

c) em compra e venda de metaes e pedras preciosas, ouro e prata 
amoedados; 

d) em cambiaes de conta propria e alheia; 
e) em compra, venda e subscripção de títulos federaes e esta-

duaes. 
§· 2.0 Aos fiscaes de que trata <> art. 1° dessa lei, é vedado ser 

accionista de companhias sujeitas á sua inspecção e ter com ellas trans-
acções de qualquer natureza, e, além das attribuições que lhes foram 
<>onferidas em regulamento, incumbe : 

a) syndicar si o banco pratica as suas operações dentro dos limites 
e faculdades estabelecidos nesta lei e em disposições de seus estatutos 
e contractos que não sejam por ella alterados; 

b) assistir ao recenseamento das carteiras, caixa·s e cofres dos es-
tabelecimentos, podendo exigir conferencia, sempre que julgar conve-
niente; 

c )verificar a prestação de contas das administrações ; 
d) visar os balanços geraes e annuaes e mandai-os publicar por 

~o~ ta dos estabelecimentos; · 
e) ap1:esentar annualmente ao governo um relato rio minucioso 

em que a par dos dados estatísticos e informações sobre a, ci rculação 
:fiduciaria e os demais serviços a seu cargo, offereçam observações e 
indicações . que julgarem convenientes. 

Art. 2.0 As limitações estabelecidas nos ns. 2 e 3 § 1" artigo 1° e 
rela tivas ao maximo do capital e da emissão não se applicam aos 
bancos emissores, actualmente existentes, que se submetterem ao re-
gímen da conversão ao portador e á vista, na mesma lei estabeleci-
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da, limitados os seus I>rivilegios e concessões áquelles em CUJO gozo 
se acham. 

Art. 3.0 Os bancos de emissão, actualmente existentes, são obri-
gados a . entrar n:~ regimen, or·a decretado, . dentro do prazo improro-· 
gavel de seis mezes da data da presente lel. 

Art. 4.0 O Governo é autorisado a assumir a responsabilidade das 
t10tas dos actuaes bancos que não · puderem ou não quizerem submet-
ter-se á ·obrigação do artigo anterior, devendo resgatal-as gr«tuita-
mente e na· proporção das necessadades do mercado. 

Art. 5.0 Para essa ·operação e constituído um fundo espeCial pelos 
seguintes recursos: · · 

ra) o lastro em moeda de ouro existente no Thesouro N acionai e 
nlli depositado por esses bancos; 

b) as apolices, ouro, compradas com o ouro das lastros dos ban-
cos,_ na forma do decreto n. 823 B, de 6 de outubro de 1890; 

c) as apolices, moeda corrente, depositadas por elles para garan-
tia de suas emissões; 1 

d) os saldos depositados nos diversos bancos e pertencentes ao 
Thesouro; 

e)a divida . dos diversos bancos ao Thesouro Nacional, provenien· 
te de emprestimo por cambiaes, cheques em ouro e outras garantias, 
assim como a que resultar da differença que se apurar entre a impor-
tancia de suas emissões a resgatar e os respectivos lastros. 

Art. 6.0 O governo proverá a que sejam substituídas por notas 
do Thesouro N acionai todas as que forem recebidas nas repartições 
publicas, em pagamento de impostos ou por qualquer outra eousa, 
de modo que dentro do prazo de um anno seja considerado de nenhum 
valor o papel-moeda bancario inconvertivel. 

Art. 7.° Fica o governo autorisado a rescindir, nos termos que 
julgar convenientes, o contracto celebrado com o Banco da Republica 
para o resgate do papel-moeda do Thesouro, ficando esse limitado á 
somma actualmente existente;e devendo o seu resgate effctuar_.se pelos 
meios estabelécidos na lei de 24 de novembro de 1888 e com os re-
cursos que annualmente forem decretados na lei do orçamento. 

Art .. 8. 0 Revogam-se as disposi-ções em contrario. 

O Sr. Oliveira Pinto (pela ordem) requer verificação da vo-
tação . 

. Procedendo-se á verificação, recQnhece-se que o proJecto foi ap-
provado por 65 votos contra ·46. 

O Sr. Oiticica (pela ordem) pede dispensa de interstício para o 
projecto 

Consultada a 0?-mara, votam a ·favor somente 46 S_rs. deputados. 
O Sr. Presidente - Não foi approvada a dispensa · requeridp-. 

3 
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SESSÃO DE 21 DE SETEMBRO 

O Sr. Casimiro Junior - Não ten.do sido . impugnadas as opi-
niões que apresentei na 18 discussão deste projecto, l_imito-me a -~~n- _ 

dar á mesa emendas, consubstanciando as opm10es 
z• d.iscu,ssão do qm~ emitti por essa occasião. 

projecto 183 As emendas são as seguintes: (Lê). 
. Veem á mesa, são lidas, apoiadas e postas 

conjunctamente em discussão as seguintes emendas: 
Substituam-se as duas primeiras partes do art. 1°, pelo seguinte: 
Os bancos emissores s6 poderão operar : - <> mais como está no 

artigo sobre as lettras a, b, c, d, e. . 
Em.endas Do §· 2° do art. 1° sejam supprimidas as pu-

lavras: - de que t1·ata o art. 1 o dessa lei, o mais 
como está no paragrapho. 

O art. 2° seja substituído pelo seguinte: 
Fica o governo autorisado a reduzir ó meio circulante, notas do!! 

bancos e papel-moeda da Un.ião a 450.000:000$, ficando prohibidas 
novas emissões, podendo para esse fim emittir apolices até · réis 
63. 000 :000$ ao juro de 5 % . 

o art. 3° seja substituído pelo seguinte: 
Fica o governo autorisado a reorganisar o Banco da Republics , 

estabelecendo a unidade da emissão. 
Supprimam-se os arts. 4°, 5\ 6°, 7° e 8°. 
S. R. - 21 de setembro de 1892 : - Casimiro J unJio1·. 

O Sr. Frandsco GHcerio - Sr Presidente, estava longe de sup-
pôr que occuparia a attenção da Camara, sobre um assumpto de · ta-
manha importancia, sem me haver previamente preparado para isso. 

A Camara, portanto, não estranhará si eu me limitar a dar al! 
razões justificativas do meu voto contra o projecto em discussão. 

Apresentadas as emendas pelo nobre deputado pelo Maranhão, eu 
suppuz que o honrado relator da commissão de orçamento aproveitasse 
o ensejo para emittir seu juizo a respeito da natureza das mesmas 
emendas. · 

O SR. ART~UR Rros - Emendas apresentadas agora não podem 
'!e r apreciadas de chôfre. V. Ex. é que devia, a par dos elementos de 
destruiçl!.o do projecto, trazer elementos de construcção. 

O 8R. FRANCisco GLICERIO - Desde que apresentaram-se emen-
da!! que contrarialll essencialmente o projecto ... 

. O SR. SEVERINO VIEIRA- Emendas que não foram justificadRR . 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Mas os nobres deputados carecem 

de justificação, para conhecerem os ip.tuitos de emendas 1 
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O SR. SEVERINO VIEIRA - A primeira discussão versa sobre. uti-
lidade dos projectos. 
· O 8R ... fRA.NCisco GLICERIO - Não estamos em 2• discussão, não se 

trata da la .. 
· O SR.· SEVEÍnNo VIEIRA dá um aparte. · 
· O SR. ÜASIMIRO JUNIOR - V. Ex. não comprehende a unidade ·da 

emissão? 
O SR. FRANCISco GLICERio· - O que é certo, Sr. Presidente, é 

que o nobre deputado pelo Maranhão, sem que houvesse por bem fun-
damentai·, !lpresentou . emendas que encerram essencial modificação ao 
projecto. . . . 

Essas emendaS foram lidas pelo' ·seu autor e foram hdas pela 
mesa; e como, pois, a commissão ·de orçamento pelo seu 1;elator não 
emitte parecer sobre ellas? 

A Oommissão de orçamento . quer matar uma proposição desta or-
dem pelo silencio. · · 

o SR. 0ITICICA- Está enganado v. ' Ex.; esperava' justam~nte 
que os nobres deputados, que· são contrarios ao projecto, viessem ad-
duzir suas considerações nesse sentido. · 

O SR. FRANCisco GLICERIO - O nobre deputado não tem razão. 
O SR. 0ITICICA - Demais, já ~aliei a respeito, já fiz á exposi-

çãQ. I 

O SR. FRANCisco GLrcERIO - O nobre deputado por Alagôas es-
tava ... 

O SR. SEVERINO VIEI~A '-- Peço _a palavra. 
O SR. FRANcisco GLICERro - ... moralmente obrigado a acceitar 

a discussão, logo que as ·emendas fossem apresentadas. 
O SR. 0ITICICA - Por que? 
O SR. .ARTHUR Rros - A commissão toda · é solidaria ; todos os 

seus membros teem a mesma obrigação. 
O SR. ERANCisco GLICERIO - Não ha duvida; · mas, o relator da 

commissão é o nobre deputado por Alagôas; · 
· O SR. ARTHUR Rros dá outro aparte. 
·O· SR. FRANCisc·o GLiéERro ~ SB. EExs. não discutiram ampla-

mente o projecto; portanto-, era natural -que viessem discutil-o e im-
pugnar as emendas. 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. mesmo informou hoje que f aliariam· 
sobre o projecto alguns Srs.- deputados; e estava á espera das conside-
rações que · elles t ivessem de fazer contra o projecto. 

O SR. FRANCisco GucERIO- Peço ao nobre deputado que tenha a 
bondade de ouvir-me. 

Vou dar as razões do meu voto que são contrarias ao projeeto da 
commissão de orçamento e si não puder chegar ao fim · da hora, espero 
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que V. Ex. se eomprometterá a preenchel-a, afim de que não se en· 
cerre a discussão hoje. . 

O SR. 0ITICICA - Por que~ 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Sr. Presidente, o projeeto da com-

missão de or~~mento tem por base a encampação das emissões banca-
rias pela U mão. . 

O SR. 0ITICICA - Está enganado V. Ex. ; o projecto tem por 
base o resgate do papel-moeda. 

O Sn. FRANCISco GLicEruo - O resgate do papel-mooda não . é 
a base do projecto, é, como venho dizer, a encampação das emissões d011 
bancos pela União dando-se o prévio mas apparente recurso aos ban-
cos de converterem as suas notas em ouro ao portador e á vista. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Não é exacto. 
O SR. FRANCisco GLICERIO .- Então o que é que o nobre deputado 

entende por papel dos bancos que o projccto manda que sejam conver-
tiveis dentro de seis mezes ~ 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. leia a lei de 1888. 
O SR. FRANcisco GLICERIO - Decretou-se então a conversibilida-

de da nota bancaria em papel-moeda? (Não apoiados.) 
O Sn. OrTICICA - A lei de 1888 estabelece um regimen de transi-

ção. 
O SR. FRANCISCO GLICERIO - Trato do projecto e não quero sa · 

ber da lei de 1888. 
Mas, Sr. Presidente, pensei que a encampação das emissões banca-

rias era a unica originalidade do projecto. Mas agora estou obser-
vando que o regimen da conversibilidade ao portador ou á vista, póde 
ser feito em ouro ou papel-moeda. 

O SR. 0ITICICA - E' <> regirnen da lei de 1888; é preciso conhe-
r-er aquelle mecanismo. · 

O SR. FRANCisco GLicERIO - Não trato da lei de 1888. 
O SR. ÜASIMIRO JUNIOR - }.fas é. a mesma cousa ~ 
O SR. FRANCI!JCO GLICERIO - Perdão; os nobres deputados estão 

fazendo notavel confusão. Eu digo: não ha regimen de conversibilidade 
que não seja em especie; tudo mais é burla. 

O SR. 0ITICICA - O regimen de transição póde ser em moeda 
corrente. 

O Sn. FRANCisco GLICERIO - N"ão appello para nenhuma lei es-
cripta, mas para a lei scientifica que exige a conversibilidade em e!!· 
pecie; tudo mais é burla. 

O SR. 0ITICICA - Maior burla é a que existe hoje." 
O SR. ARTHUR Rros - E' o curso forçado que temos hoje. 
O SR. FRANCisco GLJCEBIO - A conversão s6 se comprehend.e 
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quando é reita em especie metallica, em ouro ou prata ao portador e 
á vista, desde que a nota se apresenta ao troco. 

Ora, tudo quanto não é isto, é curso forçado. . 
Converter em papel-moeda, ou em moeda legal, como diz o nobre 

deputado, é que é estabelecer o curso forçado. Não sei como se 
póde decretar a conversibilidade ao portador e · á vista, si não em 
especie. 

Eu appello para o nobre deputado por .A.lagôas, si ha scientifica-
mente outro modo. ' 

O SR. 0ITICICA - lia o regimen de transição que está estabeleci-
do no projecto. 

O SR. FRANCISCO GLICEÍuo - Não ha tal ; a lei que estabelecer 
disposição semelhante fere directamente um principio economico. 

Mas, Sr. Presidente, sou partidario convencido do regimen da 
conversibilidade e dahi não recúo um passo, custe embora os maiores 
sacrifícios . 

O projecto, segundo penso, tem por base a encampação dás emis-
sões bancarias. Voto absolutamente contra esse intento1 exactamente 
porque nas actuaes circumstancias, advertido pela exper1encia, deve o 
parlamento encarar claramente, f irmemente o problema e rysolvel-o 
no sentido de chegarmos ao objectivo desejado, o unico desíderatum 
neste assumpto, o qual é a organisação do Banco da Republicá, como 
ponto de partida para a regularisação do meio circulante. 

O SR. 0ITICICA - Isso é que não ha principio algum que au-
torise. 

UM SR. DEPUTADO - V. Ex. apresen ta um substitutivo hoje? 
O SR. FRANCISCO GLICERIO - Não me proponho por emquanto 

a apresentar substi tutivo ; farei isto quando tiver tempo, e si a Camara 
não encerrar a discussão sem me ouvir de novo. 

Sr. President~, partidario da circulação bancaria, sou contrario, 
em principio, á emissão da nioeda pelo Estado. 

O SR. OrTICICA - T ambem o sou. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Para não gastar tempo e repetir o 

que todo o mundo sabe, vou alludir ao seguinte facto: no regimen do 
iinperio, todos os estadistas de um e de outro partido declararam so-
lemnemente que repudiavam o papel-moeda inconvertivel, que repu-
diavam o curso forçado. 

Não preciso portanto repetir meras noções de sciencia economwa 
para pronunciar-me no mesmo sentido. 

O SR . .ABTHUR Rros- Mas o que é facto é que os ,. abusos começa-
ram depois que começaram as emissões bancarias. 

O SR. FRANCISCO GucERIO - Isso é outra questão. O excesso de 
emissão não condemna o regimen da circulação bancaria, mas sim o 
k\urso forçado, 
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O que cordgt: o e::xcesso de emissã~ banc~ria é ::t volta ~as ~ot~s 
ao troco sempre que ha excesso de cnculaçao d~ moeda. f1dumar1a, 
este excesso se converte e a circulação retoma a nrvel n~rmal. . 
· Por consequencia a . que proposito vem a hyp?these do _ excesso 
na circulação, a não ser que o · nobre deputado qumra comm1go co11.· 
demnar o curso· forçado, que é o regimen existente~ 

Si ha excesso na circulação em damno do credito publico, é por-
que não se decretou parallelamente a conversibilidade dl!- nota ban-
caria e a União não resgatou o seu igualmente invertível papel-moeda. 

Mas, iJrocedendo-se á reorganisação do Banco ·da ·Republica, . o 
que me parece digno de uma reforma discreta, mas energica e re-
solut~, é cuidarmo& parallelan1ente da conversibilidade das notas ao 
portador e á vista. 

O SR. SAMPAIO FERRAz- A reorganisação do Banco da Republica 
póde solver perfeitamente o problema. 

O SR. QITICICA - Acceito a declaração do nobre deputado por São 
Pau1o . . Si vier dà parte d~ S. Ex. um substitutivo da teorganisação 
do Banco da Republica, que não affecte o · credito publico, acceito-o. 

O SR. FRANCisco GLICERro - Para responder ao ·repto que me 
é lançado pelo nobre deputado. ·por Alagôas, desejo que S. Ex. me res-
ponda ás seguintes questões: · 

P Qual tem sido o prejuízo para ·o Thésouro Federal, · prove-
niente das differenças de cambio? . · · ·. · ·· 

O SR. 0ITICICA - Enorme; para o orçamento de 1893 é calculado 
em 93.000:000$000. 

O SR. FRANCisco GLicmuo .- 2a: S. Ex . . considera 
moeda inconvertivel é causa efficiente, immediata ··da 
cambial? 

O SR. 0ITICICA - Sem duvida nenhuma. 

que o papel-
depreciação 

O SR. FRANcisco GLICERIO - De modo que S. Ex. pensa que é 
enorme para o Thesouro Federal a despeza proveniente das differen-
ças de cambio, e não quer chegar á conve~sibilidad~ que é o regimen 
normal da circulação fiduciaria, por vãos · temores dos sacrifícios .do 
thesouro. 

Mas si o nobre deputado ·podesse provar-me que todos os sacrificios 
àa ~nião . para chegar á reorganisação da circulação· fiduciaria, fos-
sem mutms? não podesseni, ser acceitos razoavelmente, então sim. Mas 
eu _não· cre1o que o nobre deputádo recuse o sacrifício por parte da 

·l!mão, quando esses sacrifícios se dirigem á reconstituição do meio 
mrculante, que é a organisação perfeita, definitiva. 
. . Vou enunciar ligeiramente algumas idéas, pois que . não sou espe-

Clahsta no assumpto nem estava preparado para o caso occurrente. 
Pela pequena responsabilidade que me cabe é que tomei a palavra pará 
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inte1·esses geraes da nação. Occupando a tr1buna, estou fazendo um 
verdadeiro sacrifício. 

Sr. Presidente, parece-me que a reorganisação do · meio circulau-
te, porque para mim tanto vale a reorganisação do Banco da Repu-
blica, deve ~pousar sobre as bases, que ligeiramente procuraei indicar. 
Acho que a reforma deve dirigir-se no intuito de cassar a todos os 
bancos emissore!l do paiz a faculdade de emittir moeda, instituindo-se 
a unidade da emissão, e sendo essa faculdade dada exclusivamente ao 
nosso principal banco emissor, o Banco da Republica. 

O SR. 0ITICICA - De todos, o que commetteu mais abusos. Sa-
crificam-se-lhe os outros que os não commetteram. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Acho que na situação actual do 
paiz, e podia dizer mesmo na situação do mundo civilisado, a verda-· 
d.eira liberdade bancaria é um mal. E' preciso que por emquanto se 
acooite o monopolio da emissão. Ainda agora na França acaba de con-
ceder-se pela 4a vez a renovação do privilegio de emissão ao Banco de 
França; e eu recommendo á attenção dos nobres deputados apologis-
tas da liberdade bancaria a discussão que a proposito se travou o 

· mez passado na representação nacional da França entre aquelle que, 
como Camillo Pelletan e outros queriam cassar esse privilegio e 
·instituir um banco do Estado, para emittir sobre o credito do Estado, 
e abrir para aquelle pai.i, essencialmente conservador e economico, 'a 
era .dourada de juro barato e das amortisações lentas e os Srs. Bur-
rleau e Léon Sa.y, que sustentavam a renovação do privilegio do velho 
Banco de França. 

Acho que a liberdade bancaria ainda não tem um assento efficaz 
na opinião, de modo a ser exercitada sem perigos, e a prova está no 
que foi vencido depois de luminoso debate em relação ao Banco de 
França. 

O SR. 0ITICICA - Mas V. Ex. quer comparar o Banco de França 
com o Banco da Republica ~ 

O SR. FRANcisco GLICERIO - Não. Devo, porém, confessar 
que é· minha . aspiração ver um dia o Banco da Republica issumir e 
guardar, na America do Sul, o papel proeminente que, guardadas as 
devidas proporções, exeroo no occidente da Europa o Banco de França. 

O SR. ÜABIMIRO JuNIOR - Quem comparou foi o nobre deputado 
por Alagôas. (Riso.) 

O SR. 0ITICICA - Eu? ! 
O SR. ÜABIMIRO JuNIOR - Sim, senhor. Toda a Camãra ouviu 

a comparação feita por V. Ex. 
O SR. ÜITICICA - Comparei para mostrar a differença. 
O SR. RETUMBA- Então confessa que comparou. 
O SR. FRANCisco GucEruo - Mas, Sr. Presidente, estabelecida 
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' a unidade da em1ssao como· necessid-ade imprescindível para a refor-

ma eu enfrentaria outra difficuldade, a reducção do meio circulante. 
' Dir-se-ha : si vós quereis chegar á conversibilidade da nota a.o por-

tador e á vista · não tendes necessidade de reduzir previamente o meio 
circulante po1:quanto, estabelecida a conversibilidade, o verdadeiro 
eorrectivo' é o troco, si ha excesso de circulação fiduciaria:. 

Reconheço a seriedade da objecção, mas como se trata de fazer 
um serviço de reorganisação, parece-me que se deve transigir com 
todas as dif:ficuldades que cercam este assuiupto. (Apoiados.) 

Não entro . agora no estudo de saber si é excessivo ou não o meio 
circulante: acceito como · segura essa opinião, opinião que aliás tem 
a sua frente homens notaveis, como Le Roy-'Beaulieu, que, escre-
vendo acerca ·de finanças do Brazil, achou-o excessivo e aconselhou a 
sua reducção: · · 

O SR. BELLaRMINo CARNEIRO - E' uma opinião franceza, mas 
não é uma opinião exacta. 

O SR.. SAMPAIO FERRAZ- Apoiado. 
O SR. SEVEIUNO VIEIRA - E' uma op1mao muito competente. 
O SR. BELLARMINO CARNEIRO - Mas não conhece de perto as 

11 ossas condições. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Póde ser que não seja excessivo o 

nosso meio circulante, maxime tratando-se <},e um paiz vasto como o 
nosso, sem mei0s de communicação, sem uma praça de commercio 
educada no mecanismo das transacções, como as de Pariz, Londres, 
Nova-York e outras nas quaes o numerario é empregado muito exi-
guamente, porque em geral as operações se liquidam por meio de en-
contre de contas, do serviço de cheques, etc., de- modo que, quanto 
mais apto é o serviço do credito, tanto menor é a quantidade de moe-
da. (ApOiados .) 

Mas parto do facto. que se considera verdadeiro, de que é exces-
sivo o nosso meio circulante. · · · 

N.ão considero que a moeda fiduciaria do nosso paiz seja a causa 
efficiente de dep1·essão cambial: considero-a como uma das causas 
~oncurrentes· desse phenomeno, mas não a considero a principal. En-
tretanto, não me occuparei por ora deste ponto. 

·E' facil dizer que convém reduzir o meio circulante; a ·questão 
é o modo por que se deve fazer a reducção. 

O Sr. Boilieu, que aconselhou reiteradas vezes a reducção, não 
deu o processo para chegar-Se á ~olução concreta. . 

Parece-me que, tratando-se de reduzir o meio circulante, deve o 
Estado dar o exemplo; porquanto em relação ao papel-moeda do The-
souro, tratando-se de pagar uma parte da divida fluctuante da União, 
esta deve effectuar o respectivo pagamento em condições normaes. 
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Vi no tempo do · imperio destinar-se para resgate do papel-moe-
da uma quota, a que chamavam sobras do orçamento. O orçamento, 
porém, em ge1·al, não apNsentava sobras e nunca se destinou quan-
tia para isso . · 

No antigo regimen vi ainda impôr-se ao Banco N acionai a obri-
gação do resgate parcial de uma quota parte do papel-moeda, obri-
;,tação que no domínio republicano se reproduziú no contracto do 
Banco da Republica . 

." Não me parece que a nação tenha o direito de pedir a outrem 
que resgate a sua ·propria divida. 

Em troca, porém, dessa obrigação onerosissima, quando se or-
ganisou o Banco da Republica, deu-se-lhe a faculdade de emittir no 
valor do triplo. 

Ficou a faculdade. de emittir duas vezes mais do capital reco-
lhido ·á conta de seu lastro. 

Eis aqui o gr~,tnde mal. 
Convenço-me que á nação cabe, com a seriedade que lhe devem 

inspirar os seu6 compromissos, lançar mão de todos os meios normaes 
1·egulares e extraordinarios, para resgatar a sua divida fluctuante, 
pois que o papel-moeda circulante é uma divida fluctuante da nação. 

O SR . .All.·rnuR RIOs - Ahi a falta de seriedade não parte do go-
verno da nação, mas daquelles que tomaram o onus e não o cumpri-

.!'am. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Nem digo que o banco procedeu 

regularmente, não se desempenhando de uma obrigação contrahida 
no seu contracto. 

Não responsabiliso o banco, porque não se desempenhou pel'fei-
tamente dessa obrigação ... 

O SR. OrTICICA - Desempenhou-se no que era de vantagem, mas 
não se desempenhou no que era de obrigação. · 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Attenda V. Ex. bem o que vou 
dizer. 

Não digo que o banco se desempenhou rn;ªoavelmente da sua 
obrigação ; . comeceí por dizer que o Estado não lhe devia dar essa 
incumbencia, porquanto a elle Estado cumpre pagar as suas dividas. 

O SR~ 0ITICA- Mas deu-lhe e elle acceitou. 
O SR. FRANcisco GLICERIO - Sob essa preoccupação que se me 

afigura irreductivel, penso que a reducção do meio circulante póde 
e deve ser feita pela sua consolidação por emissão de apolices da di-
vida publica, apolices cujos ·juros devem ser pagos em papel. 

O SR. 0ITICICA - A quem? 
O SR. FRANcrsco GLICERio - Chegarei lá. 
Abro aqui uma excepção ao que sustentei quando se tratou da 

eonversão de juros ouro para juros papel. 
Não dou as razões dessa excepção, porque não é opportuno en-



42-

trar agora na elucidação desse assumpto, vencido em tres votações 
da Oamara. 

Mas o nobre deputado fez uma pergunta quem ha de pa-
gar?. . . Pagar o que? 

O SR. 0ITICICA - Não, a quem ha de ser pago o juro? 
· O . SR. FRANCisco GucERIO - Ao portador das apolices, está 

bem visto. 
O SR. 0ITICICA - Mas para todas as notas? 
O SR. FRANCisco GucERIO - Não. Segundo o relatorio do hon-

rado ex-ministro da fazenda, o meio Circulante, nota bancaria e ce-
dulas do Thesouro inclusive, orçam por 513 mil contos. 

Ora, Sr. Presidente, parece-me que, si a União reduzir 63 mil 
eontos, emittindo igual quantia em apolices para recolher o méio 
circulante correspondente a essa importancia, tem~n'o reduzido 450 
mil contos. 

U111 SR. DEPUTADo - Faz um sacrifício enorme. 
O . SR. FRANCisco GLICERIO - Os nobres deputados faliam com 

um desembaraço notavel n-o sacrifício que o Estado faz em pagar 
o que .deve . . 

Quanto 'deve elle á conta de seu papel-moeda? Deve 167 mil 
contos. Paga em ouro,- converte a nota ao portador e á vista~ Não é 
~urso forçado, tani;o como an ota bancaria actual? 

O SR. ÜITICICA - Está enganado. V. Ex. disse que é o mesmo 
que uma nota do banco? 

O SR. FRANCisco GucERIO - Não é o mesmo porque o Banco 
..la Republica será obrigado a converter a sua nota ao portador e a 
'lfista, quando -o cambio se mantiver ao par durante um anno, condi-
P-Cão que considero completamente illusoria. 

O SR .• SF.vERINO VIEIRA - Por um anno ainda. (Ha ou.tros 
aparte.s.) 

O S.a. FRANCisco GLICERIO - E quando é que a União é obri-
~ada a converter em ouro, ao portador- e á vista, as suas notas? · 

() Sx. 0ITICIC:A dá um aparte. . 
O SR.· FRANCisco GucERIO - Mas, então, quem é que paga a 

di''ida da União? E' a União ou é o banco? (H a diversos apatrles.) 
O SR. 0ITICICA - .Onde V. Ex. já viu bancos de emissão que 

pagassem o seu goso de emissão ao Estado ? 
U SR. FRANmsco GLICERIO - O Banco de França . 

. V SR. 0ITICICA - Não ha tal; na questão do Banco de França,. 
V. Ex. ouviu as declarações que se fizeram. 

O Sx. FRANCisco GLICERIO - Repito, o Banco de França paga 
ao Estado o seu privilegio de emissão. 

Em geral os bancos de circulação n aEuropa teem sido fundados, 
para nelles poderem o·s respectivos governos haurir recursos para 
a guerra; · tem sido este o princi p.al .fim. 
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O SR. ÜITICro.A· ....,..- Para consolidar .a divida. . 
· O SR. FRANCisco GLicERIO - O proprio Banco da Inglaterra, 

ºJ.Ue· de 1844 para cá é que se tornou um banco solido e estavel e que 
aesumiu... ,· 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
O · SR. FRANCisco GLICERIO - Não vamos para esse ponto, com 

a qual nada tenho; quero dizer ao nobre deputado que o proprio 
Banco de .Inglaterra, quando em . 1844 se reorganisou • definitiva-
mente, tinha todo o seu capital em mãos do governo, isto é, quator-
ze milhões de libras esterlinas. 

O fim da creação dos bancos de circulação na ·Europa tem sido 
esse: poderem os respectivos governos haurir recursos para a guerra 

. ou para ·outras despezas ·extraordinarias. ' 
O SR. 0ITICICA - O Banco de França não teve este fim. . . 
O SR. FRANCISCO GLicERIO _.:_ O Banco de França é creaÇão de 

-Napoleão I e só teve por fim exclusivo crear recursos para a guerra. 
O SR. 0ITICIC.A. - Está enganado V. Ex. ; o Banco ·de França 

não fez causa alguma ao Estado. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - :Mas os apartes desviaram-me 

do curso de minhas idéas; tinha ficado na reducção do meio circulante 
e achava que a União devia emittir 63 mil contos que é uma taxa 
que me occorre de momento. 

Não faço questão · do quant·un•; · faço _questão du fundamento que 
raracterisa a minha observação. 

Achava que a União si reduzisse o seu meio circulante a 450 
mil contos concorria desde logo para seu o credito. por este passo mo-
ral que considero da maior importancia e magnitude, . mesmo por-
que ella corria ao encontro daquillo que no exterior e interior enten-
de-se ser a primeira das causas que produzem as prturbações do 
cambio internacional. 

Sr. Presidente, reduzindo o meio circulant~ a 450 mil contos e 
1>i comparal:-o á população do Brazil, que calculo em · 15 milhões de 
habitantes, ainda assim corresponde, creio que a 30$ por cabeça. 
Supponho ser esta a relação que vai entre 450 mil contos e 15 mi-
lhões de habitantes. 

Ora,· Sr.- Presidente, ha poucos dias lia eu um escriptor ame-
ricano, que, escrevendo sobre -as finanças de seu paiz em 186'1, acon-
selhava a reducção do meio circulante que era excessivo, sustentava 
que ~ media devia ser 10 doll(ws por -cabeça, que corresponde a 20$ 
de nossa moeda; sendo que Sr. Presidente, não si comparam os meios 
de comrnunicação existentes nos Estados Unidos e os do Brazil, 
mesmo tomadas a actualidade brazileira e a época a que este escri-
ptor se referia. 

Redl!zin~o-se pois o mei? cir~ulant~ a .4~0 mi~ontos, me parece 
que se fwara aquem das eX1genc1as scientiÍlcas neste assumpto. 

Transijo portanto, acceitando essa base; primeiro, porque con-
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•idero .a vastidão do no86o paiz. e a falta de eommunicaçóes tnternas, 
~gundo porque considero á época que sobreveio a abolição do braço 
escravo e portanto o augmento rapido do consumo e a immobilisação 
do meio circulante nos nequenos consumidQres e no salario em 
geral. 

Em ultima analyse, si contra a minha espectativa, a reducção do 
meio circulante não produzir os resultados que imagino, qualquer 
perturbação que porventura ainda fique na circulação ha de ser eli-
minada pelo troco, quando se decretar a cvnversibilidade da nota 
bancaria ao portador e á vista. 

Sr. Presidente, acredito que o Banco da Republica póde tornar-
:e depois de reorganisado, um banco emissor de primeira ordem! si, 
convergentes com estes, outros meios forem postos em acção, já pelo 
poder publico, já pelo proprio banco. 

Poder-se-ha chegar a este desid~ratmn sem sacríficio da União 1 
Não creio; mas acho que a União tem o dever de concorrer com 

o seu credito, com a sua responsabilidade legal, para conduzir o 
b11.nco, ao verdadeiro ~gimen da circulação. 

O SR. OrTICICA - Por que V 
O SR. GLICERio - Porque é de seu dever. 
O S:s. 0ITICICA - Então. é de seu dev~r não arrastar o banco aos 

t.ribm1aes f ' 
O SR. GLICERIO - Arrastar o banco aos tribunaes é arrastar a 

j)ropria nação. O Banco da Republica attenda bem o nobre deputado 
por Alagôas, é a p1·opria nação emittindo notas. · 

O SR. OrTICICA - Está enganado; o Banco da Republica é re-
gimen de excepção, é uma instituição que abusou. · 

O SR. FRANCH!CO GucERIO - Se o Banco da Republica commet-
teu excessos, quem mais merene iOOll.sura) ~lle que os commetteu 
(peço a attenção do nobre deputado) ou os governos que os consen-
tiram? 

O SR. FRANCI~Co GucERIO - Foi o govtJrno da Republica quem 
organisou o Banco da Republica sobre as bases actuaes. 

O SR. OrTICICA - A nação não; o governo dictatorial. 
O SR. SEVERINo VIEIRA - Este facto prova em favor .da encam-

pação. 
O S:a. SAMPAio FERRAZ -'-- Não apoiado, em favor da reorgani-

sação do banco . 
O SR. FRANcisco GLICERIO - O nQbre deputado virá sustentar 

essa sua opinião; já é uma grande conquista, pois que S. Ex. se 
collocou na sombra, vigilanoo a espera do encerramento do . projeeto. 

O SR. 0ITICICA - Está enganado: 
Eu pelo menos estava resolvidQ a pedir a palavra para provocar 

o debate. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Assim, chego ao ponto para mim 

o mais importante. Não entro em detalhe porque não estou prepara- . 
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do e aguardava mésmo que os nobres deputados que sustentam a en-
campaçiio expuzessem melhor os seus argumentos. 

Mas, parece-me que o Banco da Republica, tornando-se o unieo 
banco emissor do IliOSBO paiz, recebe um mandato do qual ·póde e 
rleve se desempenhar cabalmente. 

O SR. 0ITICICA - Vejamos. isto. 
Isso é uma nova alchimia. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - O Banco da Republica tomando 

a si á responsabilidade de todas as emissões, quero dizer de .. . 
450 , 000 :000$, subs1iitutind0o tod~ as noW.s !dias d'ijffemntes bancos 
e as do thesouro, por notas suas de uma só estampa, póde perfeita-
mente assumir o compromisso de as converter ao portador e á vista. 

O SR. ARTHUR Rios dá um aparte. 
O SR. FRANCisco GLJCERio - Não conheço processo algum para 

que os bancos se desempenhem sinão co-nvertendo as suas notas. 
O SR. ARTHUR R.xos - Sinão, tendo credito. 
O SR. FRANCISco GLICERIO - Não é com credito que os bancoa 

convertem as notas ao portador e á vista; é com dinheiro, ou an-
tes, com especies que devem estar guardadas devidamente. 

O SR. 0ITICICA. - Está enganado; é um principio errado. O 
banco converte as notas á vista e ao portador com d'inheiro dos par-
ticulares, pelos descontos dos effeitos de commercio. 

O SR. CASIMIRO JUNIOR - V . Ex. ha de demonstrar isso' quando 
fallar. 

O SR. Fn.ANcxsco GLICERIO - Perdão, isso acontece nos casos <'r-
dinarios, pelo capital rolante na caixa do banco, não nos casos de 
crises, nem nos casos extraordinarios . 

O Sx. 0ITICICA. -..:.. Logo não é o banco quem troca a nota. 
O SR. Fn.ANCisco GLICERIO - Quando disse que o banco não 

converte as notas com credito, mas com especies, referia-me á tota-
lit1ade dos lastros bancar ios para solver os seus compromissos em 
relação á totalidade das notas bancarias em circulação; mas não me 
rt>Íeria ao numerario que possa existir no banco, quer seja em es-
pecie, ou seja em effeitos do commercio, lettras, cheques em ouro, 
eLe. 

Mas, vamos ao ponto difficil da· questão. 
Para que o Banco da RepUb11ca tomando a responsab-Ilidade 

unica da emiBsão de 450 mil contos, possa desempenhar-se · de seu 
.mandato, deve necessariamente augmentar -as suas reservas em ouru 
Eis o ponto de diverg~ncia. 

Entendo· que, si o Banco da Republica tiver necessidade do cre-
dito da União para augmentar as suas n1servas em our<', a União 
não deve recusar-lh'o. 

O SR. 0ITICICA. - E' a grande questão ! A União · sacrüicando-se 
para salvar os accionistas do Banco da Republica ! 
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. O Sn.: CASIMIRO JUNIOR - Quem f alla em accionistas ? Não 
temos nada com isto. . 

O SR. SEVERINO VIEIRA - O argumento é de aQ~Íon:iStas .. 
O SR. FRANCisco GLICERro - Os nobres deputados estreitam 

muito o terreno da discussão, insurgindo-se contra o interesse do 
accionista, como se pudesse existir banco de emissão sem o capital d<.>s 
particulares. 

. Não ~nho senão que . preoccupar-me com o credito e com os iD< 
t.eresses da nação. Para salvar os interesSes. da nação não é preciso 
sacrificar .os interesses individuaes do capitalista. . · 

. Cuidar dos interesses da nação não é crucificar· os accionistas, 
sem outra razão que .não seja, sinão o odio ao m~nos pouco attenção 
e menos preço ao capital particular. 

O SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte . . 
O SR.. 0ITICJCA dá uJii aparte. . . 
o SR. FRANCISCO GLICERIO - Não lancem a confusão 'na discus-

são. 
o Sn. GLICERIO - o aparte do nobre deputado pela . Bahia, está 

na corrente das opiniões do dia; toâo o mundo que quer a errcampa-
ção diz que auxiliar o Banco da RepubHca fôra o mesmo que auxiliar 
a Companhia Geral. 

Mas pergunto eu: quaJ a responsabilidade da União ila . fallen-
eia da Companhia Géral? 

· ·o SR. 0ITICICA · :..__ Havia a autorisação do Banco de Credito 
Popular e a entrega elos saldos do Thesouro. 

O SR.. PRESIDENTE - Previno ao nobre · deputado · que está dada 
a hora·. 

o SR. GLICERIO - Sr. Presidente, nesSe caso eu· fico nestas pe-
quenas observações. . . . . . . . 

O SR. SAMPAIO FERRAZ - Discutiu brilhantemente; o ponto de 
vista em que V. Ex: se colloca é o mais razoavel. '(Jlllu-i)tors apoiados.) 
: O SR. GLICERIO . . . dev-o porém adduiir ligeiras ponderações 

pal'a concluir nésta parte o meu pensamento. · 
Dizia que a União não devia recusar o SCll credito para que 

o banco augrriente o fundo ·de garantia, de . suas notas, por que a União 
prestando o seu credito ao Banco da Republica, suppondo que . elle 
pretenda levantar um emprestimo no exterior; não faz mais do que 
prestar por intermedio de terceiiJ:os, um serviço 'que deve ser levado á 
conta de suas proprias responsabilidades. (Apoia.dos.) A União irá 
apenas corri· o . concurso do banco emissor "concoàer para a valorisa-
ção do meio circulante. · 

Mas, preciso desde "logo fazer uma obse·rvação, e é esta: o ·Banco 
da Republica estará em condições de salvabilidade para occorrer ao 
serviço de amortisação e juros do emprest:i!rno que por ventura le-
vante?-· ' 

O. SR. CABIMIRO JuNioR ·_.., ·Nesse terreno é ·gue deve ser, colloca~ 
da a questão. 



- 47-

O SR. GLICERIO - Pelo pequeno oonheciment.o que tenho de seus 
balanços, digo que está. (Apoiados.) 

O SR. OrTICICA - E digo que não está, V. Ex. quer chamar á 
d3scussão o Banco da Republica. • 

O SR. CASIJIHRO JUNIOR - O nobre deputado é que estll afflicto 
por isso. 

O SR. FRANCISCO GLICERIO - Sempre pedi ao nobre deputado 
que não trouxesse para a discussão os creditos do Banco da Republica, 
emquanto não se iniciasse um debate geral para reorganisação do 
11ystema bancario; agora, porém, que esse ensejo se apTesenta, acre-
dito que é dtever nosso pedir ao nobre deputado por Alagôas a dli.s· 
cussão ampla sobre o principal instituto ·de credito .da Republicn. 
(Apaiados.} · .. 

·· Confesso que não darei o me11 voto para que o Estado apoie 
com o seu credito um· estabelecimento que esteja em condições de 

· insolvabilidade ; essa seria a unica hypothese que excluiria o apoi'O 
da União. Mas declaro á Camara que estou convencido da perfeita 
e completa solvabilidade do Banco da Republica. 

O SR. 0ITICICA - Banco que para viver pede ao Estado que 
emitta papel-moeda . 

. O SR. CASIMIRO JuNIOR - Mas vamos discutir isso. (Apa1·tes.) 
O SR. FRANCisco GLICBRIO - Eu acredito que os nobres depu-

tados, brazileiros como são, não ficariam ·satisfeitos si o Banco da Re-
publica fosse um banco fallido ; (apoiados) o interesse geral noS$0 é 
que se demonstre seriamente a solvabilidade desse banco. 

Mas opportunamente continuarei a discússão ... 
O SR. 0ITICICA - V. Ex. vae apresentar o subst itutivo ama-

nhã? 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Continuarei a discussão e oppor-

tunapente eu e ·alguns ' amigos apresentaremos ' o substitutivo . ao pro-
jt>cto do nobre deputado. · . . · 

O SR. 0ITICICA.- Pois eu reservo-me para fallar depoi!s da apre-
.~entação do plano de V. Ex. · , 

O S&. FRANCisco GLICERIO - Não continúo para não infringir 
o regimento, indo além da hora. 

E~ isto o que tinha a fazer, fundamentando o meu voto contra-
rio ao projecto da commissão. 

Para finalisar por hoje, devo dizer que combaterei 8em cessar 
n projecto· da commissão ou qualquer outro que se dirija a encampa-
ção. A volta oo papel-moeda do estado, inconvertilvel, é castigo que 
não merece a minha patria. Eu aprendi a combatel-o, combatendo o 
.Tmperio. · 

Saberei defender a propriedade e a honra dos meus concidadãos 
aRsim como os creditos da Republica, envolvidos nes.ta reforma. ' 

A discussão fica adiada. 
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SESSÃO DE 26 DE SE'l'EMBRO 

O Sr. João de Siqueira - Sr. presidente, nesta questão finan-
ceira · tão complexa quanto grave, temos necessidade de ouvir a palavra 
autorizada do governo. 

Um projecto foi apresentado pela honrada commissão de orça~ 
mento, e o honrado deputado por S. Paulo, em discurso notavel aqui 
proferido, declarou que pretendia apresentar um outro projecto substi~ 
tutivo e apresentou mais ou menos as bases desse projecto. 

-Seria inopportuno que eu viesse criticar, quer o projecto apresenta-
do pela honrada commissão, quer o discurso proferido pelo illustre 
deputado por S. Paulo; o meu fim é outro, é procurar ouvir a palavra-
autorizada do governo sobre esta materia, principalmente quando se 
trata de um ministro cujo talento, cujo elevado desejo de acertar é re-
conhecido por todos nós. E' simplesmente justiça que eu faço a S. Ex. 

O Sx. PmEs FERREIRA - E' um acto de patriotismo de V. Ex. 
O Sx. .T o,A.-o DE SIQUEmA - Já disse a V. Ex. e ã C amara que 

nesta questão nos afastamos da política ... 
O SR. GARCIA PmEs- Dã má prova de patriotismo. 
O SR. J oÃ.o DE SIQUEIRA - . ... e os membros da opposição, creio, 

assim hão de proceder afastando, como disse, esta questão das paixões 
partidarias ; mas desejamos ouvir a palavra autorizad-a do ministro da 
Fazenda. · 

Assim, Sr. presidente, 'justifichdo o meu requerimento, eu passo 
a lei-o e espero que V. Ex., quando houver numero, o submetterã á 
approvação da Cam·ara. 

· Eu digo nelle "sessão publica ou secreta" constituindo-se ·a Camara 
em commissão geral, sendo determinada na occasião como deve ella ser. 

O requerimento é concebido nos seguintes termos: (Lê. ) ' 
Tem a assignatura regimental de .seis Srs. deputados. 
V. Ex., caso seja approvado O· meu requerimento, marcará a 

sessão depois da apresentação dos substitutivos e emendas ao projecto 
dn commissão de orçamento . 

. Vem á mesa, é lido, ~poiado e posto conjuntamente em discussão 
o seguinte requerimento : 

Requeiro que a Camara se constitua em commissão geral publica 
ou secreta, conforme fôr deliberado na occasião, e a que comparecerá o 
Sr. Ministro da Fazenda a convite da mesa para ser discutido o pro-
je~to n. 183, deste anno, com os substitutivos e emendas que, porventura, 
SCJ am apresentad&s. 

S. R.- Sala das sessões, 26 de setembro de 1892.- João de Si-
rJUeira.- Thoophilo dos 801nt~.~ Virg-blio Peswoa.-Oliv'eira Pinto· -"-
A. 001Valcante.-Moreira de VasconceUos. . 
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· O Sr. Francisco OJicedo começa dizendo que na ultima sessão 
em que se occupou do projecto em discussão, havia assigna1ado as idéa-s 
geraes em que lhe parecia poder coni. vantagem para o paiz, ser assen-
tado um plano de reforma bancaria, e vae neste momento dar as ultimas 
razões de seu voto contrario ao projecto. 

Acha que o principal intento do projecto, e que especialmente lhe 
c~racteriza, é menos o resgate de uma parte de papel-moeda, do que a 
encampação das emissões bancarias pelo Estado. Observa que encampar 
as emissões dos bancos, não é uma solução. Depois desse acto, a 
opinião, socegada por momentos como soe acontecer em todos os perío-
dos agudos em que alguma grande reforma se realiza, voltará com mais 
ímpeto a reclamar a solução definitiva, que então ha de ser, ou o 
regimen dos bancos conversíveis, ou já a circulação metallica. E deve 
notar-se que neste assumpto, os legisladores brazileiros teem que at-
tender a um tempo á opinião no interior e no exterior. Não ha reforma 
bancaria responsabilidade que elle ·assume de toda a circulação legal, 
vem o banco a ficar com um lastro maior de 200 mil contos, apolices 
ouro. Discreta e 1entamento . póde o banco converter todo esse fundo 
em ouro, ou seja pela venda dos títulos no paiz, ou seja pela collocação 
delles, no todo ou em parte, no exterior. 

Ainda agora se discute no Congresso Chileno ·a reforma monetaria, 
e o ponto de partida é o emprestimo estrangeiro por emissão de consoli-
d11dos, cujoo juros são pagos nas principaes praças do exterior. Tanto 
mais se afigura provavel a regular collocação dos nossos títulos no 
exterior, quanto o seu producto não carece ser recolhido ao Thesouro, 
senão depositado em Londres ou Paris. 

E não convém esquecer que, no estrangeiro, a maior desconfiança 
dl18 emissões bancarias da America do Sul, está precisamente na infi-
delidade da guarda e Ímmobilisação dos lastros. 

O orador se impressiona, mas não se abate diante da crise finan-
ceira e monetaria que o paiz atravessa. A Inglaterra) a França, a 
Russia, oe Estados Unidos e outros paizes, t.eem successivamente, pe-
riodicamente, -soffrido, com interrupção de seu desenvolvimento e pros-
peridade, numerosas crises semelhantes pelos resultados, senão pelas 
causaa, ás que experiiQ.entamos. E' opinião do orador que, para a solu-
ção da crise e encaminhamento dos negocios, todas as soluções estão 
abertas para o Brazil. O que é mister é que sejamos prudentes, previ-
dentes, para tomarmos a vereda que nos parecer mais segura. Mas 
para isso é preciso que o povo brazileiro, que as classes dirigentes, que 
os le~sladores deem provas de. paciencia, para não destruir o que se 
fundm ~onte.m, e. que póde ser r~parado e reconstruido. A_.experiencia, 
esse capital mestnnavel, é para 1sso mesmo, e não se adqu1re experien-
~ia senão liquidando, cremos ~lo estudo e pela observ~ção. Um povo 
1nconstante, impaciente, não tem amor ás suas instituições, não tem 
credito. Não é possível fundar o credito publico, que outra cousa não 
é a circulação fiduciaria, destruindo levianamente instituições de cre-

' 
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ditos que se fundaram por mandados legaes, pisando-se desdenhosa-
mente sobre os interesses dos particulares empenhados nessas insti-
tuições sob ·a fé dos contractos. Assim nada é possível edificar de du-
radouro, estavel e fecundo. _ 

Continúa a negar seu voto ao projecto da commissão de orçamento. 
E' preciso parar no caminho de tudo destruir. Assegurada a ordem 
publica pelo patriotismo dos brazileiros, aseguremos tambem a ·ordem 
financeira pela prudencia dos legisladores. 

. O Sr. Severino Vieira vae mootrar ao Sr. presidente e á Camara 
que mais uma vez se observa a verdade daquellas palavras do Evan-
velho _:... Os ultimas serão os primeiros. O orador, um dos mais humil-
des membros da commissão de orçamento, é o primeiro que veiu aparar 
os golpes atirados contra o projecto em discussão. 

Declara que não veiu fazer discurso veiu apenas conversar, á imi~ 
tação do . que acaba de fazer o nobre deputado por S. Paulo. 

E' o primeiro a reconhecer os intuitos patrioticos do illustre ex-
ministr<.> da fazenda que instituíu o systema das emissões bancarias 
conforme actualmente o possuímos. Esse systema, porém, é irregular. 
Delle resulta naturalmen:te o desbarato da emissão. 

Accresce que foram excessivas as emissões autorisadas pelo nobre 
ministro, segundo o confessam os proprios que defendem. E o excesso 
de emissão trouxe como consequencia a assustadora baixa do cambio, 
e com ella os prejuízos que teem soffrido o Estado e a população de 
todo o Brazil. · · 

., Demonstra que. o poder legislativo deve exercer as suas attribuições 
ao que respeita á regularização do resgate do papel-moeda. Admittido 
que todos os bancos emittiram por força dos decretos do Governo Pro-
visaria e que esses decretos tinham força de decretos lE:lgislativos, resta 
~aber si quem f.az a lei não tem o direito de revogai-a, e si com isto 
atteD:ta contra direitos adquiridos. . 

Passa a provar que o Congresso ' póde revogar os contractos pelo 
resgate do papel-moeda e que não attenta contra direitos adquiridos. 
Entende que o Banco da Republica faltou completamente ao compro-
misso contrahido no seu primeiro contracto. 

Pensa que a revogação desse contracto não póde importar na liqui-
dação do Banco da Republica, conforme -se tem affirmado. A menos 
que os que o dizem não reconheçam que o Banco está em estado de se 
liquidar. 

· Defende largamente o parecer da commissão e o projecto em de-
bate. Conclue pedindo desculpa aos seus collegas por haver abusado 
da sua ·attenção em hora tão adiantada, e declarando qua se resel"'la 
para volt-a,r á tribuna na presente discussão. . . . 
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SESSÃO DE 30 DE SETKMBRO 

O Sr. Sea'bra (pela ordem) - Na primeira sessão nocturna que 
tivemos, o nosso collega, o Sr. João de Siqueira, apr~ntou um re-
querimento em virtude do qual, sendo approvado d~ver1a a O~mara 
converter-se em commissão geral, em sessão que · podena ser pubhca ou 
secreta com o fim de ouvir o Sr. ministro da Fazenda. Este requeri-
mento,' sobre o qual eu . pedi a palavra para me oppôr a elle, não foi 
ainda discutido; e não póde se1· discutido conjuntamente com o pro-
jecto, porque só seria posto á votação quando o fosse o projecto, e _o 
requerimento pede providencias com relação a devermos ou não ouvir 
o Sr. Ministro da Fazenda. 

Por isso eu pedia a V. Ex. que esse requerimento fosse separado 
do projecto, para ser discutido desde já, e votado preliminarmente para 

·depois entr!lrmos na ·discussão do projecto.. · 

O Sr. Presidente - O Sr. presidente da O amara declarou-me 
hoje na sessão do dia que 'poria o requerimento do Sr. João de Si-
queira em discussão conjuntamente com o projecto. 

V . Ex. requer que eu separe e submetta á .discussão, em 1° logar, 
preliminarmente, e depois o projecto, isto é, si se deve ou não aceitar 
o requerimento, convidando o Sr. ministro· da Fazenda a comparecer 
aqui, afim de assistir aos tmbalhos da Oamara reunida em sessão 
geral. 

Eu submetteria o requerimento á votaÇão da casa si houvesse nu-
mero para votar; mas, não havendo, mantenho a i·esolução do presi-
dente da Oamara e o requerimento entrará juntamente em discusaão 
com o projecto de que a O amara se está occupando. 

•O Sr. Severino Vieira nada tem que vêr no momento actual com 
o requerimento do Sr. João de Siqueira, quer elle não tenha relação 
com o projecto e deva ser discutido á parte, quer tenha relação com 
o projecto e deva ser discutido conjunctamente . . Ao orador é indiffe-
rente que o requerimento 8eja ou não acceito pela O amara. 

N·a ultima sessão em que se occupou do assumpt.o, o orador deixou 
demonstrado que houve excesso no meio circulante pelo abuso das 
emi~sões bancarias e que es~ excesso era causa de grandes males que 
affhgem o povo pela carestia dos generos e de todos os objectos de 
necessidade da população. Demonstrou tambem que para esta·s duas 
ordens de males só via o remedio de se reduzir a nenhum effeito os 
vícios das emissões bancarias que faziam ·superabundar o nosso meio 
circul~nte; demonstrou, finalmente, naquella sessão, que o projecto da 
comm1ssão de orÇamento ora em discussão era um meio facilmente 
conducente a este fim. · 
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. O orador não vê valor jurídico algum nas objecções adduúdas con-
tra o projecto da commi~são .e no. argumento de que a_,sua _adop_ção 
seja um attentado á fé e a rempromdade dos contractos: Ja de1xou 1sto 
provado. 

O Banco da Republica foi o primeiro a rasgar. es~ con~racto fir-
mado com o ministro da fazenda do governo prov1sorw, de1xando de 
cumprir as obrigações que elle lhe creára; e, ainda _mesmo qu~ o ~rgu
mento se refira ao contracto feito em pleno reg~men const1tuc1onal 
pelo Sr. Barão de Lucena, é sem valor, porquanto tal contracto, infrin-
gindo interesses muito respeitaveis, tinha sido celebrado pelo Poder 
Executivo, sem autorisação alguma do poder competente - o legisla~ 
tivo. 

Tem-se dito que o projecto da commissão de orçamento é a fac~ na 
garganta dos bancos de emissão e principalmente do banco da Repu-
blica. Ora, não se póde comprehender como o projecto attenta; não 
contra ·a existencia mas contra os direitos dos bancos de emissão, uma 
vez que ninguem é capaz de acreditar que o Banco da Republica tenha 
direito ás notas que emittiu em circulação. 

Si os bancos emissores tivessem feito suas operações, não com 
grande tino, mas com o zelo e a prudencia exigíveis no commum dos 
homens, a encampação longe de ser um mal seria uma operação lucra-
tiva para os mesmos bancos. O orador vai exemplificar com o proprio 
Banco da Republica: ai o Banco, emittindo em apolices 53.500 :000$000, 
devia ter reservado em valores o equivalente destas notas emittidas, 
em títulos que deviam existir em sua carteira, segue-se que, com a en-
campação, o governo assumiria a responsabilidade das suas notas e o 
Banco compensaria esta responsabilidade com o lastro que tivesse no' 
Thesouro . 

O lastro em ouro desse banco é de 7 4. 514 :000$, sobre o qual emit-
tiu, no triplo, 223.542 :277$000. A encampação seria, pois, favoravel, 
si o Banco tivesse procedido regularmente. Mas, isso não aconteceu, 
porque o Banco da Republica não póde sahir da situação em que se col-
locou sinão pelos meios lembrados pelo nobre deputado por S. Paulo 
e que não são mai_s do que. a ~renagem do producto dos impostos, para 
salvar do naufragw os accwrustas do Banco da Republica. Emquanto 
o commum dos bancos se constitue com capital, o Banco da Republica 
constituiu-se com dividas. 

No seu discurso, o nobre deputado por S. Paulo pareceu acreditar 
que o projecto da commissão tinha o intuito de lançar mão de lastros 
dos bancos para resg.atar o papel moeda do governo e que vinha resta-
belecer o curso forçado. Ora, si o projecto não cogitasse senão disto 
seria desnecessario, porque o curso forçado é o que nós temos actual~ 
mente. 

O orador lembra que o mesmo nobre deputado, disse ainda que 
embora partidario vencido da reducção do meio circulante; não estava 
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convencido do seu excesso;. bem como disse que o mal era da qualidade 
e não da quantidade do mesmo meio circulante. Mas, si a moeda é má 
e não corresponde ás necessidades · da circulação, segue-se que não . é 
bem acceita, que é recusada; logo é superflua, logo h~ excesso de ,mel? 
circulante. A moeda não é como qualquer mercadona; quando e ma 
para o rico, tambem é má para o pobre. 

O que o orador tambem não comprehende é que o nobre deputado 
por S. Paulo venha trazer para o recinto da Camara um plano extra-
vagante de entregar o governo 100.000:000$ em apolices ~e juros em 
ouro ao Banco da Republica, para resgatar a mesma quanti-a de papel 
do governo. Comprehende-se que o papel do governo tem muito mais 
credito que o do Banco da Republica. 

Si estes são os argumentos que se invoca contra. o projecto da 
commissão de orçamento, isto é, contra a encampação, então o orador 
acha que muita razão tinhoa o nobre deputado por Goyaz quando de-
clarou em aparte que a encampação está feita. 

Fallou tambem o nobre deputado por S. Paulo em respeito á pro-
priedade individual, em acatar-se a propriedade dos accionistas do 
Banco da Reupblica. Mas, quem tem culpa dos prejuízos dos actuaes 
aecionistas do Banco que, quasi se p6de affirmar, já não são os pri-
mitivos ? 

Na questão que se con.troverte, nobre deputado invooo. o respeito 
á propriedade particular e o orador invoca o respeito á propriedade, 
mas a essa propriedade em massa, muito mais consideravel do que a 
somma dos valores de todas as acções do Banco da Republica; o orador 
vem invocar o respeito á propriedade do pobre. 

Termina, p<Jrtanto, com uma pergunta: 
Quem melhor causa defende; S. Ex., que pede o respeito para a 

propriedade d<>s accionistas do Banco ou o orador que pede o respeito 
para a propriedade, para o suor do povo brazileiro ~ (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Oiticica - Sr. presidente, V. Ex. e a casa vêem que não 
se p6de classificar de. . . Eu não quero usar phrase que moleste os 
nobres deputados; mas não se pôde classificar de con·ecto, de franco o 
procedimento que os impugnadores do projecto estão tendo. 

V. Ex. sabe que o projecto foi atirado em cliscússã<> nesta casa 
por meio de uma longa exposição justificativa, da commissão do orça-
mento; o project<> foi acceito em P discussão, affirmando os nobres 
deputados, por uma declaração de voto escripto, que haviam votado 
pelo projecto em 13 discussão para a.presentar um substitutivo em 2". 

V. Ex. tem visto que durante os dias em que esta discussão tem 
estado aberta, os nobres deputados teem todos annunoiado este substi-
tutivo como uma medida salvadora ao-s males que o projecto lhes pa,rece 
vir trazer; entretanto a discussão seria encerrada si eu não tomasse a 
pala'vra rielrt.e -mijmooto, sem que os :apbre·s deputtadd'S vie!!Se'm ~~Y 
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as suas idéas catalogadas em um substit~tivo tão annunciado, porém 
não vindo á luz. 

O SR. PRESIDENTE - Eu não dei a palavra a V. Ex. em primeiro 
logar; porque estava inscripto primeiro o Sr. Severino. Vieira. 

O SR· OrTICIC.A - A interrupção de V. Ex., permltta-me que lhe 
diga vem cortar o fio da minha argumentação, -sem motivo razoavel. 
A q~e vem isso ª Eu estou dizendo que os nobres deputados anuncia-
ram um substitutivo e este, apesar de longos dias de incubação, não 
apparece; a discussão encerrar-se-hia hoj~. . . . . . . 

O SR. SAMPAIO FERRAZ- Eu estou mscnpto e mscr1pto em quas1 
ultimo logar. 

O SR. OrTICIC.A - Admira, Sr. presidente, que uma discussão como 
esta, que ha uns poucos de dias está na ordem dos trabalhos da Camara, 
possa colher ainda os meus honrados oollegas, de sorpreza, sem estarem 
preparados para ella; eu que sou o relator da commissão de orçamento 
que me aguard•ava para fallar depois que fosse apresentado o substitu-
tivo, devia estar muito menos prompto para a discussão, do que os 
nobres deputados que vinham combater o plano da reforma, que ha 
perto de um mez está na tela da discussão . 

Eu não tenho nada a combater, objecções a responder, pois que 
já foram todas desfeitas pelo meu honrado collega, membro da commis-
são de orçamento, que acaba de sentar-se. 

UM SR. DEPUTADO- V. Ex. está inscripto em primeiro logar. 
O S:a. OrTICIC.A - A mesa inscreveu-me, ma-s eu cedi a minha vez 

de fallar ao Sr. Severino Vieira, que é membro da commissão como eu; 
fallando elle em favor do projecto, era natural ouvir-se uma voz 
contra. 

Mas eu quero provar aos nobre deputados que nesta questão eu 
estou sempre prompto para discutir ainda que seja contra as sombras 
que VV. EEx. apresentarem como espantalho, para infundir terror, 
na discussã'O. 

Tenho as idéas geraes do substitutivo expendidas pelo honrado 
deputado por S. Paulo. Tambem eu vou discutir este substitutivo como 
si elle tivesse sido apresentad'O. 

(Varias Srs. deputJados dão apart~.) . 
O S:a. OrTICIC.A _.:._ VV. E Ex. fazem um movimento de flanco ante 

a discussão; não apresentam o plano que annunciam para elle não ser 
discutido, tanto recei·o teem das medidas que propoem. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Discuta as emendas do Sr. deputado 
pelo Maranhão. 

O S:a. OrTICICA - Sr . presidente, a questão é maia grave do que os 
nobres deputados teem demonstrado suppôr; a discussão é mais séria 
do que os nobres deputados a teem tornado e ,no momento actual, todos 
os representantes .da nação dever.iam estar sufficientemente preparados, 
para enfrentar esre problema, que entende grandemente com os interes-
ses publicoa. · · .. · . . · . . 
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O SR. G.ARCI.A. PIRES .- . Falt~ a muitos -a col"agem. 
O SR· 0ITICIC.A. - Sr. presidente, vou dei;Kar as considerações ge-

raes e entrar francamente na discussão das idéas que os nobres depu-
tados deixaram entrever, para impugnar o projecto. · 

SS. E Ex., no pouco que teem emittido em contrario ao plano da 
reforma ora em discussão esqueceram--se, mas esqueceram-se lamenta-
vel e doiorosamente para o' paiz, da origem da medida que se discute. 

O projecto, senhores, não provém de uma mera fantazia finan-
ceira, não foi -apresentado nesta casa por mim individualmente, porque 
quizesse escrever a pagina de um romance financeiro : trazer o paiz 
em seis mezes á conversibilidade -da nota ao portador e á vista; o pro-
jecto não appareceu por uma fantazia, para o luxo de se dizer que o 
Brazil queria entrar em uma época de ouro, de moeda conversivel, de 
bancos de emissão :li o verdadeiro regimen. 

Não senhores, o p'rojecto é filho do estudo e da meditação da com-
missão de orçamento da Camara, da fiel representante dos interesses 
do paiz em relação á sua receita e despeza; o projecto veiu dl() obstaculo 
insuperavel que a commissã:o de orçamento da C amara dos Srs. Depu-
tados, tendo de estudar a receita e a despeza publicas, encontrou de 
frente, á vista de um deficit impossível de ser coberto, quaesquer que 
fossem as combinações que os seus estudos, a sua meditação podessem 
organisar. · 

U:r.r SR. DEPUT.ADO- A encampação acaba com o deficit? 
O SR. 0ITICIC.A. - O projecto foi apresentado quasi nl() fim da 

sessão legislativa, depois que ·a commissão de orçamento esperou a 
palavra do governo, aguardou as providencias partidas da Cama:ra, 
não viu chegar projecto ralgum para a valorisação do meio circulante, 
da commissão de fazenda, mais competente para apresentai-o, do que 
a do orçamento. li · I 

Embora a situação do paiz exigisse uma resolução franca, imme-
diata, energica para a situação financeira e nenhuma palavra se ou-
visse neste recinto para a .solução de questão de . tanta monta, -a com-
missão de orçamento, Sr. presidente, não daria esta palavra, não traria 
pal"a a Camara projecto algum para resolver o magno problema, por-
que não era a ella que competia em primeiro logar dar a palavra de 
ordem nesta questão. 

Encontrou-se, e;nh·etanto, com a verba fluctuações de cambio, a 
exigir do orçamento quantia superior a 90 mil contos de réis e reco-
nheceu: haver um deficit superior a 116 mil contos em um orçamento 
de 200 mil contos de receita. · 

Não era possível, absolutamente não ~a possível fazer economias 
nem exigir impostos 'a este povo já tão sobrecarregado com o peso d~ 
tantas difficuldades da vida, para rachar recursos sufficientes a cobrir 
um deficit que elevava-se a mais de metade de toda a receita publica. 

En~ão a commissão dedicou-se a um estudo meditado e Severo para 
ver-se onde estava •a origem do mal. · 



-56-. 
Encontrou o meio circulante desvalorisado e estudando ·a causa 

desta desvalorisação, veio á Camar.a dos Sl'B. Deputados trazer o re-
sultado dos seus estudos que tinham por fim impedir que o Thesouro 
Publico achasse recursos para as suas despezas no interior e para 
continuar a sustentar o seu credito, satisfazendo a todos os seus com-
promissos com o estrangeiro com a mesma honra, com a mesma pon-
tualidade com que· sempre, em todo o tempo, desde a sua independencia, 
soube fazel-o. · 

Foram estas as declarações que fiz daquella mesa na sessão da 
commissão geral. ' · 

N•aquella occasião eu dizia que nós estamos em face de um defic:it 
superior a cem mil contos de reis, causado pelos bancos emissores, que 
a C amara só tinha dous caminhos a seguir : ou combater o deficit inti-
mando os bancos emissores a entrar para o regimen da conversibili-

. dade, encampando as emissões dos que não pudessem supportar o re-
gimen, como meio de valorisar o meio circulante, ou o paiz não sup-
portaria o defic:it e então nós caminih·ariamos inevitavelmente para a 
impossibilidade dos pagamentos, tendo · de chegar mais tarde á banca-
rota. · 

Disse ist.o e a Camara dos Srs. Deputados fez-me a honra de 
ouvir a demonstração destas proposições, feita em nome da salva-
ção da fortuna publica ameaçada. 

Pois bem, Sr. Presidente, é nestas cO'II!diç~, quando a com-
missão de orçamento falia em nome dos interesses publicos, em nome 
do credito nacional, em nome da fortuna publica, quando a commissão 
de orçamento pede providencias em nome da salvação deste paiz, em 
nome dos seus creditos sustentados durante tantos annos de vida de 
n11.ção independente, que os nobres deputados se levantam em nome dos 
.interesses de meia duzia de accionistas e de banqueiros, pugnando pela 
fortuna particular, que deve ser respeitada, mesmo quando ella arruí-
na o Thesouro Publico! 

UMA voz -Da minha pa•ie protesto. 
O SR. ÜITICIOA - Senhore:;;, o que disseram os nobres deputados 

em contrario ao projecto em discussão? 
Todos elles gyraram em torno . destes princípios:. sim, o 'paiz 

.::stá em difficuldades insuperaveis; si,m, a sl!tuação financeira é cri-
tica e profundamente grave; sim, nós todos devemos cuidar de salvar 
aa finanças do paiz; mas não podemos tratar deste problema, cuja 
solução é fatal, inadiavel, necessaria, porque as providencias que pro-
pondes trarão a liquidação do Banco da Republica e nós eu.tendemos 
que se deve respeitar mur.to a fortuna particular; em contraposição, 
digo eu, á forutna publica! 

E para prova disto, Sr. Presidente, os nobres deputados não ti-
Jeram outro recurso senão desviar a questão do seu objectivo prin-
eip'al, da!q'1fe1le que a coiru:nitr.Jão tinha em vitrt:a p'al"S. cdlll{1c'al'Enn-3e 
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no interesse pessoal, restricto da possibilidade de ser reorganisado o 
'Banco da Republiba. 

O SR. PIRES FERREIRA - E não será possível a reorganisação ~ 
O S:m. PmEs FERREIRA - Não é impossível. 
O S:m. 0ITICICA - Perante o interesse nacional, V. Ex. não 

pôde qualificar sinão de muito ridículo o interesse de um banco. qual-
quer. ' '"'· f~ 

Não admira que o nobre deputado diga isto, antepondo o inte-
resse particular ao interesse publiico, quando o nobre deputado quali-
ficou aqui com a maior injustiça, injustiça que magoou . a nós outros 
d11 commissão de orçamento, a mim, principalmente, que tenho sido 
grande propugnador destas idéas, qualificou, repito, o projecto da 
commissão de orçamento de um crifm.e ! 

O SR. PmEs FERREIRA - Disse que não era acto correcto. 
VozEs ~ Qualificou de crime. 
O SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, os nobres deputados fizeram 

mais; não tendo argumentos serios a 'oppôr ao projecto da commissão 
de orçamento, SS. EExs. desvirtuaram os seus intuitos, emprestaram• 
lhe movei menos correcto, qualificaram o projecto de uma mani-
festação, de odio da commissão de orçamento, meu pessoalmente, ao 
Banco da Republica. 

Os nobres deputados e :ísto é que nos magôa profundamente, 
r.ão acceitaram, não lembraram ao menos para o nosso procedimento . 
'> unico movei que nos levou a apresentar este projecto. 

Não valeu a commissão de orçamento o trabalho afanoso que 
;em tido em estudar minuciosamente, cautelosamente, todos os or-
ºamentos das despezas publicas; de nada lhe serviu fallar com fran-
queza ao paiz, por perder dias e noites em discussões, não valeu nada 
clisto para ver as suas elocubrações recebidas como producto de odio, 
de interesses mesquinhos, dos intereSseiS menos legítimos de nós 
outros. 

Não · valeu a mim, Sr. Presidente, o meu passado de convicção 
firmada nesta casa, todo o trabalho da sessão do anno passado; as 
,ninhas idéas affirmadas, provadas, confirmdas, porque desde o anno 
passado eu previ a ~rise que ora deixa sentir todos os seus effeitos, 
declarei que ella havia de manifestar-se com todos os phenomenos 
qué estamos presencilando. . 

Nem mesmo valeu aos nobi'leS deputados a consideração de que 
estou nesta cadeira trabalhando contra os meus interesses indivi-
duaes, sobrepondo as vantagens que a desvalorisação da moeda pôde 
trazer á minha fortuna particular, o interesse da naçft.o! 

E' necessario dizer á C amara que eu sou productor de assucar ; 
~ minha safra vae comeGar. . 
, Os productos da minha fabrica tanto mais. eerão valorisados 

quinto mê.'i~ lYaixa est'í!-lér a ta'x'-a e~m1'1:bl~ 'qu~ ·:mai~ ~ 'j:hM~ 1'6-
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putar o meu prooucto que se vende por ouro, genero de exportação 
como é. 

Si não fosse muito outro e muito ·m.ait~ elevado o movei que 'dita 
o meu procedimento, senhores -, si eu fos::~e movido por odio, muito 
mais fav·oravel seria o ceder, dar campo av interesse pessoal, trans-
formando esse sentimento em fonte de lucro; e os nobres deputados 
f'labem que eu poderia fazel-o, si quízesse collocar a minha palavra, 
os meus serviços ã ·disposição dos bancos, fazendo-os pagar bem caro. 

Entretanto, para que os nobres deputados são injustos para cl'lm 
o procedimento alheio, quando' ninguem qualifica · a palavra de 
SS. Exs. como manifestação de interesses dos bancos ou outros 
quaesquer, quando ninguem os accusou sem lhes attribuiu mo-
'·el-os o interesse em favor da causa que s·ustentam, e ao contrario fa-
zemos justiça aos sentimentos que os dominam~ 

O SR. F . GLICERIO dâ um aparte. 
O SR. 0ITICICA - VV. EExs. disseram que o projecto era ma-

nifestação de odio. 
. O SR.- F. GLICERIO - Peço permissão a V. Ex. para dizer que 

não. De minha parte não houve palavra alguma que pudesse magoar 
a V. Ex. 

O SR. OITwicA - Disse-o. 
· O SR. FRANCisco GLICERIO - Não disse; e si me escapou a phra-

se desde já a retiro, tal é a consideração que me merece o saber, o 
caracter e o talento do nobre deputado. 

O SR. 0ITICICA - .A! vista desta declaração eu vou proseguir, 
deixando este terreno e entrando no assumpto em discussã-o. 

Sr. Presidente, os no,bres deputados que !impugnaram o pr.o-
jecto desviaram a questão do terreno amplo em que a commissão de 
orçamento a collocou, para coll.ocal-a no terreno estreito do interesse 
do Banco da Republica, em contrario . aos altos interesses da nação 
que o projecto pretende salvaguardar. Todo·s fatiaram sómente na 
:ortuna particular que se prende á vida deste banco, affirmando que 
o projecto ccnvertido em lei, traria a ruina desse . estabelecimento e 
ÍEto é preciso evitar por todos os modos. 

Eu comprehenderia, senhores, que levantassem este protesto o 
Banco União de S; Paulo, o Banco Emissor da Bahia, o Banco 
Emissor do Norte, porque o projecto obriga-os a entrar no regimen 
P-m que elles não oram constituídos e poderia a modificação tirar-
lhes o direito da emissão, que elles teem exercitado dentro da lei 
da sua creação, sem se afastarem uma linha da .trajectoria legal que 
se lhes impoz. 

· O · SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. 0ITICICA - Admitto que esses bancos viessem trazer aqui 

as suas reclamações; allegando que elles não são · culpados da desva-
lorisaÇãu do . meio circulante, pbrque as notas que lançaram na cir-
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culação teem o lastro equivalente em títulos . publicos, apolices da 
diivida nacional no Thesouro Publico ... 

O SR. ALFREDO ELLIS - Apoiado. 
O SR. 0ITICICA - Seria digno de attenção este protesto, embora 

eu· acredite mesmo, que esse protesto não virá porque julgo possível 
que estes bancos possam supportar o regimen e, decretada a lei, 
elles acceitem e promovam os meios de entrar no regimen da conver-
sibilidade, não fazendo questão disso, de accôrdo com a lei de 1888 
qne se restabelece . 

Mas o que não se explica é que venham levantar a bandeira do 
respeito aos interesses ligados á emissão, justamente em nome da-
quelle Banco que tem sido um constante abuso desde o dia em que se 
organisou até o dia em que prejudicou o Thesouro Publico em perto 
<le 200. 000 :000$000. 

Com que direito vem alguem a esta Camara dizer que é preciso 
sustentar os contratos e os privilegias do Banco da Republica, quan-
do taes privilegias não foram srnão motivos de violação flagrante, 
das leis, capa de que o Banco se soccorria quasi todos os dias para 
contrariar a lei e os interesses publicos, de tal sorte que em qualquer 
outro paiz já lhe teriam mandado fechar as portas?! · 

O SR. LAURO MuLLE:& - Mas ha aqui alguma manifestação do 
bc.nco? 

O SR. 0ITICICA - Os discursos dos nobres deputados foram a 
defeza mais formal e sómente tenderam á conservação do Banco da 
Republica. 

O SR. LAURO MuLLER - Então V. Ex. acha que elles são pro-
curadores dos banco~ 

Os SRs. GLICERIO E PIRES FERREIRA dão apartes. 
O SR. 0ITI~ICA - Perdão; é preciso · tomar as minhas palavras 

no sentido que eu lhes dou. · 
Não accuso alguem de ser procurador de quem quer que seja; 

não podia irrogar essa injuria aos meus honrados collegas, a quem 
respeito; quero prevenil-os da consequencia a que se prestam os ar-
gumentos aqui desenvolvidos. · 

Eu dizia, Sr. Presidente, que podia ~ levantar nesta Camara. a 
defeza do Banco União de S. Paulo e dos bancos do Norte que teem 
cumprido os seus deveres, ma.s que era admiravel levantar-se a ban-
àoira da defesa exactamente de um banco cuja vi\l.a se caracterisa 
pt:Jo abuso. 

O SR, LAURO MuLLER - Era boa a rectificação; principalmente 
.Je V, Ex. que é tão -sensível e que não devia atirar aos seus cal-
legas uma pecha tãog rave. (Aparte.Y.) 

O SR. 0ITICICA - Eu· não disse outra cou~a e peço que me não 
rmpreiitem intenção que. não . tenho~ .· 
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Não se precipitem os nobres deputados; peço-lhes que me deixem 
desenvolver os argumentos em contrario á pessima causa que abra-

. çaram, mostrando-lhes como ella é insustentavel. 
O SR. PIRES FERREIRA ~ Infeliz é a causa de V. Ex. 
O SR. OrTICICA - Eu hei de provar que VV. EExs. não teem 

rnzão por onde possam pedilr es~a reorganisação pretendida em sub-
stitutivos que não veem á lume. 

O SR. FRANCISCO GLIOERIO - Repito hoje o que V .. Ex. diz 
desde o Congresso Constituinte: reorganisação do Banco da Repu-
blica sob a base da conversibilidade. 
· O SR. 0ITICICA - Hoje é tarde; e eu que o anno passado apre-
sentei um projecto neste sentido, este anno não me sinto com cora-
gem de reproduzil-o, porque elle será inviavel; V. Ex. -sabe que, no 
decurso do anno passado até hoje, gravíssimos abusos se teem dado 
nas finanças publicas, de que tem sido comparticipe na maior escala 
o Banco da Republica. 

Os nobres deputados collocaram a questão no terreno da reor-
ganisação do Banco da Republica, para que elle não viesse a fallir por 
se lhe tirar a emissão. 

A com.misso de orçamento fallou em nome dos interesses publi-
cos seriamente .ameaçados; vós fallaes em nome dos interesses parti-
<'Ulares. Tomae cuidado, senhores! · 

O povo que nos ouve, a nação que está fóra deste recinto, mas 
que tem os olhos fitos nesta Camara, póde entender que vos. collocaes 
numa concha da balança os interesses particulares, e fazeis pezar esta 
mais do que a outra concha em que collocaes a fortuna da nação 
brazileira. 

Sr. Presidente, a Camara é testemunha de que os nobres deputa-
dos comprometteram--se solem.nemente a apr:esentar ·subatitutiv01 ruo 
projecto, mas não se desempenharam desse compromisso. 

Por mais que eu os provocasse, por mais que eu pedisse, por mais 
que eu instasse,· por mais que eu fallasse em nome do credito publi-
co, solicitando que oppuzessem alguma cousa que pudesse ser exa-
:mina·da á luz do dia, alguma cousa dessa pretendida reorganização 
do Banco da Republica, SS. EExs. apenas puderam atirar na dis-
~n!!são algumas idéas vagas, idéas das quaes se conclue que SS. EE. que-
rem reconstituir o capital do Banco da Republica, mas esta reconsti-
htição só se poderá fazer á custa do Thesouro Publico. (Não apoiar 
do.) Conclue-se isto das i1déas do nobre deputado por S. Paulo, e são 
as medidas lembradas por S. Ex. · 

Eu vou discutir, P'ara provar que o plano, ligeiramente exposto 
pelo meu honrado collega e o que o nobre .deputado pelo Maranhão 
propõe, com as suas emendas, é, nem mais nem menos, que reconsti-
tuir o Banco da Republic-a, á custa do The.'louro Publico. 

Sr. Presidente, como eu não contava fallar hoj'e, não trouxe, to-
da's a:s 'nÚi!ilia's' n'ota's. ~'tWt'a'l1':fd, p61> pm~'<jã'd, ·ven.a"o ·q13.'e ôs 11db'Pel! 
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.ieputados andavam hesitantes. reooiando adeantar-se na discUiBsão, 
vim meio armado para a lucta e posso desde logo analysar esse plano 
~inda incubado, que não sahiu a debate. · 

Faltam-me, porém, os decretos da organisação do .Banco da Re-
publica e outros sobre os quaes tenho de argumentar; por isso, peço 
ã V. Ex. que me mande buscar o volume do "Diario Official" do 4° 
trimestre de 1890. 

Primeira proposição que os nobres deputados atiraram neBta: casa: 
o Banco da Republica deve reconstituir-se, fazendo o Thesouro o paga-
mento da divida do seu papel-moeda. 

Para pagamento dessa divida, deverã fazer uma emissão de 
apolices do valor correspondente ao papel circulante, sendo: 

63.000 :000$ para retirar da circulação e 100;000 :000$ para en-
tregar ao Banco da Republica, pagando-lhe os juros em ouro. 

O SR. FRANciSco GLICERIO - Para que elle assuma a respon-
sabilidade de pagar a emissão do Etsado. 

O SR._ 0ITICICA - Esquecia-me esta circumstancia. O Banco 
da Republica, senhores, a fazer o papel de valoriosador das notas do 
l'hesouro Publico! · 

O Banco da Republica, ou qualquer banco, sobrepondo. ao cre-
dito da nação inteira o seu proprio credito, o seu credito particular, 
sendo preciso para este alto favor, para esta grande concessão, que 
a nação lhe dê em troca desta grande honra, desta valorisação que 
elle proporciona · ao Thesouro Publico, apolices a juro de 4 o lo ouro, 
~ue representam o juro de 4. 000 :000$ por anno! 

O SR. FRANcisco GLicERIO - De que se espanta o nobre depu-
tado~ 

O SR. 0ITICICA -- Espanto-me, Sr. Presidente, de que nos con-
tr:buintes, nós, o povo brazileiro, tenhamos necessidad~ de ir pagar 
quatro mil contos em ouro a algum banco para que receba as notas 
do Thesouro Publico e sobreponha o seu credito ao credito do Es-
tado, que é. a Nação Brazileira, com toda a sua riqueza de paiz 
novo e uberrimo ! 

Desculpe-me o nobre deptu11do, mas, S. Ex. não cogitou bem 
do alcanoo desta transacção que lembrou. 

Pergunto a V. Ex.: si o Estado tem credito para emittir apoli-
c>es de juros em ouro e achar tomadores para este emprestimo, por 
que razão ha de pedi·r o credito de alguem, de uma instituição ban-
caria, para substituir as suas notas? 

Si o emprestimo é possível, si convem que o Estado pague esta 
d.ivida sem juros, contrahida com o grande credor que é o povo bra-
zileiro, faria melhor S. Ex. si propuzesse um emprestimo de réis 
167.000 :000$ para retirar o papel-moeda da circulação. 

Mas o Thesouro Publico não preása do credito Q.e ninguem para 
valorisar as suas notas, principalmente de um banco que tem o The-
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som·o Publico como fonte da qual se tem ido valer ha muito te.mpo 
para não fallir. . , . _ 

Mas, Sr. presidente, eu não quero fallar Ja desta valonsaçao pe-
dida pelo nobre deputado, eu quero perguntar ao nobre deputado, onde 
foi buscar 'esta obrigação para o Thesouro de resgatar o papel-mooda 
da circulação por meio de apolices, para entregal~as _ao Banco da Re-
publica quando o decreto que deu ao Banco da Republica o escandalo de 
lançar 277.000 :000$ em circulação com o curso forçado, este decreto 
impoz ao banco a obrigação de resgatar dous terço_s de papel-moed~, 
gratuitamente, sem onus algum para o Thesouro e somente como retn-
buição ao grande'favor da emissão que lhe era facultada. 

O SR. FRANcisco GLICERIO - Mas eu não quero impôr a alguem 
a obrigação de pagar dividas que pertencem á nação. 

O SR. 0ITICICA - Mas o banco assumiu essa responsabilidade. 
O SR. PIREs FERREIRA dá um aparte. 
O SR. 0ITICICA - O nobre deputado ainda não comprehendeu o 

alcance da argumentação. 
O SR. PIREs FERREIRA - E' porque V. Ex. tem o privilegio de 

ser o unico a perceber as cousas. 
O SR. 0ITICICA - Eu não me expliquei bem ; reconheço que não 

me expliquei bem e por isto V. Ex. não comprehendeu o alcance da 
argumentação. . 

O SR. P~s FERREIRA- Então, eu é que ouvi mal a V. Ex. 
O SR. 0ITICIOA - Eu vou ler o artigo do decreto para V. Ex. 

comprehender á vista da lei aquillo que eu não disse com clareza. 
O decreto de 7 de dezembro de 1890, que autorisa a· fusão do Banco 

dos Estados Unidos do Brazil com o Banco Nacional, formandu o 
Banoo da Republioo. dos Estados Unidos do Brazil, dispõe o se-
guinte (lê) : . 

Art. 7°. 
"0 Banoo da Republica dos Estados Unidos do Brazil fica obriga-

do a fazer g1.1atuitamente, dentro em cinco -annos, na proporção e sob 
as condições que o governo estabelecer, o resgate de duas terças partes 
do papel-moeda do Estado, que •acudir ·ao trooo, incumbindo-se ·o go-
verno de chamai-o e recolhel-o nas épocas determinadas. 

!§ lo. 
"Do resgate do outro terço incumbir-se-ha tambem o banco rece-

bend() em permuta apolices de 4 %. " . ' 
Sr. presiden~, por es~e artigo e paragrapho a Oamara vê que o 

Banoo da Repubhca assumm, desde a data do decreto da sua organis·a-
ção, por obrigaçã-o que acceitou, a _responsabilidade do papel-moeda 
existente na circulação e obrigou-se em cinco annos, a resgatar duas 
ter9818 partes, gratuitamente e uma terça parte a titulo oneroso a 
4 % de juros de apolices correspondentes. ' 

Os ~obr~s deputados, rasgam es.se artigo do. decreto, revogam a lei 
da orgamsaçao do Banco da Repubhca, para retnar-lhe a obrigação do 
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resgate 'gratuitamente, depois que o banco usou e abusou dos f.avores 
concedidos libertandü-'0 do onu'S correspondenre a esses favores para 
reverter elÍe ao Thesouro Publico ; isto é: querem converter o onus em 
noV'O favor contra <> Thesouro Publico, que em :razão do não cumpri-
mento da obri~ação assumida pelo banco, recebe o presente de uma 
obrigação de 100.000:000$ em apolices. 

Pergunto á C amara dos Srs. Deputados : é licita esta operação? 
(Pa'!Wa.) 

Estou bem certo, faço jU'stiça aos nobres deputados, estou bem 
certo de que SS . EEx. não tin!ham visto este artigo do decreto, nã'O 
sabiam desta obrigação que o decreto tinha imposto ao Banco da Re-
publica. . 

O SR. PrnEs FERREIRA - Sabiamos. 
O SR. 0ITICICA :- Si sabiam, nã'O tem qualificação o procedimento 

de SS. EEx. 
O SR. PIREs FERREIRA - Sabíamos, e eu sei da alteNLção feita pelo 

Sr. Barão de Lucena. · 
O SR. 0ITICICA - Não é esta a questão; eu bem disse que· o nobre 

deputado não conhecia o alcance desta di·sposição. 
. Em primeiro logar, o Sr. Barão de Lucena não tinha autorisaçã.o 
para innovar o contracto do banco, nem poderes para reformar a obri-
gação assumida com a organisação do banco ; em segundo logar, a obri-
gação existe, desde o dia em que o banco emittíu a primeira nota, 
elle tendo direito a receber as apolices á proporção que emíttisse o 
ultimo terço do triplo do l.a:stro; acceitou a obrigação, gozou da emis-
são, atirou em circulação todra a emissão no triplo e nã:o resgatou uma 
só n<>ta, não cumpriu o artigo da lei. Foi necessario que posteriormente, 
para favorecer o banco, se inventa'SBe um contracto para o resgate do 
papel-moeda, resgate que era obrigaoorio desde o dia do começo daa 
operações dQ banco, marcando-se-lhe prazo para elle começar esse res-
gate. -

A C amara deve lembmr-se como foi profligada essa violação da Íei 
e de que o -actual Sr. ministro da fazenda, que occupava nessa occftiSiã.o, 
uma cadeira nesta casa, levantou a sua voz contra este abU'so ... 

. Mas, senhores, esta obrigação do resgate que se retira do banco, 
que tinha de fazel-'a gratU'Ítamenre para ser deV'Olvid·a a-o Thesouro, 
essa exigencia da emíssã'O de cem mil contos de réis em apolices, signi-
fica um onus para o Thesouro, em beneficio do banco, onus que re-
preSienta mais de metade do capital do banco. 

O SR. FRANCISCO GucERIO - Que obrigação é essa anterior~ 
O SR. 0ITICICA - A do art. 7°. 

. O SR. FRANCisco GucERio - Mas V. Ex. diz que foi obrigação 
1mposta. 

O SR. 0ITICICA - Pelo decreto da sua organisação, que elle aooei-
tou e em retribuição á faculdade de emittir. . 

O SR. FRANCisco GLICERIO dá um aparte. 
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o SR· 0ITICICA - Só acceitou o favor da emissão no triplo com 

esta obrigação do resgate e si de facto emittiu, gozando dos favores 
do decreto, é claro que o papel-m<ieda não é mais do Estado, mas do 
banco que se obrigou ·a resgatal-o. 

Do decreto de organisação do banco decorre terminantemente, com 
todo o valor juridico do contracto, que actualmente o Thesouro não 
tem mais papel-moeda em circulàção; a vista dos termos deste, decreto 
a circulação do papel-moeda é do Banco da Republica e não do The-
souro. 

Si não é, si o banco não é passível ainda da responsabilidade a 
que se obrigou nos termos deste decreto, então, senhores, o Ba~oo dta 
Republica não cumpriu um dos ·artigos do decreto da sua organisação, 
deve estar liquidado, como estaria em qualquer paiz onde se cumprisse 
restrictamente a lei. E' por isto que eu não comprehendo como se p085a 
propôr :a emissão de apolices para resgatar o papel-moeda do Estado, 
na proporção de um terço a retirar da circuLação e de dous terços para 
dar ·apolioos ao Banco da Republica. 

O SR. FRANCISco GLl:cERIO dá um aparte. . 
O SR. 0ITICICA- Vou mostrar mais •a V. Ex. que perante os tri-

bunaes judiciarios, quando o banoo quizesse traze.r a juizo o governo 
para indeDlllÍBal-o dos seus allegados privilegios, pela retirada do di-
reito de emissão, o governo tinha o direito de recuzar-se a essa inde-
mnização, fazendo valer seu direito a não ser respon~vel por uma só 
d:as notas emittidas pelo banco. 

O SR. FRANcisco GLICERIO - Peço ao nobre deputado que acceite 
esta declaração; é meu modo de pensar que o Thesouro N acionai é o 
responsavel pelas emissões bancarias feitas até então. 

O SR. 0ITICICA - Eu vou provar a V. Ex. que nos · termos do 
decreto o Thesouro não é responosavel. Vejo como V. Ex. baseou a 
sua argumentação e como eu opponho contestação ao pretendido direito 
do banco a ser indemnisado, caso tenha de ser-lhe retirada a emioSSão. 

V. Ex. disse que no caso do Thesouro foazer a encamp·ação, o 
Banco da Republioo tinha o direito de vir exigir -a indemnisação; eu 
respondi que si o banco viesse exigir indemnísação do Theeouro, o 
governo póde, fazendQ valer perante os tribunaes o decreto da or~
nização do banco, declarar e provar que nenhuma responsabilidade lhe 
cabe pelB.'s emissões do Banco da RepubliC'a, em faee da lei. 

Sr. presidente, diz o art. 3o do decreto de 7 de dezembro de 1890 
que creou o Banco da Republica : "O Banco da Republica dos Estado~ 
Unidos do Brazil terá, durante o prazo de suas funcções o direito de 
emissão de notas, ao portador e á vista} com circulação e~ todo o ter-
ritorio da Republica" . 

Note bem a Camara: notas ao portador e á vista. Diz-se que a 
nQta é ao portador pela obrigação que o banco tem de pagar a nota ao 
individuo que a apresenta; chama-se - á v~ta - a obrigação que o 
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banco tem de permuool-0 em moeda, no momento em que esse titulo de 
divida é exhibido a<> esliabelécimento que o emittiu. 

O Banco da Republica julgou-se exhimido de pagar as suas notas 
ao portador e á vista, ·em v·irtude do :§ 1 o deste artigo, que torn.ou a con-
versibilidade dependente da consancção do cambio ~ toax·a de 27 d. ·-
por 1$000, no decur.oo de um anno, o que se tem d1oo ser o curso fo:-
çado, porque será difficil que o banco admitta ~alisar-se esta restn-
-cção á obrigatoriedade do recebimento d{)s seus bilhetes em todo o ter-
ritorio d~ Republica. · 

Estudemos ·a disposição deste em face d·a legislação do paiz que 
~inda não foi revogada. · 

Sr. presidente, o que o § 1 o do .art. ao do decreto de 7 de dezembro 
de 1890 concedeu ao Banco da Republica foi o direito de não converter 
as suas nota:s - em ouro - emquanto o cambio não estivesse ao par 
e nelle se conservasse durante um •anno; essa disposição, porém, não . 
prejudicou de f6rma alguma a conversão - á vista - do .artigo, nem 
libertou o banco de pagar as "SUas nota'S em moeda oorrente, · que é re-
gimen de circul·ação estabelecido pela lei de 1888. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Não apoiado. 
o SR. 0ITICICA - Diz o art. ao, § 1 o: "Essas notas serão conver-

síveis em - esp·ecie met'tillica - e logo que o cambio se mantenha ao 
par no decurso de um anno." E' claro que, havendo estabelecido por 
lei o regimen da conversão da nota ao portador e á vista em moeda cor-
rente, o que se chamou o papel-moeda do Estado, sendo o banco dispen-
sado exclusivamente e determinadamente de p·agar -as suas notas ao por-
dor e á vista-com moeilx:t metallica, não ha disposição alguma de lei 
que o exclua da obrigação de fazer o pagamento pelo regimen da lei de 
1888, que não foi até hoje revogada. De modo que o decreto concedeu . 
ao Banco da Republica o curso legal para as suas notas e não curso 
forç8:do desde que o obrigava a pagai-as - á vist11r-, em moeda legal: 
o papel-moeda do Estado, que foi adoptado como effeito para conver-
são no regimen daquella lei. 

Sr. · presidente, si o artigo do decreto estabeleceu a nota do Banco 
da Republica conversivel ao portador e á vista e si o § 1 o exigiu a 
eonversibilidade em moeda melallica, é claro que o Banco da Repu-
blica tem a obrigação de converter as suas notas em moeda corrente 
do paiz. 

O SR. FRANCisco GLicEruo - Qual é a moeda corrente? 
O SR. 0ITICICA - As notas do Thesouro. 
O SR. FRANcisco GLICERIO - Mas V. Ex. àisse que não ha moeda 

do Thesouro. 
O SR. 0ITICICA - Eu esperava ·a objecção, Sr. presidente; o hon-

rado depuuado por S. Paulo é argumentador émerito e não lhe podia 
€Scapar esta objecção que •acode logo á primeira parte da minha argu-
mentação. O decreto impoz ao Banco da Republica <? resgate do papel-
moeda do Estado; logo este papel-moeda pertence ao banco, desde o 

5 
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principio das :suas ·operações e, portanto, não havia mais moeda legal 
pal'a a conversã-o de n-otas ·ao portador e á vista. 

UM SR. DEPUTADO - .Como p.od'ia elle resgatar 1 
O SR. 0ITICICA - Eu respondo á objecção: Por isso mesmo é que 

o art. 7° estabelece -o praz(} de cinco annos pa;ra fazer-se ·a retirada 
d•as notas do Thesouro. -

Senh-ores, -o regimen estabelecid-o pela lei de 1888, assentava no 
estudo criterioso da situa,ção do paiz e visava a · passagem do curso 
forçado á conversão da nota em especie metallica; era um regimen de 
transição, em que se permitte a conversão da nota bancaria em_ 
papel-moeda do Estado, chamado para este effeito - moeda cor-
rente -; traçaram-se regras para ir sendo retirado gradual-
mente este papel, valorisado tanto mais quanto menor era -a sua exi.,_ 
t-encia n.a circulação e subs-tituído pouco a pouoo pelo ouro até -a sua 
completa extincção, sem abalos, sem sorprem, do modo natural pelo 
qual essa passagem de um ao outro regimen deve ser feita. A prova 
da sabedoria com que essa lei fo'i eLaborada é que, no momento da 
su·a -execução, o papel-mueda do Estado chegou a<> par · do <>uro e até 
exc-edeu-o por causas outras a actuar na . cir~ulação. 

A prov·a igualmente ·de que é este o regimen imposto <ao Banco da. 
Republica, é que •O decreto que permittiu ·a emissão oll.OS Bancos . do 
Brazil e N acionai, decreto n. 253, de 8 de março de 1890, permitte a . 
em.Íissão de bilhetes somente ·ao portador, sem lhe impôr a clausula da· 
conversão á vistJa, referindo-se .a essa conversão em moed-a corrente, 
regimen da lei de 1888 . 

O banoo preV>aleceu-se do § 1 o do art. 3° para interpretar a lei 
como uma concessão de curso forçado, o que, perante os tribunaes, será 
motivo para não responsabilidade do governo pelas suas notas, ao que 
elle não se obrigou. Vê o nobre deputado pOT S. Piaulo que um pedido 
de indernn:isaçãio :será sem fund·amento, desde que se prove haver o 
banco infringido um artigo do decreto de sua Drganisação. 

E não é esta só a obrigação a que o Hanco da Republica se tem 
furtado. Ahi está o art. 9° do decreto que tambem não foi cumprido : _ 

Art. 9.0 O Banoo da Republica dos Estados Unidos do Brazil será 
o agente financeiro do Estado, dentro e fóra do paiz nas condições 
que, de accôrdo com elle, estipular o governo. ' 

Haverá neste paiz quem possa affirmar, ou pelo menos allegar 
que -o Banco da Republica tenha sido agente dD governD, dentro o~ 
fóra do paiz 1 

· O que eu sei, é que o banco tem tido o Thesouro por succursal 
carregandD-o este áJs costas e concedendD-the toda sorte de favores poe: 
siveis e imaginaveis. Podem-se aatalogar estes favQl-es: 

1;0 Recebeu o curso forçado para .as ISUas notas absusivamente 
comD provei. 

2.0 Emittiu o triplo sobre ouro, sem retirar o papel-moeda do 
Estado. 
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3.0 Deu, como seu, o c·apital de <>utros bancos, capital que adquiriu 
pagando-o em notas de suas emis~ões, para o fim .d~ augm.entar o 
lastro que estava no Thesouro, accmtando .a responsab1lidade das notas 
para emittir o triplo. ~ 

4.0 Encarregou~se de receber -cheques em ouro dos impostos 
aduaneiros que eram pagos· .ao Thesouro, não recolhendo o ouro rece-
bido com <> p·ag'amento desse ouro. · 

5.0 . Retir<>u our<> de ~u proprio lastro em deposito, para sobre elle 
emittir o triplo, obrigando-se .entregar esse emprestimo em cambiaes 
que não cumpriu, da data do emprestimo até agora. 

6." Levou o governo •a remetter o -ouro que estava no Thesouro 
p·ara a Europa, para que lá se lhe abrisse um credito, por onde podesse 
saccar a descoberto, t:r.azend~ para IQ p·aiz •a osituação men<>s vantajosa 
de ser repellida a operação pelo nosso agente em Londres. 

E mais outros favores talvez, que ainda não vieram ao conheci-
mento do paiz, de que seremos sabedores mais tarde. . 

E os nobres deputados clamam que devemqs nos libertar do predo-
mínio do . ingléz; entreta:p.to expuzemo-nOiS já, pa•ra favorecer a esse 
banco de emissão, ·aquelle que mais favores ainda precisa, a receber 
em resposta a uma oper·ação proposta pelo governo, que a operação 
era menos regular, que o ouro alli 'deposita<to tinha fim mais applica-
vel, o pagamento doo compromissos da nação brazileiTa, do que essa 
operação irregular, possível de desfalcar o deposito para a garantia do 
credito nacional. . 

O SR. ÜASIMIRO JUNIOR - Quando foi isso ~ 
. O SR. 0ITICICA- No minisfurio Araripe ou no ministerio Lucena: 
confundem-se tanto os dous nos desprop·ositos .na gestão da fazenda 
publica que não é possível distinguir a responsabilidade de cada um. 

O SR. ALFREDO BARBOSA - E' . a firn1a. 
O SR. BEviLAQUA - Por ahi V. Ex. · póde dar que não ha que se 

lhe diga. (Riso.) · 
!J S:a. 0ITICICA. - Ainda até hoje, Sr. presidente, o Banco da Re-

publwa 'não cumpnu esta restricta obrigação de ter o seu agente na 
Europa, e não cumpriu porque já não t inh:a capital disponível, preci-
sando pedir .ao Thesouro que remettesse o seu ·Ouro para cobrir o seu 
credito. · 

Eu admiro a justiça com que se pretende ·accusar o governo em 
nome dos direitos do Banco dia Republica que se levantou nesta ~asa · 
por ter elle distrahido os la!Stros em ouro pertencentes ao banco e de~ 
positados nas arcas publicas. E' necessario que se diga oom franqueza 
a este paiz que o g·overno não distrahiu um real destes lastrOIS em seu 
favor, não os gastou para as necessidades da sua despeza. 

O SR. ÜASIMIRO JUNIOR - Ninguem diSse isso. 
O SR. ÜITICICA. - O nobre deputado por S. Paulo disse-o. 

· O SR. FRANCisco GLICERIO - V. Ex. contesta: 'que o governo tenha 
usado destes lastros ~ 
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O Sx. OrTICICA- Em seu favor contestO. 
O Sx. FRANcisco Gucmro - V. Ex. contesta que o governo com-

prou apolices com os }.astros em ouro ~ 
O SR. OrTICICA - Mas ·lllS apolices estão lá no Thesouro e são ca-

pital que vale hoje mais do que o ouro do depQsito. 
O Sx. Fx.ANCisco GucEruo - Mas ut~lisou. 
O Sx. 0ITICICA - E por que V. Ex. ha de condemnar esta opera-

ção que foi feita com a co-participação de V. Ex.~ 
O Sx. FuNcrsco GucERIO - Eu não condemno, apenas assignalo 

o facto. V. Ex. bem sabe que embora as apolices estejam no Thesouro, 
o papel não é ouro. 

O Sx. OrTICICA - Não era essa a theoria do ministro da fazenda 
que governou com V. Ex. Eu posso · condemn:ar a operação e con-
demno-a... · 

O SR. F. GLICERIO - Si condemna confessa a verdade do que eu 
disse. 

O SR. OrTICICA --:- ... porque já disse e repito: entendo que o mi-
nistro da fazenda já devia ter vendido essas ·apolices e repôr o ouro 
do deposito dos cofres publicos. 

Mas a verdade que não póde rer contestada, é que o governo não 
distrahiu esse ouro para acudir a despeza, não o - consumiu. Existem 
no The-souro 20. 000 :000$ em ouro, 40 . 000 :000$ em apolices; faltam 
apenas 14.000:000$; mas essa falta foi commettida justamente em 
favor do Banco da Republiea que não póde absolutamente accusar o 
governo de um facto de que elle se aproveitou para emittir notas sobre 
o triplo dessa somma, o que bastaria para o liquidar, como em 1875 se 
deu com o Banco Mauá, por falta de cumprimento de cambiaes em 
quantia muito inferior. . 

Sr. presidente, deixo de parte estas coMiderações geraes, e ""* 
satisfazer ·aOJt desejos d;o nobre deputado por S. Paulo, que quer · o 
discussão f r.anca sobre o estado do Banco da Republica, exigindo for-
malmente quo eu discuta os balanços deste banco. Devo dizer que 
.s. Ex. fez mal em provocar-me para a analyse d~ balanço do Banco 
da Republica. Vou provar que si ha instituição por causa da qual 
se deva fazer a encampação é certamente o Banco da Republica, por-
que elle é o arruinador do Thesouro Publico, porque elle é a causa 
efficiente da nossa ruina financeira ... 

· O Sa. F. GLICERIO - Não apoiado. 
O SR. OrTICICA -. . . que póde ir se aggraVIando ao ponto de nAo 

podermos pagar os juroo da no.ssa. divida extern.a, e que já chegou ao 
ponto de collocar-nos na posição menos prospera de um devedor que 
contrahe1 Il'as condições que a Camara s-abe, o emprestimo de um milhão 
esterlino. 

O Sx. CAssuNo DO NASCIMENTO - Que muita gente qualificou 
de report. 
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O SR. FRANCisco GucERIO - O nobre deputado está muito pessi-
mista; o paiz não está nesta vespera de ruína. . 

O SR. 0ITICICA - Está enganado o nobre deputado; attr1bue-me 
phrase que eu não proferi. Eu estou animado do desejo sincero de ver 
a minha patria entrar no regimen franco -e real da prosperid•ade .. Estou 
assombrado, porém, pelos escandalos e pelos abusos commettldos, e 
aterrorizado deante do espectaculo que a Republica póde offerecer em 
tempo, mais ou menos longo, de fazer aquillo que a :rp.onarchia não 
fez num período de 60 .annos; é para isto que chamo constantemente a 
attençã<> dos nobres deputad<>s. 

S . Ex. disse que .a Republica não deve voltar ao curso forçado 
que a monarchia repelliu por 60 aDll!OS; eu digo-lhe que a ;Republica 
deve ter o maximo cuidado em não ser obrigada a fazer uma cousa que 
a monarchia nunca fez desde a independencia: faltar um dia ao paga-
mento d.a divida externa. Entretanto, a subsistir o deficit de réis 
116.000 :000$, :ha de :l:ialtar :f.atalmente; si não modificar a taxa cam-
bial acima de 10 d. ·por 1$, não ha ouro possível para que o Brazil 
possa .satisfazer aos seus compromissos no exterior. 

Sr. pre-sidente, eu estou mais prevenido do que ·OS nobres ,depu-
tados -suppunham talvez. Eu vim hoje para a sessão sabendo todos, 
Sr. presidente, porque eu o dizia franoo.mente, que não fallari·a, que me 
aguardava para estud:ar o substitutivo, que esperava fosse •apresen-
tado nesta sessão . 

Lembrei-me de trazer diversos balanços do Banco da Republioo; 
peço desde logo aos nobres deputados que não digam que eu continúo 
a campanha de diffamação contm o Banco da Republica. 

O SR. FRANcisco GLIOERio - Eu não disse isso. 
O SR. OrTICICA - Não foi V. Ex., mas houve quem o dissesse. 

A campanha de descredito dq Banco da Republica está sendo feita 
por elle, desde que se organisou. Já o provei por diversas vezes; elle 
é o uni co culpado do descredito a que chegou. E a prova disto nós a 
temos hoje: quando à commissão de <lrçamento propõe, em nome da 
salvaç_ão publica, medidas que tendem a valorisar o meio circulante, os 
Srs. deputa-d:os apavoram-se immediatamente pela vida do banco, os 
j.orii'aes veem cheios de artigos em que !Se diz que a encampação é a 
liquid•ação immediata do Banco da Republica; como si .a retirada da 
responsabilidade de 2'7'7 mil contos de passivo, aproveitando-se unica-
mente um .activo de 128 mil contos de lastro; como si esta responsabi-
lidade que se retira .ao Banco da Republica fosse um motivo de ruina 
uma razão para a fallencia de a1guem. Pois eu devo a •alguem 211 
mil conws; tenho para pagar esses 27'7 mil contos apenas 128 mil· 
tenh<l a descoberto perto de 150 mil contos; ha quem me tire a respon~ 
sabilidade dessa quantia a descoberto, e .eu devo . julgar-me arruinado 
por isto? 

O SR. MoRAES BARRos - Isto é irreapondivel. 
o SR. FRANCISCO GLICERIO - Será pa:r.a o nobre deputad<>. 
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O SR. OrTICICA - Será, entretanto, .a fallencia, ·!i ruin:a, porque o 
Banco da Republica falseou desde o principio o regimen da emissão 
bancaria; é porque, desgraçadamente, a sua carteira não supporta o 
seu paossivo; é porque desgraçad·amente, :aind11. aproveitando-se 50 % 
dos t ítulos da sua carteira, o banco não poderá pagar nem .a sua divida 
ao Thesouro publico. · · 

Vou pro val-o. · · 
O SR. FRANCisco GLICERÚ> - Ha de ser difficil. 
O SR. 0ITICICA - E' cousa fácil e V. Ex. vai vêr. 
Estudand<> os balanços do Banco da Republica, eu encontrei desde 

logo o seguinte facto accusado eloquentemente pelos algari<Smos. Os 
balanços d-o Banco da Republica, comparados, apresentam úm excesso 
da sua emissão além dos lastros sobre que elle podia emittir e faculta-
dos pela lei da sua organisação ; quero dizer : a emissão do Banco da 
Republic.a está augmentada, contra a lei, n'O ·valor de 44 mil contos, 
que estão em. circulção· sem garantia nenhuma. Ser·á verdade isto ? 
pelo'S balanços, é. 

Póde .ser que os balanços estejam organisados de modo que escapem 
á comprehensão de todos os hoJ11.ens que estudam esta questão com 
cuidado; mas o que é verdade é que os balanços accusam uma circula-:-
ção acima da: permittida por lei no valor de 44 mil contos. 

O SR. FRANCisco GLICERIO- Não conseguiu assustar-nos. 
O Sx. OrTICICA- V. Ex. acha ·pouco ? 
Vamos á prova: 
Quem analys.a os balanço.s do banco chega á conclusão de que este, 

além da emissão sobre cambiaes, que não pagou, tem mais em circula-
ção •a quantia de 44 a 50 mil contos, sem garantia alguma, além de 
toda a permissão, que lhe é facultada por lei, de ·accôrdo com ·os seus 
lastros. Tenho em J:n.ão cinco balanços do banco, publicados no Jornal 
do Oommercio e correspondentes ás datas de julho de 1891 setembro 
de 1891, e :abril, julho e agosto de 1892. . ' 

Examinado o balanço ·de julho de 1891, verifica-se que delle 
constam as seguintes parcellas sobre a emissão: 

Not!l!s recebidas para a circulação .......... : . . . . . 185.768 :570$000 
Notas a receber para a substituição das do Banco 

do Brazil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50. 000 :000$000 

. 235.768 :570$000 

. Quer dizer: o Banco recebeu d·a caixa da amortisação para pôr em 
mrculaç~o até essa data 185.768 :537$000; atirou-as na circulação e o 
seu passivo accusa esta parcella. 

Além d~t!l parceUa, emittida pelo. banco, ha na circulação ainda 
as notas em1tt1das pelo Banco do Braz1l n'O valor de 50 mil contos e 
que elle tem obrigação de retirar da ci~culação em virtude d-o com-
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promis~ que assumiu quando comprou o ouro e o. direito ·de emissão 
deste banco; afim de gozar do direito de emittir no triplo deste ouro. 

Si nós sommarmos as duas parcellas deste .activo, as notas emit-
,. tidas na circul•ação, e as notas a:: receber · para substituição das do 
Banco do Brazil, teremos a somma total de 235. '768 :5'70$000, acima 
discriminada. 

VerificandÓ os depositos que deram razão a esta emissão, encon-
traremos (lê) : 

Ouro ................. ....... . 
que elevado ao triplo ..... . 

darão ... .' .............. . 
~-\.polices. . . . . ............ , ... . 

perfazendo o total <;l.e ..... . 

60.'75'7:091$080 
3 

182.271 :2'73$240 
53.500:000$000 

235. '771 :273$240 

Justamente o valor do activo e d'o passivo da emissão feita pelo 
Banco da Republica, de notas suas proprias e dos bancos éom os quaes 
se fusionou. · 

Esta emissão corresponde ás seguintes parcellas, tambem constan-
tes do balanço e feitas pelos: · 

Banco da Republica. ~ ........ . 
Dito Emissor do Sul.. ......... . 
Dito N acionai. •....... ....... 
Dito d,o Brazil. . ............ . 

132.238:5'70$000 
3.500:000$000 

50. 000 :000$000 
50 . 000 :000$000 

235.'738:5'70$000 

Convém notar que a emissão do Banco doa Republica no valor de 
132.238:570$000 corresponde, segundo este balanço, combinado com o 
~e 30 d~ setemb~o e com o deposito em ouro no valor de 60. '75'7 :091$000, 
as segu_mtes ennssões: · 

Banco dos Estados Unidos emis-
~ d 1" ' sao e apo Ices .......... . 

Dito da Republica, emissão em 
ouro no triplo da differença 
entre 60. '757 :001$ do Banco 
da Republica e 50. 000 :000$ 
de ouro adquirido dos Ban-
cos do Brazil e N acionai ou 
10. '75'7 :000$000 ......... . 

Terço dos Bancos Nacional e .do 
Brazil •................. 

50.000:000$000 

32.291:000$000 

50.000:000$000 
132. 2'71 :000$000 
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No balanço de setembro de 1891 encontra~-se discriminadas todas 
as parcellaa das emissões, no passivo, sommando as notas entregues 
pela Caixa de Amortização 227.041 :260$, que, com as notas do Bane c 
do Brazil em substituição e que não figuram neste numero, montam a 
277.041:000$000. 

No activo figura a emissão com as seguintes parcellas : · 

Notas recebid-as da Caixa de Amortização e em cir-
culação ...•.............................. 

Para substituição das do Banco do Brazil. ...... . 

que elevam a circulação do Banco .......... . 

Correspondentes aos depositos em lastro ouro : 

Banco dos Estados Unidos .... . 
Banco N acionai. . . .......... . 
Banoo do Brazil ............. . 
Banco d·a Republica: ........ · .. . 

Sobre que foi emittido o triplo .. 
que com o lastro em apolices ... 

6.334:960$000 
25.000 :000$000 
25.000:000$000 
18.179:400$000 

74.514:090$000 
3 

22-3. 542 :270$000 
53. 500 :000$000 

227.041:191$247 
50. 000 :000$000 

277. 042 :270$000 

277.042:270$000 

Vê-se por este balanço que o Banco da Republica, emittindo 
227.040:000$, havia completado toda a sua emissã·o correspondente ao 
la·stro, o qual só o autorisava a completar o triplo de 74.514:000$ em 
ouro com a substituição das nota.S do Banco do Brazil por notas suas. 

Emquanto as notas do Banco do Br.azil estivessem na circulação, 
estas representavam o complemento de toda a emissão do Banco da 
Republica, sendo 227. 000 :000$ em notas suas e 50. 000 :000$ em notas 
do Banco do Brazil, a substituir, desapparecendo completamente da 
circ}liação . 

Tomemos o balanço de abril de 1892 e .alli veremos mudada a 
cifra da emissão, elev.ada es-ta a 277. 042 :270$ em notas entregues pela 
Caixa· de Amortisação e correspondentes .ao mesmo lal!lf;ro de 
74.514:090$ em ouro e 53.500:000$ em apolices. 

Entretanto, no activo figura ainda a parcella - notas a substituir 
do Banco do Brazil e notas resgatadas do mes-mo banco na impor-
tancia de 50. 000 :000$, quando esta parcella já devia ter d~sapparecido 
do balanço, como des·appareceu a referente á substituição das notas do 
Banco N acionai. 
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Reconstituindo a carteira de emissão e applicando ao balanço de 
abril de 1892 o mesmo processo feito com os de setembro a julho de 
1891, chegaremos ao seguinte resultado: , 

Secção de emissão .......•...................... 
Notas a substituir do Banco do Brazil. .......... . 

277. 042 :270$000 
44.449:990$000 

321.492:260$000 

Deixo de mencionar a parcella que figura no activo como resg!lte 
das notas do Banco do Brazil e que não sei como figuram no activo, 
suppondo-a o balanço direito do banco a receber: são 5. 550 :000$000. 

Esta emissão se distribue pelas parcellas : 

No tas recebidas da Caixa de Amortização ...... . 
e notas a substituir do Banoo do Brazil e .ainda 

em cireulação, portanto ........... , ........ . 
Som.mando ............ . ...... .... , ...... . 

Sendo os depositos do Thesouro: 

Apolikles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53. 500 :OOOlf,"'OO 
Ouro, setenta e quatro mil qui-

nhentos e quatorze contos e 
noventa mil réis que eleva-

277.012:270$000 

44.449 :930$000 
321. 492 :260$000 

do ao triplo. . . . . . . . . . . . . . 223. 542 :270$000 277. 042 :270$000 

resulta uma differença na circulação de ......... . 44.44:9 :990$000 

correspondente ás notas do Banco do Brazil, que deveram estar sub-
stitutidas e' elimina-das da circulação para poder o Banco da Repu-
blica attingir ao maximo da emissão de 277. 042 :000$, correspondente 
ao seu _lastro de apolices 53.500:000$ e ouro 74.514:000$ elevado ao 
triplo. 

O mesmo observo no balanço de julho de 1892, com as mesmas 
parcellas. · 

No balanço de agosto ultimo, a cifra total da emissão é a mes-
ma, com uma pequena alteração, que ern nada modiüca a argumen-
tação: diminuiu a parcella - Notas a , substituir - e augmentou a 
parcella - Notas substit~ltida:s - na seguinte proporção: 

Balanço em 30 de julho de 1892 : 

Notas a substituir do Banco do Brazil. ....... . 
Resgate de notas do Banco do Brazil ........... . 

Sommando ........ . ................. : ... · .. 

44.449:990$000 
5.550:010$000 

50.000:000$000 
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Balanço em 31 de agosto de 1892: 

Notas a substituir do Banco do Brazil . ....... . 
Notas substituídas do Banco ·do BraziL ........ . 

44.449:990$000 
5. 579 :790$000 

. 50.000:000$000 

. A differença é de 29 :000$ de notas substituídas que estão em 
circulação, além das permittidas ao Banco da Republica, pela lei e 
de accôrdo com os seus lastros, sem garantia alguma e elle as está 
resgatando na proporção que lhe permittem suas ·posses, quando nem 
urna nota lhe era permittida sem retirar estas da circulação, porqúe 

n excesso está completamente a descoberto, não tem garantia algrima. 
Agora, Sr. Prsidente, vou offerecer aos nobres deputados outro 

ponto a ser considerado: quanto deve o Banco da Republi·ca ao The-
souro, quero dizer, quanto tem custado ao Thesouro Publico este 
banco por causa do qual se propõem providencias e'nergicas em nome 
dn salvação publica? 

Quanto tem custado ao Thesouro Publico esta instituição que tem 
a seu cargo quasi toda a emissão do papel-moeda da Republica, de 
modo a suppor-se com o direito de vir pedir hoje ao Congresso Na-
cionai que o reconstrua e vá o Thesouro em soccorro delle dando-lhe 
100. 000 :000$ em apolioos, e garantia para um emprestimo externo 
de 100.000 :000$, equivalendo a 200.000 :000$ a somma dos favores 
pedidos, mais do que to-do o seu capital? 

Sr. Presidente, permittam-me os nobres deputados que lhes diga: 
não pude comprehender bem o mecanismo completo da reorganisa-
çao por SS. Exs. pretendida com essa emissão de apolices, por um 
lado, de emprestimo externo com a garantia do governo, por outro. 
Como este mecanismo ha de vir melhor desenvolvido no substitutivo 
tão annunciado e tão demorado, eu me aguardo para discutil-o com 
mais conhecimento do plano. 

Parece-me entretanto que os meus honrados · collegas tomaram-
se de optimismo por essa reorganisação, pondo um pouco de parte o 
que se dá no régimen das ePJ.issões bancarias, no qual imaginam fa-
7..er entrar o nosso banco emi'Bsor que, desde a origem, falseou e des-
conheceu este systema, impossível de adoptar hoje por elle. 

Sr. Presidente, o systema de bancos de emissão foi definido per-
feitamente por Napoleão I nas linhas ·dirigidas em carta datada de 
Laeken, ao seu ministro Molien, em ;1.5 de maÍ'o de 1810: "O que de- · 
''eis dizer ao governador do Banco e aos regentes é que elles devem 
escrever em lettras de ouro, no logar de suas reuniões, as seguintes 
palavras: Qual é o fim do Banco de França? Descontar os creditas de 
todas as casas de commercio a 4 po·r cento." 

O SR. ÜASIMIRO JuNIOR - S. Ex. não applicou estes princípios 
á materia em di'Bcussão. 
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O Sx. 0ITICICA - Si eu não produzi ainda a minha argumenta-
ção, como V. Ex. diz que eu appliquei mal estes princípios~ 
. Sr. Presidente, o Banco da Republica não ·se destinou . nunca a 

descontar effeitos commerci'aes na praça; e digo . que não o fez porque 
na sua carteira figura quasi i~variavelmente . a mesma verba .quanto 
aos valores depositdos. 

O mecanismo das emissões é conhecido e· peço licença á Oámara 
para expôr em breves traços como a:s operações se fazem, unicamente 
para melhor expôr o meu pensamento. 

Quando o banco de emissão se constitue, parte do seu capital é 
applicado ao que se chama - lastro da emissão - e é guardado nas 
tll'Cas do Thesouro ou nos cofres do banco; conforme o regimen . a que 
a lei o submette. · 

Outra parte é reservada para o começo de suas operaçÕes, que 
~ão, nem podem deixar de· ser: - o desconto dos e.ffeitos do commer-
cio a prazo curto e a succeder-se eonstantemente em virtude deste 
1aesmo prazo. 

Abertas as operações vem um negociante e propõe ao banco : Te-
nho este ouro, não preciso delle, prefiro as suas notas, porque são mais 
commodas para conduzir, mais faceis de permutar com os generos de 
que preciso: troque-m' o. O banco recebe o ouro e entrega suas notas. 

Outro negociante propõe : Tenho estes effeitos commereiaes, le-
tras de cambio e outras, a 30, 60 ou 90 dias, mas preciso de dinheiro 
immediatamente; quer descontai-os? O baneo acceita ·a proposta e 
entrega as notas, levando á sua carteira os effeitos commerciaes of-
Íilrecidos. 

:Pesta repetição do desconto ·de letras e troco de ouro por notas, 
o banco tira dinheiro para as suas operaçõ.es e para o seu lucro. 

No fim de algum tempo o banco terá um activo para transacções, 
eonsistente de ouro, e uma carteira commercioal bem provida de ef-
.f'3itos reembolsaveis a curto prazo . 

.Si sobrevem uma crise e com esta surge um panico, os possuidores 
das nota·s correm ao banco, em procura do seu ouro, exigindo o cum-
primento das promessas de pagamento; o banco tem na carteira o 
ouro para trocar as notas e, emquanto acode ao troco com esse ouro, 
si o panico. continúa, o banco manda redescontar os seus títulos de 
carteira para fazer frente a exigencia do troco das suas notas. 

O lastro do banco serve nestas occasiões, mas sómente para sup-
plemento da conversão da nota; afim e fazer frente á corri·da qWJ 
soffrem suas notas para o troco; no momento em que o panico estiver 
pnssado, eUe recomeça a · funccionar com os effeitos de carteira e re-
cvnstitue o seu lastro, devendo ter o maximo cuidado em recompôr o 
Feu. lastro e reforçar a sua carteira. 

O que fez o Banco da Republica! 
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. Recebeu o direito de emittir e prin01p10u a atirar na circula-
~ão as suas notas a troco de títulos de companhias em organisação. 

O resultado é muito conhecido; não preciso dizel-o, porque mui-
tas pessoas que me ouvem o conhecem, mu~ta gent~ mesmo usou do 
expediente de ganhar dinheiro com elle. 

O SR. FRANCisco GLICERIO _. Provavelmente- V. Ex. i:J.ão se re-
fere aos deputados presentes. 

O SR. OrTICICA - Disse os que me ouvem, e nisso não ha offensa 
nenhuma porque eu mesmo podia usar deste expediente. 

O SR. FRANCISCO GLICERIO - V. Ex. permitta que nem de leve 
eu possa attribuir a referencia a mim. · 

O SR, 0ITICICA - Absolutamente não; nem ha motivo para des-
confiar dessa intenção que V. Ex. me attribue. O facto conhecido 
é que se organisaram companhias, um grupo de chamados · capitalis-
tas tomava as acções e, pouco tempo depois, vendia-as ou, quando 
não as vendia, iam ao Banco da Republica e lá as depositavam. 

O banco recebia estas acções em caução e dava as suas notas, 
e por esse modo, o banco da Republica atirou na circulação toda a sua 
t•missão sobre estes títulos sem valor, que nada podem em favor do seu 
credito compromettido. 

UM SR. DEPUTADO- Como se passou na Inglaterra e em França. 
O SR. 0ITICICA - Mas lá não se auxiliou ninguem. 
UM SR. DEPUTADO - O exemplo de outra nação não nos serve 

de cousa alguma; cahimos nos mesmos erros. 
O SR. ÜITICICA - O Banco da Republica emittiu 277.000 :000$ e 

tem de deposito títulos no valor de 245. 000 :000$000. 
UJI,r SR. DEPUTADO -Está morto. 
O SR. ÜITICICA - Tem em carteira, para fazer face ao seu pas-

sivo todo e ás suas emissões a descoberto dos lastros as seguintes par-
cellas de papel; constam do ultimo balanço em 3 de agosto: 

Títulos pertencentes ao banco ................. . 
T ítulos em carteira ................. , ......•. . .. ,. 
Emprestimos por caução, com garantidos, ele a ban-

cos e companhias e por eJe a firmas commer-

68.698:003$745 
70.052:066$132 

ciaes e mdivi·duaes ... · .. ........... .. ..... . 187.469 :856$794 

326.219:926$671 

Ha alguem que acredite na solidez das garantias que esses ti-
tulos possam offereced 

Os nobres deputados querem saber que titlulos são esses~ São, 
na sua maior parte, daquellas emprezas que confessavam ha pouco 
tempo nesta casa e pela imprensa, que. estariam fallidas, si o T~
souro não lhes fizesse o emprestimo de 100. 000 :000$ ; são acções de 
bancos fundados pelo Banco da Republica; são acções e debentures 
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da Companhia Geral que, por um jogo de escripturação passaram 
para o seu activo do activo do Banco de Credito Popular que servia 
de succursal do Banco da Republica ;·são acções de outras muitas com-
panhias e bancos de que eram directores os directores do Banco da 
Republi{}a que, após a incorporação dessas empre~as, hoje arruinadas, 
sahiam ·dellas passando o activo de cada uma para o activo geral do 
Banco da Republica . 

E o que, Sr. Presidente, ha de muito notavel em tudo isso, 
o que prova á evidencia até que ponto chegaram os abusos praticados 
naquelle estabelecimento, é: primeiro, que elle tem em caixa apenas 
a quantia de sete mil contos, sendo devedor ao Thesouro de quantia 
superior a 60 mil contos de réis, parte em ouro; segundo - facto que 
não se observa em nenhum paiz do · mundo - é que elle tem apenas 
t'm carteira 29. 555 :000$ de fundos publicos, que, segundo me infor-
mam, mas não sei· com segurança, estão hypothecados ao Banco do 
Brazil, tendo em letras hypothecarias, exactamente aquellas que estão 
mesmo garantidas pelo credito real, um dos fins da organização do 
extincto Banco dos E stados Unidos do Brazil, apenas a quantia de 
157 :000$ em um activo de 306.000 :000$ de papel! O que querem 
os nobres deputados que o governo façaª Querem que elle intervenha 
com o seu credito para salvação dos interesses de accionistas de um 
banco destes, envolvendo o credito do Estado, até hoje, acima de toda 
suspeita, livre do descredito destas companhias fallidas ~ Querem que 
o governo, quando os nossos títulos são cotados no exterior com uma 
depreciação superior a 25 "lo, vá provocar maior desvalorisação, pedin-
do ao estrangeiro 100.000 contos de r éis, e para emprestar a uma 
instituição que tantos abusos commetteu? 

Os nobres deputados querem saber quanto nos tem custado o 
Banco da Republica, qu anto elle tem custado ao Thesouro do Bra-
Yil ~ Eu vou dizer-lhes : a discussão veio para este terreno, porque / 
V V. EEx . provocaram-me nominalmente a esta analyse; comecei di-
zendo que VV. EEx. tinham feito mal em querer conhecer estas •er-
dades duras de ouvir e até mesmo de dizer. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Eu disse ao riobre deputado por 
_t\lagôas que tivesse a bondade de fazer justamente o que está fazendo. 
Eu: disse que S. Ex. havia de ser muito severo em relação ás condições 
ele solvabilidade do Banco da Republica. 

S. Ex . está sendo muito severo; mas ha de ter paciencia, que eu 
opportunamente lhe responda, e sobretudo não se esqueça do que di-
zia Napoleão I na ultima parte da tal carta ao seu ministro. 

O Sn. ·OITICICA - Sr. Presidente, eu ouvi meio sorprendido e ao 
mesmo tempo muito desalentado, a indignação com que -o nobre depu-
tado por S. Paulo invocou o povo francez e o povo inglez para ealien-
t.ar o religioso respeito que elles teem pelas suas grandes instituições 
àe credito. 
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E o nobre deputado appellava para, nós outros, pedindo o mes-
mo respeito para Q Banco da Republica. Permitta-me S. Ex . que eu, 
na minha alma de patriota, de representante da nação, em nome do 
Brazil, não aceite a CQmparação que S. Ex. fez. O Banco de França 
é respeitado com enthusiasmo, com admiração pelo povo francez, pelo 
regimen que elle instituiu, se bem que com alguns defeitos; o povo 
inglez não consente que se toque no seu grande Banco; mas por que? 
Esse respeito religioso que esses ' dous povos teem para com os seu~ 
hancos, deve converter-se para nós outros em motivo de indignação pro-
funda contra o nosso banco emissor . . A Inglaterra foi salva pelo' Ban-
l>o de ·Inglaterra, porque no momento de apuro, quando a honra da 
nação ingleza estava em jogo, quando o rei precisava de dinheiro para 
fazer face a luta de honra empenhada contra . quasi todo o oontinente, 
o governo inglez ia ha~rir no Banco de Inglaterra os recursos de que 
precisava, elevados esses no valor de 29 milhões de libras. Saiba a 
Camara de mais u;m facto. Quando foi decretado o curso forçado para 
BS notas do Banco de Inglaterra ~m 1797, vozes a'!ltorizadas ·levanta-
ram-se no parlamento inglez e diziam Pitt" - vós cavais a ruína 
deste paiz, vós atiràis o paiz na bancarota pelo curso forgado .. .. , 

As· previsões não se realizaram, senhores -:- por 'diversas causas 
occurrentes na occasiãQ, entre a-s quaes sobresahe a prudencia, o gran-
de tino, o· cuidado maximo do banco em não abusar do direito, que 
~e lhe dava, de não converter as suas notas. 

E era tal a certeza que todos tinham da severidade do proce-
dimento os governadores do Banco de Inglaterra, que elle mereceu do 
commercio de Londres e do povo inglez a maior prova de confiança 
j:ímais dada a uro. estabelecimento de credito. 

Os negQciantes reuniram-se e declararam que receberiam todas as 
notas do Banco da Inglaterra, de curso forçado, como si ellas fossem 
eonvertiveis, em ouro, e ninguem recusaria aceitar as notas do banco 
pelo valor nominal da emissão, como si ouro realmente lhes fosse dado 
a vista e ao portador, quando apresentadas ao troco. 

Aqui, meus senhores, não aconteceria o mesmo, porque taes ser-
,;iços são nullos e até negativos: as notas do Banco da Republica são 
repellidas como peste gota! pelos Estados onde ellas chegam; eu appello 
j'lara os nobres deputadns de Minas, que ouviram isto do seu gover-
nador ha poucos dias. · 

Sr. Presidente, {) banco de França salvou a França do maior_ des-
astre por que aquella nação poderia passar: desapparecer _do mappa 
elas nações, retalha·da pelo estrangeiro. Quando a França era invadida 
pelos allemães, os seus campos eram talados, a sua fortuna era toda 
desbaratada e o povo francez levantava-se como um só homem, em 
rome da honra nacional, em nome do patriotismo, daquillo que QS 
filhos da França tinham de mais sagrado, para ver a sua patria livre 
oa invasão inimiga, o governo francez appellava para o Banco de 
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França e o banco achou-se com credito para pagar o encargo do The-
eouro, em milhares de milhões de francos, salvando a honra nacional 
e obrigando os allemães a sahir immediatamente do solo da patria. 
E quando, senhores, no parlamento francez discutiu-se a renovação do 
privilegio do Banco de França e um deputado dirigiu da bancada ao 
Banco a accusação de ter .sido trahidor á França, porque prestara au-
xilio ao golpe de estado de Napoleão III, ninguem se lembrou de dizer, 
que este deputado fazia a campanha do descredito ao Banco da França, 
e o banco tambem nunca se lembrou de attribuir qualquer baixa no 
v11lor das suas acções ao facto de alguem o accusar no parlamento. 
Não houve campanha de descredito. Por que? 

Porque nesta occasião, o relator da commissã(} do orçamento le-
vantou-se e defendeu-o com as provas tiradas das actas das reuniões 
da directoria do banco. 

E quanto esta suspeita que desde 1852 vinha como uma culpa 
infamar o Banco de França, elle provou que nun'ca o Banco de Fran-
Ç!l tinha prestado auxilio ao golpe de estado; que si Napoleão III ti-
nha encontrado recursos no banco, é que havia um· contracto pelo 
qual o banco era obrigado a . entregar ao goverp.o a somma depositada 
nos seus cofres. . 

·A confianÇa no banco accentuava-se de moao incontestavel, quan-
do o relator da co=issão affirmava: "Senhores, o banco não p6de 
fallir, não p6de soffrer uma corrida, porque si se désse hoje uma 
corrida sobre o Banco de França, si elle puzesse t<>dos os seus empre-
gados em todos os seus gWichets, noite e dia a trocar as suas notas 
por ouro e prata, seriam precisos nada menos de tres mezes para 
chegar á sua ultima moeda em caixa, e o panico estaria desfeito an-
tes que o banco pudesse esgotar a sua activa parcella de ou~o ... 

Sr. Presidente, se hoje se dissesse que o governo, por um acto 
de prepotencía, por um acto destes que nã(} tem explicação, si o go-
verno ·do Brazil dissesse á nação : o governo não é responsavel pelas 
notas do B_anco da 'Republica, pergunto á Camara si no dia seguin te 
haveria um brazileiro que ficasse com uma nota no bolso, retir ado (} 
credito da nação deste instituto, incapaz de subsistir apenas com o 
StlU credito ? 

Bastaria q~e o Thesouro mandasse retirar do banco immediata-
mente o seu dinheiro, exigisse a sua divida para que ·o banco hou-
\esse fatalmente de fchar as portas. 

O SR. J o.io DE SIQUEIRA - Era o governo declarar a fallencia. 
O SR. ÜITICIOA - Sr. Presidente, estabeleci uma argumentação, 

tirando illação de outra, e o nobre deputado respondeu-me com outro 
facto. 

Não seria C(}usa nO'Va. 
O nobre deput!ldo arrepellou-se i=edia t.amente com essa mes-

ma proposição, como se fosse uma novidade. 
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Pergunto a S. Ex. si alguem se importou com a fallencia do Ban-
co dos Estados Unidos, quando o presidente da Re·publica americana 
mandou retirar o deposito, alli feito, do dinheiro do Thesouro? 

Vê o nobre deputado que isso não é facto novo nos annaes da his-
t:oria financeira do mundo . 

.Ainda o anno passado houve uma municipalidade em Philadel-
pb.ia que foi accusada pelo facto de não haver retirado o deposito, 
que havia feito, em um banco que veio a fallir, censurando-se acre-
mente o poder publico que não acautelara bem os interesses da muni-
cipalidade . 

O SR. FRANCisco GucERIO - dá um aparte. 
( H'a outros apartes.) 
O SR. 0ITICICA.- Neste paiz não se faz o que V. Ex . . quer que 

seja o nosso procedimento. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - dá outro aparte. 
O SR. 0ITICICA - V. Ex. está enganado; o Banco de França nun-

ca teve saldo do Thesouro em auxilio á sua má situação. 
O SR. FRANcisco GLICERio - Não disse isso. 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - dá um aparte. 
O S:Q. 0ITICICA - Sr. Presidente, o Banco de Inglaterra tambem 

teve auxilio do Banco de França, de 60 milhões de libras, em occasião 
~~~. . 

Comprehendo esse auxilio de banco a banco e não sei por que o 
Banco da Republica não recorre a outros bancos da praça, para que o 
auxiliem, si elle está em boas condições, se elle tem credito. 

O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre deputado que a hora está 

1
dada. 

O SR. 0ITICICA. - Sr. Presidente, vou concluir, mesmo porque 
naturalmente terei de occupar a tribuna sobre este mesmo assumpto, 
quando apparecer o substitutivo, que tem sido um mysterio, que está 
em gestação ha tantos dias ... 

O SR. LAuRo MuLLER - Assim mesmo não está ein elaboração 
ha tanto tempo, como esteve o presente projecto. 

O SR. JoÃo DE .SIQUEIRA. - V. Ex. deve ter paciencia, mesmo 
porque levou mezes a formular este projecto. 

O SR. 0ITICICA - Não levei mezes a fonnular o projecto ; é en-
g:mo de V. Ex. 

Eu vou concluir, Sr. Presidente com a resposta a uma interroga~ 
ção, que eu formulei, para que os nobres deputados conheçam o estado 
do Banco da Republica e se elle póde reconstruir-se á custa do The-
.:;c.uro publico. 

Quanto este banco já custou ao Thesouro publico; por outra, de 
quanto o Banco da Republica é devedor ao Thesouro :r;tacional? 

Tomemos O·s algarismos do seu ultimo balanço : 
Cauções - 12.595 :000$; emissão de cheques em ouro, que elle 
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r-erebeu da alfandega, dos particulares quando pagaram o imposto de 
importação em ouro ao cambio de 18 e iam levai-o aC> Thesouro pu-
blico ao valor de 8$890==4.805:000$000. 

Ha uma conta especial que é a conta corrente no valor de 
2!.999 :000$000. 

Ha mais uma conta de venda de ouro no valor de 7.570 :000$000. 
A somma total é de 59 .219 :000$000 . 
Desta ha parcellas no valor de 21 mil e tantos contoo em ouro 

que hoje representam talvez mais de 50 mil contos; a divida será, com 
o agio do ouro, de 80 a 90 mil contos. 

Accrescente-se a isto, para saber quanto o Banco da &publica 
terá custado ao certo ao Thesouro, as notas do Banco do Brazil, que 
:1ão substituiu, no valor de 44.420 :210$ e as notas do Thesouro, a cujo 
resgate elle ficou obrigado, para o que emittiu notas no triplo do 
ouro depositado e não resgatou, no valor de 88 mil contos. 

A somma total será de 170 a 180 mil contos. 
Aqui está a responsabilidade do Banco da &publica com o The-

zouro. ' ;4 . 1 

Sr. Presidente, o capita,l do banco, é de 135 mil contos ;. po~q~e 
não se póde admittir essa integralisação do capital, pela qual · o banco, 
'iiolando flagrantemente a lei das sociedades anonymas, desfalcou o seu 
capital em 50 mil co-ntos e mais 15 mil contos que figuram no balanço 
wb o titulo de encargos de emissão: a sua responsabilidade monta a 
170 mil contos, somma esta que vai além do seu capital realizado e 
quasi ao seu capital nominal. 

Si o ThesOUl'O Publico quizesse cumprir a lei para salvaguardar 
os . seus direi tos, o Banco da &publica teria necessariamente de fechar 
us portas, por não possuir activo sufficiente para, ao menos saldar os 
<:ompromissos que tem com o Thesouro, quanto mais cumprir os seus 
deveres para os portadores das suas notas e p;na os seus accionistas. 

Sr. Presidente, nesta hora da noite seria indesculpavel querer 
abusar por. mais tempo da attenção da casa. 

Agradeço aos meus illustres collegas, que se submetteram a ouvir 
estas phrases amargas, que eu pronuncio constrangidamente, porque 
esta posição não é agradavel a ninguem. 

Os nobres deputados hão de fazer a justiça de acreditar que fallo 
de accôrdo com as minhas convicções, com estudo severo, com a cri-
tica imparcial daquelle que comprehende a gravidade da situação ·a 
qne chegou a sua patria e se arreceia dos males futuros que a amea-
çam; que fali o sem odio, sem obedecer a intere-sses outros que não se-
jam os do mais sincero desejo de solvermos a crise tremenda na qual 
já estamos ha mais de meio caminho. 

Tenho bem presente a responsabilidade immensa do representante 
<!a nação, no momento actual; relator da commissão de orçamento, a 
de mais confiança da Camara, a de mais responsabilidade, perten-

6 
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cendo á commissão para a qual estão dirigidas todas as vistas do povo 
brazileiro que geme com a anormalidade dos preços dos generos de 
primeira necessidade, a Camara comprehende, que é esmagando todos 
os meus sentimentos porventura de condescendencia, do que já tive 
a franqueza de dar prova nesta casa, que eu compareço hoje, e venho 
pôr a nú estas miserias de nossa vida social, os abusos que se com-
m<>tteram quanto a emissões bancarias. 

:Mas, Sr. !>residente fallo em nome dos interesses nacionaes que 
estão em jogo; não me deixo guiar por paixões pessoaes, nem por sen-
timentos outros que não sejam o amor por esta Republica que começa 
e cujos passos, ainda vacillantes, significam o descambar rapido para 
o 1·egimen do deficit no qual a monarchia sempre viveu e que concorreu 
para que a nação chegasse á divida que já pesa bastante no seu orça-
mento. 

Dominado por esses sentimentos, perante o assombro do futuro 
financeiro que não se póde prevêr qual seja, deante desta vacillação 
enorme dos proprios poderes publicas, que não tem ainda direcção bem 
firmada para onde se encaminhem; em jogo com esta desorientação 
financeira que se apossou da Republica e produziu estes males, em 
face desta nação que geme sobrecarregada de impostos, que clama 
todos os dias pela melhoria do meio circulante, que obriga o operaria 
a não poder comprar ne!fi o pão para os seus filhos, quando todas as 
dasses da sociedade soffrem, quando todos clamam contra os escan· 
dalos, de que se originaram fortunas accumuladas á custa das emis-
sões, do jogo que se levantou desbragado á face do paiz; quando este 
povo clama pelas leis que devem resolver o problema. V. Ex. com-
prehende que é necessario ao menos, desde que não se possa tocar em 
todas as chagas, que se applique o ferro em braza de uma critica severa 
sobre o que de ruim foi feito, cortando a corrente que se pretende 
formar para soccorrer aos causadores da desgraça publica. E' necessa-
rio dizer á nação que ella não póde deixar de desobrigar-se dessa divi-
da que contrahiu pelos seus erros. 

O povo é que ha de contribuir para o pagamento do papel banca-
TI o emittido a descoberto, dessas emissões que estão desvalorisadas e 
sem meios de ser resgatadas; mas que se já sómente este o cont~gente 
.'l. pedir ao povo que paga, contribuinte responsavel pelos erros do 
governo. Basta de compromettimento para o credito publico, chega a 
exploração da condescendencia dos poderes publicas, não mais & pa-
trocinem institutos condemnados, avolumando as ·responsabilidades do 
Thesouro N acionai ! 

Devo garantir ruas nobres ·dieputados, cujos intuitos. reconheço 
nfio serem outros sinão os que me trazem a tribuna, cuidar d~ reorga-
nisar as nossas finanças, que as minhas observações são filhas do es-
tudo o mais constante, na di~criminação de todas estas verbas, no col-
!er.cionamento de todas estas notas, perdendo noutes e noutes sempre 



tendo em vista a responsabilidade que sobre mim peza e a responsabi-
lidade da Oamara que m'a transferiu; perante os resultados a que 
cheguei hão de permittir-me que eu appelle com a maxima confiança 
para o Congresso N acionai, que eu descance no seu pat riotismo para 
que deixemos de parte todos os interesses particulares, que muito alto 
clamam para se f.azer ouvir, afim de tratar apenas do interesse pu-
blico, do futuro da patria, que exige de nós os maimes sacrifícios, afim 
de que salvemos este paiz. (Mwito bem.) 

Ainda é tempo, senhores; é preciso que não consintamos que de-
pois de 60 annoo de credito ininterrompido, mantido com a mais es-
cmpulosa severidade, sejamos levados a quebrar esta tradição de pro-
bida<!_e, que deve ser continuada com a maior honra, como o mais alto 
attestado da riqueza do Brazil, da grande Republica sul-americana, 
elevando o seu credito tanto quanto o - merece, no interior como no 
exterior! (Muito bem;.. mufi,to bem. O orador é 11111.6.ito comprimentado 
pelos Srs. deputados. Prolon,gadas salvaJS de palmas nas gtJ-lerrias.) 

A discussão fica adiada pela hora. 

SESSÃO DE 3 DE OUTUBRO 

O Sr. Casiimiro Junior, ouvindo o exordio do discurso pronun-
ciado pelo nobre deputado por Alagôas, na ultima sessão nocturna, 
encontrou-se na wesma disposição de espírito daquelle rei da Arabia 
de que falla a lenda e a quem ministros complacentes tinham con-
vencido de que fôra elle realmente o ·autor da descoberta da polvora. 
Lisongeou-<se muito o rei de que fizessem tão alto conceito do seu ta-
lento inventivo. e passou toda a noite attribulado, receioeo de que al-
guem lhe viesse pedir de novo a receita, caso ella tivesse sido per-
ili~ ' · 

Aconteceu com o orador o mesmo: passou a noite realmente at-
tribulado-, imaginando que alguem . pudesse ir pedir-lhe o seu plano 
reconstructor do Banco da Republica, á custa do Thesouro N acionai 
e á custa do suor do povo, como lhe attribuiu o illustre deputado por 
Alagôas. 

E' por isto que, querendo ficar com a consciencia tranquilla, o ora-
dor resolveu vir declarar, alto e bom som, que não tem plano ne-
nhum de reconstrucção do Banco da Republica á custa do Thesouro 
e do suor do povo ; . prefiriria ·abandonar o seu posto. Si, porém, o 
nobre deputado quiz apenas fazer rethorica e produzir um bello dis-
curso, então desculpa a S. Ex., porque reconhece os apuros em que 
se achou o relator da commissão para defender um projecto que não 
tem por onde ee lhe pegue. 

Antes de entrar na discussão do ·assumpto, o .orador julgou con-
veniente declarar que não é accionista de companhia alguma e nunca 
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jogou na bolsa; sendo summamente pobre como foi J ob, contenta-se com 
a sua pobreza. 

No seu projecto, o nobre deputado relator da commissão pro-
põe medidas radicaes, sem se importar absolutamente que ellas pos- · 
sam trazer á nação algumas difficuldades; depois, não tendo meios 
para defender o projecto, atirou-se contra os que o impugnavam, pro-
curando deste modo produzir effeito. 

Não se póde metter hombros assim em uma ref.orma de bancos 
de emissão, sem contar com os antecedentes, disse o orador historiando 
a actual crise financeira, a origem da carestia dps generos e os pre-
cedentes dos baneos emissores. Mórmente, quando a reforma do nobre 
deputado dá apenas seis mezes para que os bancos de emissões entrem 
no regimen da conversibilidade, sob pena de serem encampados pelo 
governo. 

O orador julga que não se póde chamar para o governo o lastro 
dos bancos, retirando-lhes a emissão, por isso que era o proprio 
governo que tinha autorisado esses bancos a auxiliar as industrias, a 
r:~tabelecer nego cios de toda a sorte. 

Ora, sendo a principal causa do atropello em que nos achamos 
a grande quantidade de notas que ha em circulação, o orador propoz 
que a primeira medida fosse diminuir a circulação e que o estado tra-
tasse de recolher uma certa quantidade de notas em cil"<lulação. Tra-
tando-se tambem da reconstiuição do Banco da Republica, o orador 
.::onvencido de que a unidade da emissão é uma necessidade urgente, 
de modo que apparecessem mais em publico, sinão notas com o mesmo 
r:uimbo, todas 1miformes, convencendo-se o particular de que tanto 
!) Banco da Republica como o governo eram igualmente responsaveis 
por ellas. 

O orador lendo um diseurso do Sr. Oiticica declara que nessa 
occasião o nobre deputado julgava o Banco da Republica em boas 
rondições; agora S. Ex. já accusa o Banco de ter 45.000 :000$ de 
emissão a descoberto. 

Interessado, pois, em saber a verdade, o orador mandou buscar um 
banlanço no Banco da Republica e por elle se vê que da parte do nobre 
deputado relator da commissão houve apenas um engano, que S. Ex. 
mesmo confessará, na maneira de estudar a escripturação; aliás isto 
~ explica porque o nobre deputado não é guarda-livros e póde equivo-
car-se em relação a um lançamento. . 

Em reunião de alguns deputados que pretendiam apresentar um 
substitutitivo ao projecto, a balle da discussão versou sobre rooonstru-
cção do Banco da Republica, ficando pessoa habilitada encarregada 
Je examinar o seu machinismo. 

O orador, como se vê de suas emendas, julga que se deve delegar 
ao governo poderes para solver a crise, porque ninguem mais do que 
~ne está habilitado para isso e tem mais tempo para estudar com calma 
a questão. 
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Em seguida passa o orador a estudar detidamente a situação dos 
Bancos de França e da Inglaterra, nos momentos de crise, comparan-
do-os com o Banco da Republica. 

Concorda que o conselheiro .Mayrink tinha intuição um pouco 
errada do papel que cabia ao Banco da Republica e se deixou arras-
tar de mais pelo .que se chama - influxionismo. 

S. Ex. queria mostrar que a Republica estava com financeiros 
mais adiantados do que a monarchia e por isso atirou-se a essas ope-
rações, de que não logrou resultado. 

Entende que com o jogo pagamos o mesmo tributo que as outras 
nações teem pago. 

Accusa {) relator do projecto de illogico, querendo restrin~r as 
operações do banco, no momento em-que sabe que o banco emissor ab-
solutamente não se póde submetter a essa clausula. Qualquer dos ban-
cos usou do seu credito extraordinariamente ao ponto de terem elles 
fluas partes da emissão sem o ouro correspondente do seu deposito, e, 
portanto, não podendo dentro de 6 mezes ir procurar o ouro corres-
pondente a 2j3 partes da sua emissão . 

. Conversibilidade é completamente impraticavel aqui; pois o por-
tador <la nota conversível, logo que tiver ·de fazer pagamento ao es-
trangeiro irá com a sua not•a buscar ouro no banco. . . 

Pensa que a reforma que se pr·ojecta, não preenche os pretendidos 
fins, porquanto não trata de estudar os meios de tornar o producto 
estrangeiro equivalente ao nosso, e um producto troca-se por outro 
e não por dinheiro. · 

Tomou a pa1avra, apenas para justificar as emendas que offere-
ceu ao projecto para que este não passasse sem reparo ; e, como está 
jnfprmado de que será apresentado um substitutivo, onde estarão con-
signadas mais ou menos as idéas offerecidas nessas emendas, declara 
que por e-ssa occasião as retirará. 

O Sr~ Garcia Pi!res - Não tinha, Sr. Presidente, o pensamento 
de tomar parte nesta discussão, sou dos que presumem pouco de si. 

Sei que a sciencia das firuanças não se aprende lendo tres ou quatro 
auctores desses que andam nas mãos de todos. E' ella uma sciencia de 
observação, e eu nunca me dediquei a esse estudo. 

Receiava, mesmo, tomar parte em uma discussão para a qual, 
eomo já disse, não estava preparado; porque ella vae I'esvallando para 
fóra do terreno da calma e serenidade de onde nunca devera ter sa-
bido. .;,..-..,;?.'! 

Nesta·s questões que entendem com o credito, quer nos reportemos 
ao credito da nação, quer nos reportemos ao credito das instituições 
ou ao credito particular, de-vemos proceder com o maior criterio; por-
que o credito é mais sensível do que a propr.ia àen.sitiva, podendo 
qualquer imprudente toque feril-o de morte . 

../ 
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Entretanto, a despeito dos meus temores, sou forçado a tomar 
parte na discussão obrigado pelo discur~o do ne>bre deputado pelo Es-
tsdo de Alagoas, pronunciado na ·ultima sessão nocturna. 

Declaro a illustre commissão do e>rçamento, que venho a tribuna 
com inteira isenção ·de animo, e só me move o interesse da nação. 
Estou disposto a acceitar com a maior urbanidade, com irreprehen-
sivel delicadeza todoo os apartes com que me quizer honrar a illustre 
commissão do orçamento. Prometto que manterei até o fim esta calma, 
que julgo indispensavel; porque em uma discussão desta ordem1 uma 
phrase mal formulada, uma palavra mal entendida póde trazer má 
jntelligencia do pensamento do e>rador, produzir profundo abalo no 
credito da Nação. . 

Tenho o exemplo no que se passou na ultima sessão com o illUB-
tre deputado por .Alagôas. S. Ex. discutindo, deixando-se arrastar 
pelos vôos de sua eloquencia, prócurando antes a oratoria .do que o 
sentido' exacto da phrase, ~isse causa, que pareceu, não só, a uma parte 
da imprensa, conio a pessoas extranhas a ella que S. Ex. propheti-
sava que até o fim do corrente exerci cio o Thesouro N acionai não 
poderia satisfazer as suas obrigações no estrangeiro. 

Acceito a gratificação feita por S. ·Ex. na sessãe> de sabbado. 
Estou convencido de que o nobre deputado seria incapaz de annunciar 
t.iio grave acontecimento; mesmo porque seria um annuncio falso. Posso 
declarar a Oamara autorizado pelo illustre Sr. Ministro da Fazenda, 
declarar não só a Oamara, como ao Paiz, que até 31 de dezembro 
não temos necessidade de mandar uma libra sterlina para satisfação 
das nossas obrigações no estrangeiro. O Thesouro está perfeitamente 
a coberto, o credito da Republica não soffrerá abalo. 

O SR. OrTICICA - Naturalmente ninguem póde duvidar disso; 
porque se · sabe, que o Governo contrahiu a pouco tempo um empres-
timo para solver os seus compromi~sos. . 

O SR. G. PIREs - E' exactamente o que desejo evitar, que as mi-
nhas palavras tenham uma interpretação má, e repugnante com o 
meu pensamento. 

. Examinemos, o projecto neste espírito de accôrdo, e com a ne-
t>cssaria reflexão. · - · 

O que se pretende Sr. Presidente no projecto em disc1,1ssão ? 
Simples e unicamente, Sr. Presidente, a liquidação forçada do 

Banco da Republica. 
O projecto estabelece, que os bancos de ·emissão, que no período 

i!e seis mezes não entrarem no regimen ,da conversibilidade, per-
derão a faculdade da emissão. 

Este é o :Pensamento capital. 
Estabelecer o praso de seis mezes, em um paiz como o nosso, cujo 

regimen monetario é o regimen fiduciario, unicamente, o papel in-
convertivel; estabelecer o prase> de seis mezes para a conversã-o da 
moeda é o requinte da crueldade. Seria niais serio, máis verdadeiro o 
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projecto se ordenasse a immediata liquidação dos Bancos emissores, 
retirando-lhes a faculdade da emissão. 

Sr. Presidente, eu -que não entendo nada, que nada sei desta ma-
teria, tenho para mim, que a conversão do nosso meio circulante não 
póde ser feita por decreto legislativo. 

Difficilmente sahe do regimen do papel o paiz que nelle uma vez 
entr-ou. . 

Desde que um paiz tem saldos a pagar no estrangeiro, ou por 
outra, desde que não se mantém perfeita a relação entre a importação, 
e a exportação ou entre a producção e o consumo, desde que ha com-
pensação a fazer pelo excesso do consumo a moeda metallica necessa-
riamente será a compensadora, tomando não o papel de representação 
de valor, mas pela sua qualidade de mercadoria . 

. E' o que acontece entre nós a moeda metallica não póde fixaar-se 
pela necessidade que experimentamos de saldar as nossas contas. 

Como, porque· meio os Bancos, emissores fixarão entre nós a moe-
da metallica ~ 

E' exigir o impossível, é estabelecer condições inexequiveis. 
Quando, Sr. Presidente, a 15 de novembro fundámos a Republica 

Federativa, por força mesmo da revolução, as forças productoras do 
paiz tiveram uma grande expansão, a iniciativa individual, até então 
romprimida nos velhos moldes, despertou com toda a força que lhes 
prestavam as esperanças de uma nova e feliz aurora. 

O illustre ministro da Fazenda do Governo Provisorio teve per-
feita e nítida coinprehensão das circumstancias especiaes do momento. 

Não era licito á S . Ex. , não era licito ao Governo Provisorio 
('ruzar os braços, conservar-se inactivo, immovel no centro do movi-
mento. ' . . "'~~M!'I 

A reforma economica deveria acompanhar a transformação polí-
tica. 

O regimen em que até então vivíamos, do abuso do credito, tinha 
de cede! o passo a um regimen largo, economico, e que nos pudesse 
levar aos dous grandes fins, que d~vem ser o alvo dos nossos esforços: 
a unidade da moeda e a sua conversão. 

O Banco dos Estados Unidos do Brazil, depois Banco da Repu-
blica, teve em sua creação, ou antes, foi destinado desde a sua crea-
ção1 a ser o centro de onde partisse a reforma. ' 

O illustre ministro da Fazenda devia desde logo firmar o princi-
pio de unidade da emissão, si não tivesse de ceder, de attender a 
interesses outros de muita valia. 

Quem estudar com serenidade de animo, despido de paixões esse 
momento de nossa historia política conhecera as difficuldades com que 
deveria luctar o primeiro governo da Republica. Era necessario con-
temporisar, adiar muitas vezes a execução de idéas uteis. outras mui-
tas ceder para mais tarde rehaver o terreno perdido. Sómente o que 
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não lhe era licito ceder era o principio que . deveria ficar desde logo 
firmado. 

Assim foi, Sr. Presidente, que não obstante ser idéa capital da 
reforma a unidade da moeda fiduciaria, o illustre ministro da Fazenda · 
foi forçado a acceitar a pluralidade dos bancos emissores.· 

Essa concessão, Sr. Presidente, porém, não modificou o seu plano 
e o Banco dos Estados Unidos do Brazil nasceu dessa reforma com to-
dos os elementos necessarios para constituir-se o centro do movimento. 

Não tardou muito, Sr. Presidente, que começasse elle a operar no 
sentido da unificação do meio circulante pela sua fusão com o Banco 
N acionai, pela compra que fez da emissão do Banco do Brazil e do 
Banco Emissor do Sul. 

Não era esta a sua unica missão. Sabe V. Ex. que nenhum go-
verno concede a um estabelecimento a faculdade de fazer moeda sem 
grandes compensações, sem grandes vantagens. De ordinario essa fa-
culdade é concedida nas crises provocadas po·r uma guerra, quando 
cs governos teem necessidade de fortes subsídios, que não podem obter 
pelas rendas ordinarias. 

Estavamos felizmente em paz, e um facto extraordinario se pro-
duzia no terreno das nossas relações economicas. A . despeito da nossa 
revolução o nosso credito no estrangeiro mantinha-se firme. Não tí-
nhamos necessidade de supprimentos, e essa que é quasi sempre a van-
tagem que procuram os governos, foi substituída pela obrigação do 
resgate do papel do governo. . 

Para conhecer-se a acceitação que teve a creação dos bancos emis-
rores, basta consultar as innum.eras pretensões que se levantaram, mui-
tas dellas exdruxulas e méras especulações, que felizmente foram inu-
tilizada·s pelo estabelecimento dos bancos regionaes. 

Achavamo-nos, dizia eu, em uma época muito especial. O espírito 
dt> iniciativa, que se desenvolvia .. : era extraordinario. Surgiam de to-
dos os lados as em prezas. . 

Desgraçadamente a especulação envolveu-se neSf3e movimento de-
turpando-o e perturbando-o. 

Eu não venho dizer a Camara que no emprego das emissões pro-
cedeu-se com verdadeiro criterio. Não, Sr. Presidente, nem toda emis-
são teve regular applicação. 

O SR. 0ITICICA - Naturalmente, era um pleonasmo consequente. 
O SR. GARCIA PrnEs - Sabe V. Ex., Sr. Presidente, que o Ban-

co da Republica teve a faculdade de emittir no triplo do seu lastro 
em ouro. 

Quando se diz emissão no triplo do lastro metallico, comprehen-
de-se que só uma terça parte das obrigações emittidas está verdadeira-
mente garantida. As duas outras partes encontram-se representadas 
rat carteira do estabelecimento, sujeitas ás condições dos títulos que 
poss:ue. 
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O 'nobre deputado por Alagôas," acaba de confessar que aquellas 
emissões foram mal empregadas, de fórrna que as condições em que se 
deve achar na phrase de S . Ex. o Banco da Republica são as seguin-
tes: Urna grande parte do seu capital em deposito no Thesouro para 
garantia das · emissões; o restante do seu capital nestes titulos que 
S . Ex. condernnou. 

Modifico, Sr. Presidente, a phrase do nobre deputado. Tenho para 
mim que si o Banco da Republica tem titulos irnprestaveis, muitos 
outros possue, que parecem nestas condições por circumstancias, que 
podem ser obvia:das com um pouco de prudencia, restituindo-lhes -a 
vida e o valor. 

O Banco da Republica, como outros bancos, prestou o concurso 
dos seus capitaes para a creação de industrias que não podem produ-
zir resultados irnrnediatos. A crise que se manifestou foi tão apressa-
da, acompanhou tão de perto a fundação de muitas destas ernprezas, 
que ellas não puderam constituiMe completamente. Determinar a 
illOrte destas ernprezas será o passo mais grave, mais fatal que po-
demos dar numa occasião tão difficil corno esta que atravessamos. De-
{erminar a morte destas. ernprezas será affectar não o capital do rico, 
mas a sorte de muitos milhares de operarios, de cidadãos que dellas 
recebem o pão, que nellas encontram o salario. 

Determinar a morte dessas em prezas será retrogradar. no caminho 
que iarnos trilhando, e provar nossa inconstancia, a falta de idéas, 
de criterio, e a nenhuma cornprehensão dos negocios. 

· Corno acabo de mostrar, Sr. Presidente, a sorte de um grande 
numero de em prezas acha-se ligada á sorte do Banco da Republica . 
Exigir desse Banco que entre no prazo de seis mezes .no regimen da 
conversibilidade, que por muitos annos só poderá constituir uma as-
piração nossa, exigir um absurdo, um irnpossivel, é determinar a morte 
t~esse estabelecimento, e consequenternente a morte dessas ernprezas, 
a perda dessa sornrna enormissirna de sacrificios que ellas represen-
tam. 

Convirá isso ao nosso desenvolvimento? 
O projecto determina que, .si no prazo de .seis rnezes, os bancos 

não entrarem no novo regirnen o Governo encampe as emissões, apode-
rando-.se dos lastros ouro e apolices. · 

Convirá ao paiz augrnentar com todo o peso das emissões o seu 
passivo, tendo em compensação o lastro existente no Thesouro? 

Sr. Presidente, não ha um economista, um financeiro, que acon-
selhe ao governo a emissão do papel-moeda. Basta cornprehender-se 
que o papel do governo não se funda no credito do governo, não . é 
<::lle que lhe dá valor e acooitação. Sua acooitação corno rnoed·a vem 
da autoridade do governo. Sua acooitação é imposta, não é urna trans-
acção livremente consentida, corno é a que se faz com o papel do 
banco. Ninguern me póde fazer acceitar a 'nota do banco que não me 
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merecer confiança, sou forçado a acceitar o papel que o governo 
emitte como dinheiro. 

O papel bancario tem por garantia o valor de seu lastro, tem ain-
da a carteira do estabelecimento emissor, tem ainda a responsabili-
dade individual da direcção, o papel do governo tem simplesmente em 
seu favor a autoridade do mesmo governo, que determina o seu curso. 

Convém, portanto, ao paiz acceitar esta prebenda, que lhe quer 
dar o nobre deputado, de augmentar o seu passivo com todo o peso 
dessa emissão ? 

S. Ex. quer por meios indirectos autorizar um emprestimo · que 
não lhe foi pedido pelo governo; porque a emissão não será mais do 
que um emprestimo que o governo virá contrahir, e um emprestimo 
~em juros, prejudicial ao portador que é o povo. 

Pergunto: si o nobre deputado, apresentando este projecto, tem em 
·.ista caminhar para a conversibilidade do meio circulante, poderá 
conseguil~a tomando o governo a si a emissão dos estabelecimentos 
bancarios? 

A minha presença nesta tribuna não significa defesa a estabele-
cimento bancario qualquer que seja ... 

O SR. PIREs FERREIRA - E podia fazel-o sem ·quebra da sua di-
gnidade. Está no seu direito. 

O SR. 0ITICICA - Quem duvida disto? 
O SR. GARciA PIRES ~ ... mas eu entendo que quando se trata 

de uma questão tão séria e tão grave, quando ataca-se até a probidade 
individual dos cidadãos que dirigem aquelle estabelecimento .. . 

O SR. 0ITICICA - Está enganado, não ataquei a probidade de 
ninguem; é uma injustiça que não acceito. 

O SR. DEMETRIO RIBEIRO - Não fez nenhuma referencia pessoal. 
O SR. BELLARMINO CARNEIRO -Nem é possível fazer referencias 

que possam atacar a homens éomo os que compõem a actual directoria 
daquelle banco. (A po~ados.) 

O SR. GARCIA PIRES - Senhores, não noB illudamos. As no5sas 
condições, as condições políticas do paiz, a actualidade exigem antes 
;le tudo o maximo criterio, a maxima circumspecção da parte daquel-
ies que se acham á frente dos negocios publicos. Determinar uma re-
volução destas no systema financeiro que iniciámos ha poucos dias, 
trazer uma perturbação econoinica tão profunda, não é. nem mesmo 
de boa política. 

Sr. Presidente, eu não entro no exame em que entrou o nobre depu-
tado, das operações do Banco da R.epublica. 

O SR. 0ITICICA - Eu fui provocado nominalmente á discussão. 
O nobre deputado por S. Paulo adeantou que era um dever meu fazer 
um exame no balanço do banco e forçado por egta interpellação é que 
eu fiz esse exame. · 
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O SR. GARCIA PmEs - Eú já disse, Sr. presidente, que não entro 
neste exame; o balanço apresentado pelo nobre deputado que me pre-
cedeu na tribuna responde perfeitamente a S. Ex. 

O SR. OrTICICA - Eu já dise que responderia amanhãl no J ornai 
do Gommercio. 

O SR. OrTICICA - Não fiz uma só referencia a directoria do banco, 
nem havia razão para isto: 

O ·SR. GARCIA PmEs - Sr. presidente, eu não sei que distincção é 
esta ! Eu declaro, por decreto que o Banco da Republica tem uma 
emissão superior a aquella que lhe foi concedida por lei, e peço aos 
nobres Deputados que me digam se conoordam ou não com a traducção 
que vou fazer destas palavras. 

Os directores do Banco da Republica commetteram 'Um crime, 
foram Ímprobos, apresentaram uma emissão superior a aquella que lhes 
tinha sido facultada por lei. 

O SR. OrTICICA - Por e.ssa fórma V. Ex. nunca poderá verberar 
da tribuna abuso algum. 

O SR. GARCIA PmES __:__. Eu hei de sempre verberar da tribuna a 
qualquer instituição ou qualquer individuo, quando tiver as provas da 
criminalidade . 

O SR. 0ITICICA - Essas eu tinha. Permitta V. Ex. que eu lhe 
interrompa. Comecei a fazer o exame do balanço, e declarei que me 
enoontrava logo com aquella duvida que ia expôr á Camara e pedir 
explicção a respeito. Foi o que eu dise, e está publicado no resumo dos 
debates. 

O SR. F. GLICERIO - O nobre deputado affirmou que havia na cir-
culação notas que não tinham fundo correspondente. 

O SR. OrTICICA - Disse que constata do balanço, e o provarei. 
O SR. F. GLICERIO - Não provará jámais. 
O _SR. OÍTICICA - Veremos amanhã. 
O SR. F. GLICERIO - Daqui a pouco verá a prova. 
O SR. GARciA PmEs- O nobre deputado confirma as minhas pa-

lavras, isto é, que no balanço do Banco da Republica S. Ex. vê a 
prova de um crime, o excesso de emissão que não foi autorisada por lei. 

O SR. 0ITICICA - Fallei tendo em vista o balanço, do qual tirei 
os dados ; agorà, si o balanço não exprime a verdade, tdllitur questio . 

O SR. GARCIA PmEs - Eu não disse que o Banco da Republica 
tinha feito maior emissão daquella que lhe tinha sido permittida. 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
· O SR. GARCIA PmES - Mas, Sr. presidente, o nobre deputado jus-

tifica exactamente o que eu havia dito. 
Realmente, a unica differença é a seguinte: é que S. Ex. faz um 

trocadilho; o Banco da Republica tinha emittidó exactamente aquillo 
que tinha sido concedido por lei, mas, não tinha retirado da circulação 
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as notas que deviam ser substituídas. Portanto, o Banco da Republica 
tinha em circulação, não só as notas correspondentes á sua emissão 
legal, como ainda as notas que elle deveria ter substituído logo. 

(Troca'fTIHYe ap.artes pro'longados u,ntre os Srs. Matta Machado e 
Oiticica. ) · 

Mas, Sr. presidente, os nobres deputados me interrompem. 
O SR. 0ITICICA - O defeito dos governos deste paiz, desde a mo-

narcbia até hoje, é enganar a nação. 
O SR. GARciA. PmEs - Sr. presidente, o nobre deputado illude-se 

quando suppõe o seu patriotismo superior ao patriotismo de .seus 
cellegas. 

O SR. 0ITICICA - Absolutamente, não. 
O SR. GARciA. PmEs - Nós não vivemos enganando a nação ; nós 

o que não temos é a pretenção de provocar a bancarota para satisfazer 
caprichos individuaes. 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. me dá o poder de arrastar a nação ao 
descalabro 1 

O SR. MATTA MAm.uno- V. Ex. calcule o effeito de seu di6-
curso traduzido em inglez. 

O SR. 0ITICICA - Engana-se V. Ex. suppondo que il. em preza 
não sabe disto. 

(A partes e pro.testo.s interrompem por 'TTIIUito tem o orador. ) 
O SR. GARciA. PmES - Sr. presidente, eu não me incommodo com 

estes a partes· (riso), tenho necessidade de liquidar este negocio . 
Eu quero saber o que se entende por Banco da Republica. 
Para mim é uma entidade moral, representada por sua directoria. 
O edifício do banco não tem responsabilidade alguma dos actos 

criminosos praticados, são os uni c os responsaveis os sem; directores. 
E não sei se dizendo que o Banco da Republica tem em circulação 

mais quarenta e quatro mil contos, além da emissão que lhe é permitti-
da pela. lei ( Trocamrse 1YI.fUÍtos apartes. Y 

A questão é séria, affecta a honra, a dignidade da nação, quer isto 
dizer que os directores do banco são responsaveis, são criminosos pelo 
excesso de commissão que existe em circulação . 

Esperemos pela prova promettida, que destruiu o balanço apre-
sentado pelo Sr. Casemiro Junior. 

Sr. presidente, lf?UVO muito o procedimento da illustre commissão 
de orçamento, quando se preoccupa do nosso estado financeiro, da ne-
cessidade de fazer-se economia, mas o que tenho notado é que a illustre 
cmmissão do orçamento não tem verdadeira comprehensão do seu papel. 

O SR. ARISTIDES MAu - E' injustiça. 
O SR. GARciA PmEs - Póde ser até erro, e que vou caminho erra-

do afastando-me do systema que quer estabelecer a commissão. 
Nas condições actuaes do paiz, o intere&se que deve-nos guiar é o 

de desenvolver o mais que nos fôr possível, as fontes da riqueza publica. 
O SR. À.RISTIDEB MAIA - Nem sempre as estradas de ferro são 
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fontes de riqueza publica : são instrumentos de transporte : consomem 
grande quantidade de capital circulante. 

O SR. GARCIA PIRES - E' para mim th~oria nova. 
Até este momento entendia que um dos meios de desenvolver a 

riqueza em um paiz, principalmente paiz agrícola, vasto como o nosso, 
era o encurtamento das distancias, e facilid-ade de . transporte, era a 
approximação d.Qs mercados consumidores dos centros productores. 
Mas, com espanto, ouço um illustre membro da commi·ssão de fazenda 
di~r que -a estrada de ferro não é meio de desenv:olver a riqueza do 
pa1z. 

O SR. ARISTIDES MAIA - Chamo a attenção. Não disse isto, V. Ex. 
alterou o meu pensamento. O que eu disse é principio elementar de 
economia política e foi o seguinte : que nas crises deve-se evitar a con-
versão do capital circulante ou fixo até se produzir o equilíbrio, por-
que, como disse, em economia, as crises são os resultados das precipita-
ções destas conversões. Por consequencia as estradas de ferro, sendo 
effeito de capitaes fixos, são empresas que se devem parar actual-
mente. 

O SR. GARCIA PIRES - V . Ex. vai cahir em um verdadeiro circulo 
vicioso. Se nós não abrinnos estradas de ferro apezar das difficuldades 
por que passamos, V. Ex. não conseglÚrá o augmento da fortuna pu-
blica, não couseguirá o augmento das rendas do Estado, não conse-
guirá o equilíbrio orçamentario. 

O SR.· ARIS'l'IDES MAIA - A commi.ssão de orcamento não mandou 
parar completamente. , 

O SR. GARCIA PIREs - Eu não tinha pronunciado esta phrase -
parar em estradas de ferro. O que eu disse foi a commissão de orça-
mento, em logar de procurar o equilíbrio orçamentario no augmento 
das receitas pelo desenvolvimento de producção, unico meio regular 
que conheço, faz parar melhoramentos que importam o desenvolvimento 
da riqueza publica, e busca o equilíbrio nos impostos. 

O' SR. ARISTIDEs MAIA - E m·eação de novos impostos. 
O SR. GARCIA PmEs - Visto que o nobre deputado me dá este 

aparte, eu declaro desde já a V. Ex. que na discussão do orçamento da 
recéita me encontraí'á pela frente combatendo todos os impostos novos 
que quizerem crear. . · 

Eu entendo que a commissão devia ter sido mais previdente, a 
não procurar o equilíbrio orçamentario no córte de serviços necessarios 
e indi:spensaveis; e no augmento da renda por meio dos impostos. Au-
gmento de renda por meio de impostos nunca foi augmento de riqueza 
publica. Eu só acredito que a riqueza publica se augmente com o des-
envolvimento da producção, com a maior expansão da actividade so-
cial. Procurar o augmento da renda retirando da industria os capitaes 
necessari.os ao seu desenvolvimento, não é economia política não é 
finanças, não é desenvolvei· o paiz. ' 
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Eu tenho dito muitas vezes nesta c~sa que não sou financeiro, 
não sou economista; pelo contrario, presumo que não sei nada absolu-
ni.ente. Procuro estudar estas questões praticamente. Procurei estudar 
a questão da reforma do Banco da Republica em seus effeitos. , 

O SR. MATTA MACHADO - Si não fecharmos .os livros, não a re-
conhecemos nunca. À situação é especialíssima. · 

O SR . . GARCIA PIRES - À situação é especialíssima, e não a po-
demos resolver sin·ão em vista dos factos. À situação política do paiz 
é ainda grave; não estamos perfeitamente consolidados; embora o es-
pírito nacional esteja calmo, atravessamos uma crise de trabalho; 
atravessamos tambem uma crise propriamente financeira de capitaes. 

Eu ha pouco tempo, fallando aqui sobre immigração chineza, 
disse: Temos grandes riquezas, o sólo .tem florestas magestosas, mas é 
uma verd:vde; nós não temos o que comer, não produzimos para comer 
nem para ve·stir. (Apoiados. ) 

Ora, Sr. presidente, nestas condições, procurar reformas violentas, 
abalar profundamente a sociedade, é inquestionavelmente uma grande 
temeridade. Determinar a conversibilidade do meio circulante aos 
bancos emissores com a certeza de que é inpo!lsivel conseguil-a, não em 
seis mezes, mas em seis ou dez annos, é querer determinar uma crise 
ainda mais profunda do trabalho, atrophiar todas as forças producti-

. vas do paiz, é, Sr. presidente, não fazer sómente uma guerra ao capital, 
mas levar a fome, a miseria, ás classes prolatarias do paiz. 

O SR. 0ITICICA - Elias já estão nessas condições sem fazer isso. 
O SR. GARCIA PIREs - Elias já estão em se fazer isso. Si nós 

fizermos isso, .si paralizarmos o pouco trabalho que ainda resta, V. Ex. 
verá onde chegará a miseria. 

Sr. presidente, quem tem assistido as discussões deste projecto, 
deve ter notado um facto. Não ha ainda na idéa apresentada, 
uma idéa que tenha recebido o apoio de um grupo da commissão pelo 
menos. 

O SR. 0ITIOIOA' - Perdão, o projecto tem todo o apoio da commis-
são do orçamento. 

O SR. GARCIA PIRES- À commissão do orçamento é a Oamara; 
por muito respeitavel que seja a commissão ella não conseguiu ainda 
que· a sua opinião se impuzesse á Oamara. 

O SR. 0ITICICA - Nem mesmD o substitutivo mysterioso que tem 
sido tão fallado. 

O SR. GARCIA PIREs - Nem o substitutivo my;sterioso que tanto 
preoccupa o nobre deputado. 

O SR. 0ITIOICA dá um a parte . 
O SR. GARCIA PIREs - O que podemos concluir de tudo isto que 

vemos é que é impossível fazer-se uma reforma na Oamara, por 
que não ha tempo sufficiente para isto. Não ha verdadeira direcção 
na Oamara. 
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O Sx. 0ITICICA- Em todo o mundo estas questões teem sido de-
cididas no parlamento. E' mais u~a originalidade d? ~ra~il. 

O SR. GARCIA PIRES - Nós Já temos tanta or1g1nahdade ... 
O SR. 0ITICICA - E' mesmo por isso. 
O SR. GARCIA PIRES - Mas, Sr. presidente, dizia eu que, não 

obstante a autor idade da commissão de orçamento, não obstante o 
respeito que lhe voto, a commissão de orçamento ainda não co_nseguiu 
trazer a convicção da O amara as suas idéas. Levaremos nesta d1scus·são 
eternamente, mesmo porque a propria commissão fel-a descer a terreno 
onde nunca devia ter sido atirada. 
· O SR. 0ITICICA- Por que VV. EEx. provocaram. Quem trouxe 
o Banco da Republica á discussão ª ' 

O SR. GARCIA PIRES- Quem trouxe o banco á discussão foi V. Ex. 
O SR. 0ITICICA - Fui fórçado a isso. 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Desde o principio da séssão V. Ex. 

está discutindo o banco. 
O SR. GARCIA PIREs - O nobre deputado tem constantemente dis-

cutido o Banco da Republica ... 
O SR. 0 ITICICA - Não admira; desde o anno passado que eu pre-

via esta crise . 
O S:K. Jd..io DE SIQUEIRA- Então não diga que foi forçado a dis-

cutir. 
O SR. MATTA MACHADo -E' certo que o n.obre deputooo annun-

ciou, ha mais de um anno, que o banco estaria morto dentro de seis 
mezes. 

O SR. ÜITICICA - E não morreu porque o governo o auxili()u. 
O SR. MATTA MACHADO - Auxiliou-o como ª , 
O SR. 0ITICICA. - Com dinheiro, com saldos do Thesouro e com 

cambiaes. 
O SR. MATTA MACHADO - Qualquer governo faria isso; e V. Ex. 

sabe melhor do que eu que isso não f()i auxilio ao banco, attendeu-se a 
outros interessados e não exclusivamente aos interesses do banco. 

O Sa. GARCIA PIRES - Sr. presidente, si eu tivesse alguma auto-
ridade n.a Oamara aconselharia á illustre commissão de orçamento a 
que, em vez de propôr uma reforma impossível, empregasse melhor seu 
tempo trazendo a debate o orçamento da receita, e, de attendendo a 
que temos apenas nove dias de sessão, propuzessemos que fixassemos as 
bases geraes da reforma, deixando ao Poder Executivo a faculdade de 
executai-a. 

O SR. 0ITICICA - Isso nunca, seria uma prova de incapacidade 
nossa. 

O SR. LAURO MuLLER- Apoiado. 
O SR. 0 ITICICA - Por que o governo não conferencia comnosco ª 

Porque o Sr. ·ministro da fazenda não declara seu pensamento á com-
missão. · 
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O SR. PIREs FERREIRA- Naturalmente porque V. Ex. não o maiP-

da chamar. · 
O SR. 0ITICICA - Está engani:Í,do; o ministro já esteve aqui. 
O SR. PmEs FERREIRA - Mas em conversa amigavel. 
O SR. GARCIA PmEs - Sr. presidente, estava longe do meu pensa-

mento molestar o nobre deputado. 
O SR. 0ITICICA - V. Ex. molesta a O amara. 
O SR. GARCIA PIRES - A' commissão não. 
Eu tinha dito que em logar de estarmos a discutir inutilmente 

uma reforma que n.ão será feita, devíamos estabelecer as bases geraes, 
deixando ao poder executivo a faculdade de e:x;ecutal-a. 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. condemna a ... 
O SR. GARCIA PrREs- Não con.demno a ninguem. A com~issão 

não faz regulamentos, e estabelecidas assim as bases geraes, não ha-
veria delegação alguma de nossa parte. 

O SR. OrTICICA - Quaes são as bases ~ 
O SR. GARciA PIREs - O mais é susceptibilidade que não tem 

razão de ser. 
Mas o nobre deputado entende que o Ministro da Fazen.da deve vir 

perante a Oamara ... 
O SR. 0ITICICA - Perante a Oamara não, eu disse perante a com-

missão. 
O SR. GARciA PmEs ...:.._ Perante a comroissão elle tem vindo um 

milhão de vezes . 
O SR. 0ITICIOA - Quando ? ! 

. O SR. J dlo DE SIQUEIRA - E' certo que o ministro não póde vir á 
O amara, mas a commissão foi a Itaroaraty. 

O SR. 0ITICICA - O ministro da fazenda esteve duas vezes perante 
a com...nissão, e só da segunda vez, tratando-se incidentemente da ques-
tão a proposito do requerimento do Sr. Seabra, S. Ex. disse que não 
achava conveniente a sua vinda á O amara. · 

Mas, Sr. presidente, eis o que eu havia dito. 
O nobre deputado, que se irrito-u um pouco, porque eu havia dito 

que, si tivesse autoridade, aconselhava á <mmmissão que, estallelecidas 
a.s bas~ de WI7I.(J, reforrrva, autorizasse o Poder Executivo a realizai-a. 
S. Ex., entretanto, que não deseja ceder os seus privilegias, as regalias 
do Poder Legislativo, S. Ex. digo, foi ao palacio Itamaraty consultar 
o Poder Executivo sobre as idéas fundamentaes. 

O SR. OrTICICA - Mas quem lhe disse isso? 
O SR. GARciA PmEs - Si V. Ex. não foi lá pedir inspirações, o 

que foi fazer ? 
O SR. 0ITICICA - Ora esta ! . .. 
O SR. GARCIA PIRES - E ora aquella. . . (Risadas.) 
O SR. OrTICICA - Mas a questão é que VV. EEx. nos accusam 

por não ter ouvido o governo e agora accusam por ter ouvido. 
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O SR. GARCIA PIRE! ·!fi, V. Ex. declarou que o Sr. ministro da 
fazenda não quer vir á Camara em commissão especial. . 

O SR. 0ITICICA· - Eu disse que S. Ex., em conversa, d1sse que 
não convinha a sua vinda á C amara. 

O SR. GARCIA PIRES - V. Ex. não se retrate agora. 
O Sx. 0ITICICA (com energia) - Nunca me retratei. . 
O SR. GARCIA PiREs - V. Ex. di'3se que o Sr. Ministro da Fa-

zenda não queria vir. , 
O SR. 0ITICICA (com força) - Não disse tal. 
O SR. GARciA PIRES - Sinto não ter uma maehina para esterioti-

par as palavras do nobre deputado, afim de que S. Ex. não se retra-
tasse facilmente. 

O SR. 0ITICICA (com energia) - Não me ret.ratei e appello para 
os meus nobres collegas. 

O SR. GARCIA PIREs - Pergunto a S . Ex. : o Sr. Ministro da Fa-
zenda recusou-se a vir á commissão ? . 

O SR. 0ITICICA - Não lhe respondo mais. Tenho medo que S. Ex. 
amanhã diga que eu assassinei o papa. 

O SR. GARCIA PIRES - A Camara toda quviu o que o nobre depu-
tado disse, e eu nada mesmo fiz do que repetir as suas palavras. O seu 
aparte ha ·de apparecer no discurso. . 

O SR. 0ITICICA .:._ Appello para a honra de V. Ex. mesmo; peço 
que me mostre as notas tachygraphicas e esse aparte. . · 

O SR. GARciA PIREs - Não ha necessidade de appellar para as 
notas taehygraphicas, que lhe serão apresentadas, e nem para a honra, 
penso que é até · fazer pouco caso da honra e dignidade quem appella 
em cousas tão futeis. · · 

O SR. 0ITICICA - Ah! Não ha necessidade? 
O SR. GARCIA PmEs - Eu cOncluo, Sr. pres.iden.te, não quero por 

maia tempo prolongar este incidente. 
A Camara proceda como entender; eu entendo que este projecto é 

um projecto desorganizador, entendo que elle será uma uma bomba de 
dinamite lançada no .seio da sooiedade, entendo que elle importa sim-
plesmente na liquidação de todos os estabelecimentos bancarios de emis-
são, que delle dependem, arrastando comsigo a morte de outros im-
porta mais na morte de todas as emprezas, que ainda podemos fazer 
surgir, podemos fazer viver, si houver da nossa parte um pouco de 
criterio, um pouco de prudencia e circumspecção; entendo que este 
projecto, si fôr adoptado pela Camara, virá determinar uma grande 
crise, crise não só commercial, .como a crise' do trabalho, virá trazer a 
miseria, a desgraça á maior parte da nossa população operaria. (Muito 
bem I Muito bem.) 

O S r. Pires F!erreira - Sr. presidente, o nobre deputado que 
me acaba de preceder na tribuna, discutindo o procedimento da com-
missão de orçamento, disse que nãe eram seis <>u o.ito que constituíram a 

7 
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maioria; respondeu o meu nobre amigo dep~t~o por A.la~ôas que 
esta maioria era de apaixonados. Si esta maiOria tiver apaixonados, 
nem por isto me deixo de estremecer de desgosto e ao mesmo tempo 
folgo de contentamento por ter ouvido estas palavras de S. Ex., por: 
que vejo que a maioria está apaixonada pela ordem que nós daqw 
devemos dar o exemplo. . 

A maioria está apaixonada para de pormpto e por um melO legal 
levar a constituição de nossas finanças não pela falta da producção, não 
pela falta do trabalho, mas pela falta dos transportes condemnnda 
pelo nobre deputado por Minas... . 

O SR . .ARISTIDES MAIA ~ Não apoiado. · 
O SR. PIRES FERREIRA -. . . e por esses discursos que ordinaria· 

mente vão levaT a descrença e a perturbação no seio das cla-sses con-
servadoras e o descredito da nação no exterior. 

O SR. AuGUSTO DE FREITAS - Sem duvida. 
O SR. PIRES FERREIRA - O meu nobre amigo deputado por Minas, 

,que ·em parte cohdemnou as estradas de ferro, aconselha a paralysa-
ção dellas. . 

S. Ex. parece que não é filh:o da altiva Minas; parece que não 
vê no mappa dos Estados Unidos do Brazil, dos Estad(}s de S. Paulo, 
_Rio Grande do Sul, Pernambuco e Bahia, para: comparar com outros 
que nã(} teem vias-feireas. · · 

O Sa. ARISTIDES MAIA- V. Ex . applique os 500 contos a estra-
das de ferro. · · 

O Sa. PmEB FERREIRA - V. Ex. vá ver engenheiros que façam 
es'tradas de ferro a 500 cont(}B. (Riso. ) 

• Si ainda nós temos . vida neste paiz depois de tantos discur.sos 
incendiarias, é devido a estradas de ferro. 

V. Ex. e seus collegas de Minas reclamam transportes e mais 
t.ransportes pela Estrada de Ferro Central. 

S. Ex. sabe que não ha muito tempo foi votada uma grande 
verba para compra de materiaes para aquella estrada de ferro, afim 

· de não deixar paralysar. S . Ex. sabe que prejuízos tem causado ã. 
lavoura a falta de estradas de ferro. · 

E' bastante S. Ex. vêr a differença do preço de café. 
Quem vae pagar esses prejuízos da lavoura ? . 
Vê S. Ex. que devemos ter estradas de ferro e mais estradas de 

ferro. 
Deixando as éstradas de ferro, a respeito das quaes V. Ex. não 

tem razão, vou me dirigir, especialmente, ao nobre deputado por 
Alagôas. 

S . ~::'. h a pouco disse, segundo me parece, que não tinha decla-
rado positivamente que o Banco da Republica tinha emittido 40 mil e 
tanto.s contos de mais e o fez com tanto excarcéo que quasi horrorisou 
os espectadores. . 

' 
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:E;u est~va certo de que as commissões? de que~- _Ex. a~cus,tlra ao 
banco não existiam e não eram verdadeuas, duvidei de m1m mesmo 
e caldulo o que terâ succedido com os espectadores que não sabem o 
que se passa ~ 

Ora, o nobre ·deputado pela Bahia declarou que essa proposição 
de S. Ex. importava uma accusação muito grave, e eu declaro que 
esta accusação é gravíssima, não .só ao banco como ao :governo, ao 
fiscal do governo e mais que tudo ao parlamento, que dev1a ter toma· 
do providencias sérias, desde logo. 

Realmente emittir sem lastro quarenta mil e taiJ.tos contos é crime 
grave que vae ~os desmoralisar no estra~geiro . . , 

Que garantia poderão contar os capltaes estrangetros neste patz, 
sabendo que existem na circulação 40 mil e tantos contos sem lastro ~ 

Contesto ao nobre deputad'O, e digo que si S. Ex. é dedicado ao 
estudo de economia política, foi mal informado ou não sabe escri· 
pturação mercantil. 

O SR. 0ITICICA - Fallo pelas minhas propria.s informações. 
V. Ex. não é mais do que o echo de uma calumnia que me foj irro-
gada hontem . Em um artigo hontem publicado, já se disse que eu fal-
lava por informações alheias. 

O SR. PIRES FERREIRA - V. Ex. é tão amavel que ha de dispen-
sar-me de responder a V. Ex. 

V . Ex. vae saber uma co usa. 
Não me occupo em ler descomposturas; prefiro não lei-as; se1 

· como se fazem elogios e descomposturas. 
O SR. 0ITICICA - Mas eu estou prevenindo a V. Ex. que está 

aqui se fazéndo echo de ealumnias. 
O SR. PIRES FERREIRA - No mesmo dia em que V. Ex. fez aqui 

aquella accusação ao Banco da Republica, f aliei · a respeito, com uma 
pessoa que então estava presente e está . agora, e disse-lhe ser necessa-
rio vir uma demonstração · detalhada sobre emissão. 

Recebi essa dem'Onstração hontem e por ella é facil a V. Ex. ver 
que avançou uma proposição que não está de accôrdo com os factos, 
provando isto que V . Ex . não é perito em escri:pturação mercantil. 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. tem o balanço anterior~ 
O SR. PIRES FERREIRA - Tenho tanto o que serviu de accusação 

como a demonstração que vae servir de defesa. . 
(Lendo . ) Demonstração das emissões tomadas na totalidade . 
Esta accusação sobre os 44.000 contos é como a historia do deficit, 

que ao principio era de cento e tantos mil contos e depois foi reduzindo 
·a 40.000 contos; e como a despeza com o exercício, que a principio era 
de 40. 000 contos e agora de 30.000 contos; e assim por deante. S. Ex. 
toma grande apprehensão por qu-alquer nuvem que vê, já suppõe que o 
paiz vae á garra. Mas não é com discursos terroristas e avanÇ'ando 
proposições desta ordem, que podem ser contesta~-as de um dia para 
outro, por um engano, ou por um systema novo de escripturação ... 
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O :::IR. 0ITICICA - Já disse que faço amanhã a demonstração do 
facto. · 

O SR. PIREs FERREIRA - Eu apenas estou .dizendo que o balanço 
orientou mal o nobre .deputado. . . 

Com a demonstração que a0abo de ler, V. Ex. deve estar satis-
feito. · 

O SR. OrTICICA - Absolutamente não. 
O Sx. PIREs FERREIRA --'- Confessa que não 'ha os 44. 000 contos 1 
O SR. OrTrcrcA - Pelo contrario; estou convencidissimo. 
O SR. PIREs FERREIRA - Pois eu vou explicar o facto, e p6de ser 

que V. Ex. concorde commigo. 
O Ban00 da Republica comprou a emissão do Banco do Brazil, 

emissão que era feita no duplo; entretanto como o B_anco da Repu-
blica tinha a emi·ssão no triplo, desde que elle chamava .a :si o direito 
de emissão do Banco do Brazil, por interpretação que não mereceria 
a minha approvação, mas que o governo de então deu, e entendo que 
estav-a no seu direito; o governo disse ao Banco da Republiqa que, 
desde que elle chamava a si a emissão do Banco do Brazil, o Banco 
da Republica tinha direito .de emittir mais. um terço em vista . dos 
lastros que tinha no Thesouro. 

Foi o que fez o Ban00 da Republica; tomou a responSabilidade 
da emissão do Banco do Brazil, emittiu mais um terço e disse: - os 
portadores de notas emittidas pelo Banco do Brazil teem direito de 
vir trocai-as no Banco" da Republica. 

E' deste .modo que tem procedido o Banco da Republica com todos 
os portadores de notas do Banco do Brazil; immediatamente as trocas 
por notas depositadas nos seus cofres; depois leva aquellas notas á 
Caixa de Amortisação, apenas para trocar um titulo por outro; isto é, 
dá uma nota do Banco do Brazil que fica recolhida, e recebe um 
papel chamado nota do Banco da Republica, que vem a esse ba;n00 
receber o sacramento das autoridades legaes. 

Está substituída uma nota por outra, sem que haja emissão. 
O SR. 0ITICICA - Onde está isso no balançoª . 
O SR. Pmxs FE:&REIRA - V. Ex. pensa que em um balanço se 

pôde contar esta historia detalhadà.mente ? O balanço é um resumo 
de multiplicidade de 00ntas. 

o Sx. OiTICICA - Até ao balanço de janeiro esta historia estava 
toda cóntada. De fevereiro em deante é que a historia não se 00ntou 
mais. • _ 

O SR. PIRES FERREIRA - Entretanto não ha nenhuma emissão 
clandestin~. H a apenas uma troca de notB!lt! isto é, para dizer que 
toda a emissão pertence ao · Banco da Repubhca. . : 
· Os 44 mil e tantos contos, o Banco da Republica é responsavel 

por elles porque já tinham sido emittidos pelo Ban00 do Brazil. 
Mas, não quer isto dizer que sej·a uma amortisação clandestina 

como v. Ex. chama. I 
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O SR. OlTICICA dá Úm aparte. · · 
O SR. PIRES FERREIRA - Então V. Ex. 'ha d.e me d.ar licença, 

si o deseja, que eu leia os balanços .para o convencer. Si . V. Ex. não 
acredita nos homens, então não ha hypothese de o convencer. . 

O SR. 0ITICICA - Pois é por · acreditar nos homens .que eu d1go 
isto. 

O SR. PIRES FERREIRA - O Banco da Republica tem cumprido 
os seus deveres perfeitamente, e até de mais, em vista das perturbações 
por que tem. passado em consequencia da guerra que alguns lhe fazem. 

O Ban:co da Republica é tão solido que V. Ex. ha um anno que 
luta contra elle, sem que ainda até hoje vis~ fechadas as suas portas . . 

· O SR . . 0ITICICA - Si o dinheiro do contribuinte não tivesse pas. 
sa.do pelas suas arcas elle teria fechado a porta ha muito. ( Estabe-
lece-'se dlialo,qo entre o orador e o Sr. OiJtixica.) . 

O SR. PIREs FERREIRA - A delegação é opinião minha e parece-
me que posso contar ·com o voto .de V. Ex, ; porque foi V. Ex. um 
dos que me acompanharam o anno passado quando eu quiz dar dele-
gação ao Sr. Lucena. E rião devia ter-me arrependido. E :Si o go-
verno não obteve essa medida é porque não teve maioria ·no Congresso. 
Hoje, que o governo tem maioria no Congresso, e que a propria oppo-
sição não faz questão política nesta questão financeira, não devia 
ter receio. 

O SR. AueusTo DE FREITAS dá um aparte. 
O SR.' PmEs FERREIRA - Pela voz · autorisada da maioria, repre-

sentada aqui pelos nobres deputados por Pernambuco e Bahia, que con-
sideram o governo honesto, certamente ella não teria duvida de dar 
uma autorisação dentro de eertos limité.s e certas restriqções. 

O SR. ÜITICICA - Mas nós pedimos esses· limites ha bastante 
tempo, e até agora né.o chegaram. 

O SR. PIREs FERREIRA - Desde que V. Ex. veja que tudo quanto 
tem dito, e nós temos ouvido, não tem abalado os credito.s do Banco 
da Republica, nem tem feito fechar-lP,e as portas ... 

O S:R. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. PIREs FERREIRA - V. Ex. ha de concordar commigo. Não 

podendo · fazer com que as suas idéas vinguem neste Congresso, per-
ante o qual tem muitas pessoas que o consideram, ha de votar pela 
autorisação. 

O SR. 0ITICICA - Não votarei. 
O SR. PmEs FERREIRA - Bem conversado, é muito ·possível que 

vote, e até talvez V. Ex. fique isolado na commissão. · 
O SR. 0ITICICA - Em nome dos meus collegas declaro que não 

daremos essa autorisação. 
O SR. PIREs FERREIRA - V. Ex. de certo se lembra do proje·cto 

do anno passado que naufragou. 
O SR. 0ITICICA - Qúal foi ? 
O SR. PIRES . FERR~IR.A. - O do anno passado, 
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Vou ter as emissões do Banco da-Republiea. (Lê.) · 
Já vê V. · Ex. que a quantia que V. Ex .. suppoz desfalcada de 

lastro, está comprehendida nos 270. 000 cont{)S. . , 
O SR. 0ITICICA - V. Ex·. talvez não me possa mformar onde e 

que se acham estes 44. 000 contos do Ban~o do Brazil ~ Si estão para 
substituir as notas do Banco da Repubhca correspondentes a estes 
44. 000 contos, onde estão ª 

O SR. PIRES FERREIRA -Na Caixa de Amortisação. 
O SR. 0ITICICA - Então não se diga - notas entregues pela 

Caixa de Amortisação. Si ellas estão na Caixa como figuram como 
entregues ? 

O SR. PiREs FERREIRA. - Mas o portador vae com as notas do 
Banco do Brazil, recebe as notas deste banco, e o Banco da Republica 
vae com estas notas á Caixa de Amortisação e recebe a·s do Banco d{) 
Brazil. Qual é o crime que ha nisto ? 

O SR. 0ITICICA -Nesse caso esta verba - notas entregues pela 
Caixa de Amortisação - só poderá chegar ao max:imo da emissão, 
quando tiver recolhido todas as notas do Banco do Brazil. 

O SR. PIRES FERREIRA ·- São modos de encarar. 
O SR. 0ITICICA - Não são modos de encarar, é o facto. 
O balanço diz - notas entregues pelà.' Caixa de Amortisação, 217 

mil contos. São essas que deviam estar substituídas pelas notas do 
Banco do Brazil. Eu provarei isto amanhã em artigo que publicarei. 

O SR. GARciA PIRES - Será amanhã. o meu café a leitura do 
J orn,al do Co'TfLmercio. 

O SR. 0ITICICA - Leia que ha de gostar. 
O SR. PIRES FERREIRA - Como acabo de ouvir de meus ' collegas, 

é diíficil convencer-se um homem systematico; o nobre ·deputado por 
.Alagôas não quer definitivamente ceder uma linha no terreno em que 
se collocou ; mas, S . Ex. amanhã ·publicará o seu artigo e eu peço 
licença a S. Ex. para não alterar o que penso a respeito, ainda 
mesmo depois de lei-o, porque com certeza não me deinoverá do ponto 
em que me acho, isto é, que o banco não emittiu sem lastro. 

O SR. 0ITICICA - Eu não disse isso; eu disse que não substituiu 
o que devia substituir, isto é .. ; 

O SR. PmEs FER~EIRA - Está suhstituido. O nobre dep~tado, oom 
seu projecto apresentado á consideração da casa e que teve a felici-
dade ou infelicidade para mim de trazer os espíritos um pouco alar-
mados, diz hoje _sim, com ar de quem acha que é cousa muito simples.; 
o ministro da fazenda não vem apenas p&ra palestrar sobre este as-
sumpto. 

S. Ex. sabe que os ministros só são obrigados a vir perante as 
com missões quando são chamados por ellas. 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. · 
O SR. PIREs FERREIRA - E' o ponto a que queria chegar e que 
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me pareOt:> de maXima conveniencia. Desde já declaro que voto contr~ 
o reqúerimento do nobre deputado por Pernambuco. . 

Já Be tem provado que estas reuniões não teem resultado alguni. 
e s·. Ex. já tem a prova disto, que expendeu ás suas idéas . e fallou 
esplendidamente cerca de duas 'horas sobre este assumpto e nós estamos 
na mesma, sinão um pouco peior. (Riso. ) _ 

O SR. JoÃo· DE SIQUEIRA - Estou convencido de que devemos 
votar e nã<J discutir mais e até retiro o meu requerimento. 

O SR. PIRES FERREIRA - Não é que o nobre deputado não queira 
ver' realisada esta crise; faço justiça ás suas intenções. 

Mas, S. Ex. ha de comprehender que estes ataques ás institui-
ções e aos homens que as dirigem e até ao govei·no ... 

O SR. 0ITICICA - Não ataquei o governo. 
O SR. PIRES FERREIRA-... collocam-os em po-sição mais difficil. 

Os directores do · Banco da Republica, assim como o proprio governo 
e o parlamento, teem interesse em ver tudo isto sanado. 

O interesse é o mesmo, sinão maior, é termos o prazer de dizer: 
legislámos desta maneira e demos uma boa autorisação ao governo : 

O SR. 0ITICICA- Estou vendo que V. Ex. conclue apresentando 
um substitutivo. 

O SR. PIRES FERREIRA -Não apresento hoje, mas amanhã com 
certeza .. 

O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. PIRES FERREIRA - V. Ex. não póde retirar-se da arena 

desta questão; V. Ex. tem dito tudo quanto um bom patriota póde 
dizer. V . . Ex. agora espere pelo resultado. Ou a C amara cede a 
V. Ex. nas suas idéas e as põe em· pratica ou reclama e apresenta um 
outro meio. 

O SR. 0ITICICA - Mas sou o respo~avel por isto ! 
O SR. PIRES FERREIRA - Ha outros re.sponsaveis; porém nesta 

ultima phase <J unico responsavel por isto é V. Ex. 
O SR. -0ITICICA - Neste caso, V. Ex. me dá a responsabilidade 

da subida do cambio. . 
O SR. PIRES FERREIRA - Isto não é devido a V. Ex., mas á pro-

du<:ção, á ordem e mais nada. V. Ex. não acredita que discurso faça 
subir o cambio. · 

· O SR. 0ITICICA - Neste cas<J, V. Ex. não tem razão de enraive-
cer-se por este modo. 

O SR. PIRES FERREIRA - V. Ex,' vê que ha lucta1 não só no par-
lamento como nas classes conservadoras, contra as idéas de V. Ex. 

O SR. 0ITICICA -:- Não apoiado; nem o parlamento, nem o com-· 
mercio teem protestado ; pelo contrario, o commercio tem sentido acção 
benefica. · 

Si o projecto fosse desastroso o c.ambio não teria subido. 
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O S:a. P:mEs FEBBEIRA - Mas V. Ex. está convencido de que o 

cambio subiu em éonsequencia da proposta da commissão de orça-
mento~ 

O SR. OrtrcrcA - Não disse isso; mas, que si o projecto tivesse 
3fíeitos desa-strosos o cambio ·não teria subido. Onde está o alarme 
que o meu discurso produziu ~ ' · . __ . 

O SR. PmEs FERREIRA - Não se embale nessa Illusao, ·o cambio 
não está subindo por effeitos das theorias financeiras de V. Ex., n~m . 
pelos exemplos que nos veem da Europa; mas pela ord~m que rema 
no paiz, pela pouca importação, muita exportação, criter1o do governo 
e pela honorabilidade delle. . . 

V. Ex. quer mais criterio, mais moderação do que teve o ex· 
ministro da fazendo, S.r. Rodrigues Alves, proeedendo sempre com 
calmaª o SE: 0ITICICA- Entretanto elle estava de accôrdo com as idéas 
da commissão. . 

O SR. PIREs FERREIRA - Talvez por modestia, por cortezia para 
com V. Ex., elle não tivesse querido contra-riai-o e estivesse esperando 
pelos effeitos de outras medidas . 

V. Ex. quer saber de um facto ª Houve casas inglezas que im-
portavam dOUI'! ou tres mil contos por anno e passaram a importar 
onze mil e tantos contos no período de formaçãO: de companhias. 

Pois bem, pessoa de confiança assegura-me que essas casas não 
teem importado cem mil francos. 

O SR. OrTICIC.A - Qua:l a razão ª . 
o SR. PIREs FERREmA - v .. Ex. sabe que diminuindo a importa-

ção diminue a procura do outro para as obl'igações contrahdias na 
Europa . 

A producção augmenta rapidamente e si não augmenta mais é 
porque ainda ha quem condemne as estradas de ferro. 

Só tenho motivos de sympathia por V. Ex. e por isso preciso 
f aliar-lhe com. toda a franqueza. 

Vamos ser patriotas, deixai" de discursos violentos, de ataques que 
vão perturbar os bancos e estabelecimentos bancarios; façamos auto-
risação ampla com certas bases ao governo. 

O SR. OrTICICA - Amplas ª 
. O SR. ~mEs FERREI~ - Perfeitamente. V. Ex. está seguindo 

cammho odwso, e 4eve .deixar-se d"ssas perturbações que não trazem 
proveito. Nós estamos prorogadGs até 12 de outubro; está a terminar 
o prazo, e nada temos feito e nem esperanças de fazer cousa alguma_ 

O nobre deputado comprehende que não é pequeno sacrificio 
sahir daqui ás 4 lj2 e voltar ás 7 'horas, sem. ter tempo de ler nem 
a, ordem do d~a. ~' pre~iso 12ôr. um p~rade!ro nisto. A ~ação não 
pode estar assim n. uma sltuaçao lndefmida, a espera que fmanceiros 
da Camara se ponham de accô:rdo uns com 'os outros. 

O nobre deputado não vê qúe está perdendo terreno na opinião 
da C amara e das classes conservadora!! do paiz? Para que é esta tei-
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mosiq.? O nobre deputado s6 tinha um partid<l a tomar. Desde que vê 
que as suas idéas não agradam, devia retirar-se e esperar pelos factos. 
Daqui a um anno o nobre deputado .saberia si tinha raz~o ou não. 

O SR. 0ITICICA .----: H a um ann.o fiz eu a mesma cousa; apresentei 
RB mfnhas idéas, que foram rejeitadas; calei-me durante um anno á 
flspera que VV. EExs. apresentassem as suas idéas. . 

O SR. PIRES FERREIRA - O nobre deputado não sabe as pertur-
'iiações que tem causado no paiz desde que foi derrotado no seu pro-
jecto ª Não sabe que o dinheiro estrangeiro se retrahe á mais pequena 
causa~ Não sabe que o capitalista inglez não tem considerações com-
nosco sinão em quanto puder tirar de nós alguma vantagem~ Para que 
é esta teimosiaª Eu pediria ao nobre deputado um enorme favor, 
quasi comparavel ao de salvar-me a vida, era abandonar o campo, a 
ver si acabavamos co~ isto. O nobre deputado é um dos homens mais 
t~·abalhadores desta Cainara, mas como homem systematico que é, e 
apaixonado por uma idéa, não se póde vencer. O nobre deputado pra-
ticaria um acto de .patriotismo deixando ver os effeitos ·que produziria 
a ·autorisação dada ao governo. O nobre deputado está vendo os ~
forços que o nobre ministro da Fazenda emprega par'a melhorar a 
situação, entendendo-se com as summidades . financeiras que mais in-
teresse teem no melhoramento do paiz. Mas o nobre deputado a nada 
cede. 

Nestas condições eu vou sentar-me fazendo um appello ao nobre 
deputado: vamos acalmar as finanças, retirando o seu projecto e 
t•oncordando na acceitação do substitutivo. 

O SR. 0ITICICA - A Commissão de orçamento retira-se, mas não 
retira o projecto. . 

O SR. PIRES FERREIRA - Pois é o caso de dizer: antes a retirada 
dá commissão de orçamento, do que o desastre das finanças do Brazil. 
( lif uito b'em.) · 

SESSÃÓ DE 7 DE OUTUBRO 

O Sr. Erico Coelho (miOvimento geral de atteni;ão; proundo si-
lencio) - Sr. Presidente, tenho em subida consideração os serviçoo 
prestados á Nação pelos illustres signatarios do projecto em debate, 
mórmente na sua qualidade de membros da commissão de orçamento. 
Rendo a SS. Exs. as homenagens a que teem direito por sua grande 
capacidade, intentos patrioticos e dedicação ao estudo das questõ~.s 
~ffectas á deliberação da C amara. (A pl)iados.) 

Entretanto, peço venia para dizer que este projecto de lei, ela-
borado por SS. Exs. não é acertado; como passo a demonstrar . 
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Em primeiro lugar adduzirei despre't:enciosamente varias consi-

derações afim de justificar minha discordancia do projeeto ; em se-
gundo lugar, darei conhecimento á mesa de uni substitutivo, no qual 
,~ollaborei com outros representantes do povo, dos que mais honram 
esta casa. 

O projecto restabelece. a lei n. 3. 403, de 24 de novembro de 1888, 
salvei algumas modificações, obrigando os actuaes bancos de emissão 
a entrarem no regimen da conversibilidade, sob pena do Thesouro Fe-
deral chamar -a si os lastros das emissões respectivas, mas sem assu-
mir ipso facto a responsabilidade de resgatar o papel bancaria nas 
condições ~m que o projecto exige dos bancos. 

Srs. deputados, a lei de 24 de novembro de 1888, creou dous t:r-
pos de banco ou, para bem dizer, dous typos de emissão. Segundo o 
art. 1° a emissão se faria sobre lastro de apolices, tanto por tanto, 
<'Om a obri~aÇãO do banCO guardar sempre em carteira 20 °1° de papel-
moeda do Thesouro, sobre a importancia . do papel bancaria em cir-
culação; pelo art. 5° creou tambem bancos de emissão sobre lastro de 
ouro, a qual se faria na proporção de 3 para 1 . 

Adaptavel a cada typo de emissão, a lei esta~leceu um processu 
de resgate das cedulas bancarias; pelas emittidas sobre ouro os ban-
cos seriam obri~ados a pa~ar integralmente em ouro, ao porta'·]or 
e a vista: os bilhetes emittidos sobre lastro de apolices, porém, seriam 
resgataveis por papel-moeda do Thesouro. · 

Para attender ao resgate das cedulas emittidas sobre apolices, oa 
lnmcos ficavam obrigados a immobilisar, além das apolices, tanto po! 
tanto, mais 20 °/c, de papel-moeda do Thesouro, isto é, para emittir 
100, o estabelecimento banca rio teria de immobilisar 120. Foi por 
esta circumstancia que a lei de 24 de novembro não produziu . nem um: 
banco de emissão sobre apolices. 

O SR. SEABRA ·- Até 1889 os bancos que· tinham emissão não e!ltit-
tiram; s6 depois da fusão é que começaram a emittir. 

O SR. ERrco CoELHO - Quanto ao extravagante processo de res · 
gate das cedulas de lastro apolices, segunda a lei que critico, será 
tudo quanto quizerem, menos conversão no sentido economico da pa-
1avra; pois, substituir cedulas bancaria que representaria uma par-
cella da apolice ou divida consolidada, por papel-moeda, que nem é 
ciivida consolidada, não se póde chamar conversão. 

O SR. SEA.BRA - Promessa de pagamento por promessa de paga-
mento. 

O SR. ERICO CoELHo - Por certo; conversão quer dizer pagamen-
to effectivo; pagamento effectivo é feito em moeda metallica, porque 
só ella dá a justa medida dos valores. Ora trocar uma promessa de 
pagamento por outra, como bem diz o illustre deputado que me hon-
rou com o seu parte, .- seria o mesmo que substituir um titulo de di-
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..rida por . outro, com desvantagem aliás para o portador . da nota ban-
raria. 

o SR. SEABRA - E' uma transfusão -de credito. (Cruzam-se apar-
tes). 

O SR. :gnrco CoELHo - O processo de resgate das cedulas d~ typo 
···uro, esse sim, importaria na conversão, porquanto o portador embol-
çaria em moeda sonante a importancia do titulo. 

Isto posto, Sr. Presidente, vejamos como as disposições da lei de 
24 de novembro, revogadas neste projecto, podem se applicar retro-
:tctivamente aos bancos creados em virtude dos decretos do governo 
provisorio. Tomemos, por exemplo, o Banco da Republica. 

Caso o Banco da Republica, cuja emissão feita sobre apolices 
mQnta a 53.000 :000$ além de 223. 500 :000$ emittidos sobre lastro dfl 
l'Uro, p06'8a ou queira submetter-se ás exigencias desta lei em projecto, 
ver-se-ha na contingencia de substituir seu lastro de ouro por apolires, 
s.fim de evitar os apuros da convrsão, no prazo de seis mezes, das ce-
dulas de ouro; p1·eferindo naturalmente uniformisar sua emissãQ so-
bre lastro de apolices e resgatar suas cedulas por papel-moeda do 'I'Le-
souro. E o governo não poderá negar-lhe o direito de realisar P~sa 
operação, mesmo porque o projecto em discussão não prohibe termi-
nantemente a tr·ansacção. 

·Não arguínento com. a hypothese do Banco da Republica sugeitar-
se a resgatar as cedulas emittidas sobre Q terço do seu valo!' em ouro, 
quando o cambio estava a 27, e isto a começar, seis mezes depois da 
presente lei em projecto. Onde iria buscar o banco, em tão curto pra-
zo, dentro ou fóra do paiz, dous terços da sua eupssão sobre ou·ro afim 
de fazer face ao resgate? 

Os SRs. BELLARMINo CARNEIRO E ouTRos - · Muito bem. 
O Banco ·da Republica, caso pudesse · ou quizesse (estas expressões 

peregrinas são do projecto) entrar no reg'Ímei:l da conversibilidade, 
sob pena do governo lhe retirar a emissão, teria de comprar 223. 500 
"'·IJolices-do valor dé 1 :000$ com o ouro que tem em deposito no The~ 
~ouro; operação que só se realisaria sem sacrifício para o banco na 
hypothese que a taxa cambial do dia fosse de 9 ; não sendo assim, o 
prejuízo do banco seria tanto maior quanto mais elevado estivesse o 
rambio ao tempo da unificação do lastro. 

E', pois, inquestionavel que o Banco da Republica, mesmo com 
o cambio a 14, como está hoje, e só Deus sa~e que taxa teremos de 
hoje a seis mezes, despenderia para uniformisar seu lastro quasi. outro 
tanto de ouro afim de inteirar a somma de 223.500 apolices de conto 
de réis, as quaes, ·addicionadas ás 53. 500 que tem em deposito, dariam 
a quantia de 277. 000 contos equivalentes ao total das emissões pelas 
quaes é o banco responsavel 

Além disso, o Banco da Republica precisaria conservar em car-
teira, para accudir á substituição de suas notas, de conformidade com 
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a lei de 24 de nôvembro, 66.000 contos com papel dó Thesouro, pro-
porcional a 20 % das suas emissões. Assim, pois, attendam ,os Srs. 
deputados que além do despendio de sommas ·avultadas, para conseguir 
a unificação de seu lastro, o banco seria obrigado a immobilisar 56.000 
de papel do thesouro, si pudesse ou quizesse entrar no regimen da sup-
posta converção. 

Puz de parte a hypothese do Banco da Republica preferir uni-
fomisar os lastros ·de suas emissões sobre a base metallica, por ser con-
jectura inteiramente desarrasoada... . · 

· O SR. 0ITICICA - Porque? . 
O SR. Eruco CoELHO - Porque, nas condições actuaes do paiz, 

nem o Banco da Republica, nem todos os bancos emissores fundidos, 
mesmo com o auxilio do credito d·a Nação, não conseguiriam as ce-
dulaa emittidas, sobre lastro de apolices por notas convertiveis em ouró, 
ao portador e á vista, no prazo fatal de ·seis mezes; esta é a verda-
de. (Mwitos apoiados, contestações dos Srs. Oiticica e Severino 
Vieira.) 

Quero suppôr, Sr. Presidente, que por um prodígio de credito, 
graças á affluencia inesperada de ouro ao nosso mercado monetario, 
o Banco da Republica se submettesse ás condições da lei de 24 de no-
'\embro de 1888, isto é, obrigado a resgatar suas cedulas conforme os 
lastros ouro e apolices que tem depositado no Thesouro; ·pois bem, 
eer-~he-ha forçoso guardar mais em carteira, para satisfazer aos por-
~adores das notas emittidas sobre apolices, na somma de 53.500 :000$ 
20 % desta quantia ou 10. 600 ;000$ de papel moeda do Thesouro. 

Pelas conside>rações e pelos algarismos que acabo de pôr em evi-
dencia, julgue a Camara a que extremos será compellido o Banco da 
Repu_blica se vingar o projec~o que impugno, e como esse banco, qu~ 
tomei para exemplo, os demais. 

O SR. SEABRA - O plano da commissão do orçamento é obrigar 
oe bancos emissores á liquidação. (druzam-se aparte'S. err,tre os Srs. Oi-

, ficica, Seabra e Pires Ferreira.) 
O SR .. ERICO CoELHO- Proseguindo, Sr. Presidente, de hypothese 

Pm hypothese, .quero crer que o Banco da Republica, vingando este 
projecto de lei, entre no regimen da conversão pela porta da unifor-
misação de seus lastros em apolices. Dada esta eventualidade, o The-
~ouro carecerá de elevar á quantia ·de 277. 000 :000$ seu papel incon-
vérsivel para servir ao Banco da Republica na emergencia de uma cor-
rida dos portadores de suas cedulas ban·ca-rias. 

E devemos prevêr est& eventualidade, Sr. Presidente, porquanto 
vivemos em um paiz de fetichistas, em que se procura o papel-moeda 
do Thesouro de preferencia á moeda-papel das instituições bancariae ... 

O SR. 0ITICICA - E' porque as instituições bancarias não teem 
credito. 
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O SR. SEVERINO VIEIRA ~ :o povo não recusa credito a quem 
o tem. . 

O SR. ERico CoELHO '___: ... e é por isso mesmo que o povo pa· 
dece dessa superstição, Sr. Presidente, que no dia em que elle souber, 
a_ue o Banco da Republica, contra o credito do qual tem-se feito rio 

. paiz e no estrangeiro uma larga campanha de . diffamação ... 
O SR. 0ITICICA - Protesto contra a insinuação do nobre deputaÚú. 

E' preciso que de hoje em deante. não se repita aqui essa ballela da 
campanha de diffamação do Banco da Republica. Não é decente isso. 
Quero liqúidar este ponto, porque até na imprensa já fui accusado 
de guerrear o Banco da Republica por motivos inconfessaveis. Repito 
que não é decente. 

O SR. ERICO CoELHO - O illustre representante do estado de 
.L\lagoas ha de retirar a expressão menos cortez que . acaba de usar 
ou eu não proseguirei, Sr. :Presidenw ! ( Lnterrupção). 

. V .A.RIOS SRs. DEPUTADOS ( dlirigindo...se ao. Sr. Oiticica) - O ora-
dor não se referiu pessoalmente a V. Ex. (Apoiados.) 

. O SR. E_RICO CoELHO - Comecei meu discurso tributando aos si-
gnatarios do projecto, inclusive o illustre deputado pelas Alagôas, mi-
nhas homenagens, e agora declaro mais, que se alguem fóra desta as-
sembléa attribue ao Sr. deputado, que acaba de maltratar-me com 
~eu aparte, intentos inconfessaveis com guerrear systematicamente o 
Banco da Republica, eu não lhe faço essa injustiça. 

Declaro mais a S. Ex. que escusado é me chamar para o terreno 
· elas retaliações, pois não estou disposto a acompanhai-o. - Referia-

me, Sr. Presidente:~- á campanha de diffmação que se tem feito contra 
o nosso mais importante estabelecimento de credito, dentro e fóra do 
paiz, e não proaeguirei no discurso se o digno representante das Ala· 
gôas não retirar a expressão que empregou. 

O SR. 0ITICICA - Só disse que não era decente trazer para aqui 
a expressão da campanha de diffamação, por suppôr que o nobre 
deputado se referia á campanha que tenho feito contra o Banco da 
Repubiica; mas desde que S . Ex. declara que não se refere a mim, 
não tenho duvida em declarar que retiro a expressão que usei. 

O SR. ERICO CoELHO - Dizia, Sr. Presidente, que no dia em que 
o povo desta terra, o qual padece da superstição de ligar mais valor 
ao papel-moeda do Thesouro do que a qualquer nota bancaria, sou-
besse ,que o Banco da Republica era obrigado a trocar suas cedulas 
por bilhetes do Thesouro, uma corrida ao referido banco era cousa 
possível e nessa conjunctura o Thesouro seria obrigado a ter em cir-
culação 277 . 000:000$ do seu papel inconvertivel, afim do banco sa-
tisfazer aos portadores de suas notas, salvo si o governo interviesse de-
cretando o curso forçado das notas bancarias. 

O SR. 0ITICICA- Essa hypothese de V. Ex.. é gratuita. 
· O SR. ERICO CoELHO --Tanto· não é absurdo o caso que figuro, 
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Sr. Presidente, que o projecto, restaurando a lei de 24 de novembro, 
obriga o Banco da Republica a ter em caixa 20 % em papel-moeda 

· do Thesouro, para satisfazer aos portad01-es de suas cedulas, e á 
medida que esse encaixe fôr se esgotando, terá necessidade do The-
som·o servi_r-lhe papel-moeda, emquanto houver notas bancarias a res-
gatar. Ora, tratando-se de um banco tão desacreditado como tem sido 
o Banco da Republica, posto que debalde para muita gente, está na 
massa do possível o acontecimento com que argumento. (Apoiados.) 

O Thesouro terá de emittir, dada essa eventualidade, 110.000:000$ 
!1. mais de papel-moeda para com os 167.000:000$, em circulação, se-
rem pagos aos portadores de bilhetes do Banco da Republica. 

o SR. 0ITICICA - A argumentação de v. Ex. não está dentro 
do regimen. da: lei de 1888 . 

O SR. Emco CoELHO -Está nos limites do projecto de que V. Ex. 
é signatario. · 

Dado que todos os bancos emissores procedam como supponho 
que o Banco da Republica procederá, isto é, submettendo-se -aos pro-
ressoa de resgate, estabelecidos na lei de 24 de novembro, unicas obri-
gações que se lhes podem applicar na actualidade, como as emissões 
bancarias sobem a 346.000 :000$, o Thesouro N acionai corre o risco 
de emittir mais 179.000 :000$ de papel inconversivel que, sommados 
aos 167.000 :000$ em circulaçãC), prefazem a quantia de 346.000 :000$, 
para a presumida conversão dos bilhetes bancarios, na supposição de 
o}Ue todas as instituições estejam tão desacreditadas no animo do nos-
so povo fetichista como a do Banco da Republica está na opinião do 
i Ilustre deputado por Alagôas. 

A corrida de todos os bancos emissores e a forçosa substituição 
de suas cedulas por papel-moeda do Thesouro, seria a restauração do 
papel inconversivel, em proporções desmedidas. 

Srs. Deputados, o decreto de 7 de dezembro de 1890 determinou 
que as emissões conversíveis, dadas certas condições do mercado mone-
tario, não excederiam a 600.000 :000$ inclusive o pàpel-moeda do The-
souro. A lei de · 24 de novembro de 1888 permittia emissões sobre 
apolices (excluindo o papel-moeda do Thesouro) até 200.000 :000$ 
conversíveis em papel inconversivel do Thesouro. 

Conforme o decreto de 7 de dezembro de 1890, como o papel em 
circulação attinge a importancia de 346.000 :000$ que addicionada a 
167.000 :000$ de papel-moeda do Thesouro monta a 513.000 :000$, ve-
rifica-se que apenas faltam 87 . 000 :000$ para. completar a somma de 
600.000 :000$ maximo permittido. 

A lei de 24 de novembro, que a digna commissão de orçamento 
pretende restaurar, penr;I.Ítte elevar-se a emissão a mais de 600.000 :000$ 
excluindo o papel-moeda do Thesouro. · 

O SR. 0ITICICA - Mas que emissãoª 
. O SR. Emco CoELHO - SS. Exs. não limitaram no seu projecto 

de lei a emissão ... 
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O SR. 0ITICICA- Nem podíamos, porque a emissão é conversivel. 
O SR. Rarco CoELHO - Se os bancos emissores existentes adhe-

rirem á restauração da lei de 24 de . novembro de 1892, suas emissões, 
fe-Íta a unificação dos lastros em apolices, serão de 346.000 :0000$ res-
gataveis por papel-moeda do Thesouro. E o illustre deputado a fallar 
~m emissão conversível. Attenda S. Ex. á minha argumentação. 

Os redactores do projecio, Sr. Presidente, entendem que o papel-
moeda do Thesouro deve ser retirado o mais depressa possivel da cir-
culação, tanto assim que cogitam de recursos que o Congresso votará 
s.nnualmente para esse fim; no em tanto permittem que as cedulas 
emittidas pelos bancos sobre lastro de apolices sejam substituídas por 
papel-moeda do Thesouro. SS. Exs. cahiram em contradicção fla-
grante. · 

O SR. OrTICICA - Absolutamente não. 
O SR. ERICO CoELHO - Não ha duvida. Ia dizendo, Sr. · Presi-

dente, que o decreto de 7 de dezembro de 1888 autorisou a circulação 
de bilhetes até á impprtancia de 600.000 :000$, incluindo o papel-moe-
da inconvertivel, ao passo que o projecto que restaura a lei de 24 de 
novembro, não só conserva como augmenta o papel do Thesouro para 
eervir aos bancos. · 

Pelo decreto de 7 de dezembro de 1890 temos hoje em dia réis 
346.000 :000$ de moeda-papel conversível em determinadas circum-
stancias, e mais 167.000:000$ de papel do Thesouro, cuja conversão 
está a cargo do Banco da Republica; ao todo 513.000 :000$ de papel 
conversível que; vingando este projeq_to de lei, segundo as conjecturas 
que levo dito, virão a ser 513.000:000$ de papel inconversivel. 

Para inteirar a somma de 600 mil contos, maximo da emissão per-
mittida pelo decreto de 7 de dezembro, faltam apenas 87.000 :000$, 
pois naquella quantid,ade está incluído o papel-moeda do Thesouro. En-
tretanto, na hypothese que os aetuaes bancos emissores possam ou quei-
ram continuar, excluindo· o projectÕ os 167.000:000$ de papel-moeda 
do Thesouro, ainda sobra larga margem para elles emittirem além 
dos 346. 000 :000$ em circulação, quando menos 264. 000 :000$ antes de 
attingirem o maximo de 600. 000 :000$ fixados pelo decreto de 7 de 
dezembro. 

E, nesta hypothese, teremos, em papel então inconversivel dos 
bancos emissores 346. 000 :000$ e mais 264. 000 :000$ de futuras posto 
que problematicas emissões sobre ouro, sem fallar no papel-moeda do 
Thesouro, tudo isso em uma mistura de promessas de pagamento ef-
fectivo com promessas de pagamento illusorio. 

Si os signatarios do projecto teem em mira reduzir a emissão de 
papel-moeda do Thesouro ao que está circulando, sinão recolhel-o gra, 
dualmente, não sei como explicar que proponham- a revogação do de-

. ereto de 7 de dezembro, ·restaurando a lei de 24 de novembro de 1888; 
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porquanto aquelle inclue o papel-moeda do Thesouro, nas obrigações 
impostas ao Banco da Republica para o resgate. 

O SR. OrTICIOA dá um aparte (que não foi tomado pelo tachi-
gra.l_)ho). 

O SR. ERICO CoELHO - O projecto não cogita em res\ringir os 
bilhetes bancarias á somma actualmente existente, abrindo larga mar-
gem a novas emissões sobre lastro metallico, sem advertir no inconve-
niente de misturar com as notas, então de facto inconversiveis em cir-
!'ulação e na importancia de 513.000 :000$, futuras cedulas bancarias 
co:nversiveis ao portador e á vista. . 

O SR. OrTICICA dá um aparte (que não foi tomado) . 
O Sx. E~co CoLEHO - Escusado é repet ir que não se póde at-

tender por conversão a substituição de bilhete que representa parcella 
de um titulo consolidado, com.o é a apolice, por papel inconversivel do 
J;hesouro. Chamar conversão a este processo é trocar os nomes das 
eousas. 

O SR. OrTICICA - E' regimen de tran_,sição. 
O SR. Eruco CoELHO - A lei de 24 .de novembro de 1888, que 

S. Ex. qualifica de regimen de transição, elaborada criteriosamente 
por estadistas abalisados, tinha opportunidade para os bancos de 
emissões que. se instituíssem; porém, com applica:ção aos bancos emis-
~ores que se formaram, depois della revogada em virtude dos decretos 
do governo provisorio é inopportuna e iuiqua. . 

Assim é que a lei de 24: de novembro de 1888 dava logar á per-
petuação do papel-moeda do Thesouro, €mquanto existissem em cir-
culação cedulas bancarias emittidas sobre apolices; ao passo que o de-
creto de 7 de dezembro de 1890 procuroú acabar com essa praga . O 
facto é que, si o papel-moeda do Thesouro não cresceu naquella época, 
na proporção das emissões sobre apolices, foi porque da lei de 24: de 
novembro não resultou nenhum banco deste typo. 

O SR. GucERIO - Não deu resultado nenhum . 
O SR. · OrTrcrcA - Deu. 
O SR. Eruco CoELHo - O projecto que tenho a petulancia de 

analysar não dá a conhecer o plano financeiro dos illustres membros 
da commissão de orçamento. Em falta de esclarecimentos do projecto, 
eu, que entendo pouco destas matarias ... 

VozEs ..:...._ Está dando provas do contrario. (Apoiados). 
O SR. Exrco CoELHO - Procurei infromações no seio· da commis-

são. Solicitei do illustre representante do ·Rio Grande do Sul, um dos 
mais bellos caracteres, uma das mais brilhantes intelligencias desta 
assembléa, o Sr. Demetrio Ribeiro, que me disses'se, caso se effectuas-
se a encampação das emissões bancarias pois a idéa de encampação 

. transparece nas entrelinhas do projecto, · que prazo S. Ex. · calculava 
·preciso afim do paiz entrar no regimen da conversibílidade. S. Ex., 
com as cautellas de bom calculista em assumpto desta natureza, res-
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pondeu-me que não podia prefixar a época, mas que em 3 annos appro-
ximadamente seria possível. . 

Ignoro, Sr. Presidente, que calculas fazem os outros dignos mem-
bros da commissão de orçamento, autora deste projecto, a respeito do 
prazo em que· se fará a · conversão, dado que o governo chame a si a 
responsabilidade das emissões ... 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. tem a minha opinião e é a seguinte : 
O paiz entrará no regimen da conversibilidade desde que se fundar o 
banco de emissão conversível. 

O SR. ERrco CoELHo - Obrigado a V. Ex. Vejo que para V. Ex. 
o prazo é indefinido, aguardando-se o advento desse banco. 

Como quer, que seja, Sr. Presidente, ' tem cabimento a seguinte 
-ponderação. · · · 

Reco.nhecer que, effectuada a encampação das emissões, o pà.iz 
.o.ão poderá attingir á phase da conversão do meio circulante antes de 
decorridos .tres annos, ou, quem sabe, muito mais tempo, se não surdir 
algum banco de emissão conversível, entretanto exigir que os actuaes 
bancos emissores entrem no regimen da conversibilidade com seus pro-
prios recursos no prazo improrogavel de seis mezes não é logico, não 
é justo. 

O SR. 0ITICICA dá um aparte (que não foi tomado). 
O SR. ERrao CoELHO - São os proprios autores do projecto que 

coagem os bancos á conversão de suas notas, nesta quadra de crise 
financeira, em virtude da estagnação do numeraria na peripheria da 
circulação; os quaes reconhecem que, feita a encampação, o paiz 
e~ão attingirá esse disedem,tum antes de tres annos, senão com mai01· 
dem(}ra! Será exigir dos bancos o impossível mesmo com o auxilio do 
rredito da Nação. 

O projecto conta com a cobrança das quantias que os bancos 
{'missores devem ao Thesouro, para no caso da encampação, refGrçar 
r·s lastros das emissões respectivas e preparar o resgate effectivo das 
cedulas p.elas quaes se responsabilisará. Uma das duas, Srs. deputados, 
ou os bancos podem dentro de seis mezes ou mais tarde realisar a 
<.'onversão, garantidas as emissões pelos lastros guardados pelo The-
souro e mais com (} auxilio de seu activo e de seu credito, e neste 
caso a encampação não ter ·rasão de ser proposta (apoiados-), ou a en-
campação é necessaria, para maior garantia do papel em circulação, 
visoo os bancos estarem ameaçados de ruina, senão arruinados, e, nes-
te caso escusado é o Thesouro contar com a cobrança das sommas que 
lhe devem os bancos emissores para o fim de reforçar os lastros e pro- . 
mover o · resgate das notas. (Apoiados, m'liito bem.) 

O SR. OlTICICA - Perdão, mas póde calcular o possível prejuízo 
para o futuro? 

. Ponhamos de parte; Sr. Presidente, os debitas dos bancos emis-
sores ao Thesouro; recursos da encampaÇão conforme calculam os 
autores do projecto, o que prova que para SS. EEx. os bancos não 

. 8 
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~stão insolvaveis, o que resta em uma e noutra hypothese como ga-
rantia ·do papel em circulação? Os lastros em ouro e apolices deposi-
tad<Js no Thesouro N acionai. ( Apoiaoos.) . 

Tanto no caso dos bancos emissores subsistirem com este caracter, 
como no caso da encampação, o que responde pelas emissões são os 
lastros sob a guarda do Thesouro, parte em ouro, parte representada 
pelo .credito da Naçã? sob ~ fórma de apolices . . . . 

Não quero com Isso -dizer, Srs. deputados, que seJa rndifferente 
ao paiz ou que os bancos emissores persistam nesse pé, ou que o The-
souro encampe as emissões. A encampação traria, quiçá, com a liqui-
dação ·desses bancos, graves abalos ao commercio, á industria e a agri-
cultura ... 

O SR. 0ITICICA - Nego . 
. O SR. ERICO CoELHO. . . que redundariam em serios preJmzos 

ás finanças da Nação, uma vez que as fontes de producção nacional 
escasseassem umas, seccassem outras, como consequencia inevitavel da 
quebra desses estabelecimentos bancarias e muitos outros que se acham 
travados com elles. (Apoiados, muito b,em.) 

O SR. 0ITICICA - Dizia-se a mesmà cousa da Companhia Geral 
de Estradas de Ferro e assim não aconteceu, e os interesses presos a 
ella eram maiores. 

o SR. ERICO CoELHO - o facto que v. Ex. figura não tem 
paridade com a catastrophe que acabo de vaticinar. · 

Sr. Presidente, si os lastros guardados no Thesouro são as ga~ 
r antias reaes das emissões bancarias, e problematicos os outros re-
cursos com que o project<J calcula, para o caso da encampação, não é 
justo que se exija dos bancos emissores que · pud;erem ou qwize'rem 

· continuar, segund<J a lei de 24 de :aovembro, a guardar em carteiras, 
a titulo de reforço de garantias mais 20 % da importancia total das 
notas respectivas em circulação. (Apoiados.) . 

Resumindo o que tenho expendido desalinhadamente (não apoia-
dos), eonclue-se o seguinte: 

O projecto ·investe contra o curso forçado, visando alcan~ar o 
regimen da conversão, porém, quer os bancos emissores adhiram á 
lei de 24 d!3 novembro, uniformisando os lastros em apolices; como é 
natural que elles prefiram, quer o Thesouro encampe as emissões, 
continuaremos a ter o curso forçado, porquanto o resgate das cedulas 
bancarias se fará por papel moeda do Thesouro. 

O projecto . cogita de recolher o papel-moeda do Thesouro com 
subsídios orçamentarios, entretanto no caso que os bancos emil'!sores 
possam ou que'iram subsistir dentro de seis mezes, o Thesouro será 
talvez obrigado a emittir papel-moeda além doll 167.000:000$ em cir-
culação; veremos, pois, a multiplicação e a perpetuação do papel in-
<>onversiye~, emquanto vigorar a lei que o projecto restaura. · 

Emfim, Sr. Presidente, o projecto colloca certos bancos emissores 
entre a espada e a parede, quero dizer, de um la:do sacrifícios de di-
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nheiro, nesta quadra climaterica, para uniformisar seus lastros em 
apolices ou ainda maiores para conservar seus lastros em ouro e pre-
pararem-se para a conversão no prazo de seis mezes; do outro lado, a 
ameaça da encampação que trará a ruina geral. 

Os illustres signatarios do projecto debalde disfarllaram a en-
campação sob a apparencia da reconstituição bancaria, falta de sin-
..:!eridade que eu estranho, partindo de tão dignos representantes da 
JlaÇãO. 

O SR. SEVERINo VIEIRA- Não apoiado. 
O SR. SEABM E ouTROs - Apoiado . 
O SR. ERrco CoELHO (dirigindo-se ao Sr. Severino Vieira) - Si 

V. Ex. maguou-se com a qualificação, estou prompto a retirar a ex-
pressão que me occorreu. 

O SR. 0ITIOICA - Eu me explicarei. 
O SR. ERICO CoELHO - Depois de ter criticado como estava ao 

meu alcance o projecto da illustre _commissão do orçamento, materia a 
que recusei meu fraco assentimento, a primeira vista, porque compre-
hendi que se tratava ·da encampação, medida que considero onerosa para 
o Thesouro e ruinosa para o paiz ... . 

O SR. 0ITICICA - Ruinoso é o systema actual. 
O SR. ERrco CoELHO- ... vou apresentar á mesa o substitutivo 

que mereceu o suffragio prévio de muitos membros desta as·sembléa, 
~em distincção de parcialidades, amigos e adversarios_ do governo ; 
o que prova que neste particular a Camara dá mostras de isenção de 
Pspirito partidario, de intenção patriotica, do deaejo de encaminhar a . 
crise bancaria para uma solução util ao paiz. 

O SR. 0ITICICA - E' o que todos desejamos e estimo que V . Ex. 
tenha apresentado o seu substitutivo, embora em contrario ao proje-
cto. A commissão ha de estudai-o desapaixonadamente. 

O' SR. ERrco CoELHO - Estou convencido disso. Antes, porém, 
de dar conhecimento á assembléa .do substitutivo de que sou porta- · 
dor, permitta-se-me fazer profissão de fé em materia de circulação 
bancaria. Como o meu illustre amigo, representante de Rio Grande 
do Sul, sou em principio adverso a intervenção dos poderes publi-
CO'S sobre os bancos emissores. 

O SR. BELLARMINO CARNEmo - Em principio tambem o sou. 
O S:a. DEMETRIO RrBEmo - Na pratica dá os resultados que 

e~tamos vendo. · 
O SR. :B;ruco CoELHO - Nesta materia penso como o sabia Rer-

bert Spencer, cujos conceitos peço licença a Camara para reprodu-
rir (lê): 

" O Estado póde produzir desastres commerciaes, e por veze·s pro-
dul-os. Tem elle o poder, de que usa por vezes, de aggravar os desas-
tres comlií.erciaes, quando elles surgem independente . de si. Mas o que 
o Estado póde originar ou peiorar, não póde impedir. O Estado não 
tem sinão uma cousa a fazer: ê desempenhar a sua funcção ordinaria 
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de administrar a justiça. Velar na execução dos contractos é um dos 
,lfficÍO'S inherentes á funcção geral; e entre os contractos na execução 
dos quaes elle deve velar, estão os contractos que se chamam - lettras 
de cambio, cheques, bilhetes de banco, ete." 

E' nestes termos que comprehendo a liberdade commercial, Sr. 
Presidente, com effectiva responsabilid·ade que cabe á policia promover. 

O SR. 0ITICICA - Applique V. Erx:. 
o S:&. ERICO CoELHO - Applique v. Ex. primeiramente ao seu 

projecto de lei. . 
O que está feito está feito, Sr. Presidente. Emendemos, remen-

demos o que está mal f~ to . · 
O SR. 0ITICICA - Remendar não. V amos voltar ao bom regimen. 
O SR. ERICO CoELHO - Como voltar ao bom regimen si nunca o 

tivemos. Transijo com os princípios, Srs. deputados, neste momento 
crit}co para o nosso paiz ... 

O SR. 0ITICICA - Para o Estado este momento não é critico. 
O SR. ERICO . CoELHO . .. . para só attender ás exigencias do inte-

resse publico e particular, ameaçados pelo projecto. Transijo com 0s 
princípios para não perturbar acaso com meu humilde voto· as fi-
nanças publicas, que devem ser endireitadas não systematica mas ex-
,perimentalmente. Somos ainda um povo barbaro, encarado do ponto 
de vista economico, pois até hoje nunca' tivemos senão papel inconver-
sivel. Nas condições de barbaria em que vivemos, não· podemos nos · 
cingir a .principias rigorosos de economia política. E visto como o 
regimen do papel-moeda existe desde a nossa origem e não temos 
desenvolvido sufficientemente as fontes de producção nacional, não 
podemos de subito instituir o regimen monetario. . 

O SR. BELLARMINO CARNEIRO - Não se fàzem finanças a golpes 
de decreto. V. Ex. tem toda rasão. 

O SE. 0ITICICA (di1igindo-se ao Sr. Erico Coelho) - A argu-
mentação de V. Ex. é muito velha. Tem sido repetida em todos os 
paizes onde houve papel-moeda. 

O SR. ERICO CoELHO - Isso prova que as minhas ponderações 
llão boas, applicadas ao nosso estado financeiro. 

A' medida que o nosso paiz enriquecer, graças ao desenvolvi-
mento do commercio, da industria, da agricultura servida de gran-
<les rêdes ferro-viariàa, nós entraremos a passos largos no regimen da 
conversão. Até lá carecemos contemporisar com o que está feito; não 
peiorar, melhorar pouco a pouco. 

O substitutivo que passo a ler, Sr. Presídente, corresponde na 
E:ubstancia e na fôrma . a questão financeira que preoccupa-nos a to-
dos. Na fôrma, porque aeha-se· coberto de entrelinhas, o que significa 
que muitos collaboraram nesta obra, representando os borrões e en-
trelinhas, concessões de parta a parte em que accordaram os seus si-
gnatarios. Na substancia é um remendo, digo mal, é um remedio ao 
mal-estar desta e de muitas outras praças commerciaes da Republica. 



- 117-

Em ultima analyse, é medicação branda, expectante, em vez de ser 
radical . · 

Releve-me a Camara empregar esta linguagem Jll.edica, pois de 
medico e louco todos nós temos um pouco, assim como de pat riota e 
financeiro. (Risos geraes.) 

O SR. OrTICICA - Felizmente nossa intenção está salva. 
O SR. ERrco CoELHO ·- Com este substitutivo, entendemus que 

a Camara se. desempenhara satisbctoriamente da obrigação consti-
tucional de ·legislar sobre bancos de emissão. Tr:açadas as linhas ge-
raes da reforma bancaria, ficará o governo apenas com a margem ne-
cessaria, afim de executai-a e teremos cumprido o nosso dever. 

A Camara toda, pelo que hei colligido em confabulações, t anto 
com os Srs. deputados daquellas bancadas ( i!Jesignando as bancadas 
da minoria), como com os que teem assento deste lado, está decidida 
a formular nestes dias de prorogação as bases da reorganisação ban-
caria e a tempo de ser submetti-d:o lj.O juizo do Senado a sua resolução. 
(A poiados geraes.) 

O illu.stre. representante das Alagôas ha poucos dias, quando este 
mbstitutivo corria de mão em mão, animou-se a verberar a Camara 
por não tomar a peito o projecto em discussão, parecendo-lhe que ella 
~stava á espera da palavra do governo, antes de tomar qualquer 
decisão. · 

O SR. OrTrcrcA - Da palavra do governo não. Apenas estranhei 
que os nobres deputados deixassem encerrar a discussão do projecto, 
sem apresentarem o substitutivo promettido. Não fallei em palavra 
do governo. , 

O SR. ERico CoELHO - V. Ex . disse que era uma vergonha, a 
\Jamara não tomar em consideração este assumpto, parecendo esperar 
a palavra do governo. (Apoiados. O Sr. Gl!icerio e oufu-os sustenfctrn 
a asseveração do orador.) 

O SR. OrTICICA - Eu affirmei até que o Sr. ministro da fazenda 
dissera que 'não achava conveniente comparecer perante a commissão 
geral da Camara. 

O Sn... ERico CoELHo - Escusado é appellar segunda vez para o 
testemunho dos illustres collegas que me apoiaram a momentos. Eu 
ouvi de V. Ex . que a maioria da C amara estava á espera da opinião 
do governo, afim de proceder e, entretanto, parecia que· o governo 
não tinha idéas assentadas sobre a materia (apdiados), tanto assim 
que não se entendera a respeit o com a commissão de orçamento. 

O SR. OrTICICA - Desculpe. Não disse isso. 
O SR. ERico CoELHO ~ O desmentido á suspeita de que a Ca-

mara estava . indecisa em resolver a questão financeira, de que o go-
verno pretendia influir de qual!quer modo sobre o procedimento do 
Congresso, está Sr. Presidente, no. facto de terem collaborado nf}Ste 
~ubstitutivo amigos e adversarios do governo,. todos no firme propo-
sito de cumprirem um dever de maior alcance para o paiz. 
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· Quanto aos intuitos do governo, posso declarar que elle deseja, 
que em vez do Congresso lhe deixar larga margem de acção na re-
forma bancaria, lhe trace normas invariaveis de procedimento ... 

O SR. SEABR.A - Não é isto o que quer o ministro. da Fazenda. 
O SR. ERico CoELHO. . . porquanto no primeiro caso, u govérno 

terá de carregar sosinho com a responsabilidade de medidas a de-
•!retar, ao passo que no segundo caso o Congresso compartilhará dessa 
1-esponsabilidade. Esta é a verdade, Sr. Presidente, diga-f!e em honra 
lla Camara e do governo (Mwito bem) . . 

O animo dos membros desta assembléa, sem distincção de parti-
dos, de formular a reorganisação dos bancos de emissão, o proposito 
do governo de aguardar a opinião da Camara, preferindo que ella lhe 
trace restrictas linhas de conducta nesta questão é tão honroso para 
uma como para outro. E' digno de ambos (apoiados geraes) os orgãos 
da Nação. Tenho concluído. 

( M ui,to bem, muito bem. O orador é cumprimentado por todos 
os presw-tes. ) 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão 
o seguinte substitutivo: 

O Congresso . N acionai decreta : 

Art. 1.0 A regwarisação das emissões bancarias se- fará sobre as 

guintes bases: 
1.a Unificação do meio circulante, sendo incumbido o Banco da 

Republica dos Estados Unidos do Brazil de effectual-a, substituindo, 
no prazo que fôr combinado com o governo, por 

Subsf.itutivo bilhetes de uma só estampa, tanto as cedulas do 
Brico Coelho Thesouro como as notas bancarias. 

2.a Limitação das emissões á somma actual-
mente existente; podendo o governo, quando entender conveniente e 
opportuno, reduzir a dita somma, de accôrdo com o banco. 

3.8 Unificação, em apolices, dos lastros da emissão, pelo prOCeSSO 
que fôr mais conveniente e efficaz, a juizo do governo e mediante 
accôrdo com o banco, ficando revogado o art. 4° do decreto n. 165 de 
17 de janeiro de 1890. 

4.8 Adopção, pelo governo, das providencias necessarias, afim de 
ser instituída, na época mais proxima possível, a conversão dos bilhe-
tes bancarias por moeda metallica. 

5.a Refo-rma dos estatutos do banco, de conformidade com os 
moldes dos mais reputados estabelecimentos congeneres. 

6.a Livre nomeação, pelo governo, do presidente do banco e es-
C'olha do vir::e-presidente dentre os directores eleitos pelos accionistas. 

7.a Conservação, sob a guarda do Thesouro Nacional, do lastro 
lla emissão, até á data em que se achar o banco habilitado a · trocar 
seus bilhetes por especies. · 
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Art. 2." O governo fica autorisado a emittir numero sufficiente 
ile apolices, ty,po ouro ou · papel, afim de satisfazer as exigencias do 
artigo antecedente. 

Art. a.o Revogam-se as disposições em contrario. · 
Sala das sessões, 7 de outubro de 1892. - E'rico Coelho. - Carlos 

IJhagas. - Chagas Lobat:o. - Costa Machado. - Frederico Borges. 
- J . Retumba. - G. Pires. - Hen'l'iq'l.be A. de C'oirvalho. -João 
Luiz. - Nlilo Peçanha. - Gonçalo d'e Lagos. __. Horacio Costa. -
Paula Argollo. - Athayde Junior. - José Bev+ilaqua. - Nogue-ira 
Paranaguá. -,--- André Ciavalcanti. - Epitacio P~soa. - Manoel Ful-
wmcio. - Paoifico Mascarenhas. - Bellarmino Carneiro. - Pilres 
Ferreira.- Thomaz Delphin.o.- M. Valladão.- Virgílio Pessoa.-
Cantão. - Fróes da Crúz. - Augusto V'!inh{aes. - Mardiano de Ma-
galhães. - Espírito Santo. - Jacob da P,aixão. - Matta Machado. 
- Nelson de V asconóellos. - F. Schmidt. - E. Simas. 

A discussão fica adiada pela hora. 

'SE•SSÃO DE 10 DE OUTUBRO 

O SR. SEABRA (movimento de attenção) - Sr. Presidente, devo 
confessar a V. Ex. que entro neste debate assoberbado por dous gran-
des e poderosos receios . 

Quando, Sr. presidente, o anno passado, moviamos . opposição ao 
governo actual, se nos dizia que estavamos apaixonados ; porque 
eramos partidariofl do golpe de Estado. 

Esse golpe de Estado era o chavão da illustre maioria contra a 
opposição. 

Dados, não um, mas muitos golpes de Estado, pelo actual governo, 
desappareceu essa accusação para apparecer outra, e é que nós estamos 
despeita4os, temos resentimentos, temos odios, e que portanto não po.-
demos falia r com imparcíalidade. · 

De . modo que, Sr. presidente não ha meio de podermos combater 
o governo ·actual, attribuindo-se-nos boas intenções. 

Adulteram propositalmente os sentimentos patrioticos que alimen-
tamos, os quaes são de procurar pela censura aos actos do governo, 
indicar-lhe qual o caminho mais correcto e patriotico que elle tem a 
seguir, para bem curar dos interesses publicas. 

O meu segundo receio, Sr. presidente, é a magnitude do assumpto. 
Das boas finanças da Republica depende a sua consolidação, e o que 
está em debate é exactamente a importante e difficil questão da re-
forma bancaria, sobre a qual ha o projecto da illustrada commissão do-
()rça~ento, por um lado, e por outro lado, um projecto apresentado 
:pelo Illustre deputado pelo Estado do Rio de Janeiro. . ' 
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·Comprehende a Oamara que nenhum outro assumpto deve preoc-
cupar com mais solicitude sua preciosa attenção do que este, porque, 
devo repetir, a estabilidade da Republica está dependente exaetamente 
das suas finanças. 

Mas, Sr. presidente, antes de ent:ar nas consideraç?es que_, peço 
licença, para fazer sobre os dous proJectos a que allud1, consmta a 
Oamara que eu lhe demonstre a veracidade da assevera~o que fiz, 
começando, de que se attribue a paixões a opposição que fazemos. 

Escute V. Ex. e veja a <~asa o que um dos senadores pela Capital 
Federal escreveu para um jornal do Estado de S. Paulo. · . 

Só hontem tive conhecimento dessa carta, por me ter sido enviwda 
d.e S. Paulo este jornal (mostrando) Diari<J Pop'lilar, por um amigo, 
exactamente por conter a carta para elle esoripta pelo celebre Sr. Aris-
tides Lobo; senador feito á fQrÇO,. 

Eil-a; lê: 
"De todos os desterrados, o Sr. Se abra· é o que se mostra menos 

"cordato. 
"Elle sempre occupou uma posição espectaculosa na Oamara, tem 

" gosto pelo genero. 
"Quando subia á tribuna assustava a gente com a sua palavra 

" apopletica. 
"De volta do desterro, não esqueceu as suas propensões e veio a 

" fazer estrepitas pelo caminho. 
"Dizem (este dizem, Sr. presidente, quer dizer: Aristides Lobo e 

" Companhia) ... · 
UM SR. DEPUTADO- Os <lalu.mniadores usam sempre desse dizem. 
O SR. SEABRA (continuando a ler) -"Dizem que fez <lOmproinis-

" aos, sob a palavra de martyr, de renovar aqui essas scenas indiscretas." 
Que coragem e desfaçatez a deste senador, Sr. presidente ! ! 
"Animado ( continuanikJ a ler) pelos papalvos (estes palpavos hão 

" de dar a conveniente resposta ao Sr. Aristides Lobo) que o applau-
" diram em alguns Estados por que passou, o enthusiasmo subiu-lhe á 
" temperatura rubra ao chegar ao seio da Oamara,· onde devia aguar-
" dal-o e o aguarda realmente um scenario novo e bem diverso de suas 
" pretençõea. 

"0 illustre deputado pela Bahia não é homem que ~ude de con-
selho." 

Antes assim, Sr. presidente, do que ser <lOmo o illustre senador, 
que muda conforme os interesses de momento. 

"Abeirou-se á O amara, continúa o senador, e pregou annuncios 
" carrancudos contra a situação e principalmente contra o chefe do 
'~ Estado;" 

Para esse senador, pregar annuncios carrancudos é fazer opposi-
ção ao governo, que para peTder a confiança da gente sensata bastava 
ser sustentado pelo Sr. Aristides Lobo ... 
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"0 que elle tinha urgencia de dizer, continúa o missivista, sem 
"duvida dirá hoje e é uma cousa de aterrar I" 

Eu não :havia ainda pronunciado o meu discurso e já o senador 
pela Capital Federal affirmava que era uma causa de aterrar I Que 
sensatez e que criterio, Sr. presidente, mostra ter esse homem ! 

"Não ficará pedra sobre pedra, ( conti'TIIIU1/Tbdo a ler). 
"A C amara não manifestou desejos de ouvir o furioso tribuno e 

" negou-lhe a precipitação da palavra." 
Feroz tribuno ! 
E' possível, Sr. presidente, que eu sej.a feroz no verbo, na palavra, 

mas não o sou no physico, como o Sr. Aristides Lobo que parece um 
gato bravo do matto (riso) ou Ul!l tigre feroz ( oontinúa o riso), capaz 
de investir contra uma Camara inteira, como investiu, nesta mesma 
carta, quanto mais contra a minha pessoa. ( Oootinúa a ler.) 

"Ahi tem para que serve essa gente." 
Si não fôra o respeito que me merece esta Cam·ara, eu responderia 

a esse topico como elle merece, prefiro porém deixai-o sem resposta, 
já por este respeito, como porque não me quero medir pelo Sr. Aristides 
Lobo. ( Oontinúa ler.) 

"O seu discurso só tem dous me ritos . .. " 
Ora, Sr. presidente, este Sr. senador referia-se a um discurso que 

eu ainda não havia proferido (grande hi'laridade) ; visto como a carta é 
datada de 20 de setembro, e o meu primeiro discurso aqui proferido, 
depois de minh_a chegada do desterro, foi a 21 ! ! 

Admire a Camara a consciencia, a gensatez e o criterio desse se-
nador. ( Oontinúa a ler.) 

"0 seu discurso só tem dow meritos, servir de pasto aos consumi-
" dores de escandalos e fazer com que a Camara perca o tempo e a 
" calma de que carece para completar os seus· trabalhos." 

Até aqui, H r. presidente, as offensas ·COntidas nesta carta se refe-
rem exclusivamente a minha pessoa; mas o senador missivista não 
satisfeito, estende as suas insolencias aos que não commungam as suas 
idéas, quàntos não podem andar com S . Ex. e faz mais, leva-as até á 
maioria do Congresso N acionai. Ouçamo l-o. 

"A Republica no concurso de adhesões que recebeu, lucrou a acqui-
sição de um ou outro homem sincero e dedicado da monarchia, maJJ, em 
geral, recebeu um carregamento de presentes gregos." 

Ora, Sr. presidente, esta C amara, o Congresso N acionai, emfim, 
que é composto, na sua maioria de ex-monarchistas, que responda ao 
illustre senador, quando affirma que a Republica adquiriu um ou outro 
homem serio. ' 
· Sem duvida, Sr. presidente, os serios são os que rompem a Consti-
tuição, e não cumprem os compromissos que assumem perante a nação 
e a sua consciencia ! 

· Continúa o Sr. Aristides Lobo: 
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"0 q~ mais surprehenderia, se não fosse fructo de uma premedi-
tação anterior e prévia, é a ousadia, o tom de sinceridade e o calor com 
que esses aventureiros perturbam as novas instituições, fallando em seu 

• nome. 
"E' facil explicar essas attitudes. Esses FoRASTEIRos políticos nada 

" perdem. Si a Republica succumbir ao assiduo trabalho da dissol~ção 
4 ' de suas forças, elles vendem esse serviço á restauração monarchica; 
" si, a despeito de tudo, a Republica se consolida, elles allegam que tudo 
" aquillo era amor excessivo e zelo acrysolado pelas instituições demo-
~' craticas." . 

Veja e admire a Camara o modo grosseiro, insolito ~ insolente 
como o senador Aristides Lobo procurou enxovalhar os membros do 
Congresso N acionai, chamando-os de aventureiros e especuladores ! 

Continúa o Sr. Aristides Lobo: 
"Parece que muito conviria forçar essa gente a occupar uma po-

4' sição clara e franca. " 
Perventura, Sr. presidente, precisamos de consentimento do Sr. 

Aristides Lobo para sermos republicanos ª 
·Para entrarmos na Republica será preciso amoldar o nosso pro-

cedimento pelo desse senador ~ 
Si assim fôra, Sr. presidente, era muito difficil ser republicano, 

nesta terra ! . 
Quando adherimos á Republica não fomos ao Sr. Aristides Lobo 

pedir-lhe o seu consentimento; fizemol-o por patriotismo. 
O que desmoralisa a Republica, o que se póde considerar como um 

trabalho subterraneo e surdo contra as instituições democraticas, são 
.as illegalidades praticadas, as violencias successivas, o esphacelamento 
<ia Constituição, para o que tanto tem contribuído o Sr. Aristides 
Lobo, que, afinal, entendeu dever usurpar uma cadeira no Senado, 
contra a vontade do eleitorado ! 

Isto é que deshonra a Republica e lanç-a a descrença no espírito 
publico ; mas, não esta oppo.sição· que fazemos ao governo, opposição 
.aliás necessaria, porque muitas vezes orienta o governo no caminho 
que deve trilhar. 

Emfim, para não cançar em demasia a attenção da Camara, vou 
ler as ultimas palavras do senador da Republica (lê) : 

"O dever do Congresso é não consentir que servindo-se de sua 
tribuna renove-se o período de esterilida:de ·dos trabalhos parlamentares 
uma das valvulas desses conspiradores. 

"E' preciso não lhes dar quartel. 
"Já basta o tempo que se consumiu inutilmente, mas que não houve 

remedio sinão consumir, graças á fraqueza e á desorientação do Parla-
mento, no debate quasi interin.inavel das questões politicas." 

· Quanto á desorientação de que falia o Sr. Aristides Lobo, que vá 
com vista a todos os collegas, que além de desorientados foram fracos. 
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O Sr. Aristides chama fraqueza o ter concedido o Parlamento 
amnistia aos presos e desterrados. Queria esse bom republicano que os 
que foram presos e desterrados sem processo e sem serem ouvidos, fica~
sem entregues caprichosamente a discrição das autoridades que prati-
caram taes víolencias ! I O parlamento tomando conhecimento dos actos 
praticados pelo Poder Executivo foi frw;o e consumiu o tempo iruutil-
mente! 

Realmente esse Sr. Aristides Lobo é mesmo morahnente o que o 
physico mostra, é muito bom para ser um dos administradores e sua-
tentadores do actual governo ! ! O que entenderá o Sr. Aristides Lobo 
que deva ser a Republica Brazileira ? 

Talvez uma Republica só para S. Ex. 
Mas, Sr, presidente, não commentarei por mais tempo a carta 

desse senador, ex-ministro do governo provisorio, e que foi expellido do 
seio do governo, exactamente. quando se tratou. . . da hygiene publica ! 

Thndo noticia, Sr. presidente, de que está na ante sala o illustre 
Sr. V alladares, deputado ultimamente reconhecido por Minas Geraes, 
peço a V . Ex. licen(}a para interromper por alguns instantes as min:has 
considerações, afim de, dignando-se V. Ex. nomear uma commissão 
para recebei-o, ser elle introduzido no recinto e tomar assento na Ca-
mara. 

Introduzido no recinto pelos Srs. 3° e 4° secreta rios, presta o 
compromisso regimental e toma assento o Sr. Benedicto Cordeiros dos 
Campos V alladares. 

O SR. SEABRA (continuando) - Dada esta resposta ao Sr. senador 
Aristides Lobo, que reputo um espírito enfermo, vou entrar na questão 
bancaria. 

Achamo-nos em relação á questão bancaria deante de tres projectos, 
dous de quem póde, e um de quem não pó de tel-os : 

Os dous projectos que podem ser discutidos, em face da nossa 
Constituição, são os apresentados pela illustre commissão de orçamento 
e pelo illustre deputado pelo Rio de Janeiro. 

Dizem que o illustre ministro da fazenda tambem tem um projecto. 
S. Ex. mesmo não se arreceiou de dizer isto, ignorando talvez o 

.§ so do art. 34 da Constituição, que dá exclusivamente ao Congresso 
N acionai o direito de tratar dos bancos de emissão, legislar sobre ella 
e tributal-a. ' 

O Jornal do Oommercw, orgão muito conceituado e sempre bem 
avisado, publicou, em um destes dias, em suas V Olrias, umas idéas a 
respeito do assumpto que attribuiu ao honrado ministro da fazenda · .. 

No dia seguinte <> meu honrado collega por Pernambuco o Sr. 
João de Siqueira, na hora do expediente, censurou e estranho~ seme-
lhante procedimento do referido ministro. 

O nosso collega e meu amigo, d~putado pelo Ceará e digno presi-
dente desta C amara, respondeu, aff1rmando que não sendo o J orndl 
do Oommercio orgão official, não havia motivo para a censura ao ~-

.. 
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nistro da fazenda; de modo que mesmo na opinião de S. E x. si fosse 
exacta a noticia do Jo1·nal do Oom"ln'e1'Cio, a censura do honrado collega 
por Pernmbuco era perfeitamente justa e cabível . 

Pois bem : o honrado ministro ·da fazenda não teve, ao menos, a 
generosidade e gentileza de respeitar a defesa do digno ~eputado pelo 
Ceará, pois no dia seguinte mandou ao J ornkLl du Braz~l a carta que 
vou ler (lê) 

"Sr. reda.ctor - Lendo nas Varias do Jornal do Oo'TI'IITMrcio um 
projecto financeiro, que vem publicado como a palavra do governo, 
devo declarar que erl!cerra elle, realmente muitas idéas cardeaes, e das 
qttaes não prescindirei . .. " 

Sr. presidente, o ministro da f azenda não póde dizer que não 
prescinde de taes ou quaes idéas, porque o ministro da fazenda não 
póde ignorar. que nesta ma teria elle tem o. dever de submetter--se ás de-
liberações do Congresso N acionai. 

São estas barofadas dictatoriaes que me revoltam, e mostram que 
o governo actual não se compenetrou ainda do seu papel no regimen 
presidencial. 

E' preciso desconhecer a Constituição, para que um ministro que 
é simples secretario do Presidente da R~publica e que nem póde se 
entender directamente com o Congresso; diga abertamente que tem 
idéas das quaes não póde prescindir. 

O ministro tem que obedecer ás nossas determinações a respeito 
desta ma teria, a qual é da competencia privativa do Congresso Na-
cionai. 

. O SR. ANTONIO AzERRDO - T.alvez o ministro queira dizer que sem 
certas medidas que elle julga imprescindíveis para a administração, 
não póde se conservar na gerencia da pasta. 

O SR. SEABRA - Mas nós nada temos que ver com isso, nem que-
remos saber si um ministro fica ou não fica administrando a sua pasta ; 
nós apenas devemos legislar, procurando o bem ·· e as conveniencias 
geraes do paiz. 

Mais adeante, referindo-se á fusão dos bancos, diz o Sr. minis-
tro (lê) : 

"Essa fusão é um facto intimo da vida economica dos dous ban-
cos, e dependente, já de accôrdo entre elles, já da acceitação por parte 
do governo das condições estabelecidas, sobre o capital do novo insti-
tuto." · 

Sr. presidenté, eis aqci, uma. . . leviandade do Sr. ministro da 
fazenda. . · · 

·Quero dar ao facto o qti.alificativo mais brando que me occorre. 
Este periodo é um ·disparate deante da Constituição; é um dispa-

rate que se não commenta, e que mostra que S. Ex. não tem idéas 
assentadas a respeito da reforma financeira, e do que seja preciso para 
a fusão de um banco de em!Íssáo, com outro qualquer. 
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Sr. presidente, está de ~nvolta com o projecto apresentado pela 
illustre commissão de orçamesto um requerimento do Sr. deputado 
por Pernambuco Dr. João de Siqueira, pedindo que a C amara se con-
verta em commissão geral para ouvir, a respeito, o Sr. ministro da 
fazenda. 

Eu, logo que foi apresentado esse requerimento, pedi a palavra 
pá.ra combatel-o, e votaria contra elle, porque si precisassemos de saber 
a opinião do Sr. ministro, para cumprir o nosso dever de legisladores, 
tel-a-hianios nos Annaes desta casa, e havíamos de notar, que, sobre o 
assumpto financeiro S. Ex., durante o governo ,provisorio, sustentou 
idéas que hoje repelle; assim como na qualidade de deputa:do b.ateu-
se pela suppressão de legações, cujo restabelecimento veiu pedir, quando 
ministro do exterior. 

E, si são tão voluveis, tão movediças as idéas do nobre ministro, 
comprehende-se bem que ellas não podiam, caso si o ouvisse, servir de 
orientação segura á C amara, em relação a projecto tão importante. 

Vejo que no seu projecto o nobre ministro. quer autorisação para 
fazer a reforma bancaria e quer a fusão dos bancos. 

Essa autorisação não podemos concedel-a, por· amor da dignidade 
da propria Camara; seria rasgarmos a Constituição, seria confessarmos 
a nossa incompetencia nesta materia, si por ventura não fixassemos em 
uma reforma definitiva as bases precisas, os limites dentro dos quaes 
fique circumscripta a a:cção de Poder Executivo. 

E sse é que é o nosso dever. 
Além disto, Sr. presidente, ten'ho um grande receio de autorisação 

a respeito de materia financeira, porque tenho mais ·m~do de um 10 
de abril nas finanças do que do 10 de abril das prisões e das deporta-
ções; porque a dictadura financeira importaria a ruina do paiz. 

O Congresso não póde demittir de si a responsabilidade da re-
forma financeira para delegai-a ao governo, porque delegaria uma das 
suas attribuições mais nobres e mais soberanas. 

Devo dizer a V. Ex. que os que trabalharão contra a Republica 
são os que andam propalando que as finanças do paiz são last imaveis 
e desgraç-adas, os que procuram injusta e levianamente espalhar que o 
nosso estado financeiro é detestavel, quando o que é verdade é que o 
nosso paiz é um paiz rico; temos forças productivas bastantes para 
fazer face á nossa despeza e equilibrarmos o nosso orçamento; podemos 
debellar essa crise, aliás natural, depois do abalo que soffreu o orga-
nismo financeiro com o 15 de novembro, assim como a teem debellado 
outros paizes que teem soffrido crises mais violentas. 

A autorisação que o governo deseja para incumbir-se da reforma 
bancaria, não a podemos dar; seria rasgar o 1§. 8° do art. 34 da · 
Constituição . 

Hei de bater insistentemente sobre este ponto, porque vejo que o 
governo quer esta autorisação; elle o diz pela .imprensa, affirmando 
que tem um projecto e idéas das quaes não prescindirá, e não é possível 
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que consintamos em nos annullar, entregando ao governo uma das 
nossas mais soberánas e importantes attribuições. 

O outro ponto é a fusão dos dons bancos, tambem almejada pe~o 
ministro da fazenda. Em primeiro logar é estranhavel que o Sr. mi-
nistro da fazenda affirme, com a responsabilidade do seu nome, que 
essa fusão é uma cousa praticavel, qúe. se ha de resolver entre os accio-
nistas, e que com ella nada tem o Congresso e sim o governo. 

E? um manifesto e imperdoavel engano. 
Si porventura se tratasse de dons bancos de descontos, essa fusão 

dependeria unicamente dos accionistas; mas trata-se de u::n banco de 
emissão, de um banco que faz moeda, de um banco que JOga com a 
fortuna publica; e, portanto, essa fusão não pôde ficar dependente dos 
accionistas de ambos os bancos e intervenção do governo; sem autorisa-
~o legislativa semelhante fusão não póde ter logar. 

O SR. ARISTIDES MAIA - Depende apenas da approva~o do Poder 
Executivo. 

O SR. SEABRA - Está V. Ex. enganado, depende do Congresso. 
O nobre deputado está laborando em um engano. Quer referir-se talvez 
á fusão do Banco Nacional com o Banco dos Estados Unidos; mas isso 
foi no tempo do Governo Provisorio. 

O SR. ÂRISTIDES MAIA dá um aparte. 
O SR. SEABRA - O poder daquella época podia fazel-o, porque con-

centrava em si todos os poderes; mas depois de havermos entrado no 
regimen constitucional e que o art. 34 da Constituição deu ao Con-
gresso a attribuição privativa de legislar sobre bancos de emissão, é, 
semelhante fusão, tratando-se de um banco de emissão, impossivel sem 
o consentimento do Congresso N acionai. 

A fusão dos dons bancos, portanto, não é materia que se resolva 
em familia entre os accionistas, como se afigurou ao nobre ministro da 
fazenda. ·. ' 

Não cabe a<> governo intervir, por si só, neste assumpto, porque 
assim o governo chamaria a si essa attribuição, que só pertence ao 
Congresso pelo art. 34. 

Isto, porém, é uma questão que me parece liquida, e que só por 
inadvertencia do ministro da fazenda, foi entendida de modo contrari.o. 

Mas, Sr. presidente, semelhante fusão seria desastrosa, e poderia 
arruinar ambos os bancos em vez de salval-os dos embaraços com que · 
luctam. 

Vejamos quaes as consequencias immediatas de semelhante · fusão,-· 
Pela cotação da praça as acções do Banco do Brazil estão a 260$. 

Ha, portanto, um agio a favor dessas acções, de 60$. As do Banco da 
Republica estão sendo cotadas por 84$. Ha, portanto, uma differença 
para IUenos de 116$000. 

Ha, pois, uma differença, de umas para outras, de . dons terços 
para menos. 

Ora, a fusão daria em resultado ter o Banco da Republica de entrar 
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com a differença da depreciação de suas acções, ou o que é o mesmo~ 
entrar o capital do Banco da Republica depreciado em dous terços de 
seu valor real. 

Além disto, Sr. presidente, uma das difficuldades d? ~anco da. 
Republica foi o emprego da emissão nas ca-uções ; o mesmiSslmO facto 
se deu com o Banco do Brazil, com a circumstancia aggravante para o 
Banco do Brazil, que, emquanto o Banco da &publica podia, por força 
de sua emissão tripla, satisfazer as differenças e depreciações das cau-
ções, na razão de dous terços, o Banco do Brazil, que não é de emissão,. 
havia de soffrer a totalidade dos prejuízos resultantes destas deprecia-
ções. 

Ora, a fusão daria em resultado e forçaria a liquidação de uma e· 
outra carteiras, e semelhante liquidação, mostrando os encargos actuaes) 
acarretaria inevitavelmente a depreciação das acções do Banco do 
Brazil, que aliás estão bem acreditadas, e maior depreciação das acções 
do -Banco da Republica, resultando dahi enorme depreciação do capital 
de ambos os bancos. 

Desde então, quem não enxerga o prejuízo material e moral que 
resultaria de semelhante fusão ~ · · 

Demais, qual dos dous bancos seria absorvido pelo outro ~ 
Hi o Banco do Brazil, melhor seria dar-lhe o privilegio immediato 

da emissão, resgatando todas as emissões dos demais bancos, ficando 
elles como bancos de desconto, com o direito de liquidarem suas car-
teiras paulatinamente. 

Si o Banco da Republica, é preferível deixar-lhe com os encargos 
que sobre elle actualmente pesam, dando-se-lhe o privilegio exclusivo 
da emissão autorisada, o que certamente contribuirá e concorrerá para 
valorisar suas acções, dando-lhe margem para amplos movimentos de 
carteira; porquanto, poderá vigiar, attender e mesmo regularisar e 
medir os movimentos da moeda, fazenda subi; ou descer a taxa dos 
descontos, conforme as necessidades da praça e as suas, limitando-Se 
ao juro legal. 

Accresce ainda, Sr. presidente, a seguinte ponderação: 
Se se tratasse de bancos cujos capitaes estivessem intactos e em 

condições iguaes, se comprehenderia que se fundissem; ·mas, tendo-se 
em attenção o estado da carteira dos dous bancos, a fusão só daria em 
resultado maior depreciação das acções do Banco da Republica, e no-
tavel ·depreciação nas do Banco do Brazil; e, portanto, maior crise. 
pela falta . de solvabilidade de bancos, que reunidos offerecem meno~ 
garantia do que separados. 

Para que aventurar-se uma operação · que poderia ser desastrosa 
e que seria inteiramente inutil ~ ' 
· Pelo ultimo balanço do Banco do Brazil, verifica-se que havendo 

mesmo uma depreciação na sua carteira de 50 %, ainda assim liquida-
do, ~ará um rateio f.avoravel aos seus accionistas, rateio que não ficará 
aba1xo do valor das acções. · 
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Como, pois, procurar-se uma fusão que poderia acarretar, como 
mostrei, grande depreciação nas acções deste banco ~ 

Para que essa absorpção de um banco pelo ou~r?, quando della 
haverá prejuízo para ambos 1 quando sómente a not1c1a de que o go-
verno se empenhava, se esforçava para essa fusão, fez com que as acções 
do Banco do Brazil, que aliás estavam bem cotadas na praça, descessem 
immediatamente ? 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - E-ste argumento ·é terrível contra o 
Banco da Republica. 

O SR. SE.A.BR.A. - Não é, porque com as medidas que me parece 
dever o Congresso tomar, necessariamente o Banco da Republica ha de 
valorisar as suas notas. ' 

Sabemos que o Banco da Republica tem suas difficuldades, mas 
não é um banco fallido; é um banco que tem prestado e presta reaes 
serviços á praça. · 

E' exactamente para remediar qualquer difficuldade, que devemos 
legislar e estabelecer medidas que, applicadas, possam collocar o banco, 
em condi~ões de poder funccionar regularmente, e de continuar a pres-
tar ao mercado monetario os serviços a que foi destinado. 

A' vista das considerações que tenho e:x:pendido, Sr. presidente, esta 
fusão, que aliás é desejada pelo ministro da fazenda, não póde ser ap-
provada pelo Congresso porque será um desastré financeiro. 

• O .SR. BELLARMINO CARNEmo - O Congresso nada tem que ver 
com isto. 1 

O SR. 0ITICIC.A. dá um aparte. 
O SR. SE.A.BRA - Não posso comprehender como o nobre deputado 

por Alagôas avança semelhante asseveração. 
O nosso dever é acautelar os interesses do 'llhesouro como os interes-

ses dos particulares. 
Senhores, os interesses do ~esouro não são differentes dos in-

teresses parti culares. 
O Thesouro não tem fortuna; os seus haveres são as porcentagens 

da fortuna particular, em fórma de imposto; cumpre-nos, pois, zelar 
a~tas fortunas para que o Thesouro Publico tenha o equilíbrio de 
seus haveres ou orçamentos. 

Si é verdade que, de momento, p6de parecer que o Thesouro lu-
~ra com a rnina dos haveres particulares, é certo, que de facto, a ruína 
dos particulares importará na ruina do Thesouro. 

Nós aqui estamos para acautelar os interesses nacionaes, e estes 
jnteresses são os interesses dos particulares, que ·· afinal redundam no 
interesse do Thesouro, ( apoi:cJdos). · 

Sr. Presidente, combatida a fusão; e portanto anniquilados os 
caEtellos que o Sr. ministro da Fazenda estava a construir; demonstra-
do que não podemos dar autorisação ao Governo para a reforma ban-
.:aria, porque com semelhante autorisação esta Camara inutilisaria 
uma das mais soberanas attribuições que privativamente lhe foi con-
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ferida pela Constituição (apaiados); destruida a pretenção do mmis-
tro da fazenda quanto á fusão dos dous bancos e provado que esta p're-
tenção não é uma questão que possa ser resolvida pelos accionistas, 
mas pelo Congresso; e indicados os prejuízos fataes e necessarios que 
resultariam da realisação de tal projecto; vou entrar na analyse do 
projecto d·a illustre commissão de orçamento, a quem p~ço permissão 
para dizer, que, si bem que se . conheça que semelhante projecto foi 
ameaçado pelo mais duro, pelo mais tenaz estudo, todavia foi infeliz. 

·Não procurarei ler _o que está escripto no projecto. ipsis verbis, 
procurarei lêr aquillo que o projecto não diz claramente, _porque exa-
ctamente ahi é que está a sua infelicidade. . . 

A digna commissão pretende a restauração da lei de 1888, mas 
impõe condições taes ao Banco da Republica e aos bancos em geral, 
que é impossível que esses bancos possam satisfazer essas exigencias, 
impo.ss-ibiliada. nemo tenetur. _ 

Ora, si o projecto da commissão estabelece condições impossíveis 
rle serem satisfeitas, e neste caso appella para a encampação, a con-
sequencia necessaria do projecto será a encampação dos bancos emis-
80res. 

O SR. OrTrcrcA - A encampação das emissões bancarias, o que 
não é a mesma cousa. 

O SRI. SEABRA - Bem; o nobre deputado vae se explicando. O 
projecto. pretende pois a encampação das emissões, de maneira que o 
primeiro resultado do projecto será a suppressão dos bancos emissores 
<(Ue não poderão cumprir as exigencias nelle estabelecidas. Portanto, 
ficamos sem um banco emissor. 

O SR. BELLARMINO CARNEIRO - Que aliás é indispensavel. 
O SR. SEABRA. . . que aliás é indispensavel. E si temos necessida-

de de. um banco emissor, si o projecto supprime esse banco e não pro-
videncia sobre uma nova organisação, que é da competencia privati-
va do Congresso, segue-se que o projecto já começa nisto a ser de-
ficiente . 

. O SR. ÜITICICA - A commissão entende que ter bancos como os 
que hoje, temos, é me;thor não tel-os, é preferivel que o Governo seja 
o() emissor. 

O SR. SEABRA - Perdão ; mas patriotica e illustrada como é a 
-commissão,_ não pód.e deixar de reconhecer peló menos em these a 
necessidade de um banco emissor, attentas as condições vastas do nos-
·so mercado, e uma vez que de facto destróe a organisação actual, não 
t;nha o direito de esquecer as providencias que· deviam ser tomadas 
:para que não ficasse a praça privada de um instituto emissor,. indis-
pensavel para se regular movimento economico e financeiro. 

O SR. OrTICICA - Mas os bancos regionaes podem entrar no re-
:gimen, e foi mesmo por isso que não se estabeleceu abertamente a 
~ncampaç.!io. 

9 
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O SR. SEABRA - Bem; comprehende-se qae o projecto pretende 
11niquilar o banco da Republica pela encampação de suas notas pelo. 
Thesouro; mas, si por medidas legislativas ~ós podemos· valorisar a 
sua emissão, por que não tentai-o~ 

Mas, Sr. P:r:.esidente, essa encampação é inutil e desastrosa como-
mostrei ser a fusão dos bancos. 

Em 1 o logar, já o Governo tem responsabilidade directa pela emis-
são feita pelos bancos . . 

Ora, si o Governo já tem responsabilidade, não é a encampação 
que trará, como resultado, a valorisação das not~s, como parece a il~ 
lustre co:mmissão. 

O SL MoRAES BARROS - A encamp~;Lção é a homologação das res-
ponsabilidades. 

O Sx. SEABRA - Vou demonstrar a V. Ex. quaes os motivos da 
desvalorisação das emissões, e quaes as responsabilidades do Governo-
nas emissões. 

, O Banco da Republica foi creado, e os seus estatutos foram ap-
provados por um decreto. Tenho aqui o decreto do Gove~ P.rovisoriO> 
que então estava investido do Poder Legislativo, como de todos os: 
poderes. . 

A creação do Ban~ da Republica foi êonsequencia da fusão d() 
Banco N acionai com o Banco dos Estados Unidos. · 

O · Governo nomeou fiscal para este banco; portanto si alguma 
contravenção aos estatutos este banco commetteu; se algum desvio 
houve dos misteres á que eram destinadas as emissões, semelhantes 
actos tiveram a coparticipação dos fiscaes do Governo; e, como os' 
accionistas não podem perder pela desídia de taes fiscaes, segue-se 
que o Governo é t~o responsavel como a directoria do banco pelos: 
desvios praticados. 

Portanto, si já o Governo tem essa _responsabilidade, não é preciso. 
a encampação, para tornai-o responsavel, e nem semelhante responsa--
bilidade concorrerá para valorizar as emissões. 

Agora vamos vêr os motivos da desvalorisação das acções. 
A lei de 30 de dezembro de 1882, no art. 13 determinava que a 

lransferencia das acções pudesse se effectuar desde que se houvesse 
ralisado 20 % do capital. 

A lei de 24 de novembro de 1884, bem como o Decreto n. 164 de 
1 'l de janeiro de 1890, confirmarão a mesma doutrina. · 

Sob o regimen iin~rial constituíram-se companhias cujo capital 
a~cendeu á eomma de 32'7. 695 :000$000. · 

Eis aqui a tabella demonstrativa (mostra). Durante o Governo 
Provisorio as companhias, segundo o mesmo regimen, attingiram á 
romma approximadamente de 1. 560 :000$000. 

O Sr. Araripe, quando ministro da Fazenda, determinou que a 
Lransferencia -d~ acções só se pudesse fazer, quando tivesse sido rea-
lisada a entrada de 30 % do capital. 
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Que succedeu ~ 
As companhias, cujas acções circulavam a 20 %, integralizadas, por 

àiversos modos desdobraram taes acções formando 3 ·e mais acções, 
que vinham a praça para ser negociadas, ganhando o accionista a dif-
ferença das integralisações artificiaes, com prejuízo dos bancôs, que 
depois acceitavam taes acções desdobradas. 

Ora, segundo o regimen adaptado em todos os paizes, os bancos 
emissores, sómente emprestam sobre caução de títulos da divida pu-
blica ou · acções integralisadas de companhias. 'garantidas pelo Go-
verno, com 113 de depreciação de seu valor real integralisado. 

No Brazil não 8e deu o mesmo i não houve o mesmo proce&so, 
-porquanto os bancos recebiam em caução acções de companhias pela 
cotação do dia, sem margem as depreciações possíveis. 

Qual foi a consequencia e quem é responsavel por tudo isto 1 
A consequencia não é preciso que a aponte i vós todos sabeis. 

_ A responsabilidade por taes factos cabe tambem ao Governo, que 
por seus fiscaes não impedia semelhantes abusos . 

. 'Assim sendo, e si a encampação é apresentada como meio de va-
lorisar as acções, ella é dispensavel, porque tal responsabilidauê já 
existe. 

' . A illustre commissão, em seu projecto, aconselha, ou antes, de-
termina . a encampação, como meio de entrar-se no regimen da con-
versibilidade do papel-moeda. 

Pois bem, si a responsabilidade exclusiva do Estado por toda a 
emissão, que é de 513.000 :000$, é feita sob a promessa da conversi-
bilidade de todo este papel em ouro, semelhante conversão não se 
fará, poderei mesmo affirmar ser impossível á vista de nossos pre-
redentes financeiros. · · 

Assim é que em 1889, quando o cambio conservou-se e até esteve 
v.cima do par, foi impossível a conversão directa pelo Estado, tanto 
que foi incumbida . essa · conversibilidade ao Banco N acionai, sob con-
dições aliás desvantajosissimàs para o Estado, e quando a emissão 
era apenas de 183 mil contos. . 

Ora, o que succederá hoje, com o cambio actual, ·desconfiança dos 
mercados estrangeiros, e quando a emissão - ~levou-s_~ a 513 mil contos? 

As nossas emissões, Sr. Presidente, começaram em 1827 e subiram 
na seguinte proporção: em 1835 haviam emittidos 30.700 contos; em 
1889 subi o a somma de 183. 819 contos. 

· Todo este papel foi sempre emittido sob a promessa de pagamen-
to, isto é, de conversibilidade. 

As leis orçamentarias marcaram sempre uma quota de amortisa-
ção annual; no entanto nunca se consegui o tal conversão. 

E a prova eloquente é que o papel-moeda subio actualmente a 
somma fabulosa de 513 mil contos. 

Ainda mais, Sr. Presidente, cre-;;_da a nossa divida perpetua pela 
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lei de 1827, devíamos resgatar ' annualmente um certo numero de apo-
Jices. 

Pois bem: esse resgate deu-se apenas em 5 ou 6 exercícios, e de 
toda nossa divida fundada que ascende hoje a so=a de mais 300 
mil contos, apenas estão amortizados 20 e poucos mil contos, tendo 
o Estado aliás feito a conversão do juro de 6 % a 5 % e de 5 % a 4 %-, 
para deposito das caixas economicas. . 

Ainda mais, além dos recursos do papel-moeda e da apolice, crea-
mos o bilhete d'O Thesouro, sob o juro de 4 %', como antecipação de 
renda, que importava sempre em cerca de 15 % de nosso orçamento 

da receita; não obstante nenhuma amortização se effectuoú., nem mes-
mo apparente, nas sommas do papel-moeda e de apolicee, emittidas 
sempre sob a promessa de resgate. Qual a consequencia a deduzir-se de 
tudo isto, senhores Y 

E' que, si com a massa inferior de papel-moeda, durante meio se-
culo de paz, de confiança e de credito, quando a nação estava co-
berta pela regularidade do trabalho, quando não se arreceavam vio-
lencias, e havia respeito aos direitos dos cidadãos, nunca · foi possível 
a desejada e promettida conversibilidade, como seria possível hoje t 

Neste assumpto, senhores, é mister não phantasii.U'. 
Essa encapação absolutamente não produzirá o effeito que se 

rspera e que se deseja, 
O SR. PRESIDENTE - Observo ao nobre deputado que já ha nu-

mero para se proceder a votação das materias consignadas na ordem 
do dia. Se V. Ex. poder concluir. . . · 

O SR. SEABRA - E' impossível concluir agora, por isso, inter-
romperei o meu discurso afim de que V. Ex. submetta a voto as ma-
terias consignadas na ordem do dia, e depois de feito isto, V. Ex. 
ha de permittir que eu continue a discutir a materia. 

O Sr. Seabra (continuando) - Sr. Presidente, estava eu de-
monstrando que, si não foi possível a conversão do papel-moeda a 
despeito das promessas, mesmo das verbas votadas no orçamento, no 
tempo do Imperio, a despeito da paz interna e do credito que tinha-
mos no estrangeiro, hoje que esse papel subi o a 513.000 :000$, quando 
ffi affirma que as finanças não são prosperas, quando não entramos em 
um período de paz ; porque não se p6de chamar paz o regimen das de-
portações, dos exilios, das violencias, hoje, como é possível que essa 
encampação apregoada venha trazer como resultante a conversibili-
dade do papel-moeda; como é possível que o Estado posea cumprir 
esta promessa na época actual, quando na época em que subiu a Re-
))Ublica, estando o cambio acima do par, não foi possível essa conver-
sibilidade; tanto, que se autorisou o Banco N acionai a emprehendel-a ~ 

Portanto, já vêem os nobres deputados que a encampaÇão, sob o 
pretexto e com a esperança de conversibilidade, é uma cousa illusoria. 

O Thesouro não o fará, como não o fez IJ.O tempo da monarchia. 
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. O SR. 0ITICICA- Isto é argumento de opposicionista. 
O SR. SEABRA - Não é argumento de opposicionista, é a falta 

de confiança que merece o Governo actual ao commercio e a todas as 
Classes; e é por isso que não votarei por autorisação em sentido al-
gum, em materia política, e muito menos em materia financeirn. 

E' mister que o diga francamente: receio um 10 àe Abril nas 
finanças do paiz; porque a dictadura financeira seria o anniquilla-
mento da Republica. 

O SR. OrTrCICA - E' por isso que eu disse que isto é um argu-
mento de opposicionista. 

O SR. SEABRA ~ Si o imperio, com as larguezas de credito que 
tinha, nunca pôde fazer a conversibilidade, como é que hoje o The-
souro póde fazel-a, n'uma época em que se diz que não ha paz no in-
terior e no exteriod Como o Thesouro poderá cumprir nesta situação 
anormal esse compromisso~ 

Portanto, Sr. Presidente, me parece que tenho o direito de não 
applaudir o projecto da illustre comrnissão, porquanto a realidade 
que este projecto visa, a sua base principal é a encampaç!o, isto é, 
a responsabilidade que o Estado vai tomar por toda a emissão ban-
caria, responsabilidade que eu já demonstrei que o Estado tem, mes-
mo sem encampação. 

Demonstrada a 'insubsistencia do projacto, eu dévo fazer notar o 
seguinte ao illustre relator da commissão: 

S. Ex. , bem como o actual Ministro da Fazenda, diziam o anno 
passado, nesta casa, que o cambio não subia, por causa das emissões; 
antretanto não se retirou uma só cedula. da circulação, e o cambio tem 
tido a extraordinaria alta que todos nós observamos. 

O SR. 0ITICICA - Mas cuida-oo de retiral-a. 
O SR. SEABRA ~Devo, entretanto, dizer que não se supponha que 

e.ssa alta deva ser attribuida a alguma varinha magica que tenha o 
.Sr. ministro da Fazenda; a ascensão do cambio é natural, é logica, é 
necessaria, é fatal. (Apdiadoa.) . 

O SR. OITrCIOA ~ Agora dizem isso, mas não diziam antes de 
setembro. 

O SR. SEABRA - Eu sempre disse, sempre sustentei que o cambio 
dependia da relação entre a exportação e a importação ..• 

O SR. 0ITICICA -:-- Da balança do commercio Y 
O SR~ · SEABRA- ... e jámais acreditei que a ascensão ou a baixa 

do cambio dependesse nem das emissões, nem da quantidade de papel-
moeda. 

· No momento . actual, por causa mesmo da baixa 'anterior do cam-
bw, cessaram as encommendas para o estrangeiro ... · 

O SR. ÜASSIANO no NASCIMENTO ~ Ou restringiram-se extraordi-
nariamente. 

O SR. SEABRA - diminuiu a importaÇão e augmentou a ex-
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portação, de sorte que a ascensão do cambio é resultante desta diffe-
rença, para mais, da exportação sobre a importação. 

O SR. 0ITICICA - Eu quero ver o que V. Ex. dirá quando o 
cambio baixar. · 

O SR. SEABRA- Não ha, portanto, nenhuma intervenção de qual-
qúer ·varinha magica do Sr. Ministro da Fazenda. 

Quantos teem estuda·do o assumpto sustentam . que a differença 
do cl!.illbio resulta, principalmente, da differença entre a importação 
e a exportação. 

O SR. 0ITICICA - E' um principio falso. Não ha hoje nenhum 
escriptor que sustente a velha e gasta theoria da balança do commercio. 

O SR. SEABRA - · Isto nunca significou e nem é a doutrina conhe-
.:ida na sciencia pela balança do commercio ; isso não significa nem 
quer dizer que, porque um paiz exporta mais do que importa seja 
mais rico o exportador do que o importador. 

O SR. 0ITICICA dá um aparj;e. . . 
O SR. SEABRA .:._ Sr. Presidente, desejo que o nobre deputado por 

.A.lagôas demonstr~ que, quando a nossa exportação é inferior á im-
portação, o cambio sobe. 

O SR. 'OITICICA - Eu hei de provar que a fluctuação do cambio 
é devida simplesmente á sujeição do commercio nacional ao estran-
geiro, é o estrangeiro que faz o cambio. 

O SR. SEABRA - Quem determina o cambio é a produção do paiz, 
é a riqueza publica, e não o banqueiro. 

O que ·póde concorrer indirectamente para o bom cambio é a 
í'Onsolidação da Republica; são a paz e a tranquillidade publicas; é o 
re~ito aos direitos dos cidadãos; é o respeito a Constituição e leis do 
paiz, por parte do governo. 

Tendo, parece-me, combatido conforme as minhas fracas forças 
'(não apoiados) o projecto da oommissão de orçamento, ' passo a exa:-
minar o offerecido pelo illustre collega deputado pelo Rio de Janeiro. 

·.As bases deste projecto estão, mais ou menos, de accôrdo com o 
que vou ter a honra de offerecer á apreciação da Camara; mas tein 
um grande defeito, defeito insanavel que por si só torna-o insubsi&-
tente e inaceitavel~ que é dar uma autorização tão ampla ao gove]Jlo, 
que póde burlar os intuitos da Camara e introduzir a revolta nas fi-
nanças do paiz. 

Não posso concordar que a Camara deixe de assumir a respon-
sabilidade que a constituição lhe deu; nunca· concorrerei com o meu 
voto para a approvação de um projecto cujo principal intuito é. exo-
nerar o Congresso dessa responsabilidade, transmittindo-a para o go-
verno. 

'E como a constituição não permitte a delegação de poderes, que 
aliás o projecto dá, se não por meio de reforma constitucional nos 
termos do art. 90, parece-me que, sem a revogação do § 8° do art . . 34: 
d~ Constituição, não podemos approvar tal projecto. 
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-, O Congresso N acionai cumpre o seu dever, · e assume perante · o 

paii a responsabilidade de fazer uma lei de accôrdo com o ·§ 8• do 
art. 34 da Constituição, sem que nessa lei possa intervir e .muito .menos 
preponderar a vontade do governo, porque nós devemos nos collocar 
acima dessa vontade. 

Neatas condições eu vou offerecer á apreciação da Camara o pro-
jecto que formulei, acompanhando-o de algumas ponderações, e pro-
mettendo voltar á tribuna para defendei-o mais largamente, si por-
ventura elle fôr atacado. 

Como verificará a Camara, achei preferível a unificação da emi&-
são bancaria ,a sua pluralidade. _ 

Eu poderia appellar para o exemplo de todos os paizes, para mos-
trBJ.· que hoje é doutrina corrente que a livre concurrencia em materia 
de emissão bancaria é prejudicial. A luta que se trava no terreno da 
liberdade de emissão acaba sempre por ;matar os bancos de emissão. 
Foi o que aconteceu na Inglaterra, na França, entre nós, de modo que 
o illustre Ministro da Fazenda do Governo Provisorío, e que, urgido 
pelas circumstancias de momento; estabeleceu a pluralidade de emissão, 
cessados . os motivos extraordinaríos que determinaram seu procedi-
mento, acabou por firmar o principio da necessidade da · monoemissão, 
fundindo o Banco N acionai com o Banco dos Estados Unidos, e estabe-
lecendo um prazo dentro do qual devia começar a vigorar este 
systema. 

Si porventura esta idéa for combatida, eu terei occasião de sus-
tental~a, julgando-me desobrigado de fa~l-o hoje, mesmo porque pa-
rece-me que tal é o sentimento geral desta C amara. · 

Assim, pois, o projecto dá ao Banco da Republica· privilegio exclu-
sivo da emissão bancaria em todo o territorio da Republica dos Estados -u nídos .·. do . Brazil, mediante certas condições, · · 

Entre estas, está a de não poder o banco emittir mais notas do que 
as actualmente existentes, porquanto, parece-me, que com ' a circulação 
.a;x:istente pó de-se satisfazer as necessidades do mercado. 
. .Substituo o lastro em ouro pelo lastro de apolices, juro de 2 112 % 
()Uro, com o fim de facilitar ao banco os meios de fazer o lastro, uma 
vez que nen'hum prejuízo resulta dahi para os portadores das notas. 

. Providenciei para que não continuasse o abuso de serem nomea-
dos fiscaes, por parte do Governo, para o banco, pessoas estranhas 
.a este, muitas vezes pouco interessadas na fiscalisação das operações. 

Por isso impuz ao Governo a obrigação de escolher entre os sete 
.accionistas, sobre os quaes deverá recahir a votação para o conselho 
fiscal, tres delles, como fiscaes, que ficam obrigados a mensalmente 
informar ao T·hesouro N acionai o· movimento realizado, afim de que 
.este não possa allegar ignorancia a respeito das operações realizadas 
~~hnco. • · 

o projecto procura tambem providenciar .a respeito das condiçaes 
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em que o banco p6de operar, quanto aos e~prestimos e ca~çõ.es feitas 
sobre acções, debentures, letras hypothecarias ou quaesquer titulo~ de 
companhias anonymas, estabel~cendo os limites dentm ~os quae_s se 
deve manter taes operações e Impondo as pen~s em que mcorrerao .a 
directoria e os fiscaes do governo, no caso de mfracção de taes condl-
cões e limites'. 
~ O projecto procura tambem garantir os bancos regionaes,, estabele-
cendo uma especie de federação bancaria, sob a mesma emissão, tal 
como existe na Allemanha. ' 

A emissão que cabe a taes bancos não está sujeita á liquida9ão que 
porventura se possa dar com relação ao banco central e aos outros. 
filiaes. _ I 

Cabendo ao banco certas obrigações, o projecto concede-lhe alguns 
favores, indispensaveis para que elle possa desenvolver-se e satisfazer 
ao fim para que é reorganizado. . 

Pelo projecto, o banco ficará obrigado a resgatar todo o papel-
moeda do Estado, em dous annos, e as suas notas á vista e ao portador 
em 10 annos, sobre a hypothese prevista no projecto. 

O SR. 0ITICICA - Será um horror o curso forçado por 10 annos. 
O SR. SEA:Ém.A. - Parà que estas phantasias ? 
Pois V. Ex. não viu que durante o imperio, q~ando se davam con-

dições muito mais favoraveis, não foi possivel a conversibilidade, como 
quer que a Republica venha nesta quadra converter o papel-moeda em 
menos de 10 annos ? 
· V. Ex. está phantasiando em finanças, é um ideologo, não é um 
homem pratico. E' preciso argumentar com as circumstancias actuaes 
do paiz; é preciso que não exijamos cousas impossíveis; é preciso notar 
que não temos ouro e o ouro não se inventa. 

O SR. 0ITICICA- Si V. Ex. seguisse estes conselhos não impunha 
isto. 

O SR. SEABRA - V. Ex. é pessimista de um lado e optimista de 
outro. E' pessimista, quando allude ás obrigações que se impoem ao 
banco, affirmando que elle não as cumprirá; e é optimista quando dá 
como certo que o Estado fará a conversão de toda a circulação fidu-
ciaria em .curto prazo. 

Eis por que muita gente injustamente diz que S. Ex. emprehendeu 
uma· campanha contra o Banco da Republica. . 

Senhores não vam-os phantasiar; examinemos os factos taes como 
elles são na realidade. . 

Antes do prazo de. 10 annos não teremos a conversão do papel-
moeda. · · 

. o nosso· organismo financeiro foi sempre alimentado por este· 
papel, que sobe hoje a Úma somma extraordinaria: onde buscar o our()_· 
para resgatar toda esta importancia em pouco tempo ? 

· N6s não devemos continuar mais ·a dever. 
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O projecto evitou dar autorizações ao governo, a não ser as que 
não podia deixar de dar, sujeitando, no entretanto, as resoluções toma-
das pelo governo á appr.ovação do Congresso N acionai. 

E' o unico meio de cumprirmos a disposição do ·§, 8° do art. 34 da 
Constituição, que conferiu privativamente ao Congresso a attribuição 
de legislar sobre bancos de emissão e regular esta. 

Passo .a ler o projecto em sua integra, afim de que a Camara possa 
melhor apprehender seu mecanismo (lê): 

O Congresso N aciona~ decreta : 
Art. 1.0 O Banco da Republica terá o privilegio exclusivo da 

emissão bancaria, em todo o territorio da Republica dos Estados Uni-
dos do Brazil, mediante as seguintes condições: 

§ 1.0 O Banco da Republica encampará a emis-
são total de todos os bancos emissores, creados em 
em virtu.de da lei de 24 de novembro de 1888, 

regulamento de 1 de julho de 1889 e decreto de 11 de janeiro de 1890. 

Substi-tutivo J. 
J. Soeabrra 

1§, 2.0 O Banco da Republica não poderá augmentar a somma actual 
das emissões já realisadas, haja ou não saldo dellas em favor das car-
teiras .dos bancos emissores encampados. 

)§. 3.0 O Banco da Republica ficará obriga·do a depositar no The-
souro Nacional, o numero de apolices, 2 112 %juro (ouro), correspon-
dente ao valor da emissão total delle. 

;§. 4.0 A eleição para o conselho fiscal recahirá sobre sete accio-
nistas, dos quaes o governo nomeará tres como seus representantes, 
ficando os demais como fiscaes por parte dos accionistas. 

Os representantes do governo são obrigados a fiscalisar todas as 
operações effectuadas , pelo banco, relatando mensalmente ao Tlhesouro 
N aci'onal o movimento realisa.do. 

§ 5.0 O Banco da Republica operará de accôr.do com o art. 42 de 
seus estatutos, apjnovados pelo decreto n. 1.221 de 30 de dezembro 
de 1890, salvo quanto aos emprestimos e cauções feitas sobre acções, 
debentures, letras hypothecarias ou quaesquer outros títulos de compa· 
nhias ãnonymas, ·que só serão negociaveis quando integralizados, e s6 
poderá acceital-os com o desconto de 30 % da ultima cotação official, 
uma vez que esta não exceda ao par; não podendo, porém, exceder taes 
operaÇões de 1j3 do valor de sua emissão. 

§ 6.0 A contravenção á disposição do paragrapho antecedente im-
porta a. responsabilidade collectiva ~· solidaria da directoria e da com-
missão fiscal, representante do governo, responsabilidade que se tor· 
nara effectiva pela reposição na caixa do banco das quantias desviadas, 
além . das penas em que tenham incorrido, segundo a legislação geral 
da Republica. · · 

Art. 2.0 O Banco da Republica creará em cada uma das regiões 
marcadas para os bancos emissões pelo decreto de 11 de janeiro de 
1890~ um ban~o filial, com o capital correspondente á emissão feita 
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pelo primitivo banco regional; cujo capital não será desviado à en-
cargo de outras regiões, mesmo no caso de liquida((ãO dos demais_. 

Paragrapho unico. ·A séde destes bancos filiaes será na capital ou 
na cidade mais -commercial do Estado respectivo. 

Art. 3.0 Além destes bancos filiaes, é permittido ao Banco-da Re-
publica estabelecer succursaes em qualquer parte do territorio nacional. 

Art. 4. o Fica o Banco da Republiéa exonerado do encargo do 
art. 43 de seus estatutos, approvados pelo decreto n. L 227 de 30 de 
dezembro de 1890. 

Art. 5.0 O Thesouro Nacional entregará ao Banco da Republica 
.a somma em apolices, ouro, ao typo de 90 %, juros de 4 %, equiva-
lente a 167.000:000$; e o Banco da Republica retirará no prazo ma-
.ximo e improrogavel de dous annos, todo o papel-moeda do Estado 
existente na' circulação. 

§ 1.0 O governo entregará, desde logo, ao banco, apolices, na fórma 
do artigo antecedente, no valor de 83. 500 :000$, sob a condição de res-
gate no prazo de um ·anno por parte do banco, e recolhimento á Caixa de 
A.mortisaÇão1 de notas do estad-o equivalentes a esta importanma. 

§ 2.0 Satisfeita dentro do prazo do paragrapho antecedente a 
obrigação ahi imposta, o Banco da Republica receberá do Thesouro 
em apolices, o saldo para cumprimento do art. 5°. _ _ 

Art. 6.0 O Banco da Republica fica responsavel para com o The-
souro N acionai, como principa-l pagador, por todos os emprestimos 
contrahidos e ainda não liquidados pelos bancos de emissão, até á data 
.da ericampação autorisada na P.resente lei. · 

Art. 7.0 O Banco da Republica pagará ao Thesouro Nacional 
-o imposto de 2 % ao auno sobre o total de sua emissão privilegiada. 

Paragrapho unico. Este imposto é destinado ao pagamento dos 
juros das apolices eroittidas, de accôrdo com _o art. 5° da presente lei, 
~ ao resgate gradual destas mesmas apolices, por me.io de sorteio. 

Art. 8.0 O Thesouro Nacional restituirá _ao Bau.co da Republica 
4'·S deposito em·ouro, que servirão de lastro á emissão dos bancos, con-
vertido e~ apolices de 2 1j2 %, ouro, sendo contada nesta operação, 
.R taxa de cambio de 19 d.. por 1$000. 

Art. 9.0 O lastro metallico existente no Thesouro, e que perten-
cerá a este, em virtude da disposição do artigo antecedente, será ~m
pregado pelo governo para o pagamento dos encargos da divida ex-
u·rna nacional. 
. Art. 10. Fica em vigor a primeira parte do art. 4° do decreto 

n. 1.154 de 7 de dezembro de 1890, com relação a todos os bancos 
emissores; . incluindo-se nella o Banco de Credito Popular, a que se 
refere a 2a parte do mesmo artigo que fica revogada. 

-§. 1.0 _O Banco da Republica assumirá, logo que seja promulgada 
a presente lei, a faculdade exclusiva de emittir, e substituirá pelas 
suas, as_ notas já emittidas_ pelos demais bancos emissores, perten-
cendo-lhe os lastros j}os mesmos depositados no Thesouro para ga-
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rantia de suas em1ssoes, ficando assim os demais baricos ex_onerados 
·ae todos os compromissos para com os portadores de súas notas, e 
o Banco da Republica por ellas responsaveL 

§ 2.0 O Banco da Republica indemnisará pelo cambio de 19 d. por 
1'~,- os depositos, ouro, garantidores das emissões dos bancos encam-
pados . 

Art. 11. O Banco da Republica será obrigado a converter as suas 
notas á vista e á vontade do portador, decorrido o prazo de dez annos 
cb. data desta lei, salvo si antes deste decurso de tempo a taxa do 
cambio chegar e conservar-se durante um anno, ininterrompidamente, 
ao par; 27 d. por 1$000. · 

Paragrapho unico. Em tal caso a conversibilidade das notas do 
Banco da Republica começará immediatamente e não poderá ser in-
Lrrompida. 

Art. 12. Sll-tisfeita qualquer das imposições do artigo anterior, 
o Banco da Republica terá a faculdade de entrar no regimen d<? las-
tro metallico, com o triplo de emissão conversível, por tanto tempo 
quanto faltar para a expiração do prazo de seu privilegio, de accôrdo 
com o art. 1 o de seus estatutos. 

Pru:agrapho unico. Nesta hypothese a circulação do banco não 
· ;:>oderá exceder a somma de um milhão de contos de 1-éis em notas 
conversív-eis. 

Art. 13. O Banco da Republica, de accôrdo com o Thesouro Na-
l'ional, poderá negociar as apolices de seu lastro, ao typo do juro or-
dinario das apolices, ouro, na época da transacção, desde que substi-
tua immedíatamep.te á.importancia das apolices negociadas por equi-
-valente somma em ouro. . 

·Art. 14 . . O governo ficá autorisado a reformar os estatutos do 
Banco da Republica, restringindo-se a uniformisal-os de accôrdo com 
t; s prescripções da presente lei, e sujeitando a dita refo1:ma á appro-
vação do· Congresso N acionai na sua primeira reunião. 

· Art. 15. Ficam em vigor tMa:s as obrigações contrahidas pelo 
Banco da Republica para com o Thesouro N acionai, constantes de seus 
e.statutos, approvados pelo decretou. 1.227 de 30 de dezembro de 1890, 
que _não estiverem revogadas e alteradas pela presente lei. . . 

Art. 16. Si o Banco da Republica não se conformar com as obri-
gações da presente lei, o governo fica autorisado a conceder o privi-
legio de emissão a qualquer outro estabelecimento novo ou existente, 
llOb as bases e condições desta lei e disposições do decreto de 7 de de-
zembro de 1890, na parte em que não estiverem derogadas, sujeitan-
Jo tudo á approvação do Congresso N acionai. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1892. ___:. Dr. J. J_. Seabra. 

Artigo para ser collocado onde convier : 

O governo garantirá pelo ·prazo de 10 annos, ·juro, ouro, a~ 
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5 % e 1 de amortisa.ção, o emprestimo que o Banco da Republica possa 
contrahir interna ou externamente até a quantia 

Emenda de cem mil contos de réis. 
§: 1.• Este emprestimo será destinado, 1j3 

~s industrias do paiz, como auxilio, e 1j3 para o desenvolvimento das 
ferro-vias. 

§ 2.• A responsabilidade do Estado pelos juros e amortisação des-
sa divida só se tornará effectiva quando o banco deixar de satisfazer 
o pagamento desses juros e amortisação. 

'§· 3.• Verificada semelhante hypothese, o Banco da Republica fica, 
ipso facto, encampado pelo Estado, que procederá á sua liquidação, 
e poderá conceder a outro existente ou novo a faculdade emissora, es-
tabelecida nesta lei, sob a condição da approvação do Congresso. -
J. J. Seabra .• - Jacques O'UIT'iq'tte. 

Eis o projecto, Sr. Presidente, que offereço á discussão e aprecia-
cão do Parlamento. 
• Como V. Ex. vê, procurei conciliar os interesses do Thesouro 
com os interesses desse banco, o da Republica, que já era, inquestio-
'1avelmente, um banco privilegiado, que tem contractos com o governo, 
que tem seus estatutos approvados por decreto, e cujos interesses não 
podem ser menosprezados, não devem ser sacrificados por uma liqui-
dação, tal COmO propõe a commissão de Or!;lamento, COmO SÍ O banco 
estivesse em completo estado de insolvabilidade. 

Procurei dar margem para que o banco possa desenvolver as suas 
operações, porque, desde que elle sómente tenha a faculdade de emit-
~ir, torna-se, por assim dizer, o regulador da circulação fiduciaria, 
ampliando~a ou restringindo-a, conforme as necessidades da praça, e 
naturalmente tirando resultados desse fluxo e refluxo. 

· Procure! igualmente garantir o Thesouro com as obrigações que 
imponhq, ao banco, e ainda mais procurei ver si podemos conseguir 
que em 10 annos se converta o papel-moeda, que é, incontestavelmente, 
o nosso maior mal; e si estabeleci o prazo de 10 annos, é porque an-
tes desse prazo não é possível fazer a conversão. . 

Muito satisfeitos devemos ficar si neste espaço pudermos curar 
o nosso organismo financeiro desse mal. . 

Concluo apresentando o projecto á consideração dos meus illus-
tres collegas, espera_!ldo voltar á tribuna, si porventura forem impu-
gnados seus artigos, para dar as necessarias explicações; sendo certo 
que procurei quanto possível conciliar os interesses da nação com os 

, interesses do banco, cuja reorganização me parece possível, dentro e 
~:~egundo os moldes que . proponho. 

Tenho concluído. (Muito bem,, m'lhito bem, o orador é muito co~ 
primentado.) 

O Sr. Oiticica, como relator da commissão, tem de discutir os 
dous substitutivos apresentados. 
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Não faria absolutamente duvida em discutir ambos neste mo-
mento, porém isto tomará bastante tempo. Falta apenas meia hora 
para entrar-se na 2a parte da ordem do dia, pelo que pede ao Sr. Pre-
sidente que consulte os collegas inscriptos se querem usar da palavra, 
mesmo porque assim terá tempo de colleccionar alguns dados em r~
lação ao projecto apresentado pelo nobre deputado que acaba de dei-
xar a tribuna. 

Reserva-se para fallar amanhã. 
O SR. PRESIDENTE - Não ha mais oradores inscriptos. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Peço a palavr:a. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre deputado. 

· O· SR. FRANcisco GLICERIO não poude apanhar bem todas as dis-
posições do projecto apresentado pelo nobre deputado pela Bahia; mas 
viu que as idéas geraes, que certamente .constituem as bases do pro-
jecto, estão de accôrdo com as opiniões emittidas pelo orador- nas 
duas vezes que tem tomado parte no debate. ' 

Não pretendia apresentar no momento as emendas que tem a 
apresentar; mas para que não aconteça encerrar-se a discussão sem que 
ef!sas emendas tivessem sido apresentadas, fal-o sem esperar a sequen-
cia da discussão, como era seu intuito. 

As suas emendas são ao substitutivo do Sr. Erico Coelho. 
Procede á leitura de cada uma das emendas, esclarecendo-lhes o 

espírito. 
Apresentando _ as suas emendas, o orador declara que as apresenta 

com timidez, que receia mesmo que sejam approvadas idéas pro-
postas por si, em tão grave questão, pois a responsabilidade a pezar 
em seus hombros seria muito grande. 

Continuando . a explreação de suas emendas diz que achava me-
lhor o presidente do banco ser eleito pela directoria ou pelos accio-
nistas em vez de, á feição d<> que se dá com o Banco da França, ser 
nomeado pelo governo, pois isso não está de accôrdo com a índole do 
povo; e, n-aquelle caso, Jer o governo um delegado junto ao banco, 
com o ·direito de veto para todas as resoluções,_ ados e contractos. Mas 
vê que a generalidade da opinião pende para a nomeação do presidente 
e por isso transige. 

Não crê que actualmente se deva instituir a cobrança em ouro, 
porquanto isso seria uma contra indicação relativa ao fim que se tem 
em vista; ·mas desde que _eom certa discreção e cuidado se pudesse 
conseguia adopção dessa medid·a, ter-se-hia, como primeira vantagem, 
habilitar o governo com o ouro preciso para satisfacção dos seus com-
Dromissos ordinarios nesta especie, e em segundo lugar corrigir-se-hiam 
as especulações e os ex-cessos de importação. 

Sobre uma outra emenda que apr.esenta, diz que tem por fim ha-
bituar o povo a tomar compromissos solvaveis em ouro, nas suas re-
hções pessoaes, nas suas obrigações particulares. · 
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Prevenido pelo Sr. Presidente de que está dada a hora, conclue 
dando a conhecer que estabelece as modificações dos lastros e a substi~ 
tuição do lastro de ouro em lastro de apolices. 

Crê que é essa a idéa geral acceita. 
V eem á mesa, são lidas, apoiad.as e postas conjuntamente em 

discussão as ·seguintes emendas: (*) 

O art. 1 o e n. 1 substituam~se: A regularisação da circulação fi~ 
duciaria se fará .sobre as seguintes bases: 

I. Unificação das emissões do Thesouro Federal e · dos Bancos, 
sendo incumbido o Banco da Republica dos Estad<~s Unidos do Brazil 

de effectual-a substituindo-as por bilhetes de uma 
E m e n d a s só estampa no prazo que lhe fôr assignado pelo 

Poder Executivo. 
a) Todos os bancos emissores da União, per~ 

dem a faculdade de emittir; passando para o Banco da Republica, com 
a responsabilidade de seus bilhetes, todos os seus lastros actualme~te 
existentes. 

b) O Poder Executivo regulará por amigavel composição e su~ 
jeitará á approvação do Congresso N acionai, a indemnisação a que 
porventura tenham direito os bancos de emissão, cujas faculdades de 
emittir deverão cessar por virtude desta lei. 

O n. 2 substitua-se : Limitação das emissões á somma actualmente 
('Xistente; ficando o Poder Executivo autorisado a' converter, em ap~ 

- lices da divida interna fundada da União, juro 5 % ao anno, todos 
os bilhetes do banco que forem apresentados a essa conversão por 
sommas não inferiores a 1 :000$000. 

a) A conversão não poderá exceder á somma de papel-moeda da 
IT nião até agora existente, e os bilhetes convertidos serão recolhidos á 
Caixa. de Amortização para serem definitivamente incinerados. 

b) Os proprietarios destas apolices poderão trocai-as por bilhetes 
de banco, si a este convier emittir por sommas equivalentes, recolhen-
do-se taes apolices ao Thesouro Federal á conta de fundo de garan-
tia da emissão. 

O n. 3 substitua-se: Unificação dos lastros de todos os bancos, 
~ctualmente existentes, por apolices de juro de 4 % ouro, a<~ par. A 
este mesmo juro se converterão as que accrescentarem ao fundo de ga-
rantia, nos termos da lettrâ- B - do n. II. 

O ri. 4 substitua-se: O Congresso N acionai se reserva o poder de 
legislar opportunamente sobre a conversibilidade dos bilhetes do banco, 
§. vista e em moeda metallica. -

O n. 5 substitua-se: 

( •) Emendas <do ISr. Glicerio ao su;bstltutivo llilrico tc-oe1lto. 
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Reducção do capit&l do ban_co até 100 mil contos de réis, por acções 
uniformemente nominativas. 

Só pelo termo de transferencia nos livros da companhia, o pro-
prietario da acção poderá fundar o seu direito. 

A reducção do capital poderá effectuar-se, entre outros modos or-
Jinarios, pela compensação das acções actuaes, nas contas de seus 
balanços sob as rubricas - Títulos em carteira, emprestimos e valores 
depositados. 

O n. 6 substitua-se: 
Livre nomeação pelo Poder Exectuivo e approvação do Senado 

do presidente do banco, e escolha do vice-presidente, dentre os dire-
ctores eleitos pelos accionistas. 

O n. 'l supprima-se, em ~eu logar diga-se: O banco terá succur-
saes nas capitaes dos estados da União sómente. Só por autorisação 
legislativa e quand{) as exigencias do negocio forem bem justüicadas, 
se poderá crear outras nas demais cidades dos estados. 

Accrescen te-se : 
N. 8. O Poder Executivo fica autorisado a cobrar, em ouro, em 

qualquer exercício, os direitos de importação nas Alfandegas e repar-
tições de arrecadação da União, quando e como julgar conveniente; 
devendo poré:p:t fazer constar pelo Diario Official, com a precedencia 
!le 30 dias pelo menQs, não só o -começo dessa cobrança, como qualquer 
alteração no sentido de augmentar-lhe a escala. 

N . . 9. As. obrigações particulares que se contrahirem em ouro 
ou prata, em moeda nacional ou estrangeira, serão pagas na mesma 
moeda ou em seu equivalente em bilhetes bancarias ao cambio do dia 
em que se vencer a obrigação ou do dia do effectivo embolso, á esco-
lha do credor, salvo estipulação expressa em que {) pagamento deve. 
ser feito em especie metallica. . 

N. 10. Nenhum banco de depositos e descontos, de credíto real 
ou agrícola, ou de qualquer outra natureza, poderá operar {)U conti-
nuar a operar, sem haver realisado effectivamente pelo menos 50 % 
de seu. capital; e todo o excedente do capital rolante e dos dividendos 
será convertido em fundos publicos nacionaes. 

Esta disposiçij.o é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes em 
matrizes com sédes no exterior. - Gltcerio. 

A discussão fica adiada pela hora. 

SESSÃO DE 13 DE OUTUBRO 

. O Sr. Oiticica - Sr. Presidente, confesso que é com algum re-
0010 que tomo parte no presente debate. 

Não é receio pelas minhas opiniões; nunca as tive mais firmes e 
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convencidas mas é que tenho notado que ha como que um proposito 
de attribuir-me pensamentos e phrases que não proferi nesta casa, ha 
o proposito de falsear as minhas . opiniões, .de ~alquistar-me com a 
opinião publica, de procurar desVIrtuar os mtmt~s com que eu e a 
commissão de orçamento temos pugnado pelo prOJecto, emprestando-
me intuitos anti-partioticos, quando sómente o patriotismo _é que nos 
impelle neste assumpto. . 

O SR. J:oÃo DE SIQUEIRA - Nunca ouv1 nesta casa aventurar-se 
uma proposição dessas. 

O SR. OrTICICA - Eu não disse que é nesta Camara. V. Ex. não 
ouviu ainda a conclusão do meu argumento. · 

O SR. BADARO' - Esta Camara mesmo tem-lhe feito muitas in-
justiças. , . 

O SR. OrTrcrcA - Fallei indistinctamente, não me referi a esta 
ou áquella individualidade ou corporação, não talho carapuças para 
ninguem. Por que razão alguem ha de acceitar referencias indivi-
duaes quando não as faço~ 

· · Da ultima vez que fallei nesta Camara, encarava a questão de-
baixo do ponto .de vista em que a tinham collocado os nobres deputa-
dos que me haviam precedido e que tinham impugnado o projecto, e, 
discutindO a possível reorganisação do Banco da Republica, por uma 
provocação expressa a mim feita pelo Sr. deputado por S. Paulo que 
me ÍJ:p.punha isto como um dever, dever a que me recusei por diversas 
vezes, eu mostrava o estado em que se acha o Banco, o estado em que 
estavam as finanças do paiz e exhortava a Camara dos Deputados, para 
pensar seriamente na possibilidade de um cessação de pagamentos da 
nossa divida externa; porque não havia recurso possível no orçamen-
to nem combinações financeiras capazes de fazer com que se saldasse 
um de-ficit de valor superior á metade da receita. . 

Nessa occasião lembrei á Camara que as circumstancias financeiras 
do paiz se resentiam um pouco das difficuldades oriundas do excesso 
das despezas sobre a receita e apresentava, como symptoma, o facto 
de se ter contrahido na Europa um emprestimo, que era uma espe-
cie de adeantamento da receita, de um milhão de libras que devia 
rer paga em prazos diminutos dentro do exercício de 1893. 

Fazia notar á · Camara, Sr. Presidente, que estê emprestimo de 
18. 890 :000$ havia de ser pago ao cambio de 10 d., o daquella occa-
sião, o que importava em uma obrigação para o Thesouro, de réis 
23. 500 :000$; mostrava como não seria absolutamente possível que o 
orçamento pudesse supportar esta despeza e como a verba - Fluctua-
ções de cambio - elevava-se a uma quantia correspondente á meta-
de de toda receita publica. 

Tanto bastou, Sr. Presidente, para que fosse atacado por ter dito 
nesta casa que o paiz até o fim do anno estaria fallido .•. 

O SR. SEABRA - Não se póde ser patriota, hoje. 
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O SR. 0ITICICA. . . tanto bastou, Sr. Presidente, para que df1S-
virtuassem os intuitos patrioticos com .que app.areci n~ tri~una; então 
~e me attribuiu -o haver dito que o palZ não tmha ate o f1m do anno 
recursos para occorrer ás suas despezas, como si a nós todos n~o fosse 
,•onhecido que o emprestimo de um milhão de libras que não vem. pan 
0 paiz, mas f.i.~ou na Europa, alliviou o Thesouro da urge~c1a de 
procurar ouro, aut-orisando-o a ficar folgado para os compromissos da 
nossa divida·. 

Entretanto, isto me valeu uma série de insultos na imprensa e 
«eferencias menos honrosas nesta casa, sómente porque tenho s~sten
~ado no mesmo ponto de vista, com as mesmas convicções, o plano 
,que julgo mais efficaz para corrigir os erros que deram em resultado 
a situação desoladora a que chegamos act-oalmente. 

O SR. SEABRA - Não é tanto assim; mas em todo o caso tem a 
sua razão. 

O SR. OrTICICA - Sr. Presidente, será anti-patriotico exhortar 
a Cnmara dos Srs. Deputados para que zele o dispendio dos dinheiro~ 
publicas e o credito nacional, m-ostrando-lhe quaes são as sommas de 
sacrifícios que se exige para o Thesouro publico, dizer a commissão 
em assomos de patriotismo, em uma discrussão como esta, que devemos 
11mparar o credito nacional porque si o não fizermos o paiz será le-
vado a . faltar aos seus compromissos e fatalmente nós chegaremos á 
~essação dos pagamentos, não conservando a tradição honrosa que o 
Brazil por tantos annos sustentou, mantendo seu credito~ 

Será anti-patriotico lembrar, da tribuna da Camara dos S:rs. 
Deputados, que -o Brazil é um paiz rico, riquíssimo, salvará a crise 
pela qual está passando, com os seus proprios recursos, mas por isto 
mesmo é necessario extirpar o mal chronico que o impede de marchar 
irancamente no caminho do progresso, abolir o curso forçado do pa-
pel-moeda~ 

Será anti-patriotico clamar pela reducção das despezas, pedindo 
que restrinjamos estas de accôrdo com a receita publica, exhortando 
o .po~er legislativo para não decretal-as além das forças do orçamento 
e ao poder executivo para não affastar-se das despezas decretadas de 
modo a evitar os d~fricits orçamentarios que empobrecem a nação~' 

. Si é anti-patriotico isto, Sr. Presidente, declaro á Camara que o 
mpetirei ainda e mais um milhão de vezes, si tanto fôr necessario 
para fazer comprehender aos poderes dirigentes da nação a verda-
deira situação em que nos achamos, não nos deixando illudir . com 
phantasias gue nos podem custar muito caro: convém não abusar do 
r.r~dito nacional; lembremo-nos de que a nossa divida é superior a um 
milhão de contos de réis, que o serviço desta divida ·absorve a quarta 
parte da nossa receita; convém lembrar que a despeza publica. au-
gmenta desordenadamente e a producção não marcha de accôrdo com 

10 
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esta despeza e que não ha riqueza qti.e resista n esta desproporção 
entre o recebido e o gasto. 

Que digam a Camara e todos _os brazilei~os, si é isto anti-patriotico, 
si deve ser condemnado quem assim se expnme no parlamento da sua 
patria. . . · . . . , . 

Sr. Presidente, considero mmto menos patnotlco vu a Imprensa, 
que se inculca amiga do governo, dizer. que elle_ I?recisa do lastro em 
ouro existente no Thesouro para o serviÇO da divida externa. 

· E' muito menos patriotico, Sr. Presidente, vir dizer, neste Pa:r-
lamento que a liquidação de um banco, qualquer que seja 11 sua de-
nomina~ão, acarretará a liquidação do paiz, da fortuna pU:blica, será a 
niorte das instituições. 

Considero a fqrtuna publica muito acima dos interesses de insti- · 
tutos de credito, quaesquer que elles sejam, tenho em muito mais alta 
conta a fortuna publica, julgo-a muito mais amparada, de que a en-
tendem aquelles que vee'm. dizer, no Parl-amento, que a liquidação de 
um banco acarretará a liquidação da Repltblica. 
· O SR. SEABRA - Não se disse isto; pelo menos, eu não disse . . 

O SR. 0ITICICA - Não disse ter sido V. Ex., mas muitos dos 
Srs. deputados disseram aqui que o paiz seria arrastado á miseria 
rorn a liquidação de um banco . 

O Sx.. SEABRA - São os amigos de V. Ex. que disseram isto. 
O SR. ÜITICICA - Esse procedimento é muito menos patriotico .do 

que preyenir á Camara e ao governo, das loucuras que .se estão fa-
:#endo, dos abusos de credito em que se quer comprometter o credito 
:.iacional, protestando noutra aquelles que veem pedir ao Poder Le-
gislativo que autorise o goYerno a jogar com o credito publico, em 
quantias extraordinarias, fabulosas, sUperiores á possibilidade do seu 
orçamento e recursos, unicamente para amparar os naufragas conde-
mnados na voragem do descredit.o em que se afundaram. 

E' muito menos patriotico vir pedir ao Congresso que faça jogo 
com o credito em quantia extraordinaria, no momento de uma pas-
mosa crise da moeda fiduciaria, quando o credito do paiz está estre-
mecido no estrangeiro, quando é preciso, por medidas sabias, energi-
cas e criteriosas, restringir as despezas e não appellar para esse cre-
dito, ao menos emquanto a confiança não se estabelecer, emquanto o 
paiz não impuzer ao estrangeiro a confiança de outros tempos, pro-
vando não haver razão .para o estremecimento de que somos Yictimas. 

V<n\ deixar estas considerações, que se dirigem pessoalmente a 
mim, para entrar na discussão da materia. . 

Antes, porém, preciso fazer uma declaração, que tem rcferénci:~ 
aos meus honrados collegas. · 

Preciso declarar que faço a todos os meus collegas desta Camara 
justiça inteira relativamente á sua probidade e · ao seu caracter in-
diYidunl. · 
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Absolutamente não. duvido de que SS. EEx. venham a este de-
bate com tanta boa fé eomo eu. 

Quando distingo entre o interesse publico e os interesses parti-
culares absolutamente não me refiro a interesses particulares dos 
nobres 'deputados, absolutamente não quero dizer que SS. E·Ex. ':e-
nham para esta Camara como procuradores de quem quer que seJa, 
defendendo interesses individuaes seus. 

Quando na discussão tenho-me referido a interesses particulares, 
tem sido unicamente para pôl-os em confronto com o interesse publico, 
significando o interesse particular o interesse de associações parti-
culares, e interesse publico o interesse da communhão brazileira. 

Não o fiz nunca com intenção de fallar em interesses dos nobres 
deputados pessoalmente; referi-me ao interesse particular de associa-
ções particulares. 

Preciso fazer esta declaração porque, em virtude de minhas pa-
lavras em sessão anterior, dollil dos meus nobres collegas fizeram 
referencia a essas palavras, declarando que não tinham acções nem 
eram interessados em companhia alguma. 

Sei que SS. EEx. estão convencidos de que uma possível liquidação 
do Banco da Republica ou de outro qualquer biln·co, venha trazer o 
desastre geral das finan~as do Brazil, como eu estou plenamente con-
vencido do contrario. 

São· estes interesses que estão em jogo. 
De um lado o interesse publico, o interesse da fazenda publica, do 

outro la.do o interesse particular do baneo que os .substitutivos querem 
reorgamsar. 
. Feitas estas duas declarações, vou entrai' na analyse dos substi· 
tutivos e começarei pelo do meu nobre amigo _deputado pelo Estado 
do Rio de Janeiro, porque foi o primeiro apresentado na discussão. 

·Sinto que S. Ex. não esteja presente para lhe dizer que, apezar 
de medico e abalisado, apezar do talento profissional que todos lhe 
reconhecem e eu sou o primeiro a confessar, medico distineto desta 
capital, S. Ex. não poude fazer com que a creança que veio á luz deixasse 
de apparecer rachitica, enfesada, um moustrengo, e de tal modo, Sr. 
presidente, que foi necessario baptisal-a quanto antes para não. morrer 
pagã- Foi padrinho o substitutivo do Sr. Seabra, e madrinha a 
emenda substitutiva do nobre deputado por S. Paulo. ' . 

E' que, Sr: presidente, o substitutivo do nobre deputado pelo ·Rio 
de Janeiro, assignado por muitos de meus honrados collegas não é 
um substitutivo ; é uma repetição do decreto de 7 de dezembro de 1890 
que creou o Banco da Republica, tra~endo apenas duas idéas novas .. : 

Pretendo examinar estas duas idéas; mas peço licença a S . Ex. 
para dizer desde logo que o· substitutivo apresentado por S. Ex. 
resume-se em dous artigos: artigo ultimo. . . "O governo fica autori-
sado 'a jogar com a fortuna publica, com o credito nacional do modo 
por que entender mais nece~sal'io, e tanto quanto seja preciso' para ... " 
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art. 1 o : Reorganisar o Banco da Republiea, condemnado a um 
desastre. 

O SR. GLICERIO - Pelo nobre deputado, que é inquisidor-mór do 
Banco da Republica. · 

O Sx. ÜITICICA - Isto quer dizer que o Banco da Republica usou 
e abusou de todos os privilegios e contractos que lhe foram concedidos, 
recebendo ampla autorisação para tudo quanto é possível e imaginavel 
e até excepcional, em uma instituição de credito. Até quanto poude, 
gozou deste privilegio do modo por que entendeu com absoluta liber-
dade de acção. E agora, quando esta liberdade de acção errada está 
produzindo todos os seus effeitos em relação á fortuna publica, o 
Congresso N acionai é convidado para votar uma lei que tire ao banco 
todas as obrigações a que elle se comprometteu na occasião de sua 
organisação, e lhe conceda mais uns favoresinhos, favor~s que envol-
vem o compromisso de toda a fortuna publica. 

VV. E Ex . comprehendem que uma franqueza destas, dada assim 
ao governo plenamente, era a autori-sação mais ampla que um parla-
mento podia conceder a um governo; mas tambem era a annullação 
mais chata que o parlamento faria de .si mesmo. 

Foi por isto, Sr. presidente, que acudiu a madrinha, como mão 
solicita, carinhosa, e cobriu a crean~a com extremo, porque estava 
núa na discussão, envolveu~a em umas ataduras, fraldas e cueiros 
muito ·bem preparados, para poder supportar a discussão perante o 
parlamento, cujas prerogativas ella annullava. 

Antes de entrar no analyse do substitutivo, continúo a lamentar 
que não esteja presente o nobre deputado pelo Rio de Janeiro. Peço 
licença para contrariar algumas proposições apresentadas por S. Ex. 
no discurso que precedeu á apresentação do seu substitutivo; mas 
sinto dizer a S. Ex. porque sou seu amigo, e não desej ava contra-
dizel-o : S. Ex. parece que nlio leu a lei de 88 e não estudou o regimen 
que aquella lei estabelecu para os bancos de emissão. 

S. Ex. querendo estudar o regimen a que o projetco obrigava os 
bancos de emissão actuaes, e, tomando para exemplo o Banco da 
Republica, fez calculos em que procurou demonstrar que podendo o 
banco entrar no regimen da lei, o governo teria necessidade de emittir 
papel-moeda para o banco poder fazer a conver.são das notas em moeda 
corrente; e assim fez o calculo de. que o thesouro ver-se-hia na contin-
gencia de emittir muitos milhares mais de contos de Téis em papel 
de&de que o banco resolvesse substituir os seus lastros de ouro po~ 
apolices, muito natural como parece que elle preferisse uniformizar 
sua emissão sobre lastros em apolices para resgatar o papel-moeda do 
Thesouro. S. Ex. figurou que o Banco da Republica, querendo ent:r;ar 
no regimen da lei de 1888, teria necessidade de unifonnizar todos os 
seus lastros; e como a conversão das suas notas deveria ser feita em 
moeda corrente, isto é, em pap~l do thesouro, este forçosamen~e de-
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veria emittir a differença entre o meio circulante actual ~ a totali-
dade das emissões com que o banco ficasse . 

.S. Ex. enganou -:se: a lei de 1888 não concede a faculdade de 
emittir notas sobre apolices tanto quanto os bancos o quizerem; por 
isso mesmo que a lei tinha como fim obrigar a transição do regimen 
do papel moeda para o regimen da conversão em metal, em ouro, a 
lei limitou a emissão sobre apolices até 20. 000 :000$ para cada banco, 
limitou a emissão total de todos o bancos em apolices, á quantia de 
200.000:000$000. 

A ·C amara comprehende que desde que o Banco da Republica 
tem apenas 53.500 :000$ de emissão sobre apolices, continuaria com 
a sua emissão limitada, e a emissão de todos os bancos, não se ele-
vando em apo1ices talvez a mais de 100. 000 :000$, a emissão total 
nunca chegaria ao maximo de 200.000:000$, permittidas por lei. 

Bem se vê que a argumentação de S. Ex . , quasi todo o seu dis-
curso architectado _sobre este ponto, pecca pela base. 

A lei de 1878 obrigaria o Banco da Republica a entrar para o 
regilllen da conversibilidade, trocando as suas notas por moeda cor-
rente até á cifra da sua emissão actual sobre apolices, ou 53.500 :000$; 
quanto ao mais, ella deveria ter por base o ouro, na razão do duplo, 
para o que lhe seria necessario reforçar o seu lastro em moeda. 

O outro equivoco de S. Ex., em relação ao regimen da lei, foi, 
de que o banco tinha necessidade de elevar o deposito no Thesou.ro, 
até ao valor total das suas notas em circulação, desde que se lhe im-
punha completar seu lastro em ouro. 

E' um engano, Sr. presidente : todos aquelles que conhecem o 
mecanismo das emissões sabem que o lastro em ouro pócle ser de 
metade, de um terço e menos at~; não ha absolutaménte necessidade 
de ter lastro em ouro de tanto por tanto da emissão, e terei occasião 
de estudar esta questão quando tratar dos substitutivos apresentados 
pelos ~obres deputados. 

São estes os dous pontos cardiaes de toda a argumentação do 
nobre deputado, argumentação que pecca pela base, não subsiste por-
que ellas são contrarias ao regimen estabelecido em 1888 e contra as 
leis que regulam as emissões bancarias. . 

Feitas estas observações, Sr. presidente, vou analysar os substi-
tutivos. 

A C amara dos Srs. Deputados deve saber que o pensamento da 
commissão de orçamento não foi outro sinão a encampaç-ão, para o 
resgate do papel-moeda. 

'L"anto é verdade isto, que tendo sido ell(~arregado de estudar o 
assumpto e de elaborar o projecto de lei a ser apresentado á deliberação 
da C amara, o fiz de accôrdo . com o pensamento da commissão de o r· 
çamento, tendo entrado em communicaç·ão sobre o nosso modo de re· 
solver a questão com a commissão do Sen,ado, e com quasi todos 
os membros do ministerio; a solução pela encampação das emissões foi 
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a predominante, com o fim de resgatar o papel-moeda e resgatal-o 
com os recursos que a propria lei daria ao T:hesouro Publico! t!i~to 
isto é verdade que tenho em mãos e posso ler á Camara o pnmlttvo 
projecto que elaborei e que estava acceito pela commissão de orça-
mento. 

Na ultima conferencia por nós feita suscitou·se a questão dos 
privilegios dos bancos regionaes, isto é, os privilegio's daquelles ban-
cos que tin'ham cumprido a lei da sua o1·ganisação e não haviam con-
corrido para a desvalorisação do meio circulante. 

Levantou-se então a questão de saber si, tendo os bancos se consti· 
. tuido com o direito do curso forç.ado, que lhes dera o governo, não 
seria injusto, não seria falta de equidade mesmo que os bancos que 

· haviam cumprido seus contractos e estavam no regimen legal, fosse:JD. 
de repent~ privados do seu direíto de emissão, de que elles não tinham 

. abusado, não faltando de modo algum ao accôrdo feito com o governo 
que lhes havia permittido funccionar, embora em regimeu falseado. 

Por esta razão, vencido na commissão, mas solidario com ella, 
'mostrando deste modo quanto sou docil em acatar as opiniões ·alheias, 
principalmente em assumptos de tanta magnitude, não duvidei accei-
tar· o projecto que· veiu ã discussão, o qual eu mesmo justifiquei. 
(Sussurro.) 

O SR. PRESIDENTE reclama attenção. 
O projecto, Sr. presidente, consigna como idéa· capital, a tr.ans-

ferencia da responsabilidade das emissões bancarias ao Thesouro Na· 
cional. 

O projecto foi impresso, para ser discutido na commissão, foi dis-
tribuído aos membros da commissão do Senado e até ao Sr. ministro da 
fazenda. 

O projecto primitivo impunha a obrigação do resgate, gradativa-
mente e nas propor<:Ões das necessidades do mercl!-do, para valorisação 
do meio circulant~, instituindo o fundo de resgat~. com recursos para 
autorisar o governo a promovei-o. Sóment~ nos ultimos artigos appa-
recia a restauração da lei de 1888, que não era idéa principal e sim 
consagrava o regimen de emissão em que o paiz devia entrar, desde 
que 'se extinguia o do curso forçado para a nota bancaria. 1 

Este projecto, Sr. presidente, obedecia a este pensamento princi· 
pal, nensamento da commissão ainda hoje: encampar para resgatar. 

_Devo dec~arar ã Ca.mara que a commissão de orçamento, quando 
acceltou o ~~men da lei de 1888, o fez, não para adoptar um regimPn 
definitivo sobre moeda, e ahi estão os illustrados membros da commis-
s~o que podem ~ar testemunho a quem o qulzer; entendi amos que, á 
vista da urgenc1a do momento, e estando a encerrar-se o período 
legislativo. não era conveniente discutir immediatament.e a questão 
das emissões em si. I • · 

Estabelecemos, portanto, o prazo de seis mezes para os bancos 
declararem si queriam ou não entrar no regimen da conversão; esse 
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\prazo chega1ia â reaber.tura d~ prpxima. ~ssão, opv.iando-se assi~, 
pela decretação do ,referido reg~men, as d1.fficu~dades em que o. pa1z 
ficâria, sem um regimen de emissão, tanto mais quan to podenamos 
desde já fazer na lei de 1888, as correcções indicadas pelo pensamento 
da Oamara ou si á Oamara aprouvesse, deixal,a-hiamos tal e qual 
para emendai-a' na sessão de maio proximo, quan~o o governo já ti-
vesse feito a encampação, . ou quando os bancos tivessem entrado no 
regimen da conversão. 

O SR. SEABRA - Era então um projecto provisorio? 
O SR. OrTICICA - Não, senhor; era definitivo sobre a encampa· 

' ção; sobre o regimen da emissão, é que era provisorio. 
A commissão acceitou tambem ·a lei de 1888, para não ferir di· 

reitos, para que o governo não visse surgir a questão de indemnisação, 
que para mim, aliás, não tem valor. 

Que fazem, porém, os nobres deputados? A idéa principal de 
SS . E Ex. é violar esses direi tos. Quando h a bancos, como o Banco 
União de S. Paulo; como o Banco Emissor da Bahia, como o Banco 
do Pará, que 'não abusaram da sua emissão; quando existem outros 

·bancos que não alimentaram a jogatina da praça, não fraudaram a 
fortuna particular, nem contrahiram emprestimos com o governo, que 
não fizeram promessas de _pagamento de ~ambiaes; que, em summa, 
não estão fóra da lei; os nobres deputados ·propoem que todos percam 
a faculdade de emittir, e esta faculdade seja transferida só e unica-
mente áquelle que mais abusou do seu credito, que violou francamente 
a lei, que não tem mãos a medir nos sacrifícios que exigio do Thesouro 
Publico, em llOme do qual se levanta a bandeira da unidade da emis-
são, acarretando sacrifícios extraordinarios, enormes, como vou pl;o-
var, á riqueza publica , 
' O SR. SEABRA dá um aparte. . 

O SR. · OrTICICA - Perdão; V . Ex. a~tribue·me um pensamento 
que não tive. ·Acabei de dizer que deixava a discussão sobre a plurali-
dade ou unidade da emissão para a sessão de maio. 

. Squ o primeiro a defender as idéas da commissão de orçamen to, 
não ponho em contingencia a minha opinião individual; tenho a obri-
gação de sustentar as idéas da maioria porque sou relator da com-
missão. 

Pensava que, como regimen . provisorio, devíamos deixar a ques· 
tão das emissões para a sessão futura, afim de acudir ao deficit do 
orç·areento; nós atiravam os a lei de 1888 para ser discutida na Oa-
mara podendo ser emendada por nós mesmos. Reservavamo-uos o di-
reito de discutir esta lei e emendai-a de accôrdo com a corrente de 
opiniões que se estabelecesse na O amara. 
. Os direitos dos bancos regionaes, os nobres deputados tiram, mas 

tiram para que ? . 
· Admitto que _os :pl'i yassem delles para estabelecer 111:0. regimen 
franco de moeda Íldumar1a do Estado; mas SS, E·Ex. os arrancam 
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aos bancos regionaes para transferir os seus lastros e a responsabil?-
dade das suas notas ao Banco da Republica, áquelle que mais prejudi-
cou ás emissões, áquelle qeu teve a sua moeda desvalorisada pelo facto de 
não tel-a atirado na circulação de accôrdo com as prescripções est!i.be-
lecidas na lei. Aquillo que a commissão respeitou, os nobres deputados 
querem violar em bem do banco, unico caus-ador da situação actual_ 
Não duvidaria apresentar esse substitutivo, si os nobres deputados en-
tendem que é opinião vencedora que o Estado tem o direito de chamar 
a si a emissão, quando o julgar necessario, opinião que é a da com-
missão_ 

Disse no principio que o substitutivo do nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro não era outra co usa mais do que a repetição do de-
creto de 7 'de dezembro de 1890. Todas as prescripções daquelle de~ 
ereto acham-se contidas no projecto apresentado, menos a reeconstitui-
ção do capital á custa do Thesouro . 

F açamos a comparação: 1 a base do substitutivo E rico Coelho: 
"Unificação do meio circulante, sendo incumbido o Banco da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brazil de effectua1-a, substituindo; no 
prazo ·que fôr combinado com o governo, por bil4etes de uma só es-
tampa, tanto as cedulas do Thesouro como as notas bancari~s." 

Sr_ Presidente, não ha necessidade de consagrar em uma lei nova 
esta disposição que significa a encampação de todas as emissões bau-
cariás pelo Banco da Republica; esta encampação está no art. 1 o do de-
creto de 7 de dezembro de 1890 -combinado com o art. 4°, §: 1° e com 
o art. 7° do mesmo decreto; peço licença á Camara para le1· estas dis-
posições, afim de provar como é inutil, desuecessario legislar sobre 
aquil1o que já está previsto em legislaçjio anterior. 

Diz o art. lo do decreto de 7 de dezembro (lê) : 
"Ficam autorisados a fundir-se o Banco dos Estados Unidos do 

Brazil e o Banco N acionai do Brazil, assumindo o no~ o estabeleci-
mento o nome de Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil." 

Diz o art. 4° do mesmo decreto : 
"E' estipulado o prazo improrogavel de dous· anuas aos bancos 

hoje dotados da faculdade de emittir, para completarem respectiva-
mente as suas emissões de notas ao poi·tador c á vista, nos termos 
das concessões outorgadas a cada um_ 

l§ Lo Os bancos que não satisfizerem a clausula precedente deca-
hhão ·do direito de emittir, incorporando-Se este, com todo·s os privi-
legias correspondentes, ao Banco da Republica . 

. § 3.0 .-Nas hypotheses dos dous paragraphos antecedentes o Banco 
da Republica . su~stituirá por notas suas a.s dos estabelecim~ntos que 
perderem o dnelto a completar a sua em1ssão ou o transferirem ao 
banco. 

§: 4. 0 EmquantÔ não se effectuar a substituição, o Banco da Re-
publica assumirá e!Jl toda a plenitude a responsabilidade pelas notas 
dos bancos a que succeder, etc." 



- 1!3 ~ 

Combinem-se estas disposições do decreto de 'T de dézembro de 
1890 com a data de hoje e com o facto já conhecido de que os bancos 
emissores não podeTão completar as· suas emissões · até dezembro de 
1892 e ver-se-ha que o Banco da Republica, por força do decreto da 
sua organisação, deve emcampar as emissões, unificando o meio cir-
"ulante dentro em tres mezes. 

Vê a Oamara que o art; 1" das bases offerecidas no substitutivo, 
('ID 1892, não é mais do que a repetição das disposições já consagradas 
uo decreto que instituiu o Banco da Republica. 

· Oombinem~se as disposições que acabo de lêr com as do art. 'To 
que incumbe a_o banco de resgatar o papel-moeda do Estado, e ve-
::emos ·que todas as novas disposições do n. 1, do art. 1° do substitutivo 
c.stão iucluidas no decreto de 7 de dezembro de 1890. 

A 2a ·base do substitutivo, Sr. Presidente, dispõe o seguinte: 
"Limitação das emissões á somma actualmente existente, poden-

do o governo, quando entender conveniente e opportuno, reduzir a 
di ta somma, de accôrdo, com o banco." 

Esta disposição está. contida no art. ao do decreto de 7 de dezem-
bro de 1890, que fixa no triplo do capital do banco todas as emissões, 
inclusive a dos bancos adquiridos, como dispõe o art. 6° .. 

Dispõe o art. ao do decreto de ·7 de dezembro (lê) : 

"0 Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil terá, du-
,rante o prazo das suas funcções, o direito de emissão de notas ao por-
tador e á vista, na razão d? triplo do deposito em ouro, cuja somma 
poderá elevar-se á l.mportancia equivalente ao capital do estabeleci-
mento, recolhida ao Thesouro N acionai." 

E o art. 6°. 

"Na · hypothese do Banco da Republica dos Estados Unidos do 
Brazil adquirir as concessões actualmente feitas, o total da sua emis-
sãõ nunca poderá exceder á importancia estatuída no art. 3°, mais o 
valor do papel-moeda resgatado, salvo concessão ulterior." 

Vê-se que a limitação das emissões á somma actualmente exis-
lente, está fixada no decreto de 7 de dezembro, que limitou a somma 
a emittir pelo Banco da Republica ao triplo do seu deposito em ouro 
l'quivalente a todo o seu capital. Ha aqui apenas uma restJ:icção que 
P. um nial para o banco, pois que lhe tira o caracter de emissor, desde 
que lhe prohibe emittir mais, quando a sua emissão está toda feita. 

Base aa. (lê): "Unificação, em apolices, dos lastros das emissões1 
pelo processo que fôr mais conveniente e efficaz, a juizo do governo 
P mediante accôrdo com o banco, ficando revogado o decreto n. 165 de 
17 de janeiro de 1890. " ' 

O nobre deputado. por S. Paulo sua visou esta autorisação am-
pla de mais; terei de mostra1· á C amara qual a somma de sacrifícios 
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enormes que se vão exigir do Thesouro para se fazer .esta unificação. 
Deixemos esta como uma idéa nova do projecto. 

V amos á base 4:a (lê) : "Adopção, pelo governo, das providencias 
:1ecessarias afim de ser instituída, na época mais proxima possível, a 
conversão dos bilhetes bancarios por moeda metallica." 

Ahi está o § 1° do art. 4" do decreto de 7 de dezembro que manda 
l:'onverter os bilhetes em moeda metallica, quando o cambio se conser-
var ao par, -por um anno. 

Art. 3.0 § 1° do decreto de 7 de· dezembro (lê): "Essas notas se-
rão conversíveis em especie metallica, logo que o cambio se mantenha 
90 -par no decurso de um anuo." . 

No decreto obrigava-se a entrada na conversibilidade desde quo. 
o cambio chegasse ao par. Aqui não é quando o cambio chega ao par, 
é quando o governo entender conveniente. "' 

A 5a e a sa bases consagram disposições e precisam ser examina-
das detidamente. · ·- :. 

A 7a base diz (.lê) : "Conservação sob a guarda do Thesouro Na-
~ional· do lastro da emissjío, até á data em que se achar <> banco ha-
bilitado a trocar seus bilhetes -por especies." . 

O art. 3" do decreto de 7 de dezembro manda depositar os lastros 
'lO Thesouro, não podendo ser entregues !)enão para a conversão. 

Ficaram, portanto, de pé unicamente na nova organisação dada 
))elo substitutivo apresentado pelo nobre deputado pelo Estado do Rio 
de Janeiro, tres disposições novas: a unl.ficação dos lastros em apo-
lices como o governo entender, a reorganisação dos estatutos con-
forme os moldes dos estabelecimentos congeneres mais acreditados, e 
a nomeação do presidente do Banco pelo governo e escolha do vice-pre-
;,idente entre os accionistas eleitos pela assembléa geral. 

Vamos estudar as tres idéas novas que o substitutivo· contém. 
Unificação dos lastros. - Sr. Presidente, a Camara e o paiz 

vão ver o que significa esta unificação dos· lastros em apolices . . Si 
bem comprehendo o substitutivo apresentado, o nobre deputado quer 
oue o governó substitua por apolices de um typo especial todos os 
lastros para emissões que foram depositados no Thesouro pertencentes 
a todos os bancos, ficando a pertencer a nova emissão assim organisada 
r.o Banco da Republica. · 

A S _ Ex. ha de ter acudido francamente a seguinte consideração: 
trndo toda a emi·ssão do Banco da Republica de ficar sendo feita por 
lastro em apolices, o regimen da lei exige que elle tenha tanto em 
circulação quanto em lastro, tanto de notas como de apolices em de-
posito. Quer dizer: SS _ Exs. querem que o Thesouro N acionai sub-
l'titua por apolices, tanto por tanto, todas as notas emittidas pelo 
Banco da Republica, po1· todos os outrO!;! bancos de emissão e ainda as 
Hotas do Thesouro. 
' O SR. SEABRA dá um . aparte. 
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publica a quantia de 167.000.000 em apolices, passando elle para s1 
a responsabilidade de trocar as notas do Thesouro ... 

ó Sn. SEABRA ·- Não obrigo o banco a entrá r com as apolioos 
para lastro· d~as ... 

(Est'abélece-se um pequerw dialogo entre os S?·s. Oif!iCiica e 
Seabra.) 

O SR. 0ITICICA - V. Ex. quer que a responsabilidade das ' no-
tas do ThP.souro pasee para o banco, recebendo clle, em troca dessa 
responsabilidade que platonicamente assume, apolices no valor nomi-
nal correspondente. 

Vou provar aos nobres ·deputados qual a somma de sacrifícios 
one SS. Exs., devo declarar, imnensadamente propõem ao Congres~o 

-N acionai adoptar para salvar o Banco da Republica, entregando apo-
Jil'.ef:1 ~m valor sn.rerior ao dobro do seu capital. . 

Permitta-me o nobre deputado, em pl'imeiro logar, que lhe per-
gunte qual a vantagem que tem o Thesouro Publico em comprar os 
lastros que actualmente existem no Thesouro? Por que razão o The-
souro Publico ha de ser obrigado a fazer a compra dos lastros que 
lá estão? 

Sobretudo, pae:ando a - 19 como quer o nobre Depntado, conver-
tendo. tndo em apolices de 4 o! o ouro, como quer o nobre Deputado por 
S. Paulo f Não sei qual a necessidade. qual a vantagem desta operação. 

· O SR. SEABRA ___. Ficar com o ouro dos lastros. 
O. SR. 0ITICIC.A. - Não queiram collocar o Thesouro Publico na 

contin~ncia de precisar de se apropriar dos lastros que lá estão para 
~arantir as emissões, excluída a possibilidade de achar ouro para os 
~ervicos dos seus compromissos no exterior por modo menos oneroso. 

Concedemos ao governo o direito de entrar ná praça para haver 
o ouro necessario ás exigencias dos seus compromissos. 

O SR. SEABRA - Não se aproprio. de cousa alguma; em troca do 
ouro dá apolices. , 

O SR. 0ITICICA - Em troca do ouro dá apolices; mas para que 
fim? ~i os lastl·os lá estão representando o terço das emissões sobre 
ouro, -si lá estão o.s apolices tanto por tanto 'de notas, por que rdzão 
fnzer · eRsa operação? 

O Sn. SEABRA - E' paro. não tQrnar o Thesouro Publico respon-
savel por ouro que neste já não existe. 

·o SR. 0ITICICA - V. Ex : está en~anado e vou mostrar como fo-
ram victirnas da sua boa fé, do seu patriotismo, neste tru.c que se quer 
fazer ao Thesouro Pnblico. -

O SR. J aÃ.o DE SIQUEIRA - ~esse ponto V. Ex. contradiz-se. 
V. Ex. mesmo já disse que o laetro não estava no Thesouro. f! SR_. 0ITICICA - Sr. Presid.en~e, ha ·alguem que tenha ouvido 
de mim d1zer que os lastros não eXIstiam no Thesouro ~ 
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O Sx. ·.J o.Ão DE SIQUEIRA -:- Todos u6s ouvimos. E para provar 
V. Ex .. trouxe á argumentação as cambiaes que não foram pagas. 

o Sn. 0ITICIOA - Os nobres deputados foram victimas de uma 
operação de alchimia que se quer fazer com o Thesouro Publico. 

V ou pro val-o. 
Eu já disse aqui muitas vezes qne o ouro existe no Thesouro, em 

apoliccs que ainda hoje darão mais do que o ouro que representam, 
e mais em 20.000 :000$ em ouro; ha porém unia parcella que não existe 
mais, que foi tirada do Tbesouro pelos proprio"s bancos aos quaes se 
11uer hoje favorecer. 

Quer-se fazer corn que o Thesouro pague aos bancos o ouro que 
os proprios bancos _tiraram por ~mprestimo e níio pagaram; saiba 
a Cam~ra que a unificação da emissão ·quer dizer nem mais nem 
menos \SSO. 

E é poss{vel que o patriotismo da Camara consinta <'Ill semc-
:hante absurdo Y ! 

Vou fazer o calculo. 
Sr. Presidente, os lastros existentes no Thesouro repartem-se dg 

c;eguinte modo: 

Baucos: 

Republica - otn·o (menos ;E 1. 350.000 ou re1s 
. ~2 . 000 :000$000) ...... ' .................. . 

F..pohces ......................•...... • · · · · · · · 
Credito Popular - ouro (menos tudo) ......... . 
Apolices . ................................... . 
Emissor do Norte - apolices ................. . 
Emissor de Pernambuco - ouro (menos réis 

3.556:000$000) ........................ . 
liJmissor da Bahia - apolices .................. . 
União de S. Paulo - opolices ....... -_ . . ..... . 

7 4. 514:090$000 
53.!í00:000$000 
11.557:000$000 

5.900:000$000 
1 . 000 :000$000 

7.779:434$000 
9.500:000$000 

10.001:500$000 

173.7~:024$000 

A verdade é, entretanto, que tal quantia não existe mais effecti-
vamente; a verdade é que ha emissões feitas a descoberto, representa-
do o-deposito sobre que ellas assentam em emp1•estimo de quantias per-
tencentes a esse lastro. · 

Os bancos emissores, senhores, aproveitando uma condescendencia 
criminosa da parte do governo, metteram . mão fraudulenta nesses 
depositos e os desfalcaram, tomando por emprestimo parte desse ouro 
a sobre elle emittindo no duplo e no triplo notas de curso forçado, 
papelc..moeda inconversivel. 

A . tal unificação dos lastros proposta significa simplesmente a 
t'1icampação desta fraude, pelo Thesouro, pagando eile aos proprios 
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bancos a divida que elles contrahíram desse deposito e não pagaram; 
de modo que, havendo-se locupletado com o facto criminoso, emíttín-
do sobre promessa de pagamento que não realisaram, os ~ancos emís· 
sores impõem agora ao Thesouro Publico pagar, a elles bancos, em 
llpolioos da divida publica de juro ouro, a di:rída por el~es contrahida 
e não paga, não sómente no valor do debito, mas amda no total 
das notas emittidas no duplo e no triplo. 

Vejamos qual é a verdadeira situação dos lastros existentes no 
Thesouro, subtrahindo as parcellas da4as de emprestimo MS bancos 
emissores, afim de saber qual a somma do seu debito e a mais que 
clles vão receber em apolices ouro. 

A verdadeira situação dos lastros é: 

Bancos~ 

Republica - ouro ....... : ..... , ........ : ..... , 
.!\polices ......•.................... .- ........ . 
Credito Popular - apolices ....... • ............ 
Emissor do Norte - apolices ............ .. ..... . 
"Emissor de Pernambuco - ouro. , ............. . 
lJ nião de S. Paulo - apolices .......•......... , 
Emissor da Bahia - apolices ................. . . / 

Com,. o lustro deve ser de ....................•. 

O Thesouro deverá pagar immediatamente a diffe-
rença encontrada nos depositos e que os ban-
cos receberam. . •...... , ................... . 

62.514:0Q0$000 
53.500:000$000 
5.900:000$000 
1. 000 ~00$000 
4.559:000$000 

10.501:000$000 
9.500:000$000 

146.974:590$000 
173.752:024$000 

26.777:434$000 

E como sobre esse lastro foram emittidas notas no duplo e no 
triplo, conforme o banco, ·e as apolices devem corresponder, tanto por 
tanto, ás notas emittidas, a differença a mais que a unificação dos 
lastros impõem ao governo será de 52. 500 :000$ que foi a somma de 
notas emittidas sobre o emprestimo de ;E 2. 600.000, conforme accusa 
ú relatorio do Sr. ex-ministro da Fazenda. 

De modo que os bancos metteram mão criminosa nos depositos 
existentes no Thesouro" Publico, prestando-se este a fazer-lhes em-
prestimos com dinheiro que não era seu; os bancos não pagaram os 
<)mprestimos feitos, deixando as emissões completamente seni. garantia 
e hoje pede-se que o valO'r desses debitos não pagos, desse compro-
misso não cumprido, seja converti_do em apolices da divida publica em 
benefício desses bancos, com j'uros em ouro pago•s pelo Thesouro que é 
o credor,. ficando os devedores a cavalleiro d;t divida e do criJ:+le que 
commetteram. 
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O SR. SEAil&A - Não ha tal. 
O SR. ÜITICICA - Deprehende-se irresi~velmente do substitutivo 

e não póde ser contestado. . 
Sr. Presidente, a 'unificação dos lastros quer dizer, já o disse, 

CJLle ó total das emissões bancarias hoje, sobre ouro e sobre apolices, 
serão convertiflas todas em emissões sobre estes títulos da divida pu-
blica, no valor, portanto, de todas as emissões dos bancos e mais as no-
tas do Thesouro em circulação. 

Nessa liquidação dos lastros para convertel-os em apolices, entram 
O.'! .lastros todos que devem existir no Thesouro e pela escripturação 
deste lá figuram como entrados. Nesta escripturação figura o ouro 
emprestado como effectivamente depositado e por isso será tambem 
:Jvnvertivel em apolices; tanto isto é verdade que, pelo substitutivo, 
as notas continuam todas em circulação; não se retira uma só nota 
bnncaria. 

Nésta primeira Dperação, simples Dperação chamada unificação 
de lastros, nesta, póde-se dizer, apropriação de 26 mil setecentos e 
tantos contos em ouro que os bancos tomaram por emprestimo a esses 
dep<Jsitos de garantia, no riiomento em que os bancos deveriam áer 
obrigados pelo poder publico a pagiii· os emprestimos ·que contrahi-
!"am, é que se pede ao Congresso N acionai, composto de homens pa-
triotas, conven~idos da responsabilidade da sua missão, para consen-
tir nesta apropriação que se faz immedititamente de ouro 'que repre-
senta o duplo da circulação existente, pagando-o a fortuna publica 
em apolices com juro ouro. · 

. Não póde ser; é necessario que nós outros, membros da repre-
sentação nacional, ponhamos embargos a esta ligeireza, verdadeira li-
geireza com o nome de unificação de lastros, sobre 52 . 500 :000$000 
exigidos á fortuna publica. 

üomo os lastros são a~nas de. . . . . . . . . . . . . . . . 146 . 97 4 :590$000 

E afi emis10ões que devem .L''"\\r sobre apoli.ces, tanto 
por tanto, são de : 

Bancaria ... · .. . ..... ... · .. . .. . 346.115:960$000 
Estado .... .. . •. . .. .. .. . .. . .. 180.000:000$000 526.115 :960$000 

Deverão ser emittidas npolices . no valor de. . . . . 379.141 :370$000 

Somma de sacrifícios qu~ se exigem do Thesouro a aucrmentaT a 
d~V:ida publica, sem que elle ·fique .livre das emissões pela

0 
responsa-

bth dade que assume com a reorgamsação do banco. · 
E' este o primeiro dos sacrifícios que os nobres deputados exigem 

do Thesouro. Publico: por 146.000 :000$ em que importaram os las-
tros garantidores das emissões, exigem que elle emit ta _apolices no 
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vjlfõr de 379.141 :370$. Note .II_Iais a· Camara que, com este .sacrifício 
afl 379.000 :000$, a responsabilidade do Thesouro pela totalidade das 
emissões bancarias contiriúa a mesma, mais aggravada um pouco, 
porque a operação é feita ·com assentimento do p~rlamento .. 

O S1t. SEABRA- V. Ex. está destacando um artigo do proJecto ... 
O SR. 0ITICIC.A - Peço a V. Ex. que me deixe concluir est(\ 

i>onto. 
· De modo que, Sr. Presidente, sommando os 379. 000 :000$ em apo--
Jices que o nobre deputado por S. Paulo quer que o Thesouro emitta 
tm substituição dos lwstros, COl:fl a totalidade das emissões a que o 
'J'hesouro fica obrigado por consentir na operação; sommando mais 
a isto 100. 000 :000$ do emprestimo para o Banco da Republica que 
os nobres deputados querem que o governo garanta, vemos que a re-
organisação do Banco da Republica vae obrigar a um jogo do credito 
brazileiro nas seguintes parcellas. (Lê.) 

O projecto impõe ao estado os seguintes sacrifícios: 

Reposição em apolices pela differença dos las~ 
tros ...........•....................... 

Emissão total em circulação ................. . 
Emp1-estimo ao banco (garantia) ......... . ... . 

379 .141 :370$000 
526.115:960$000 
100.000:000$000 

t.005.256:330$000 

}Ia.is outro tanto da nossa di vida, desde 1827' afóra os juros 
elas apolices. 

Sómeute para. a reorganisação de um banco, é doloroso e lasti-
mnvel. 

O ·SR. SE.ADR.A - V. Ex. está enganado. 
O SR. FRANCisco GucEmo ,- Isto é uma phantasia. 
O SR. On'ICIC.A - VV. Exs. absolutamente não' podem fugir 

desta argumentação. . . 
·Não queiram disfarçar a somma de responsabilidade que exigem 

para o Thesouro ~ublico . 
O SR. PRESIDENTE - Previno ao nobre deputado que já ha nu-

mero para votar. 
O SR. ÜITICICA - Vou interromper o meu discurso; mas quero 

que ·fique bem consignado que a somma exigida á fortuna publica e 
a somma de responsabilidades que o Thesouro Publico assume paro. 
!'corganisar o Banco da Republica, elevam-se a 1. 500. 000 :000$00(1. 

O SR. PRESIDENTE - Havendo numero na · casa, vae-se proceder 
ás votações indicadas na ordem do dia. 

O Sr. Oiti!cica - Sr. President-e, quando ha pouco interrompi 
~s considerações sobre o substitutivo apresentado 8:_0 yrojec~o, tin~a 
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, hamado u. attenção da C amara para o seguinte facto: a proposta de 
unificação dos lastros, para substituil-os por apolíces, envolve o pa-

gamento pelo Thesouro Publico, immediatamente da·s quantias que 
os bancos tomaram por emprestimo, e sobre as quaes tinham emittido 
notas. · · ~' 

A circulação atirada na praça pelos bancos emissores, com a ga-
l~antia desses emprestimos, monta a 52 . 000 :000$; e como os lastros em 
apolices hão de ser feitos tanto por tanto, segue-se que o Thesouro 
terá . de pagar em apolices a ~talidade dos emprestimos que os bancos 
tomaram e não cumpriram, apolices ao typo de 90 com juro de 4 ojo 
e.m ouro. Disse mais que como os lastros existentes no 'fhesouro em 
àiversas garantias montam a 146. 97 4 :000$, a differença entre a som-
ma do producto dos lastros, calculada ao cambio de 20 e a totalida-
de das emissões bancarias e mais o papel-moeda do estado, tudo_ monta 
a 379.000 :000$, capital em apolices; quer dizer, capital para o Banco 
da Republica e divida para a nação brazileira que o banco realisa 
Jesde logo, superior á totalidade de todas as emissões feitas e mais 
ainda, mais do dobro do. seu capital realisado. . _ 

E como isto é capital que rende o juro de 4 % ouro, pago an-
nualmente, á nação se vae. exigir a quantia aroma! _ de sete mil .e tan-
1os contos em beneficio do banco. . . _ 

V amos agora estudar o projecto apresentado pela com missão 
de orçamento, admittindo que elle traga comsigo a encampação das 
emissões pelo, Thesouro, e verificar a somma de sacrifícios que a en-
r.ampação traria á União. 

Si estudarmos as responsabilidades do Thesonro no caso da en-
campação franca e calculando o ouro que existe no Thesouro em de-
posito ao cambio de 20 d ... 

O SR. ERICo CoELHO dá um aparte. 
O SR. 0ITICICA - Na exposição que fiz, perante a commissão ge-

ral, calculei a · taxa do cambio a 15 d. por 1$; os factos -supervenien-
tes autorisam-me a não tomar esta hase mais para os c.alculos poste-
riOI-es; por isto quero acceitar a taxa mais elevada, para maior se-
gurança, sendo certo que a cifra das responsabilidades a assumir pelQ. 
Thesouro será tanto menor quanto maior fôr a depressão cambial no 
dia da operação. 

O SR. Emco CoELHO dá um aparte. 
O SR. 0ITICICA - E' um facto que não póde ser negado. 
Sr. Presidente, o cambio estava a 10 e variava até 10 7j8 no dia 

5 de setembro, quando foi apresentado o plano de reforma da com• 
;nissão de orçamento; no dia 6 sentiu~se uma variação para melhor, 

No dia 7 annunciava-se, de Londres, a primeira evolução P,ara a 
nlta dos nossos títulos; não pôde ser aprecia:da a variação cambial 
nesse dia e no dia 8 que for~ feriados para a nossa praça; no dia 9 
porém o cambio começava a subir francamente, elevando-se em poucos 
diás até acima de 15d., por 1$000. · · 
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Si cahiu posteriormente, ha coincidencia entre o com~ço da baixa 
e a apresentação do substitutivo que estou discutindo. 

Não querep.do attribuir esta fluctuação ao projecto, tenho todavia 
o direito de contar que a sua approvação me permitta esperar taxa 
melhor para o calculo que vou fazer, tanto mais quando ella é menos 
favoravel á conclusão qeu devo tirar dos argumentos expostos. 

Estudando a responsabilidade que assumirá o Thesouro Publico, 
uo caso de 'Ser obrigado a fazer a encampação das emissões e tomando 
a taxa cambial de 20 d. por 1$ ou a 12$ a :E, para os lastros em ouro, 
effectivamente -existentes em deposito, teremos: 

Banco da Repub~ca 
Ouro-- 62.514:090$ ou :E 7.020.000 .. . 
Apolices . .. ... .. ................. .. . 
Credito Popular ...................... . 
Emissor Norte ........................ . 
Emissor de Pernambuco ............... . 

84.240:000$000 
53.500:000$000 
5. 900 :000$000 I 

1.000:000$000 
4.267:000$000 

União de S. Paulo ................... . 
Emissor da· Bahia ................... . 

10.001:500$000 
9i. 500 :000$000 

Sendo as emissões todas : 
Bancarias ................. . 

168.408:500$000 

346.115:960$000 
Estado .................... . 180.000 :000$000 

Oommando . ........... · ..................... . 
A somma de pap~l-moeda sem juros do Thesouro 

será de .................................. . 
Subtrahindo1se o plap.eJ!.~oeda do Estado ...... . 

A somma de sacrifícios feita pela nação será de .. 
Si. o substitutivo quer que o Estado emitta ·apoli-

ces- no valor de . . ............ .. · .......... . 
Melhdr "seria emittil-as para constituir fundo de 

resgate garantido, para retirar o papel-moeda, 
quando se constituísse banco de moeda conver-
sível, representando, esse fundo todo o papel-
moeda encampado ou ..................... . 

O Estado lucraria ...........•................. 

526.115 :370$000 

357.706:870$000 
180.000:000$000 

177.706 :870$000 

379.141 :370$000 

357.706:870$000 

21.434 :500$000 
Além dos juros das apolices ou 7. 000 :000$ por anno. 
E mais a não responsabilidade pelas emissões; mais o que apu-

rasse dos banco$ pelas suas divida,s, o que tudo irá diminuindo a 
~omma dos sacrificios. · 



:gntre os dous encargos a receber pela nação para pagar os erros 
do seu governo, é preferível o segundo, que exige menos e termina as 
incertezas do futuro . · 

O Estado assume esta divida de papel-moeda sem juro; não tem 
mais responsabilidade alguma pelas emissões de papel-moeda, quer 
bancarias, quer do proprio Estado. 

O substitutivo quer que o Estado emitta 379.141:370$000 em 
apolices. 

Julgo que seria muito mais conveniente que se emittissem não 
379.000 :000$ para dal-os ao Banco da Republica, mas 357.000 :0001!\ 
para retirar todo o papel~moeda da circulação. 

O SR. E'Rwo CoELHO dá um ap!lrte. 
O SR. OrTICICA - Si não fôr conveniente retiral-o da circulação, 

no momento em que apparecer um banco de moeda conversível, o 
governo estará habilitado para fazer desapparecer o papel-moeda de 
curso forçado, desde que tenha em apolices o capital correspondente á 
somma existente, podendo mesmo ir resgatando o papel com o juro 
annual dessas apolices, applicadas ao fundo de resgate. 

O SR. ERico CoELHO dá um aparte. 
O SR. OrTICICA - V. Ex. argumenta contra factos historicos. 
O SR. OrTICICA - Á Italia tinha ha poucos annos o papel-moeda 

de curso forçado; contrahiu um emprestimo, aboliu o curso forçado e 
entrou no regimen da conversão. 

O SR. ERico CoELHO - Tomarei o proprio exemplo da Italia 
para responder a .V. Ex. 

O SR. QrTICICA - Perdão ; sei que V. Ex. allude á volta do pa-
pel-moeda poucos annos depois; mas com a Italia o facto é explica-
vel; o nobre deputado não ignora que no momento em que a Italia en-
trou no regimen da conversão, appareceram os receios da guerra 
continental, ella entrou na tríplice alliança e não pôde supportar o 
regimen. Demonstrei, Sr. Presidente, que, da reforma feita confor-
me o substitutivo apresentado pelos nobres Deputados resultaria para 
o Thesouro o onus de 379. 000 :000$ de apolices, mais 100. 000 :000$ 
de garantia para o Banco da Republica, sem que esses sacriiicios, ' 
obrigados ao juro annual, em ouro, daquelle e!lorme capital, libertas-
sem a nação da responsabilidade pelo total de todas as emissões ban-
carias e do Estado, no valor de 526. 000 :000$000. 

Pelo projecto da commissão, ainda acceitando o onus proveniente 
de papel-moeda existente na circulação e ernittido pela monarchia, 
apenas o sacrifício a exigir para o paiz será de 177.706:870$ e mais 
responsabilidade nenhuma pelas emissões e mais . real algum dia-
pendido em pagamento de juros a instituto algum, a quem quer que 
seja, produzindo o resgate do papel do Estado a valorisação das notas 
que hoje existem profundamente valorisadas. 

O SR. FRANCisco GucERIO dá um aparte . 
. O SR. OrrwrcA - Coml?rehendendo o papel-moeda, a somma de 
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sacrifícios a augmentar é sómente de 35'7. '706 :8'70$, papel-moeda sem 
juros, a ser resgatado pelas outras verbas do fundo estabelecido pela 
lei, o que autorisaria a valorisação d<> meio circulante pela sua retirada 
gradual da circulação. 

Parece que preferível é o projecto da commissão, por trazer me-
!_!.OS onus á naçã-o. 

Tenho ouvido dizer, Sr. Presidente, e muita gente mostra grande 
satisfação por este facto, que tem sido apresentado pelos meus honra-
dos collegas como um argumenw de victoria para <>s principias que 
sustentam : o cambio está subindo sem haver sido retirada uma só 
nota da circulação, por haver diminuído extraordinariamente a im-
portação. 

O SR. FRANCisco GucERIO - O cambio está subindo e <> papel-
moeda é o mesmo. 

O SR. 0ITICICA - Os nobres Deputados accrescentam: ha muito 
café, muita borracha a exportar e, como não ha encommendas feitas, 
o cambiD sobe por ter pendido a nosso favor a balança commercial. 

A que estado já chegamos, senhores, que estamos satisfeitos por 
ver o cambio subir da taxa disparatada de 10 e chegar apenas a 16! 

Para mim, Sr. Presidente, a balança do commercio de hoje si-
gnifica que se corrige assim o excesso da importação do anuo passado, 
afim de ~ restabelecer o equilíbrio, phenomeno que o anuo passado 
eu annunciei se daria. 

Para os · que andam muito satisfeitos com essa subida de cambio, 
eu direi que elles regozijam-se do facto, sem comprehender que elle 
é a prova mesma de uma quéda proxima, ainda um effeito desastroso 
do curso forçado, e mais ainda do jugo sob o qual nos acham<Js ao 
oommercio estrangeiro, que faz a alta ou a baixa da. nossa moeda 
fiduciaria, conforme convém ao seu commercio: fal-a ·subir, quando 
tem de pagar os nossos productos, fal-a baixar, quando nós é que ha-
vemos de pagar-lhes os seus productos. 

H <>ntem, como a importação era maior, o nosso papel desvalori-
sava-se, porque tinha de ser reputado com elle o producto estrangei-
ro a ser pago em moeda fiduciaria, por ser menor a quantidade de 
productos nossos para a permuta. 

Hoje, como nós possuímos maior numero de productos a permu-
tar, o ouro desvalorisa-se, afim de fazer valorisar a moeda fiduciaria 
e ser dada quantidade menor pelos nossos productos em excesso. · 

Hontem, a moeda estrangeira obtinha um agio enorme para a 
moeda fiduciaria em que eram pagos os nossos generos de exportação, 
mas como a importação era maior, quem lucrava a mais era o com-
mareio estrangeiro que tinha a balança commercia~ em seu favor. 

Hoje, que a balança pende para o nosso lado, a moeda valorisa--se 
~ os nossos productos em excesso vão ser depreciados em beneficio do 
commer<lÍo estrangeiro que nos paga mais, . _ -·· _ _ . __ _. 
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Que som-ma enorme de prejuizos resulta fatalmente de seme-
Ihan te systema de moeda! 

Si a moeda bancaria fosse conversível ou si a moeda corrente fos-
se ouro, é claro qeu estas situações arranjadas não se realizariam 
por não haver necessidade de entrar em comparação a moeda fiducia-
ria inconversivel, com a moeda de ouro.; ouro por ouro, os excessos cor-
rigir-se-hiam com pequeninas fluctuações do cambio internacional. 
. Mas, com ·a moeda fiduciaria de curso forçado nós teremos em 
brev~ que ella se ha de desvalorisar outra vez, quando, esgotado o stock 
do ;mercado importador, este, animado com a subida do cambio, fi-
zer novas enoommendas e a balança pender de novo contra o nosso 
lado. 

E estaremos sempre á mercê do estrangeiro, do inglez, como di-
zem os que mais clamam pelo papel que tal effeito produz. 

Sr. Presidente, provei o que significa a primeira das · poucas dis-
:posições que, de uovo contém o substitutivo apresentado pelo hon-
I·ado deputado pelo Rio de Janeiro. 

A unificação dos lastros obriga o Thesouro a jogar com o -credito 
nacional na importante cifra de 376.000:000$, continuando a ter a 
responsabilidade por todas as emissões bancarias e do Estado e mais 
prestando ao Banco da Republica a garantia para cem mil contos de 
-um emprestimo em 'ouro; é credito em cifra superior a um milhão de 
contos de réis. 

E' doloroso, ruinoso e prejudicial semelhante auxilio a uma insti-
tuição de credito, á custa da fortuna publica. 

A segunda nova di§posição impõe ao governo a reforma do Banco 
da Republica pelos moldes dos mais adeantados estabelecimentos 
congeneres. 

Permittam-me os nobres deputados dizer-lhes que escrevendo esta 
autorisação, se pretendiam de facto que ella fosse posta em execução, 
SS. Exs. não attenderam bem ao que se dá com o regimen das emis-
sões banc3jl'ias. -

Si attendes~m, teriam ooncluido, .sem Ígllande ~:fo-rço, que é ' 
impossível applicar a qualquer dos bancos emissores existentes entre 
nós, mesmo a ficção de um dos bancos mais reputados do mundo ·fi-
nanceiro; a razão disto é que falta t~~ qualquer dos nossos as bases so-
bre as quaes assenta o regimen das emissões bancarias: 

1.0 A conversão Q.a nota, impossível para um banco sem capital 
'e que já é responsavel por quantidade superior a mai-s de metade além 
da totalidade do seu capital realisado; 

,2.0 A posse effectiva das suas notas em activo para poder recom-
pôr a sua ca,rteira completamente desvalorisada e que não lhe per-
mitte alargar a sua esphera de acçã<J, agir no sentido de fazer face 
aos compromissos do seu capital. . 

Um banco de emissão precisa, ·tem absoluta necessidade de estar 
com as suas notas em carteira completamente livres de onus :{Iara 
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poder acudir ás necessidades do commercio, quand-o não estejam essas 
notas valorisadas por uma carteira de effeitos de commercio adqui-
tidos por desconto com uma reserva de ouro, significando tudo um 
capital representativo das mesmas notas. . . 

Não sei como se pretenda adoptar este systema para um banco 
que já tem toda a sua emissão em circulação, tem-na já como um 
passivo em quantia enorme, a quem tira-se o direito de emittir mais 

t: que não possue, a valorisar a emissão já feita, carteira correspon-
dente em bons títulos de commercio; um banco finalmente, que deixa 
àe ser emissor, porque já .emittiu tudo que tinha para emittir e não 
se lhe permitte ser regulador de cousa alguma, porque elle só tem pas-
sivo. · 

O SR. ERrco CoELHO dá um ap.arte. 
O SR. OrTICIC.A - Com que ha de resgatar o Banco da Republica 

as notas que tem errí. circulação~ Se as suas notas estão todas em cir-
culação, se elle não tem carteira correspondente que lhe venha dar re-
cursos para poder continuar as suas operações, o que querem os no-
bres deputados fazer com a adaptação do Banco da Republica aos mol-
.des dos bancos mais reputados~ 

Admittindo que o Congresso permitta ao governo sobrecarregar 
o. paiz com a somma de 379.141:370$, mais do dobro do capital do 

Banco da Republica e sómente para recompôr o lastro da emissão, elle 
continuaria no mesmo estado de ho,ie, por não ter meio de desenvol-
>er-se. Um banco ·deve ter capital livre, se é de descontos sómente, 
para poder começar suas operações de desconto de effeitos de com-
mercio, ou as suas notas em carteira, livres de encargos para poder 
eff~ctuar esses descontos e o troco por especies, si é banco de emissão. 

O banco não póde mais emittir, e tem todos os seus haveres, ain-
da com o escandaloso . auxilio do governo, sujeito á emissão lançada 
em circulação; como operad E' nesta emissão já lançada que está a 
sua ruína, por não ter meio de recolhel-a e não lhe deixar ella meios 
qe continuar. 

Os meus honrados collegas partem de u;rn principio que não é 
verdadeiro : que a nota se valorisa com a existencia dos lastros ape-
nas, preferindo os lastros em apolices, de tanto por tanto, em vez do 
curo, no terço das emli!sões para o deposito. Isto não é exacto. 

Não é a differença dos lastros para as emissões bancarias que 
' desvalorisa a nota; a prova é que, para as emissões sobre ouro, tem-

se permittido a differença no triplo como capaz de supportar a cir-
culação valorisada. 

A 1"azão provém· da propria Íuncção do lastro, que é ser o supple-
mento da carteira para acudir ao troco, por occasião. de crises. 

O regimen . das emissões bancarias exige principalmente, como 
rase para o valor da nota, que os bancos tenham uma carteira com-
mercial beni. provida, podendo os deposites não serem de tanto por 
tanto, em ouro. · 
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Tivesse o Banco da Republica uma boa carteira e a nota não se 
desvalorisaria tão profundamente como aconteceu, embora o curso 
forçado, sendo hoje facil abolir este sem prejuizo para os bancos. 

Conservando o estado actual, nós nos afastamos mais do bom re-
gimen . 

.O Banco de França e o da I nglaterra teem vist() o seu enca1xe 
baixar até 30 % da ci rculação, sem que por isto haja baixado o seu 

valor, corrigindo-se qualquer depreciação pela affluencia da nota ao 
troco. 

O SR. ERICO CoELHO dá um aparte. 
O SR. 0ITICICA - Perdôe-me V. Ex. ; não é exacto isto; o ban-

co da Inglaterra não teve curso forçado depois de 1821. Isto é um 
facto que os nobres deputados não podem comprovar. Por mais de uma 
vez se suspendeu o acto de 1844, mas não foi para dar-oo curso for-
çado ás notas do banco. Em consequencia de retracç~o de numerarw. 
escassez deste na praça, em virtude ·de crise manifestada por panico, 
que se apossou do mercado, o banco foi autorisado a emittir acima da 
quantia limitada pelo acto de 1844, dando elasticidade á sua emissão, 
o que não lhe é permittido por aquella lei; mas nem chegou a usar 
da autorisação que lhe foi dada, umas vezes, e em outras não chegou 
ao maximo da autorisação. Bastou esta para corrigir o panico e vol-
tar á normalidade das relações entre o banco e o commercio. 

O SR. Eruco CoELHO - Foi preciso galvanisar o banco. 
O SR. 0ITICICA- Não foi galvanisar, perdôe-me V. Ex. 
O SR. ERICO CoELHO - Sim, senhor; galvanisar é o termo. 
O SR. 0ITICICA - E' galvanisar autorisar a emittir mais do que 

li autorisação legal, dentro das normas da lei sobre emissão? 
(Estabelece-se dialogo entre o orador e o &. Ertico Ooetho.) 
O SR. 0ITICICA - Voltemos á demonstração que eu ia fazendo; 

.não ha necessidade de ser o lastro do banco tanto por tanto para que 
a nota se conserve valo risada. , 

A sciencia financeira, apezar do nobre deputado não querer ac-
ceitar principias em finanças, a sciencia financeira tem estabeleci- , 
do que, para o ouro, . a relação de um para tres é acceitavel, e para o 
papel tanto por tanto. 

A razão é simples: é porque o ellcaixe não é mais que um supple-
mento da carteira commercial. O banco que tem de fazer conversão 
de suas notas, deve estar sempre preparado para a affluencia das no-
tas ao troco, com uma reserv-a de metal em caixa; esta affluencia é 
o correctivo muito natural da circulação superior ás necessidades do 
mercado, voltando. o excesso ao banco a ser trocado. 

Si por qualquer circumstanci?-, obede~endo a qualquer dos muitos 
nativos pelos quaes dá-se uma desconfiança no mercado de capitaes, 
fst.cto que se tem repetido muitas vezes e é elemento commum da vida 
dos bancos de emissão, os portadores das notas acodem ao banco 
e afflue rapidamente porção grande de notas ao troço1 o banco co-
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meça a trocar as notas com o ouro que tem em caixa. Mas como é 
preciso dar especie por todas as notas que se apresentarem a pedir 
troco, o banco dá ouro emquanto o possue em reserva e, para não faltar 
ás exigencias· dos portadores das :J!Otas, manda redescontar os effei-
tos de carteira, procura ouro na praça com os títulos que possue e que 
representam as notas apresentadas. 

!>ara a possibilidade de continuar a corrida e ter elle obrigação 
de dar mais ouro é que o encaixe existe, autorisando o banco a pagar 
as notas com o ouro dos lastros, emquanto chega o do redesconto dos 
effeitos commerciaes de sua propriedade; de tal modo que, quando 
chega a trocar a ultima parcella de ouro, nunca se deu este facto, já 
tem os 'lffeitos da carteira redescontados e ouro sufficiente para fa-
zer frente ás exigencias do troco, inutilisando assim os effeitos do pa-
úco. 

Mas, desde que o Banco da Republica vae unicamente recompor em 
npolices o seu lastro, sem que se cuide de lhe dar capital, já tendo 
lançado todas as notas da sua emissão e perdendo o direito de novas 

emissões, pergunta a V. Ex. : onde vae elle buRcar dinheiro para 
continu ar as suas operaçõesª Ficarã no mesmo estado em que se acha 
hoje; e esta situação não modificará absolutamente em cousa alguma 
:t desvalorisação em que se acha a sua moeda. 

Ao contrario, desde que se augmente a samma das obrigações, o 
que se dá com o pagamento das indemnisações aos outros bancos, o 

Banco da Republica fica sem ter meios de agir, sem ter meios de des-
envolver-se, sem poder ser o regulador de cousa alguma, tal como se 
dá hoje, em que elle só tem vividº á custa dos auxílios prestados pela 
c.ondescendencia do governo. 

A prova, Sr. Presidente, é que, si o banco tivesse a sua carteira 
bem representada, com titulos realisaveis, não precisaria pedir ao go-
>erno que lhe comprasse os seus lastros, porque o lastro em ouro é 
muito superior aos lastros em apolices; o banco já teria pago ao The-
souro o ouro que lhe deve, as quantias pelas quaes é responsavel em 
·papel-moeda, os cheques em ouro, as cambiaes, etc. 

Si elle não pôde nem póde pagar nada disto, é porque a sua car-
teira não é valorisavel, é porque, apezar de já ter sido auxiliad~ em 
mais 'de 80.000 :000$, não tem condições para continuar a viver, nem 
mesmo como banco de descontos, retirado o onus das emissões, que é 
Pm passivo muito superior ao activo que o representa. 

Como, pois, veem os nobres deputados pedir a reconstituição deste 
banco, para depois fazel-o entrar no regimen da conversibilidade ~! 

.Sr. -presidente, a ruina do Banco da Republica está justamente 
nessa emissão que não tem carteira para valorisal-a; si a carteira do 
banco fosse de effeitos descontaveis na praça, o banco não teria passado 
por vexames, teria meios de acudir aos seus lastros desfalcados e a 
sua moeda se valorisaria sem nova intervencão, talvez sem intervenção 
alguma do poder publico. , 
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Tenho aqui diversas opiniões valiosíssimas que poderia c.it~!· m~s 
que não leio para não fatigar a attenção da C amara; esta op1n1ao na:o 
póde soffrer contestação. . 

'Derceiro ponto - Nomeação do presidente do banco ·pelo ~overno, 
e escolha do vice-presidente, tambem pelo governo, entre os du ectores 
eleitos pelos accionistas. ' . 

Não sei as consequencias que isso possa trazem em favor do banco. 
Si hoje fosse consultada a opinião do Senado, a opinião da Camara, .a 
opinião do flaiz, todos votariam no Sr . Visconde de Guahy para preE?l· 
dente e em outro qualquer dos actuaes directores para vice-presidente 
do banco. 

E a proposito devo lembrar á Camara que 1o presidente do Banco 
da &publica tem sido. sempre nomeado pelo governo. O primeiro foi o 
Sr. conselheiro Mayrin.k, nomeado 'pelo governo provisorio, como tam· 
bem foi nomeada pelo governo, ou de accôrdo com elle, a directoria 
primitiva; posteriormente, o Banco da Republica ameaçou débâcle, o 
governo interveiu e consta que pediu ao conselheiro Mayrin.k que se 
retirasse e fosse feito o Sr. Visconde do · Guahy; convertido o substi-
tb.tivo em lei, ninguem levaria a mal que o governo o nomeasse e o 
faria com o meu applauso,' com o assentimento geral. 

·Mas istó, senhores, em nada vem melhorar a situaç-ão do banco, 
porque apezar da honestidade, da honradez e do caracter desses cida-
dãos - eu disse a SS . E Ex. na conferencia que com elles . tive - não 'é 
possível galvanisar um cadaver, não se dá cre·dito· a uma: instituição 
que o perdeu, nem mesmo esvasia~do-se o Thesouro Publico, nem mesmo 
augmentando-se a divida nacional {lm seu beneficio. Credito a estabeleci· 
mento bancaria não se dá por decreto e os que os perdem .estão fatal.-
merite condemnados. 1 

A unica cousa que dahi poderia provi~ era arrastar o credito pu-
blico na queda do banco; é isto 10 que quero evitar . · · 

Agora quero perguntar aos nobres deputados que apoiam o substi-
tutivo: onde está o seu espírito de 1 justiça, em relação aos bancos re-
gionaes ? 

Sr. presidente, note ·V. Ex., antes 1de entrarmos no estudo deste 
ponto da questão, a doutrina perigosa que os nobres deputados querem 
sustentar, doutrina que aliás já tem precedentes 1no paiz, mas que nos 
custou grande parte da somma do papel moeda que temos em circulação . 

. Essa doutrina é a_ que'pretende firmar que: as instituições de cre-
dito podem usar e abusar dos privilegias, dos favores que a lei lhes 
concede, saltar por cini.a de todas 'as leis que reguJam as sociedades 
anon_yma~, e.sq_uecer o ~odi&'o Commerci~l, prov_oc~r a acção da· justiça 
pubhca, mCidu nas disposições do Cod1go Cr1mmal violar 'toda:s as 
leis, offender a todos os princípios, commetter toda sorte de abusos. 

Quando o paiz vem a sentir os effeitos dos seus máos actog da 
vida de escandalos em que ellas se constituíram e se manteem, qu~ndo 
ellas estão amea9adas de liquidação, por já não poderem supportar 
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o~ erros commettidos, em vez de serem punidos os infractores, . de cha-
mar a severas contas ··essas associações particulares, cumprindQ . a lei, 
para acudir á fortuna publica que elles ameaçam envolver, que elles 
prejudicam grandemente, o Congresso N acionai é convidad~ a votar 
lei que innocente os transgressores, que encampe todos os cnmes, que 
.extinga os onus, dos quaes resultam a violação ás leis a que ~llas 
estavam sujeitas, que conceda todos os favores, augmentados os antigos 
e tornada"S em novas as obrigações anteriores. 

De modo que deve ficar estabelecido neste paiz que as instituições 
de credito teem o direito de saltar por cima das leis e decretos, porque 
o Congresso N acionai encampa os seus abusos, legisla segundo as suas 
conveniencias, revogado assim em seu beneficio, o Codigo Commercial, 
o Criminal e a lei d·as sociedades anonymàs. Isto, senhores, em nada 
nos acredita, ,dentro ou fóra do paiz ! 

O que aconteceu em 1829 ? 
Peçamos · á historia. o exemplo edificante do modo de proceder do 

Parlamento Brazileiro. 
O Congresso N acionai mandou fechar o Banco do Brazil em situa-

ção identica áquella ·em que se acha o Banco da Republica. Este, 
organisado no regimen do favoriti_smo mais accentuado, gosando de 
somma de favores e privilegias· como nunca, em paiz algum do' mundo, 
se ' concedeu a bancos de emissão, mesmo com papel de curso forçado, 
acceitou a responsabilidade de retirar papel-moeda do Estado, dous 
terços gratuitamente e um terço em troca de apolices. Gozou de toda 
a emissão e mais da que abusivamente lhe foi permittida, e foi adiando 
todos os dias o cumprimento dessa obrigação; o papel-moeda do Es-
tado ficou hoje pesando sobre a nação e não foi 'possível retirar esse 
papel e cumprir o banco uma só das outras obrigações contrahidas, 
emquanto elle era chamado o regulador da circulação fiduciaria e a 
primeira instituição de credito do paiz. 

Que querem os nobres deputados ? Vejamos a logica da sua pro-
posta e estudemos-lhe as consequencias . · 
· Ra tres moedas papel em 'circulação: a moeda papel do Thesouro, 
a · dos bancos regionaes e a dos bancos da Capital Federal: Republica, 
Emissor de Pernambuco e Credito Popular do 1Brazil. 

O papel-moeda do "Jlhesouro desappareceu â.a circulação e está 
retrahido nas arcas dos particulares; esta moeda está guardada · como 
ouro e a prova de que ella está valorisada é que, neste momento, quando 
se trata 'de atirar toda a · responsabilidade das notas em circulação ao 
Thesouro; os títulos brazileiros sobem no exterior e o cambio do 
mesmo módo s6de no interior . . ·· . 

· A 2"' moeda é dos bancos regionaes; mas significa uma pequena 
parcella ~a circulaÇ?ão, esta circulação está garantida por apolices, 
estas apohces estão com agio, as notas não darão prejuízo no caso da 
liquidação dos bancos, estão quasi limitadas ás zonas onde os bancos 
foram constituídos. 
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Resta outra que é a do Banco da Republica e outros desto:· capital. 
As acções desses bancos, como todos sabem, estão a pouco menos 

de 40 % do seu valor, o banco tem carteira depreciada e as suas notas 
são repellidas da circulação; o mercado só as acceita porque o governo 
obriga a recebei-as e recebe-as como dinheiro legal. 

Propõe-se que desappareçam as moedas que não estão desvalori-
sadas e passem todas ellas a ser da responsabilidade do banco que tem 
justamente desvalorisada toda sua moeda; a moeda do Thesouro, que 
está apreciada, a dos bancos regionaes, que está garantida, devem ser 
valorisadas justamente pelo Banco da Republica, que tem toda a sua 
circulação desvalorisa:da. . 

Permittam os nobres deputados, que querem fazer a encampação 
dos outros bancos pelo Banco da Republica, que lhes pergunte : onde 
está o espírito de justiça, de equidade, do mais rudimentar principio 
do respeito á lei em semelhante encampação ? 1 

O Banco da Republica foi quem abusou da emissão e dos 'favores · 
do governo; foi quem desvalorisou a circulal}ão; tem circulação a des-
coberto, fomentou · a jogatina, tem uma carreira pejada de títulos des-
valorisados de companhias que creou para dar sahida á sua emissão. 

Os bancos regionaes cumpriram os seus contractos, teem a sua 
emissão perfeitamente ' de accôrdo com a lei. 

Querem castigar quem não tem culpa, em beneficio do que aberta-
mente se impõe á acção da justiça. 

Os nobres deputados propoem retirar da circulação toda a moeda 
apreciada para convertel-a ·no typo unico da moeda depreciada; não é 
claro que ella se depreciará ainda mais ? 

Além disto, ha justiça, ha equidade, ha providencia, : ha respeito á 
lei' nesta exploração que soffrem outros em beneficios do que tudo 
prejudicou, de tudo abusou ? . 

Os bancos regionaes que cumpriram as suas ·obrigações hão de 
soffrer a culpa do Banco da Republica que foi quem abusou da cir-
culação ? · 

E para commetterem esta injustiça, esta iniquidade, os nobres 
deputados querem que o "Dhesouro Publico jogue com seu credito em 
beneficio deste contra aquelles bancos. . 

Não ha justi9a nem equidade nisto. Não é possível que o Con-
gresso N acionai autorise semelhante ·violencia. 1 

Comprehendo -que os bancos regionaes perdessem a faculdade de 
emittir em favor do Estado, que o Estado chamasse a si as emissões 
de todos os bancos para resgatal-as e acabar com o curso forçado· era 
isto muito natural, porque todos seriam igualados para uma m~dida 
geral que significaria a reivindicação do exercício dessa parcella da 
soberania nacional que não é uma industria, mas apenas uma delega-
ção do poder publico aos bancos emissores. 

Mas, violar os direitos dos bancos regionaes que cumpriram os 
seus contractos, que, de modo algum transgrediram a lei, que não 
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causaram perturbação á circulação, que podem supportar syndicancia, 
exame na sua escripturação, que, pelos balanços publicados, demons-
tram ter suas carteiras solidamente constituídas, que tem prestado ao 
commercio e ás industrias reaes serviços, do que posso dar testemunho 
quanto ao Banco Emissor da Bahia, prejudicar esses institutos de cre-
dito, ca'hir sobre elles para favorecer ao Banco da Republica, áq~elle 
que fez emissões tresloucadas, que organisou companhias phantastiCas, 
que esbanjou os capitaes que lhe foram confiados, que tudo falseou, 
viciou a praç.a e é a causa efficiente do descalabro de hoje, isto é, 
Sr. presidente, além de uma injustiça sem nome, um attentado contra 
o direito em favor da parte criminosa, um incentivo a futuras depreda-
ções da fortuna particular. 

Sr. presidente, a hora está muito a:deantada e preciso analysar o 
substitutivo apresentado pelo nobre deputado pela Bahia; farei sobre 
elle apenas ligeiras considerações, mesmo porque se podem applicar-lhe 
as observações feitas ao outro substitutivo em discussão. 

Este plano tem um defeito capital que o destróe pela base: visa 
a, reorganisação de um banco, que já faltou á lei da sua organisação, 
impõe-lhe regras e onus superiores ás que elle já tinha pela lei que o 
creou, onus que não cumpriu, obrigação a que elle não deu execução. 

Banco da Republica, cuja reorganisaç.ão visa o substitutivo do 
nobre deputado, obriga-se por esta lei a diversos encargos: _ toma a 
responsabilidade das notas dos outros bancos, acceita a · responsabili-
dade, que aliás já deveria ter, das notas do Thesouro, paga a indemni-
sação a que tiverem direito outros bancos, para o imposto de 2 % ao 
anno sobre emissões, indemnisará, ao cambio de 19 d ., os depositas, 
ouro, dos bancos encampados, é obrigado a crear succursaes nos Esta-
aos, além de outros onus de que cogita o projecto. 

Mas é interessante, devo dizer ao nobre deputado, que se use da 
phrase fica obrigadxJ para um banco que tinha esta mesma phrase no 
decreto da sua organisação e que não cumpriu nem uma dessas disposi-
ções a que ficou obrigado . · 

O Sx. SEVERINO Vmm.A. dá um aparte. 
O Sx. OrTICICA - Quem garante o cumprimento destas novas gbri-

ções para o gosto dos favores que são concedidos 1 
O Sx. SEVERINO VrEmA ~ Apezar destes favores, o banco não 

póde viver. 
O Sx. OrTICICA -0 art. 5° déste substitutivo determinou que (lê): 
"O Thesouro N acionai entregará ao Banco da Republica a somma 

em apolices ouro, ao typo de 90 %, juros de 4 %, equivalente a 
16_7. 000 :000$, e o Banco da Republica retirará, no prazo maximo 
e 1mprorogavel de dons annos, todo o papel-moeda do Estado existente 
na circulação. · 

§ 1.0 O governo entregará desde logo, ao banco, apolices, na fórma 
do artigo antecedente, no valor de 83. 50.0 :000$, sob a condição de 
resgate, no praso de um anno, por parte dQ bap.co e recolhimento á, 
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Caixa da Amortí~ação, de notas do Estado equivalentes á sua lmpor-
tancia." 

Mas é Sr. presidente, que esta obrigação do resgate já foi acceita 
pelo banco' de modo gratuito para os dous terços e medéante compe~sa
ção ·em apolices para o outro terço, fim de poder o _banco ~s~frmr a 
emissão no triplo do lastro em· ouro depositado; o banco- en;nttm tant_o 
quanto podia e talvez alguma cousa mais, sem que cumprisse a obri-
gação da qual resultava o direito de emittir. . 

O substitutivo torna o onus em novo favor, dispensa a gratuidade 
para os dous terços, concede apolices para a totalidade: do papel-moeda, 
obriga de novo o banco áquillo por que já era responsavel, sem que 
elle tivesse se desempenhado da obrigação acceita no decreto de sua 
organisação. . 

Isto, Sr. presidente, sem retirar uma só nota da circulação, sem 
restringir a somma enorme de papel atirada pelo banco ao mercado, 
convertida a divida nacional de papél-nioeda sem juros em compro-
misso oneroso, sóment.e para que o banco possa dar-se ao trabalho do 
resgate, sem despender o capital que elle já devera ter empregado 
nesse resgate, antes de ter gozado da emissão colossal pela qual é 
responsavel. 

E' acceitavel isto que só se resolve em prejuízo para o Thesouro 
publico e em beneficio de uma associação particular ? 

Nem sei como se possa pretender que o banco tenha recursos para 
cumprir novas obrigações, quando as originarias, decorrentes do · de-
creto que o instituiu, ahi estão por ser satisfeit as, affirmando-se, sem 
contestação, que o banco absolutamente não póde supportal-as. 

O SR. SEABRA - Este é o principal argumento de V. Ex. ~ 
O SR. OrTICICA - Cumpre notar que, quando o banco acccitou 

essa incumbencia de resgatar o papel-moeda do Estado, unica _vanta-
gem que elle. offerecia ao Thesouro para poder emittir o triplo, ainda 
a sua emissão não estava lançada, representava um activo, elle podia 
dispor delle para o resgate; agora as emissões representam um passivo 
colossal, o banco tem de pagai-as aos portadores das suas notas, precisa 
de capitaes para acudir a responsabilidade que da circulação d}m;na 
e não poderá fazer o resgate sem capital novo que ninguem póde con~ 
testar que elle não tem mais. 

O substitutivo, além de tirar-lhe o direito de emittir mais, sobre-
carrega-o de novos onus, impõe-lhe obrigações novas, que elle só poderia 
_realisar com capital, que não mais tem, porque esbanjou todo. 

O .SR. SEABRA - Então não t-ein capital ~ · 
. O SR. OrTICICA - Não tem, porque os seus accionistas teem . as 

acções integralisadas, o lastro ~ inferior a quasi um terço da emissão 
e a carteira é representada por títulos desvalorisados. 

Que resta, pela organisação pretendida pelo substitutivo ~ 
Apenas a emissão das apolices pelo Thesouro, convertida a sua 

divida sem juros em divida onerosa, quando é cert-o que não foi o papel 
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do T,hesouro que augmentou a circulação fiduciaria, desvalorisando-a 
pelo excesso . _ 

Por que razão ha de o Estado entregar essas apohces ao Banco da 
Republica, pagando juros daquillo a que não é obrigado ~ Si. ha abs?-
Iuta necessidade de resgatar o papel-moeda do· Estado, prefenvel sena 
contrahir o emprestimo em apolices com o proprio portador da nota, 
resgatando o papel a troco das notas que seriam incineradas. 

Dal-as ao banco para assumir elle a obrigal}ão do resgate, quando, 
pelos arts. 4° e 5° impõe-se-lhe indemnisação aos outros bancos, paga-
mento de impostos, creação de succursaes, agencias, quando se sabe que 

. nem os emprestimos contrahidos elle tem podido pagar, quando é facto 
sabido que, para elle poder viver, foi preciso que o Thesouro emittisse 
papel-moeda para emprestar-lhe, quando todos os auxilios concedidos 
ao banco teem constituído, invariavelmente divida, para o. Thesouro, 
séria e fundamente ameaçado de não ser pago, é, Sr _ presidente, 
desconhecer que é nenhuma a garantia que a responsabilidade do banco 
offerece. . 

Ha uma disposição no substitutivo que convem examinar é a do 
art. 8° que dispõe : 

"O '1\b.esouro N acionai restituirá ao Banco da Republica os de-
positos em ouro, que servirão de lastro á emissão dos bancos, convertido 
em apolices de 2 1J2 % ouro, sendo contada nesta operação a taxa do 
cambio de 19 d. por 1$000." 

Cumpre notar, Sr. presidente, que o lastro depositado no Thesouro 
nã:o foi collocado lá por _luxo ou para significar um capital de que 
o banco poderia dispôr em seu beneficio: elle representa as notas que . 
forem entregues ao banco para emissão, de modo que se póde affirmar 
que esse ouro não prtence mais ao banco e sim ao portador da nota. 

·Si as notas estão em circulação e pertencem ao povo brazileiro, o 
lastro que as representa deve pertencer a quem assumir a responsabili-
dade do pagamento. das notas, e este não é o banco, qu não tem obriga-
ção de convertel-as a quem lh'as apresentar. 
- Com que direito julga o nobre deputado pela Bahia o banco, para 
ditar essa venda ao Thesouro, que já é o dono desse ouro, como o re-
presentante legitimo do portador da nota ~ · 

Com que fundamento impõe ao Thesouro a compra ao banco da-
quillo que não lhe pertence, mais o ouro, bem como as apolices que tam-

. bem são do povo que possue as emissões ? 
. Pergunto a V. Ex. com que direito o parlamento vai obrigar um 
banco a vender ao Thesouro aquillo qt1e já pertence ao povo dando em 
pagamento títulos da divida publica a ser pago, capital e {uros como 
a dinheiro do mesmo povo contribuinte ? ~ 

Então compra um objecto ao prprio dono com o dinheiro do 
proprio dono ? 

O SR. SEABRA - Então o dinheiro que está no Thesouro nos per-
tence ~ · 
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O SR. 0ITICICA - Pertence aos portadores das notas. 
Protesta contra tudo isto, e da má comprehensão desta questão é 

que surgem projectos como este. 
O banco não póde · dispô r do lastro porque o lastro pertence ao 

povo, aos portadores das notas. . . 
Mas, o nobre deputado quer que o 'Thesouro compre este lastro, 

quer dizer que a fortuna publica compre este ouro que já pertence ao 
povo, não pelo preço por que foi collocado no Thesouro, mais ao cam-
bio de 19. 

V amos ver quanto vai custar este ouro. . 
O banco entrou com o lastro ao cambio de 27 d.; o Thesouro res· 

titue ao cambio de ·19 . 
V. Ex. vai ver que a operação é esplendida para o banco e desas-

trosa para o "Uhesouro. 
Neste ouro que o Thesouro vai comprar, o substitutivo manda con-

templar o ouro que o Thesouro emprestoü ao banco e elle não pagou. 
Nós, porém, devemos oppôr embargos a essa ligeireza. 

· Si o banco comprou o ouro e não pagou, o 'Tihesouro não póde 
comprai-o de novo, porque a divida não paga, exclue a posse do com· 
prado r do objecto por vender e já em mãos daquelles. 

O que se pretende com esta p'hrase suave - unificaÇão dos lastros 
é ·que o Thesouro encampe os emprestimos fraudulentos, as emissões 
illegaes e pague, não sómente o ouro que lá está depositado effectiva-
mente, como o que foi ficticiamente depositado, em virtude de empres· 
timos que não foram pagos. 

Vejamos a vantagem da operação : 

O banco entregou ~ 8. 391 que ao cambio de 27 d. dão 
Recebe~ 8.391 a 19 d. ou ...................... . 

Ganha, portanto, sómente com esta substituição 
do ouro sem juro, por apolices ao juro de 
2 _112 %, ouro ........... , ................... . 

7 4.514 :000$000 
105.986 :721$000 
--------
81.472:721$000 

Accrescente-se a isto o emprestimo que elle obteve e · não pagou 
e veja V. Ex., Sr. presidente, como desde logo se exige á fortuna 
publica a um sacrifício de perto de 150. 000 :000$, unicamente para 
recons~ituir os lastros do Banco da Republica. E o banco não mudará 
de situação absolutamente porque elle não tem capital, salvo si forem 
os 100. 000 :000$ que os nobres deputados querem que se vã buscar ao 
estra~geiro, com garantia do Estado, justamente em uma occasião em 
que a cotação dos nossos títulos apenas começa a restabelecer-se; nessa 
occasião em que se deviam fazer todos os esforços possíveis para não se 
ir pedir dinheiro ao estrangeiro. 

Temos agora o art. 11 do substitutivo (lê): O Banco da Repu-
blica será obrigado a converter as suas notas á vista e á vontade do por-
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t~dor, decorrido o prazo de 10 annos ~a data desta lei, salvo si antes 
deste decurso de tempo a taxa do cambio chegar e conservar-se durante 
um anno, ininterrompidamente, ao par: 27 d. por 1$000 . . . 

Não é francamente illusoria esta disposição~ Será admiss~vel, Sr. 
presidente, esperar esta s~tuaçã~ ª Q:uant~ tempo será preciso para 
um banco que não tem mais capital dispomvel, que tem 150.000 :000$ 
de capital dito realisado, superior ao capital de t~dos os pancos de 
emissão do mundo; um banco que estragou o seu capital em mcorpor~
ção de companhias; um banco cujos lastros não chegam para garantir 
as suas emissões; um banco que tem uma divida enorme ao Thesouro; 
quantos annos serão precisos para chegar elle ao resgate de sua cir-
culação, para estabelecer a conversibilidade ~ 

No dia em que o Banco da Republica chegasse a annunciar a 
conversibilidade, no dia em que o governo lhe retirasse o curso forçado, 
todos os possuidores de notas correriam a receber o seu ouro . 

Incontestavelmente. O credito não se impõe por lei ou por decreto. 
Um estabelecimento commercial, no dia em que perder o credito, 

está liquidado. Eu approveito a occasião para repetir umas palavras 
de Bageoth, que já aqui citei: 

"Quando um estabelecimento de credito perde o credito, o governo, 
a unica cousa que tem a fazer, é liquidal·o, porque todo o auxilio que 
lhe possa dar é simplesmente uma demora, um impedimento accrescen-
tado para a organisação de um banco solido." 

Digam o que quizerem os nobres deputados: não se tomem de 
terrores pela vida financeira da nação : o credito de um paiz rico é o 
unico que ·não morre. Um paiz que tem recursos como o Brazil não se 

· deixa de assoberbar pelo facto de fallir um banco, seja elle qual fôr. 
O credito nacional está superior a todos os desastres de estabeleci-

mentos particulares. Não façam os nobres deputados tão ruim conceito 
das forças vitaes desta nação para acreditar que a liquidação de um 
banco ou de uma instituição qulquer possa trazer para o paiz abalos 
tão grandes que inutilisem ou façam perigar as instituições. 

Digo, e repetirei um milhão de vezes, embora a minha voz não 
tenha autoridade para ser attendida pelos nobres deputados ... 

Não estejamos a inventar pretextos, a formular regras para ver 
se galvanisamos aquillo que já perdeu o credito. 

Não é possive~ estar todos os dias a jogar .com a fortuna publica, 
como a creança bnnca com o fogo, com um obJecto fragil que ameaça 
quebrar-se-lhes nas mãos. Acreditem os nobres deputados: desta ques-
tão nã~ está dependente. toda a fortuna da Republica; a fortuna da 
Repubi:ca estara em perigo se não continuarmos a conservar este lega-
do precwso q~e nos tra~smittiram as tradições: o credito sempre hon-
rado, nunca Interrompido por quaesquer circumstancias, em quaes-
quer. emergencias, quaesquer que fossem as difficuldades por que esta 
patna te:n passado e que s_empre tem mantido, cumprindo os seus 
<:ompromissos com o etrangeuo. 

/ 
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Sr. presidente, peço aos nobres deputados que olhem com mais 
apprehensões para o assumpto que nos traz occupados. 

Não queiramos illudir as difficuldades em que nos achamos, phan-
tasiando situações finanqeiras que não podemos supportar. 

Não estejamos jogando com o credito publico, como quem tem uma 
arma nas mãos, muito poderosa pela força vital, pelos recursos extra-
ordinarios da Nação, mas que pelo abandono, pela fé no valor dessa 
arma ella propria póde vir a prejudicar-nos, seriamente compromet-
tendo o nosso futuro, em tempo não muito remoto talvez. 

Em nome do patriotismo, da alma de brazileiro que se preza de 
pertencer a um paiz que constitue um exemplo muito .digno de ser imi-
tado entre as republicas da Âmerica do Sul, appello para meus colle-
gas, para que não estejamos a formular projectos sem bases solidas, de 
modo a poderem reorganisar as nossas finanças, dignas de todas as 
nossas attenções, a exigir todo o cuidado, toda a nossa dedicação, a 
maior: preoccupação dos depositarias da soberania nacional. 

O substitutivo do nobre deputado por S. Paulo traz os males ·de 
origem que já enunciei, elle destroe-se pelas suas proprias bases. 

Não é possível reorganisar-se um banco que tem a sua emissão 
toda em passivo, e não tem a sua carteira bem organisada. · 

Clamam contra a verdade, dizendo que tenho má vontade ao banco 
e apontam até á bocca pequena que tenho outro movei ás minhas pala-
vras: despeito, interesse, quando o meu interesse, o meu objectivo é o bem 
do paiz, o creldito para que não cheguemos a fazer o que faz a Re-
publica Argentina, que não acóde aos compromissos da sua divida 
externa e soffre as consequencias de suas faltas, com uma vida eco-
nomica profundamente abalada. 

Tenho estudado esta questão por todos os lados, ·por todas as 
formas, e cheguei a convencer-me de que o Banco da Republica não 
póde supportar a reorganisação solida, mesmo á custa dos maiores sa-
crifícios, sem arrastar o descredito do paiz. 

Para mim o Banco da Republica é como que um tropeço, um es-
pantalho para o credito publico, provindo delle todas as düficuldades 
para o equilíbrio do orçaiQ.ento, para a reorganísação das finanças 
brazileiras, pela gra'll:deza dos interesses qUB a elle estão ligados. 

Quando a commissão do or~amento teve de encarar esta questão, 
todos nós procurámos ver si era possível amparar o Banco da Republi-
ca, assentando a sua reorganisação em bases de r asoavel acceitação. 
Não quero renovar discussão sobre os balanços do ·banco, si bem que os 
ultimos publicados não me ten'ham satisfeito ; mas, pelo estudo da sua 
carteira, a commissão reconheceu que era impossível essa reorganisa-
ção, porque a carteira accusava uma desvalorisção tão. profunda, demons-
trada pelas denuncias da imprensa, que ella talvez não possa, siquer 
liquidar a quinta parte dos valores accusados. ' 

- Nestas condições, Sr. presidente, resignem-se os accionistas ao 
Banco da Republica, como se resignou todo o povo que possuia deben-



í17 

tures da Companhia Geral; mas acima dos interesses do banco e dos 
seus accionistas ha uma cousa perante a qual nós todos nos devemos 
curvar em nome do patriotismo, em nome da patria brazileira: é a 
salvação do credito nacional. (Muito b'em.) 

E' isto o que eu peço aos nobres deputados que garantam, porque 
o credito nacional está ameaçado de ser profundamente abalado em 
futuro não muito remoto. (Muito bem, muito bem. O orador é cumpri-
mentado.) 

A discussão fica adiada. 

SESSÃO DE 14 DE OUTUBRO 

Vem á mesa, é lida, apoiada e posta conjunctamente em discussão 
a seguinte emenda ao projecto Erico Coelho: 

Onde convier : 
·Art. Fica o governo autorisado a fazer a fusão do Banco ·da 

Republica com qualquer estabelecimento de credito, que mereça 
confiança. 

Emenda · S. R.- Sala das sessões, 14 de outubro de 
1892.- João dJe Siqueira. 

Ninguem pedindo a palavra, são successivamente encerrados todos 
os artigos do projecto, ficando adiada a votação do mesmo. 

SE8SÃ0 DE 15 DE OUTUBRO 

O Sr. Presidente annuncia a votação, em 2" discussão, do pro-
jacto n. 183, deste anno, restabelecendo a lei n. 3 .403, de 24 de no-

vembro de 1888, com as modificações que indica, 
Votação e fixa o prazo dentro do qual devem os actuaes 

bancos de emissão entrar no regimen desta lei. 
Autorisa o governo : a assumir a responsabilidade das notas dos que 
não puderem ou quizerem ·submetter-se ao mesmo regimen; a providen-
ciar, quanto á substituição, por notas do 'Jlhesouro, das que forem 
recebidas, e a rescindir o contracto com' o Banco da Republica para o 
resgate do papel-moeda, limitado este á somma actual e feito o resgate 
conforme aquella lei com os recursos annualmente decretados. 

Em seguida declara que vae submetter ·a votos o requerimento qU:e 
sobre o projecto apresentou o Sr. deputado João de Siqueira. 

12 
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O Sr. Joio de Siquei•ra (pela ordem)" diz que o seu requerimento 
está prejuldicado desde o momento que foi encerrada a discussão do 
projecto, mesmo que não estivesse elle prejudicado, o orador tinha ne-
cessidade de retiral-o, em vista da declaração que fez o honrado depu-
tado por Alagôas, dizendo que o honrado ministro não desejava vir 
ao recinto da Camara para expandir as suas idéas. 

Neste caso, para que o seu requerimento não tenha uma sorte in-
feliz, a julgar pela declaração do nobre deputado por Alagôas, membro 
da commissão e amigo do governo, retira-o não só por este motivo, 
mas porque o julga prejudicado. 

O Sr. Pres idente - Já tendo o requeriihento do nobre deputado 
sido apoiado pela Camara, preciso consultai-o sobre si consente na 
retirada pedida. 

Consultada, a C amara consente na retirada do requerimento. 

O Sr. Pres·idente - Tratando-se de 28 discussão, vão ser votados 
os substitutivos pela ordem da sua apresenta9ão. 

O Sr. Cas·s~no do Nascimento (pela oràem) diz que entra em 
duvida sobre si a Camara póde votar qualquer dos substitutivos apre-
sentados ao projecto da commissão de orçamento sobre materia bau-
caria, em vista da disposição do art. 127 do regimento, que dispõe, 
tanto na 2a como na 38 discussão, qualquer projecto as emendas ou 
artigos additivos, creando ou augmentando despezas ou reduzindo a .re-
ceita publica, não poderão ser admittidos a debate e votação, sem pré-
vio parecer da respectiva commissão. 

Ora, sabe a commissão que tanto o projecto substitutivo firmado 
pelo Sr.._ Erico Coelho e outros, como o projecto substitutivo apresen-
tado pelo honrado representante da Bahia, Sr. Seabra, envolvem onus 
não pequeno para o Thesouro Federal. 

O SR. 0ITICICA - Apoiado. 
O SR. ERico CoELHO - Não apoiado. 
O SR. CASSIANO DO NASCIMENTO -. . . acrescenta que desde que 

em ambos veem autorisações para emissão de apolices typo ouro para 
satisfazer as exigencias do dispositivo dos artigos antecedentes dis-
positivo este que manda reverter ao Banco da Republica ou aos b~ncos 
emissores dinheiro do Estado ou. . . (Lê. ) · 

Sendo assim, tanto um como· outro destes substitutivos mcorrem 
na censura do art. 127 do regimento. (Não apoiadot~. ) 

Nestas condições pensa que nem um nem outro podem ser vota-
dos sem que a commissão de orçamento interponha sobre elles o seu 
parecer. 

E' este o requerimento que faz, e para elle chama a attenção dos 
Srs. representantes da nação. 
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Os nobres deputados comprehendem com quanto cutdad.o, com 
quanta cautela O· orador faz o seu requerimento, porque no voto desta 
C amara o regimento é lettra morta. (Não apoiados. ) 

· Em todo o caso, ahi fica o seu requerimento e o ·orador espera 
que o Sr. Presidente o submetterá á consideração da casa. 

Requer em resumo que, na fórma do regimento, seja ouvida a 
commissão de orçamento para dar parecer aos substitutivos, apresen-
tados ao projecto n. 183 deste ann(). 

O Sr. Presidente _:_ O nobre deputado pelo Rio Grande do Sul 
não tem razão quando diz que os substitutivos incorrem na pena do 
art. 127 do regimento . E' talvez por isso que a: S. Ex. pareça lettra 
morta o regimento; porque a mesa não delibera de modo a attender 
em taes casos ao nobre deputado. · 

Em relação ao projecto, tem cabimento, mas em relação a esta ma-
teria não tem cabimento o art. 12'l'. A C amara é livre em nomear 
commissão especial 'para estudar esta ou aquella ma teria. 

O Sr. Seabra (pe:Ca ordem) não insiste sobre este assumptp, 
porque o St. Presidente magistralmente já decidiu. 

Sente muito estar em desaccôrdo neste momento com o illustre 
deputado pelo Rio Grande do Sul. 

O que quer requerer é que os projectos sigam rra ordem da vota-
ção a ·mesma ordem, segundo a qual foram apresentados, isto é, em 
primeiro logar o projecto da comtnissão de orçamento ; em segundo o 
substitutivo do Sr. Francisco Glicerio e em terceiro logar o projecto 
que o orador teve a honra de apresentar á consideração da commissão. 

Sendo assim, pensa que, si, porventura, o projecto da comm.issão 
de orçamento tiver preferencia na votação e fôr approvado, os outros 
substitutivo!! ficam nompletamente prejudicados, e como segundo 
substitutivo vem arrendado e acompanhado de uma longa cauda, apre-

-sentada pelo nobre deputado por · S. Paulo, pensa que exactamente a 
Camara devia afastar da votação esta lon_g~ cauda para ver si, por-
ventura, a C amara dos Srs. Deputados reJeita ou approva o projecto 
da commissão de orçamento. Em todo caso o Sr. Presidente e a Ca-

.mara resolverão do melhor modo possível. 

·· O Sr. João d'e Siqueira (pela ordem) - Sr. Presidente, deve-
ria desistir da palavra, depois da decisão que V. Ex. deu ao honrado 
leadkr da minoria, deputado pelo Rio Grande do Sul. · 

Mas, em vista das considerações que acaba de fazer o meu mestre 
e amigo _o Sr. Seabra, parece-me que S. Ex. não tem razão. 

O projecto do honrado deputado é um substitutivo e, por conse-
quencia, parece que deve ser sujeito á votação em primeiro logar e 
depois, caso não seja acceito o substitutivo apresentado pelo Sr. Erico 



-180-

Coelho e em ultimo logar o projecto da honrada commissão de orça-
mento. (Apoiados.) 

. Parece-me que istc. é o que aconselhiJ. a praxe estabelecida nesta 
Camara. 

() Sr. Presidente - .A mesa já tem decidido ein hypothese 
igual na votação de substitutivo. 

Tem-se resolvido submetter a votos 011 substitutivos, segundo a 
ordem em que são apresentados, conforme a sua maior ou menor am-
plitude e nunca o projecto primitivo, -pois que, rejeitado o art. 1° 
deste projecto, ficarão prejudicadoS; todos aque~ · •a que1 este .se 
refere. 

Na hypothese vertente o substitutivo do Sr. Erico Coelho tem o 
primeiro logar, o do Sr. Seabra o segundo e depois seguir-se-hão as 
emendas, segundo a ordem da apresentação. 

O Sr. Cesario Motta (pela ordem) - Sobre a preferencia dos 
substitutívos de nobre deputad& pel& Bahi::. e Rio de J.aneiro, parece-
me ser mais conveniente V. Ex. dizer qual dos dons será votado em 
primeiro lagar. Esta é a consulta que faço a V. Ex. 

O SR. PRESIDENTE - O que respondo ao nobre deputado por São 
Paulo é que, na hypothese d·ada, ou a mesa colloca os substitutivos 
na ordem da apresentação, ou a Camara resolve sobre a preferencia 
de qualquer delles. (Apoiados . ) 

O Sr. A:ugusto Montenegro (pela ordem) - Sr. :Presidente, 
parece-me que o nobre deputado pela Bahia pediu preferencia para o 
projecto da commissão. · 

O Sx. PRESIDENTE -.A mesa disse que não acceitava a preferen-
cia pedida pelo nobre deputado sobre este projecto, porque, acceito 
ou não o projecto, ficavam prejudicados os substitutivos, e este- sem 
duvida não é o desejo do nobre deputado pela Bahia. · 

O SR . .AuGUSTO MoNTENEGRO - O regimento não diz tanto, por-
quanto já nesta casa se tem votado neste sentido, preferindo o pro-
jecto principal aos substitutivos (não apoiados); como, por exemplo, 
na lei de sitio V. Ex. submetteu a votos a preferencia e ella passou . 
Por co:Meguinte, Sr. Presidente, acho que, divergindo da opinião da 
mesa, o requerimento do nobre deputado pela Bahia pôde ser acceito, 
sem prejuízo algum para a votação . · 

O SR. PRESIDENTE - Já declarei que a mesa, respeitando as de-
cisões uniformes da Oamara, não submetterá a votos o projecto da 
commissão em primeiro logar, porque assim ficam prejudicados todas 
as emendas e substitutivos que a elle se referem. 
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O Sr. Seabra (pelu ordem) - Sr. Presidente, sou grato á de-
Cisão de V. Ex. e declaro que estou de accôrdo com o requerimento 
do nobre ·deputado por S. Paulo, que pedia a preferencia para ser 
votado em primeiro logar o substitutivo do Sr. E rico Coelho. 

O Sr. Cassian-o do Nascimento (pela ordem)- Sr. Presidente, 
não observei a decisão que V. Ex. deu sobre o meu requerimento, no 
qual pedia que V. Ex. consultasse a casa para ser ouvida a com-
missão de orçamento sobre estes substitutivos. 

Appello de qualquer decisão de V. Ex., para a C amara. 
H•avendo numero na casa, peço a V. Ex. que a consulte sobre a 

preferencia dos dous substitutivos, do nobre deputado pela Bahia e 
do illustre repreSentante do Rio de Janeiro. 

Desejava tambem saber si os substitutivos incidem na disposição 
do art. 127 do regimento. 

O SR. PRESIDENTE - A minha declaração foi a seguinte: que a 
ma teria não era daquellas de que trata o art. 127 do regimento; 
entretanto a Camara, por votação expressa, a requerimento de qual-
quer de seus membros, pôde ouvir a commissão. 

Até então o nobre deputado tinha simplesmente apresentado du-
vidas; agora é que formula o seu requerimento. 

O S:R. CAssiANo no NASCIMENTO - Penso que os substitutivos 
incorrem na disposição do art. 127 . 

Antes de qualquer outro procedimento da Cama:ra, ella tem de 
decidir sobre o meu requerimento. 

Appello da decisão de V. Ex. para o juizo da C amara. 
Os substitutivos devem ir á commissão de orçamento. 
O SR. PRESIDENTE - A disposição do regimento é expressa. 
Não se trata de emendas que creem despezas. 
Sobre isto não ha outra interpretação. 
Todavia, apezar da reda.cção do requerimento do nobre deputado, 

&ubmetto a questão á deliberação da Camara, porque o nobre deputado 
l!.pella da decisão da mesa para a da Camara. 

· Os senhores que entendem que os substitutivos devem ser sub-
mettidos ao parecer da commissão de orçamento, queiram levantar-se. 

E' rejeitado o re<J.uerimento do Sr. Cassiano do Nascimento. 

O Sr. ;Rodo·l!pho de A·breu- Peço a V. Ex. que consulte a casa 
si concede preferencia para o substitutivo offerecido pelo nobre depu-
tado o Sr. Seabra. 

O SR. PRESIDENTE- Já ha uin requerimento do Sr. Cesario Motta, 
pedindo preferncia para o substitutivo offerecido pelo Sr. Erico Coe-
lho, tenho, portanto, de submetter á votação em primeiro logar este 
requerimento. 

Posto a votos, o :requerimento do Sr. Cesario Motta é dado como 
rejeitado. 
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. O Sr. Alfredo EHis (pela orà!em) requer verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, reconb,ece-se que votaram a favor 

38 Srs. deputados e contra; ~5. · · 

O Sr. Presidente - Não ha numero; vae-se proceder á chamada. 
Procede-se á chamada, respondem a ella apenas 101 Srs. Depu-

tados. 

SESSÃO DE 18 DE OUTUBRO 

O Sr. Presidente annuncia a votação do reqeuriinento apresen-
tado . em uma, das sessões anteriores, pedindo preferncia para o substi-

. tutitvo do Sr. Erico Coelho. 
Conltinuação da Submettido a votos o requerimento de pre-

votaçSto ferencia; reconhece-se não haver numero na _casa. 

O Sr. Presidente - . Não ha numero. 
V ae-se procede:~: á chamada. 
A chamada de h ontem deu logar a algumas ·reclamações. 
A Camara comprehende que, si forem contemplados como presen-

tes todos os Srs. Deputados que estão dentro do edifício, haverá nu-
mero. Portanto, os Srs. secretarias só poderão tomar nota dos Srs. 
Deputados que estiverem no recinto e responderem á chamada. . 

Procedendo-se á chamada, verifica-se que se .retiraram os Srs. 
Pedro Chermont, Nelson, Martinho Rodrigues, Gonçalo de Lagos, J u-
vencio de Aguiar, João de Siqueira, Erilco Coelho, J acques Ourique e 
Aristides Maia. 

Responderam á chamada 110 Srs. Deputados. 

- O Sr. Presidente - A mesa declarou, na ultima sessão, em que 
se tratou do · assumpto, que, não sendo conoodida a preferencia a qual-
quer substitutivo por voto expresso da Camara, estes seriam ·submet-
tidos a voto na ordem da sua apresentação. 

Esta cir~umstancia recórdo agora á Camara. 

O Sr. 'Oiticica (pela ordem) diz que, á vista da declaração que 
o Sr. Presidente acaba de fazer, o requerimento de preferencia na 
Yoiação não tem razão de ser, vilsto como o substitutivo do Sr. Eric"O 
Coelho, na ordem da apresentação, acha-se em primeiro logar. . 

Nestas condições, cumprindo-se o regimento, esse substitutivo en-
tra em votação em primeiro logar. 

O Sr. 'Rodol'pho de Atbreu (pela ordem) - Pedi a palavra, 
Sr. Presidente, para lembrar a V. Ex. que ha um requerimento l!leu 
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posterior ao do illustre deputado por S. Paulo, em que pedia prefe-
rencia para o substitutivo do Sr. Seabra. 

Nestas condições, reti1rado o requerimento do nobre deputado por 
S. Paulo, peco que seja submettido a votos o meu. 

O Sr. Cesario M;otta (pela ordem) - Sr. Presidente, quando 
propuz a preferencia foi unicamente para ordem na votação. 

Portanto, desde que ~ja desnecessaria a preferencia, porque tem 
de ser o_ projecto o preferido, requeiro a retirada do meu requeri-
mento. 

Submettidos a votos é approvado o requerimento. 
E' submettido a votos e rejeitado o requerimento de preferencia 

do Si'. Rodolpho de Abreu. 

O Sr. Presiden t e annuncia a votação, por partes, do art. 1° do 
substitutivo do Sr. Eri'co Coelho, visto conter disposições differentes. 

O Sr. Arthur Rios (pela 01·dem) - Parece que não tem razão 
fl mesa querendo submetter por partes · á votação o art. 1° do substitu-
tivo. Elle encerra um plano total, o que exclue a idéa de votação por 
partes, occorrendo ainda a circumstancia de que o regimento manda 
que em 23 discussào os projectos sejam votados por arligos. 

O Sr. Presidente - O regimento manda igualmente qne se vote 
separadamente os artigos que contenham disposições differentes; mas, 
si V. Ex . entende que a votação deve ser feita por artigos, consulta-
rei a Camara nesse sentido. 

Consultada, a Oamara resolve que o substitutivo seja votado por 
artigos. 

O S r. Vin haes (pela ordem) - Sr. Presidente, trata-se de as-
sumpto importantíssimo, e é preciso que os representantes da nação 
assumam perante ella a responsabilidade de seu voto: 

Requeiro, portanto, votação nominal. ' 
Submettido a votos, é rejeitado o requerimento de votação nominal 

e procede-se á votação do art. 1 o do substitutivo do Sr. E rico Coelho. 
que é dado como rejeitado. 

O S r. Chagas LO'bato (pela ordem) pede verificação de votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se que o art. 1 o do substi-

tutivo foi rejeitado por 58 votos contra 51. 

O Sr. Presidente - Ficam prejudicados os demais artigos do 
substitutivo e as emendas que lhe for am apresentadas pelo Sr. Fran-
cisco Glicerio. 

O Sr. Presi:dente annunc1a a votação do substitutivo do Sr. 
Seabra e outros. 
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Submettido a votos o art. 1° do substituti~ é rejeitado, ficando 
os demais artigos prejudicados. 

O Sr. Presidente annunciá ·a votação do projecto da com-
missão. 

ApproVIllçào do 
projecio 183 

Submettido á votos, é approvado, por. 56 vo-
tos contra 53, o seguÍIIlte :· 

Art. 1.0 E' restabelecida a lei n. 3.403 de 
24 de novembro de 1888, com as seguintes modi-

ficações: 
·§. 1. o As companhias a que ella se refere só ·poderão operar. 
a) em descontos de lettras ou effeitos commerciaes a prazo de qua-

tro mezes no maximo ; · 
b) em cauções de apolices da divida publica federal e titulas de 

divida estadual ou municipal; em cauções de títulos integralisados 
de bancos ou companhias, cotados na praça, comtanto que as referidas 
cauções não sejam de prazo superior a tres mezes, soffram pelo me-
nos a reducção de 10 a 20 % de sua ultS/ma cotação, calculada sobre 
o valor nominal, sempre que excedel-o e fique a companhia autorisa-
da a liquidar o titulo logo que· entre a declinar a margem dessa ga-
l antia, não podendo empregar nestas operações mlÚs de um quarto 
de seu capital; 

r.) em compra e venda de metaes e pedras preciosas. ouro e prata 
amoedados; 

d) em cambiaes de conta propri>a e alheia; 
e) em compra, venda e subscripção de títulos federaes e estaduaes. 
§. 2.0 Aos fiscaes de que trata o art. 1" dessa lei é vedado ser accio-

nista de companhias sujeitas a sua inspecção e ter com ellas trans-
acções de qualquer natureza, e, além das attribuições que lhes foram 
conferidas fltn regul:.l.mento, incumbe: · 

a) syndicar si o banco pratica as suas operaçõe8 dentro dos li-
mites e faculdades estabelecidos nesta lei e em disposir:.ões de seus es-
tatutos e contractos que não sejam por ella alterados; 

b) assistir ao rer..enseamento das carteiras, caixas e cofres dos es-
tabelecimentos, ·podendo exigir conferencia., sempre que jnl~ar con-
veniente; . 

c) verif:ircar e exigir a prestação de contas das administrações; 
d) visar os balanços geraes e annuaes e mandai-os publicar por 

conta dos estabelecimentos; . · 
e) apresentar annualmente ao governo um relatorio minucioso em 

que, a par dos dados estatísticos e informações sobre a circulação fi-
duciaria e os demais serviços a sen cargo, offereçam observações e in-
dicações que julgarem convenientes. 

O Sr. Presidente annuncia a votação da emend~ do . Sr. Casi-
mh-o Junior ao art. 1°. 
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O Sr. Casimrro Junior (pela ordem) pede a retirada de suas 
t·mendas. 

Consultada, !i casa consente na retirada das emendas. 
São em seguida .e successivamente submettidos a votos e approva-

dos os seguintes artigos: 
Art. 2.0 As limitações estabelecidas nos ns. 2 e 3 do §.. 1", art. 1° e 

relativas ao maximo do capital e da emissão não se applicam aos 
bancos emissores actualmente existentes, que se submetterem ao regi-
meu da conversão ao portador e á vista, na mesma lei estabelecida, 
limitados os seus privilegios e concessões áquelles em cujo goso se 
acham. 

Art. 3.0 Os bancos de emissão, actualmente existentes, são obri-· 
gados a entrar no regimen ora decretado dentro do prazo improroga-
vel de !leis mezes da data da presente lei. 

Art. 4.0 O. governo é. autorisado a assumir a responsabilidade das 
notas dos actuaes bancos que não puderem ou não quizerem submet-
ter-se á obrigação do artigo anterior, devendo resgatal-as gratuita-
mente e na proporção das necessidades do mercado. 

Art. 5." Para essa operação é constituído um fundo especial pelos 
~eguintes recursos : 

~) o lastro em moeda de ouro existente no Thesouro N acionai e 
<~lli depositado por esses bancos ; 

b) as apolices, ouro, compradas com o ouro dos lastros dos bancos, 
na fórma do decreto n. 823 B de 6 de outubro de 1890; 

c) as apolices, moeda corrente, depositadas por elles para ga-
rantia de suas emissões; 

d) os saldos depositados nos diversos bancos e pertencentes ao 
Thesouro; 

e) a divida dos diversos bancos ao Thesouro N acionai, prove-
1 iente de emprestimo por cambiaes, cheques em ouro e outras garan-
tias, assim como a que resultar da differença que se apurar entre a 
importancia de suas emissões a resgatar e os respectivos lastros. 

Art. 6.0 O governo proverá a que sejam substituídas por notas 
do Thesouro N acionai todas as que forem recebidas nas repartições 
publicas em pagamento de impostos ou por qualquer outra causa, de 
modo que dentro do prazo de um anno seja considerado de nenhum 
valor o papel-moeda bancario inconvertivel. 

Art. 7.0 Fica o governo autorisado a rescindir, nos termos que 
julgar convenientes, o contracto celebrado com o Banco da Republica 
para o resgate do papel-moeda do Thesouro, ficando esse limitado á 
somma actualmente existente-, e devendo o seu resgate effectuar-se 
pelos meios estabelecidos na lei de 24 de novembro de 1888 e com os 
recursos que annualmente forem decretados na lei do orçamento. 

Art. 8.0 Revogam-áe as disposições em contrario. 
Em seguida é o projecto approvado para passar a 3a discussão. 
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SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO 

O Sr. Francisco Glicerio .pretendia aguardar o curso da discussão 
deste projecto para então apresentar-lhe um substitutivo. . . 

Soube, porém, que não ha oradores mscr1ptos 
3• discussão do para esse debate; por essa razão é que vem com 

projecto 183 algum açodamento á · tribuna. 
• O substitutivo que traz, representa a mé-

dia das opiniões que se te.em manifestado na C amara,. para resolver a 
questão financeira . 

Tem alguma cousa dos substitutivos Erico Coelho e Seabra e das 
emendas do orador. 

Não se propõe discutil-o . nem fundamental-o, nem vem oppôr-se 
ao projécto da commissão de orçamento. -

Quanto a este ultimo já manifestou opportunamente a sua opinião, 
e continúa a pensar que elle significa a encampação das emissões 
bancarias. _ 

Declara á Camara que o seu ·substitutivo é exclusivamente parla-
mentar, não obedece a inspirações que não sejam do parlamento. · 

Limita·se ao que ficou dito . Pensa que serão poucas as provas 
de circumspecção e prudencia que possam dar os seus collegas para 
resolver definitivamente a questão financeira. ( Mruito bem, muito 
bem.) 

Vem á ni.esa, é lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão, 
o seguinte substitutivo: · 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.0 O Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil fica 

incumbido da unificaC{ão do meio circulasnte, devendo substituir por 
bilhetes seus, de uma só estampa, dentro do praso 

Subslitu~ivo . de dous annos, a contar da data da presente lei, 
anceri-o tanto os bilhetes bancarios como o papel-moeda do 

'Tihesouro Federal. 
§- 1.0 A circulação dos bilhetes bancarios e do papel-moeda (lo 

Thesouro fica limitada á somma actualmente existente. 
§ 2. 0 O Poder Executivo regulará, por amigavel composição entre 

o Banco da Republica e os outros bancos emiesores, as condiC(Ões em 
que se deverá effectuar o disposto neste artigo. 

§ 3.0 Os bilhetes e cedulas ora em circulação que não forem apre-
sentados á substituição no pra-so acima determinado soffrerão o des· 
conto annual de 25 %, devendo esse desconto ser considerado como 
quota de reducção do meio circulante e revertendo para os cofres pu· 
blicos o seu equivalente de lastro em deposito. 

Art. 2.0 O Poder Executivo unificará o lastro das emissões ban-
carias e conserval-o-ha sob a guarda do "Jlhesouro Federal, observando 
as disposições seguintes: 
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§ 1.0 O ouro em deposito, calculado o seu valor ao cambio do dia, 
os lastros de apolices ouro, bem como as apol~ces moeda corrente. de 
garantia da emissão .dos bancos, serão substltmdas por novas apohces 
do juro de 4 %. ouro, ficando revogado o art. 4° do decreto n. 165, de 
17 de janeiro de 1890 . 

i§· 2.0 O Poder Executivo emittirá apolices moeda . corrente, juro 
de. 5 %, em importancia equivalente: 

a) ao .papel do "'1b.esouro, e . 
b) á differença que se verificar entre o valor das apolices de lastro 

depositadas e o total da emissão. . 
Emquanto sob a guarda do Thesouro Federal, estas apohces moeda 

corrente não vencerão juro algum; mas, desde que fôr paga pelo banco 
a importancia das relativas ao indicado na lettra b, serão ellas conver-
tidas em apolices de 4 % ouro. . 

A conversão far·se-ha á medida que o pagamento fôr sendo effe-
ctuado. 

I§ 3.0 O juro de 4 % ouro das apolices de lastro será applicado 
pelo Thesouro Federal ao pagamento das apolices de que trata a 
lettra b do paragrapho precedente, e só depois de concluído o paga-
mento terá o banco direito a receber o dito juro e delle dispô r. 

Desde que seja decretada a circulação metallica e esta se verifique, 
o governo providenciará de modo a ser transferido o lastro para os 
cofres do banco, afim de se realizar a conversão dos bilhetes em especie 
ao portador e á vista. 

·§·. 4.0 As apolices moeda corrente depooitadas para garantia da 
parte da emissão representativa do papel-moeda do Thesouro serão 
trocadas, pelo seu valor nominal, por bilhetes circulantes, os quaes 
serão recolhido-s á Caixa da Amortisação e encinerados. 

Os proprietarios destas apolices poderão trocai-as por bilhetes do 
banco, si a este convier emittir por sommas equivalentes, recolhendo· 
se taes apolices ao Thesouro á conta de lastro, e sendo então converti-
das em apolices do juro de 4 % ouro-. 

_1§ 5.0 O Congresso N acionai reserva o direito de legislar opportu-
namente sobre a conversibilidade dos bilhetes do banco, á vista e em 
moeda metallica. 

:§. 6.0 Quando occurrencias extraordinarias de intere·sse publico o 
àigirem, o governo poderá intervir, nos termos da lei de 29 de maio 
de 1875. 

Art. 3.0 O Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil op· 
portunamente reduzirá o seu capital até 100.000:000$ em acções nomi· 
nativas. 

·§ 1.0 A re~ucção do capital poderá effectuar-se, entre outros 
mod~s o;<Iin~rios, p~l~ compra ou recebimento das suas proprias acções 
em liqmdaçao de d1v1das. . 

§ 3. 0 O Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil operará 
de accôrdo com o art. 42 dos seus estatutos actuaes, approvados pelo 
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decreto n. 1.227, de 30 de dezembro de 1890; salvo quanto aos em· 
prestimos sobre caução, debentures, lettras hyp_?thec~ria~ ou quaes9uer 
outros títulos de companhias anonymas, que so acce1tara quando mte-
gralisados e com o desconto de 20 % da ultima cotação official, com-
tanto que esta não exceda ao par; não podendo, porém, o total destas 
operações representar mas. de um terço do !-oita.l da emissão. . . 

A contravenção do di,sposto neste artigo Importa a responsab!lr 
dade collectiva e solidaria da directoria e. do conselho ou commissão 
fiscal, responsabilidade que se tornará .effectiva pela reposição na 
caixa do banco das quantias desviadas, além das penas em que tenham 
incorrido . os responsaveis, segundo a legislação geral da Republica. 

'§· 3.0 O banco terá succursaes nas capitaes dos Estados da União, 
onde existem bancos regionaes, conservando as suas respectivas caixas 
e podendo crear outras em qualquer das capitaes dos Estados. 

:§ 4.0 O Banco da Republica terá, além dos directores que os esta-
tutos ·determinarem, um- presidente nomeado pelo governo; o vice· 
presidente será escolhido pelo mesmo governo entre os directores eleitos 
pelos accionistas . 

..A eleição para o conselho fiscal recahirá sobre sete accionistas, dos 
quaes o· governo nomeará tres como seus representantes. · 

A estes cumpre fiscalizar todas as operações do banco, rela~ando 
mensalmente ao Thesouro Federal o movimento realizado. 

:§ 5.0 A reforma dos estatutos do Banco da Republica será feita de 
accôrdo com as prescripções desta lei, de conformidade com os moldes 
dos mais reputados estabelecimentos congeneres e em vista dos usos 
commerciaes do paiz. 

Art. 4.0 O Governo fica autorisado a cobrar em ouro, em qualquer 
exercício, os direitos de importação nas alfandegas e repartições de 
arrecadação da União, como e quando julgar conveniente ; devendo, 
porém, fazer constar pelo Diario OfficiaJ, com a antecedencia de 60 
dias pelo menos, não só o começo dessa cobrança, como qualquer altera- · 
ção no sentido ,de augmentar-lhe a escala. 

Art. 5.0 Nenhum banco de depositos e descontos poderá operar ou 
continuar a operar, sem haver realizado effectivamente pelo menos 
50 % do seu capital. 

Esta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes ·de 
banco com sédes no exterior. 

Art. 6.° Fica rescindido o contracto vigente de resgate do papel-
moeda do T.hesouro e são revogadas as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1892.- Gliceri!o.- M. VhUadão. 
-Erico Coelho.-Carlas Chagas.- Casimira Junior.-Garcia Pires.-
Nilo Peça'Tiika.-Moam,oel lj'wlgencio- Chagas LobO:to.-Paula Argotlo. 

O Sr. BraZ'mo d:os Santos - Não ve;nho, Sr. Presidente, tomar 
parte no debate que ora pela terceira vez se instaura, a respeito do 
importantíssimo assumpto attinente á !eforma financeira. 
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Inteiramente divergente das duas parcialidades, em que se dividiu 
a Oamara, a proposito do mencionado project~, bem . comprehen~e 
V. Ex., bem comprehenderá a Oamara que ser1a estolida pretençao 
querer fazer retroceder correntes de idéas tão fortemente accentuadas ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Não apoiado. 
O SR. BRAZILIO nos SANTOS -. . . e encaminhai-as para um novo 

objectivo, qual aquelle que visam as minhas convicções. · 
Venho, porém, Sr. Presidente, desempenhar-me de um compro-

misso que tomei para com alguns collégas e amigos desta Oamara, que 
estranhando a minha attitude, desde a primeira discussão do projecto 
apresentado pela illustre commissão do orçamento, interpellaram-me 
sobre as minhas idéas a respeito, e provocaram-me · a formular um 
substitutivo pelo qual pudesse mais clara e terminantemente demons-
trar que alguma cousa se poderia fazer ou tentar de melhor do quo 
o projecto apresentado pela commissão de orçamento, e do que os 
substitutivos apreSentados por diversqs membros desta casa na 211 dis-
cussão do mesmo projecto. 

Formulei o substitutivo, e como era de meu dever, antes de apre· 
sentai-o á consideração da Oamara, sujeitei-o á apreciação dos amigos 
que a isso me provocaram. 

Como esperava, as minhas idéas foram quasi que in limine rejei-
tadas. Alguns responderam-me que o projecto era demasiadamente 
radical, tinha uma feição extremamente revolucionaria, e não se com-
padecia com as actuaes circumstancias políticas do paiz. Outros obje-
ctaramme que o projecto visava um objectivo inteiramente chimerico, 
qual o do restabelecimento, ou antes, da instituição da circulação me-
tallica dentro do prazo de dous annos. Outros, finalmente, pondera-
ram-me que o projecto baseava-se em uma idéa inteiramente inacceita-
vel e profundamente socialista, qual seja a do imposto sobre a renda. 

Sr. presidente, si eu quizesse discutir o projecto, si pretendesse 
fundamental-o, justificai-o perante esta Oamara, aos primeiros eu 
responderia que a situação é de tal modo grave, que o mal que affecta 
o nosso organismo é de tal natureza, que já não admitte contemporisa-
ções, que já não admitte palliativos (apoiados) ; que, por consequencia, 
urge extirpai-o, eliminai-o do nosso organismo social, porque nas socie-
dades humanas, como em todos . os corpos organisados, quando a re-
acção não se opera na proporção da intensidade do mal que as affecta, 
póde-se affirniar que estão fatalmente votados á dissolução e á morte. 

Aos segundos eu pudera responder que elles não attenderam, ao 
formularem ·a sua objecção, a que o papel-moeda é uma verdadeira 
anomalia no domínio das relações e~onomicas; e que uma vez elimina· 
da esta anomalia, por mais antiga que ella seja, dar-se-hia, por isso 
mesmo, lagar ao restabelecimento e ao imperio das leis naturaes que 
regem a circrulação dos valores e, coi).seguintemente, ao afflux~ da 
moeda metallica, que já não encontrandp no mercado interior a força 
que a expellia, tenderia necessariamente a uelle fixar-se. 
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Aos ultimos, finalmente, eu ponderaria, Sr. Presidente, que o 
imposto sobre a renda existe ha quasi um seculo, lançado e arrecadado 
na Inglaterra (a.poiados), o paiz classico da plutocracia, que mais 
tarde estendeu-se pela Allemanha, pelo imperio Austro-Hungaro e 
desenvolveu-.se com magníficos resultados. na Suissa, na Italia e em 
outros paizes do velho continente. 

Eu lhes pondeDaria àinda que o imposto sobre a renda não é idéa 
patrocinada unicamente por escriptores eivados de socialismo; mas é 
um postulado scientifico, defendido acaloradamente pelos economistas 
mais ort'hodoxos. 

Eu lhes demonstraria, com a lição de escriptores que não são sus-
peitos de espírito revolucionario, e muíto menos de socialismo, que 
a sciencia economica considera o imposto sobre a renda como imposto 
de compensação que deve existir ou ser introduzido em todos os orça-
mentos que pretendam ser equitativamente equilibrados e não fundados 
excessivamente sobre a injustificavel fonte de receita que entre nós 
constitue os maiores proventos do Estado. 

Eu lhes demonstraria que nos paizes cujo systema tributario tem 
por base, como entre nós, principalmente os impostos aduaneiros, o 
imposto sobre a renda é uma necessidade, para compensar, em favor 
das classes pobres, a grande iniquidade que sobre ellas pesa, em con-
sequencia da falta absoluta de proporcionalidade dos impostos de im-
portação e impostos de consumo. 

Eu lhes demonstraria, finalmente, Sr. Presidente, que considera-
da ainda a questão sob o ponto de vista dos sacrifícios em. que im-
portasse porventura esta nova contribuição paDa as classes abastadas 
do nosso paiz, estes sacrifícios seriam largamente compensados pelo ef-
feito pratico da applicação do prodricto do mesmo imposto á valorisa-
ção do meio circu1ante. 

As fortunas que hoje, pelo valor nominal da moeda em que são 
avaliadas, representam 10, na realidade das cousas, attendendo-se ao 
valor cambial, ao valor effectivo do nosso papel~moeda, representarão 
5, 6 ou 7, conforme as oscillações da taxa do cambio. -

Ora, si o objectivo que visa o meu projecto pudesse ser conseguido, 
é fól'la de duvida, e esta demonstração me parece cabal, que o sacrifício 
que porventura o Estado impuzesse ás classes abastadas, além de ser 
uma justa compensação com referencia ás classes pobres, esmagadas 
pelos impostos de importação e de consumo, seria ainda larga e efficaz-
mente compensado pelas grandes vantagens resultantes da valorisação 
da moeda. · · 

Mas, meus senhores, não posso pretender fazer remontar a torrente 
caudalosa para a sua fonte ... 

Não posso interromper •a serie de consequericias inevitaveis fataes 
que tem de desenvolver o ominoso systema do papel"'.IIloeda, q~e rece~ 
bem?s da monarchia e foi levado ás mais absurdas e espantosas pro-
porções pelo primeiro governo republicano. (Apoiados. ) 
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Bem sei que as peiores instituições, quando uma vez logram lançar 
raizes no seio da sociedade, obedecem fatalmente á lei logica .da sua 
evolução, que as leva e desenvolver a série inteira de suas consequencias, 
po-r mais calamitosas que ellas sejam, accumulando desastres sobre 
desastres, ruinas sobre ruínas, até que do proprio excesso do mal venha 
o remedio, que é sempre uma heroica e suprema reacção ... 

Seria, portanto, inutil que eu, isolado, com os meus fracos recursos, 
pretendesse discutir os projectos apresentados com relação ao problema 
de reorganisação financeira do paiz, e mesmo justifioar o substitutivo 
que ora tenho a honra de apresentar á consideração da casa. 

Offereço-o tão sómente como um protesto contra o que aqui se 
pretende fazer em favor da plutocracia de agiotas que tem dominado, 
que tem arruinado e que tem deshonrado a Republica (apoiados), e 
para que fique assignalado nos annaes legislativos de nosso paiz que, 
em 1892, em pleno regimen republic·ano houve alguem que ousou apre· 
sentar um projecto, contendo idéas que consubstanciam a instituição de 
finanças verdadeiramente republicana. (Muito ·bem; rnuf,to bem. O ora-
dor é muito felicitado. ) 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto conjunctamente em discussão 
o seguinte substitutivo: 

O Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.0 E ' o Poder Executivo autorisado a converter em ouro, 

nos termos desta lei, os bilhetes bancarias em circulação. 
Sub·s-titutivo Art. 2.o ~ conversão será facultativa p~ra o 

BraziJio ·dos San- p~rtador do ~Ilhete e se effectuará ao cambio d_? 
lo dia em que for este apresentado ao troco, accresm-

s do de um ou dous dinheiros esterlinos, a juizo do 
governo, devendo começar pelos bilhetes de maior valor dos bancos 
regionaes e não exceder á somma conversível em cada mez a 10 mil 
contos ·. 

'§ 1.0 Nos limites do .disposto neste artigo, determinará o governo 
a ordem de successão dos bancos, bem com a somma dos respectivos 
bilhetes conversíveis em cada mez, designando-os com 60 dias de ante-
cedencia, por meio de editaes a que dará a maior publicidade, - pela 
estampa, série e numeroB de cada um dos valores. 

I§ 2.0 Proseguirá a conversão em maior ou menor escala, attentas 
as conveniencias da circulação e os fundos disponíveis do Thesouro, 
até que o cambio se eleve a 27 dinheiros por 1$000 e nesta taxa se 
mantenha durante 3 mezes consecutivos. 

§· 3. 0 Verificando a permanencia do cambio ao par, o Poder Exe-
cutivo convocará o Congresso N acionai, si não estiver reunido, afim 
de lhe propôr a decretação da entrada dos bancos emissores no regimen 
da conversibilidade, pelo valor nominal, dos respectivos bilhetes me-
diante a entrega aos mesmos bancos dos lastros corresponden~s ao 
papel bancaria ainda não retirado. 
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!§ 4.0 A' proporção que o governo fôr offectuando, a conversão dos 
bilhetes bancarias serão cancelladas as apolices do respectivo lastro e 
se considerará diminuído o lastro em ·ouro da somma applicada á con~ 
versão dos bilhetes emittidos sobre essa base. 

Art. 3.0 Para occorrer á conversão, ficam especialmente conai-
ganados: · · 

a) a importação do lastro metallico existente no Thesouro; 
b) a .so-mma das dividas dos bancos á União por qualquer titulo 

contrahidas; 
c) o producto da renda de proprios nacionaes dispensaveis; . 
d) o producto do-imposto sobre a renda, que será lançado na fórma 

do.s artigos seguintes : 
Art. 4.0 O imposto a que 'se refere o artigo precedente incidirá 

sobre a renda annual, que fôr arbitrada, de cada um dos habitantes do 
territorio nacional, isentos sómente aquelles cuja renda fôr inferior a 
2 :400$, por anno, e será lançado na seguinte proporção : 

Classe I - Renda proveniente do exercício da actividade de pes-
soal em qualquer industria, profissão, emprego e outros generos de 
trabalhos: 

a) de 2 :400$, ·a 6 :000$, 2 % ; 
b) de 6 :000$ a 12 :000$, 3 % ; 
c) de 12 :000$ a 24 :000$, 4 % ; 
d) · de 24:000$ a 48:000$, 5 %; 
e) de 48 :000$ a 96 :000$, 6 %. 

A partir desta ultima quantia, a taxa será elevada a mais 1\20 %, 
sobre cada conto de réis. 

Classe II - Renda proveniente da propriedade immovel, rural 
ou urbana, ainda que esta seja explorada pelo proprio dono; de di-
nheiro a juros, sob qualquer fórma de contracto, de fundos publicas, 
de acções e debentures de sociedade anonymas, do capital empregad,, 
em sociedade em nome collectivo, em commandita; conta de-partici-
pação e qualquer outra, do capital empregado em qualquer industria, 
arte e profissão, exercidas individualmente, das quaes se aufiram In-
eros não . imputaveis sómente ao trabalho pessoal, de serventi.as, pen· 
5Ões, reformas de -aposentadorias: 

a) de 2 :400$ ·a 6 :000$, 3 % ; 
b) de 6:000$ a 12:000$, 4 %; 
c) de 12 :000$ a 24 :000$, 5 % ; 
d) de 24 :000$ a 48 :000$, 6 % . 
e) de 48 :000$ a 96 :000$, 7 %. 
A partir desta ultima quantia, a taxa do imposto será elevada a 

mais 1110 ·% sobre cada conto de réis. . · 
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Art. 5!' As rend-as vitalicias 'e as que forem em parte provenien-
tes do trabalho pessoal dos proprietarios e capitalistas, gozarão da re-
ducção 112 % nas respectivas taxas; as que em parte resultarem de ex-

. pl(}ração de privilegias, excepto as de inovação, de concessões e fór-
mas governamentaes, contribuirão com mais 1 % sobre as mesmas 
taxas'. · 

Art. 6.0 Aos empregados publicas, pelo imposto sobre vencimen-
tos, aos accionistas de sociedades anonymas, pelo que incide sobre 
dividendos, e a quantos pagam impostos de industrias e profissões se· 
rão deduzidas as respectivas quantias que houverem sido arrecadada, 
em cada anno. · 

Art. 7.0 O Poder Executivo expedirá regulamento sobre a fórma 
do lançamento . e arrecadação do imposto, podendo comminar multas 
até á quantia de 6 :000$000. 

Art. 8.0 Para o fim de adeantar a conversão dos bilhetes banca-
rios, é o Poder Executivo autorisado a contrahir .no exterior um em-
prestimo até 10 milhões de libra_s sterlinas, ficando consignado au 
respectivo serviço de juros e amortização o producto do imposto sobr~ 
a renda. 

Art. 9." Logo que o cambio atti'llgir a 20 dinheiros, começarão os 
bancos emissores a -converter em ouro e a reforçar os seus lastros, d"l 
modo que os bilhetes ainda em circulação venham a representar o 
duplo dos depositas metallicos. 

Paragrapho unico. Os bancos, que dentro de dous annos da pro-
mulgação desta lei não_ houverem cumprido o disposto neste artigo, ' 
Jlerderão a faculdade de emittir. . 

Art. 10. O governo reconstituirá, dentro do mesmo prazo, o b:;~ 
tro metallico dos bancos, caso não sejam to-talmente retirados os bi-
lhetes emittiJos sobre base de ouro. 

Art. 11. Decretada a conversibilidade do papel-bancaria (art. 2°, 
§ 3~) aos bancos emissores existentes, bem como aos que forem crea-
ó.os, será facultado emittirem bilhetes conversiveis em ouro, na base 
fixada no art. 9°, sujeitando-se, porém, a uma só estampa, que será 
determinada pela Caixa de Amortização. 

' Art. 12 . O cutso forçado não mais será concedido sinão por pra-
zo limitado e para obviar a crises de outro modo insuperaveis. 

Art. 13. As emissões conversiveis ficam sujeitas ao imposto de 
2 % e as inconversiveis ao de 10 %, cujo producto será empreg~~;do 
em apolices ouro, as quaes e os respecM;ivos juros serão addicionados 
aos lastros metallicos dos bancos. 

Art. 14 Ficam desde já pr(}hibidas novas emissões bancarias de 
eurso forçado . · 

Art. 15. Suspensa a conversão dos bilhetes bancarias, nos termos 
do art. 2", §. 2°, o governo ·encetará o resgate do papel-xnoeda do Esta-
do pelo seu valor nominal. · 

13 
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Art. 16. Revogam-se as disposições em contrario. - Brasilio dotr 
Santos. 

Vem á mesa, é lida, apoiada e. posta conjunctamente em discussã() 
a seguinte emenda ao substitutivo do Sr. Glicerio e outros: 

Supprima-se o art. 4° que autorisa a co.bran-
EJTJerida ça dos impostos em ouro a arbitrio do governo. 

Sala das sessões, 22 de outubro de 1892. -
Casimira Junior. 

O Sr. Sever~ltlo Viei·ra pede venia ao illustre general, muito. 
digno representante do Estado de S. Paulo, para vir querellar de 
V. Ex. perante a illustrada Camara dos Srs. Deputados. 

· S. Ex. ao justificar o seu substitutivo, affirmou que elle repre-
sentava a média de todas as opiniões definidas e localisadas no seio. 
da Camara. . 

Entretanto, para achar essa média, não se serviu do que teem 
proposto os partidarios da encampação. . 

-Devera tel-o feito; ao menos por espirito de equidade·~ 
Passa a tratar propriamente do assumpto em discussão. 
Confessa que ainda não acP,ou uma explicação para ·essa tão fál-

lada reconstituição do Banco da Republica. . 
Esse banco fundou-se com o fabuloso capital de 150.000 :000$, e 

começou logo distribuindo 50. 000 :000$ de bonus aos seus accionistas. 
Attende:t;tdo a que elle não tem tres annos ~e vida, o orador não 

sabe de que catastrophe se tornou victima esse estabelecimento de 
credito, do qual se diz que precisa de urgente auxilio do governo. 

Vê que o substitutivo ha pouco apresentado encaminha perfei-
tamente a opinião da C amara, tendo-se em ·vista a economia intensa 
do Banco da Republica; o que elle não encaminha ·perfeitamente é a 
economia da nação brazileira. · 

Attendendo a que já deu a hora, guarda-se para continuar as. 
suas observações na primeira occasião em que o projecto vier a debate. 

A discussão fica adiada. 

SESSÃO DE 25 DÊ OUTUBRO 

O Sr. Leopolklo de Bulhões - Sr. Presidente, a comm1ssao de 
orçamento, tendo conferenciado com o Sr. ministro da Fazenda e ou-
vido alguns membros da Commissão de Fazenda do Senado, resolveu 
.apresentar um ,cmb.s'titutivo ao projeto em debate, modificando-o em 
varios pontos limitando os seus intuitos. 

. Assim procedendo, a commissão acredita que attende ás exigen-
cias do momento, a necessidade de conciliar as opiniões favoraveis á 
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solução que ella apresenta ao problema da . valorisação do meio cir-
culante, bem como a urgencia com que deve ser ·afastada da tela dos 
nossos debates a questão financei~a. 

Quando, Sr. Presidente, a commissão de orÇamento formulou o 
projecto que se discute e que já mereceu o apoio desta Oamara em 
1"- e 2a discussões, encarou o problema em seu conjuncto : - propoz 
a revogação dos decretos de 17 de janeiro, de 7 de dezembro de 1890, 
sobre a reorganisação bancaria, e o restabelecimento da lei n. 3. 403 de 
24 de novembro de 1888. 

A commissão, pedindo a execução desta lei, preencheu algumar; 
de suas lacunas, especificando as operações permittidas aos bancos 
emissores, definindo as attribuições dos fiscaes do governo junto a 
esses bancos, e accommodou-a aos actuaes institutos de emissão, que 
no prazo de seis mezes reformariam os seus estatutos e entrariam no 
novo regimen ou desistiriam de emittir bilhetes, encampando então 
o governo as emissões já realisadas. 

Na primeira hypothese, teríamos os bancos reconstituídos em ba-
ses -seguras, com um fundo de gara~tia para as notas, que seriam 
conversíveis á vista e ao portador, em moeda corrente ou em ouro, 
perdendo o caracter · de papel de curso forçado; na segunda hypothe-
se, os actuaes estabelecimentos de credito abririam mão da sua facul-
dade emissora, assumindo o go·verno a responsabilidade directa e ex-

. clusiva dos bilhetes bancarios em circulação, podendo para o futuro 
surgir novos bancos calcados nos .moldes da lei de 24 de novembro 
de 1888. 

E' de -ver-se que a reconstituição dos bancos por aquella fórma ou 
a substituição da garantia por elles offere~ida aos portadores das suas 
notas pela do credito nacional, traria como consequencia a valorisa-
ção do meio circulante. 

Sr. Presidente, o decreto de 17 de janeiro, ampliando demasia-
damente a esphera de acção dos bancos que instituiu, dando-lhes fa-
culdade de emittir letras hypothecarias, de immobilisar os seus ca-
pitaes em industrias ou emprezas de toda ordem, cumulando-os de fa-
,·ores e privilegios extraordinarios - desnaturou completamente os 
bancos de emissão, tornou-se inviaveis, condemnou-os á ruína certa. 
Em compensação dos collosaes favores recebidos, os bancos se compro-
mettiam a resgatar uma parte da divida publica, o que não fizeram e 
não conseguiriam fazer. 

O decreto de 7 de dezembro, .que veiu corrigir os defeitos do de 
17 de janeiro, aggravou-os, procurando suffocar os bancos regionaes, 
centralisaildo nas mãos de um desses estabelecimentos os privilegios 
de todos os outros. 

Si este banco central pu_desse firmar-se, constituiria entre nós 
um flagello, um perigo publlico, um Maelstron eapaz de devorar a 
fortuna publica e privada e de abalar o paiz pelos desastres que deter-
minaria. · 
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Parece-me, Sr. Presidente, que é principio inconcusso na mate-
ria - os bancos de emissão não podem ter um campo vasto de ope-
rações, não podem ter carteiras hypothecarias e industriaes, pelo con-
trario devem limitar-se a operar em descontos de letras de curto pra-
zo, depositos, cambios e a fazer emprestimos sob cauções em certas e 
determinadas condições ... 

O SR. FRANcisco GLICERIO - De ·pleno accôrdo com V. Ex. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Folgo muito de ouvir o aparte do 

nobre deputado por S. Paulo; S. Ex. está de accôrdo commigo em 
con!iemnar as creações bancarias do governo provisorio ... 

· O SR. FRANCisco GLicERro ·- E' porque nós temos em vista a re-
organisação. · 

O SR. LEOPOLDO DE .BuLHÕEs - Os estabelécimentos bancarios, 
instituídos pelos decretos de 17 de janeiro e 7 de dezembro de 1890, 
ferem francamente aquelle principio que acabo de enunciar, e não é de 
admirar que elles viessem precipitar e aggravar .a crise determinada 
pela revolução e que sejam afinal tragados pela mesma crise. 

O SR. V ALLADARES - O Sr. Ruy Barbosa retractou-se de todos 
os seus princi pios financeiros . 

. O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Sr. Presidente, tem-se dito que ' 
a crise que atravessamos é séria e profunda; comparam-na c.oin a de 
1831-1832, 1837-1838, 1857 e 1864. Ella é sem duvida alguma mais 
grave do que todas as que nos teem assolado, porque ella é ao mesmo 
tempo politica, economica, financeira e monetaria. 

Os bancos fazendo emissões desordenadas, á_ sombra dos decretos 
que lhes garantiam o curso forçado durante todo o prazo da duração 
delles fomentaram o jogo na praça, de modo assustador sem exemplo 
na nossa historia, fizeram cahir o cambio, depreciaram o meio cir-
culante, perturbaram todas as relações, levaram o desassocego e o 
sobresalto a todas as classes pelo encarecimento da vida, fizeram 
emfim com que a inundação fosse geral, abalasse tudo e esteja 'hoje 
ameaçando attingir os tectos do edificio social. 

Essas emissões, Sr. Presidente, tràsloucadas, e até criminosas, 
perturbaram profundamente a circulação do paiz. A substituição do pa-
pel do Estado pelo p.apel-bancario, - apregoada como n.ecessaria para 
que tivessemos uma circulação fiduciaria estavel e regular, foi uma 
verdadeira e tremenda decepção: em vez do meio circulante estavel, 
firme e: fecundante do commercio e da industria, base segura para os 
contractos, o que nos d~ram os bancos do governo provisorio ~ Um 
papel-moeda garatujado, hybrido, de garantias diversas, depreciado, 
àependentes de estabelecimento de credito que carecem de credito. 
(A poia!.&J~S.) 

UM SR. DEPUTADO -No interior já não querem recebel~o. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLRÕEs -:--- Como muito bem diz o nobre depu-

tado, que me honra com o seu aparte, no interior já começam a soffrer 
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descontos ·os bilhetes de banco em relação ao papei do Estado e os 
do Banco de Credito Popular não são recebidos ·nas transacções. 

As moedas 1:1ubsidiarias, nickel e prata, desapparece<ram e o vacuo 
por ellas deixado na circulação vae sendo preenchido com os vales es7 
tampados de casas de negocio, com as tkbentures de 1$ até 10$ emit-
tidas por algumas fabricas, por cartões de companhias de bonds e sei-
los postaes. 

UM SR. DEPUTADO -São especie de moeda falsa. 
ü SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - A commissão de orçamento acre-

dita que para restabelecer a confiança, profundamente abalada, para 
conjurar a crise economica e. monetaria, é preciso chamar os bancos 
de emissão ao cumprimento dos seus contractos, suspender as suas 
emissões, punir severamente os seus abusos, constituil-os de modo que 
possam garantir as suas notas, satisfazer os seus compromissos, cor-
l'esponder aos fins de sua creação : e, no caso de não poderem· soffrer 
essa reconstituição - cassar-lhes a· faculdade emissora, encampar o 
Thesouro as emissões já feitas, resgatal-as afim de encaminharmos as · 
cousas para . a volta á circulação metallica. 

O SR. CHAGAS LoBATO -E' um sonho neste paiz. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕES - O aparte do nobre deputado por 

Minas obriga-me a interromper as considerações que fazia para dar-
lhe pr,ompta resposta. Desejaria conhecer as razões do seu parecer, 
as bases de sua convicção e muito estimaria que umas e outras não 
consistissem em calculos arbitrarios e frageis, porque, á vista dellas, 
:reconheceria que sou um sonhador e os sonhos ·em finanças são peri-
gosos, inadmissíveis, compromettedores. 

Não ha muito tempo repetia-se que era um sonho a libertação dos 
escravos que a lavoura pereceria com a malfadada instituição, e o 
paiz Se precipitaria no abysmo da bancarota .si a privassem do traba-
lho forçado. O sonho realisou-se e alargou os horizontes da producção 
e da riqueza publica. 

E' um &onho hoje a circulação metallica, a joven Republica não 
poderá mantel-a, o commercio e as industrias florescem sob a e'Stufa do 
curso forçado, affirmam. O curso forçado é irmão gemeo do trabalho 
forçado: este anniquilava a lavoura, afastava do paiz a corrente immi-
gratoria, aquelle isola o paiz da communidade industrial, afasta de 
suas fontes de producção a corrente dos capitaes• exhaure o commercio 
e· as industrias. A abolição era uma necessidade economica e um com-
promisso ·da consciencia humana; a conversão do papel-moeda é igual-
mente uma necessidade economica e é, além disso, um compromisso 
da honra da Republica. (Apoliados.) · 

Este sonho ha de ser mais breve do que se suppõe, uma realida-
de, como o outro, aliás mais dourado. . . 

O paiz póde entrar francamente no · regimen da convertibilidade, 
(apoiados) tem uma exportação· superior á importação e si a sua 
balança commercial está em desiqriilibrio é isto devido ao nosso per-
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mcwso agente de circulação, as emissões successivas e loucas que 
dispertaram e a:Iimentaram a febre de emprezas ma.is loucas ainda. 
. O SR. CHAGAS LoB.ATO - Não apoiado; é a falta de producção 
sufficiente para cobrir a importação. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - A theoria inflacionista, que deS-
graçadamente dominou a administração do paiz, em uma phase tão 
melindrosa, como a revolucionaria, afastou-nos do caminho que nos 
conduzia ao almejado. regimen dos pagamentos em especiel creando 
sériás difficuldades para voltarmos a elle . :Mas nós ganharemos outra 
vez esse caminho, si é que já não o trilhamos, tendo supprimido o 
imposto em ouro, procurando reconverter as apolices de 4 %, juro 
ouro, fazendo guerra a todas as conversões deste genero, que, augmen-
tando a.a despezas de modo imprevisto e espantoso, impedem o equilí-
brio do orçamento, condição para se extinguir o curso forçado, e fi-
z•.almente estancando a fonte do papel inconvertivel que em um ou dons 
annos verteu mais venenu sobre o paiz, ·na &publica, do que em mais 
de meio seculo, na monarchia. · 

Sr. Presidente, volto ao assumpto, do qual me afastou o aparte 
do nobre deputado por :Minas. O problema que a commissão de orça-
mento teve de encarar e resolver é mais complexo do que parece. Ella 
não quiz. régularisar simplesmente a çirculação fiduciaria tanto quan-
to possível, ella pretendeu encaminhar o paiz para a circulação me-
tallica, p~los processos que lhe pareceram mais adaptaveis ás nossas 
condições economicas e financeiras. 

Para se combater ou extinguir o curso forçado, varios processos 
teem sido lembrados e experimentados. O primeiro consiste em fazer-
se a conversão por escalas_, como o fez a Inglaterra eni. 1821 e a Itali-a 
em 1883, ecreio que a Russia tentou fazel-o em 1861, no que foi mal 
succedida, tendo a Italia ·e a Russia contrahido para tal fim um em-
rrestimo externo; o segundo importa na organisação de um grande 
banco de Estado ou privilegiado, que assuma o compromisso do res-
gate ou de auxiliar o governo nesse empenho, substituindo o papel-
moeda por notas conversíveis; o terceiro, chamado por alguns dos nos-
sos financeiros de processo classicoJ consiste na retirada gradativa do 
papel por meio de sobras orçamentarias ou de operações de credito até 
que, elevando-se o valor do papel ao par, seja poS6ivel a formação de 
bancos de base metallica; o quarto é o systema dos bancos americanos, 
creado para attender a outras necessidades, mas que reconheceu-se que 
podia ·ser empregado para se transformar um regimen de curso for- . 
çado em regimen de convertibilidade em metal. 

Sr. Presidente, o primeiro praoosso, a convertibilidade imme-
diata, ao qual se filia o projecto substitutivo do nobre deputado por 
S. Paulo, o Dr. Brazilio dos Santos, é impraticavel actualmente entre 
nós, porque não temos ouro e nos imporia enormes sacrifícios o ad-
quiril-o nas circumstancia:s em que nos achamos. Esse processo, para 
ser coroado de exito, requer um conjuncto de circumstancias que dif. 
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:ficilmente se consegue ou que, para se conseguir, são necessarios e~
:forços. constantes e ingentes de. governos e c amaras. Sem bôas condi-
ções economicas, financeiras e políticas, sem· estabilidade governamen-
tal, cambio ao par QU nas proximidades dó par,. sem o equilíbrio dos 
orçamentos, o processo de que tratamos não produzirá os resultados 
desejados . 

. O SR. FRANCISCO GLICERIO - O Chile o está empregando. 
O SR. 'OITICICA dá um aparte. 
O SR. FRANCisco GLICERIO - O governo da legalidade encampou 

o governo da dictadura no Chile. AP. notas da emissão de Balmaceda 
foram pagas em ouro. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - ·Daria para bens á minha fortuna 
e ao meu paiz, si o nobre deputado por S. Paulo quizesse seguir a poli-
tica financeira do Chile : E' certo, que lá trata-se de encampar os actos 
de Balmace'da, o· que se verifica tambem no Brazil em relação á la e 2"' · 
dictaduras; mas, si o governo da legalidade entre nós homologasse 
toda a gestão dos governos p-assados, a que ficariam reduzidas as fi~ 
nanças deste paiz ! 

. Mas, continuando, a commissão de orçamento reconhece á impos-
sibilidade de adoptar na quadra actnoal o processo da conversão ... 

O SR. BRAZILH1 DOS SANTOS - VV. Exs. são muito pessimistas: 
( Srs. deputados dão aparf:es.) 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕES -. . . imme~iata, porque elle exige 

condições que não possuímos, camaras restringindo despezas p-ara obter 
saldos, governo com programma de 'economias severas. 

O SR. FRANCisco GLICERIO .:...:. No em tanto o Chile o realiza e não 
está em melhores condições. 

(Trava-se dialogo entre oli Srs. Glicerio e Oiticica.) · · . 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs- V. Ex. far-me-h-a o favor· de dizer 

a quanto estão cotados os títulos do Chile ? 
O SR. FRANCisco GLICERit;J- E' outra anomalia. ·Os títulos estiio 

com boa cotação e o cambio está baixo. · 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Vê, pois, que .V. Ex. não tein 

razão ...:.._. as condições do Chile não ·são às nossas. Aquelle paiz tem 
o seu credito firme, cam~ras e· governo alli realizam um programma 
severo de economias. . · 

Mac-Iver, ministro da fazenda, em uma exposição que fez á Ca-
mara dos Deputados a 28 de junho do corrente anno, diz - que pelas 
suas previsões as despezas não excederão em 1893 a 53 . 000. 000 de · 
pesos, inclusive as despezas extraordinarias ao passo que· as receitas 
ef~ectivas si elevarão a 63.000.000 de peso;, apresentando por conse-
gtnnte o orçamento o saldo de 10. 000. 000 de peoos, saldo este ·que po-
derá se elevar, com o producto da renda das terras publicas e salitreiras, 
a 57. 000. 000 de pesos. · 
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N.estas condições, com os seus títulos cotados a 95 ou a . mais, é 
muito natural que o Chile emprehenda a conversão do seu meio cir-
culante que se eleva a 30.000.000 de pesos, se não me engano. 

Não podemos, Sr. presidente, pôr em pratica o alvitre lembrado 
pelo nobre . deputado por S. Paulo, Dr. Brazilio dos Santos; e se o 
tentassemos, veríamos reproduzir-se em nosso paiz o que se deu na 
Russia em 1861. O vice·governador do Banco do Imperio, Lamansky, 
propoz e o governo acceitou a idéa de contrahir um emprestimo ex-
terno para a conversão do rub·lo-pp,pel, sendo levantado um emprestimo 
externo de 15.000. 000 esterlinos. Iniciada a operação; verificou-se que 
o fluxo e refluxo do ouro no banco não eram regular: Sahia mais 
ouro do que entrava. A moeda metallica cahindo na circulação escoava-se logo para o exterior, depauperando assim esta drenagem a caixa 
do banco. Em 1863 foi suspensa a operação, fiQando em circulação 
634. 000. 000 de rublos-pP,pefl com cur-ao forçado e o thesouro onerado 
com o emprestimo contrahido. -

O segundo processo - o da organisação de um banco de Estado 
ou de um banco privilegiado - foi repellido in limine pela commis- · 
são de orçamento. E' com satisfação que eu faço esta declaração á 
Camara. Sou forçado não obstante, a -examinai-o porque a elle se 
prende o substitutivo apresentado pelo nobre deputado por S. Paulo~ 
Sr. general Glicerio e outros Srs. Deputados. . . 

-Com aorpresa, vejo que no .seio de uma Camara repubiicana tem 
adeptos a causa tão antipathica e já perdida d.o banco do Estado; com 
surpresa vejo que o monopolio do credito e o privilegio da eJ;Dissão 
encontram defensores tão acerrimos entre os republicanos historicos de 
primeira plana, esquecidos dos grandes princípios que a pregoaram e 
que em plena republica federativa vem-nos fallar na centralisação 
economica. . · 

Não, o Congresso republicano, não sanccionará jámais co~ seu 
Toto um projecto monstruoso como aquelle ·a que ligou o seu nome o 
popular chefe republicano de S. Paulo. (Muitos apPiados .) 

Os maiores apologistas, Sr. Presidente, dos bancos privilegiados~ 
reconhe~m . a impossibilidade de mant.er-lhes à independencia deante 
dos governos, mórmente nos paizes onde o socialismo do Estado vae-
exercendo influencia sobre o poder publico, exaggeràndo a sua inter· 
--venção na esphera dos phenomenos economicos, transformando-as de 
fiscaes a aocios das companhias que exploram o monopolio bancar io. 
Os bancos privilegiados vão se convertendo em bancos do Estado . o . 
typo de organisação bancaria da Russia está servindo de modelo p~ra 
as modificações por que vão paSsando os bancos emissores d'àS na-
ções do ·velho continente. E' o cumulo do socialismo do Estad() 
-'- o poder publico roubando á iniciativa púvada o vasto camuo 
do credito onde ella opera ' milagres, fomentando a riqueza r··-4 o 
poder publico fixando a taxa do juro ! O poder · publico, o regulador 
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do mercado de capitaes! O poder publico centralisando os .descontos 
e os metaes preciosos ! 

Sr. presidente, si são perniciosos os effeitos economicos de um 
b'anco de Estado, não menos fataes para o progresso do paiz são os seus 
effeitos políticos. E' uma arma de corrupção, é um instrumento de 
oppressão. Os exemplos da Republica Argentina e da Russia são bas· 
tante instructivos e eloquentes para nos prevenirem contra semelhante 
calamidade. . 

.A. organisação de um banco privilegiado para resgate de papel-
moeda -é um alvitre a que se soccorreram a Russia e a .A.ustria, nações 
em que o papel·moeda reina ha um seculo. Basta esta consideração 
para condemnarmos este processo adoptado ao substitutivo do Sr. ge-
neral Glicerio. Um poderoso bJJ_nco é um Estado no Estado: ou do-
mina o governo e explora a nação, ou é dominado pelo governo e torna-
se capa de emprestimos clandestinos e da afilhadagem. (Apo~"ados.) 

Não precisamos para condemnar este systema appellar para o 
estrangeiro, temos melhor exemplo em casa. O Banco do ;Brazil, fun-
dado em 1808, foi convertido em uma caixa subsidiaria do Thesouro. 
Em 1819, suspendia o troco de suas notas e pedia auxílios ao governo. 

Em 1829, liquidava-se em virtude da lei de 23 de setembro desse 
anno, legando aos seus accionistas muitos prejuízos, ao governo os 
8eus compromissos e ao paiz 24.000 :000$ de papel-moeda. 

Em 1853, acreditou-se que a formação de um grande banco amá-
liaria o resgate do papel-moeda, e c;reou-se o segundo Banco do Brazil. 
Não desconheço os serviços prestados por esta · instituição, que chegou a 
resgatar, creio que 17. 000 :000$ de papel-moeda; mas não posso es-
quecer que no curto período de 1853 a 1866 esse banco suspendeu, por 
tres ou quatro vezes, o troco de suas notas, entrou em litígio com o 
governo sob a interpretação das clausulas de seu contracto e elevacão 
de sua emissão ao rnaximo. , 

Esse banco teve, em 1866, de fechar a sua carteira emissora, pas-
sando então o serviço da emissão para á Caixa da .A.mortisação. 

O substitutivo do general Glicerio exaggera os vícios deste pro-
cesso, porque o banco que elle trata de organisar, vae iniciar aa suas 
operações, devendo quasi todo o seu capital ao governo, e não poderá 
respirar si não no ambiente do curso forçado. 

O terceiro processo é o que tem mais ou menos sido praticado em 
nosso paiz e consiste, pôde-se dizer, no mechanism:o da lei de 11 de 
setembro de 1846. 

Esta lei inspirou-se na doutrina abraçada pelos economistas Ri-
cardo e Stuart Mill. Diz Ricardo, citado no relatorio do Sr. La· 
:fayette: 

"Pa;a ~ar valol" ao. papel-moeda não é necess~rio que elle seja 
pagavel a VIsta ~m espe01es amoedadas, basta para 1sso que a quanti-
d_ade .de papel ~eJa regulada, segundo o _valor do metal, que é reconhe-
Cido como medtda commum." · 
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Stuart Mill é da mesma opinião : 
"Si a emissão, pondera elle, do papel inconvertivel fosse submet-

tida a regras fixas, e uma dessas regras fosse a de restringir as emis-
sões até que o· preço do papel esteja em relação com o da moeda, !L 
eirculação não se acharia exposta a nenhum dos !lagellos que são consl-
derados inseparaveis do papel-moeda." 

· O nosso legislador não acceitou esta doutrinil. in totum, isto é, não 
acreditou que o papel inconvertivel, regulado mesmo como aconselham 
os economistas citados, pudesse constituir uma circulação perfeita, sã 
e normal, e por isso sempre cogitou não só de manter o curso do papel, 
como de retiraFo de vez da circulação, substituindo-o. pelo papel con-
versível. · 

Até 1853 foi, Sr. Presidente, o Thesouro o regulador do meio cir-
culante, passando nesse anno essa funcção ao Banco do Brazil, que a 
exerceu até 1866; neste anno tendo o banco perdido a sua carteira 
emissora, passou o Thesouro a ser novamente o regulador da circulação 
até 1889, tendo vindo em seu auxilio BIS leis de 29 de maio- de 1875, 
que foi revogada pela de 31 de outubro de 1878 e restabelecida pela 
de 25 de julho de 1885. Esta lei corrige em parte o grande defeito 
da circulação fiduciaria, dá-lhe alguma elasticidade; é uma valvula, de 
segurança, de que serve o governo para conjurar pressões monetarias e 
as crises. 

Este processo, embora incompletamente applicado, deu alguns re-
sultados. Por meio delle chegámos a ter circulação metallica em 
1853 e 1889. 

O 4° processo consta da lei americana de 27 de fevereiro de 1863, 
que serviu de modelo para a nossa de 24 de novembro de 1888. A re-
volução de 15 de novembro impediu que esta lei produzisse os seus 
effeitos e logo veiu o decreto de 11 de janeiro, que revogou-a. O decreto 
de 17 de janeiro adoptou a apolice para base de emissões, mas exagge~ 
rando o capital dos bancos que creou e dando-lhes o curso 'forçado por 
60 annos (tanto vale exigir a conversão quando o cambio estiver ao 
par por 335 dias) afastou-se completamente do typo americano. 

Em 1883 já a commissão -parlamentar de inquerito, nomeada por 
proposta do fallecido Duque Estrada Teixeira e de que fizeram parte 
o Dr. Felicio dos Santos, o commendador Manoel José Soares, o Vis~ 
conde do Guahy e outros, 'havia reconhecido, no relatorio que apre-
sentou, que entre as providencias a tomar-se para desenvolver o com-
mercio e a industria do paiz, devia se achar como uma das 
mais importantes a organisação de bancos de emissão pelo sy11tema 
ameriCano. 

As leituras feitas na tribuna fatigam o auditorio, mas sou for-
çado a pedir permissão para ler um topico do relatorio da commissão 
de inquerito de 1883, subscripto por homens que são autorisados, por-
que conhecem a theoria e a pratica bancaria. · Eil-o: · 
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uEm 1883, o Times exprimia-se assim:- desejaramos ver o Brazii 
entrar' em refonilas: emquanto, porém, existir àeficit annual e não 
desapparecer a inconvertibilidade do papel-moeda, nada se axl.eantará." 
Não somos, portanto, dos que confiam em que, para divorciarmo-nos 
do regimen do papel inéonvertivel, são sufficientes os recursos do Thé-
souro ou os saldos promettidos e nunca realisados dos orçamentos; 
esperar por elles para resgatar o papel-moed:a é illudir a questão, adi-
ando-a indefinidame-nte. 

uEsse resgate deve 'ser immediàto; para conseguil-o lembramos 
os seguintes meios : 

1. 0 Operações de credito que o facilitem; 
2.° Creação de um banco de circulação, ao qual fossem concedi-

dos favores que a cautela e a prudencia recommendam; 
3.0 Decretação da libel'dade bancaria com a faculdade de emis-

são de pàpel convertivel, mediante o deposito de títulos da' divida 
publica interna, garantindo a emissão. 

Em qualquer destas hypotheses deverá ficar o govern{) inhabilit&-
do para novas emissões de papel-moeda. 

Nos paizes como o nosso, de grande vastidão territorial, de escas-
sos meios de transporte, em que a actividade commercial, industrial 
e agrícola, e seus habitas de trabalho estão sujeitos á acQão variada 
da:s variada-s regiões de que se compõe, elementos estes que-, inquestio-
navelmente, contribuem para a solução do problema, torna-se prefe-
rível o ultimo· alvitre, isto é, a ampliação do regimen bancaria. 

O systema que mais nos sorri, e que melhor se adapta á nossa ín-
dole economica e ao desenvolvimento do credito •do paiz, não seria 
nunca o da liberdade absoluta e illimitada, mas a simples liberdade, 
que se caracterisa pela ausencia do favor, do 'Privilegio, do mono-
palio, e, penas, pela igualdade perante a lei, conhecido nos Estados 
Unidos pelo syst~ma dos bancos nacionaes, creados em 1838 pelo Es-
tado de Nova-Y ork e convertido em regimen geral pelo Congresso 
Federal em 25 de fevereiro de 1863." 

.. Lançada a boa semente, germinou logo, Sr. Presidente. Em 1887, 
os Srs. Lafayette, Teixeira Junio:rl e Affonso Celso formularam um 
projecto de organisação bancaria, calcado nos moldes da lei ameri-
cana. Discutido e approvado no Senado, passou á Camara, sendo ahi 
debatido eutre o Sr. Andrade Figueira, ::Mattoso Camara, Lourenço 
de Albuquerque, Ratisbona, Visconde do Guahy e outros. A Camara 
ha de permittir que eu em resumo recorde esse qebate brilhante, e 
começarei pelo discurso do Sr. Guahy, pol'que o projecto que se dis-
cutia podia-se considerar uma victoria de S. Ex., um triumpho das 
suas idéas, expressas. no relatorio de 1883. . 

Disse o Sr. Visconde do Guahy, na sessão de 19 de setembro 
de 1888: "que intervem no debate, porque presta inteiro apoio ao pro-
jecto, tendo já concorrido anteriormente. para elucid~ção da questã~; 
desde 1883 que pugna pelas idéas contidas no proJecto. Fazi. cons1-
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derações sobre a necessidade de alargar-se a circulaç~o · e. termina di-
zendo: - não devemos aspirar a outra organisação que não seja a do 
primitivo pro,iecto; receia que as 1nnovações da reforma possam au-
torisar a creação de um banco, sob base metallica, que absorva todos 
os outros, impedindo de se desenvolverem assim as novas instituições 
em todo o paiz. . · 

E' da mais alta conveniencia a ~eação desses bancos, é por meio 
delles que perpararemos o paiz para o regimen da conversibilidade. 
A pluralidade bancaria é por ora a unica aspiração que devemos ter 
até que identificados com o regimen nietallico possamos chegar á uni-
dade bancaria." · . 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, que na opinião do illustre Visconde 
do Guahy, não devemos aspirar a outra organisação que não seja a da 
pluralidade bancaria; e S. Ex. manifesta receios das emendas do Se-
nado ·que admittiram no 'projecto o novo typo de banco sobre metal, 
porque tal banco poderia ser unico, pond9 em perigo os demais ban-
bos que serão absorvidos. O ~onrado ex-deputado da Bahia, si hoje 
occupa:sse uma cadeira neste recinto, estaria ao lado da commissão de 
orçamento, vendo que os receios não eram infundados, que em verdade 
um grande banco tenta absorver os pequenos, embora não seja fundado 
sobre bases metallicas exclusivamente e não obedeça os princípios da 
lei de 1888. · · 

O SR. M.ATTA MAcHADO - O Sr. Guahy não estaria absoluta-
mente com a commissão de orçamento. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Engana-se S. Ex. ; eu conheço o 
rligno cavalheh'o a quem me refiro e· presto homenagem ao seu cara-
cter e ás suas opiniões. Pelo facto de achar-se hoje fortuitamente á 
frente de um grande banco, nem por isso o Sr. Guahy deixará de reeo-
~1hecer as vantagens da pluralidade bancaria. 

O SR. M.ATTA MACHADO - As. condições são muito diversas; elle 
achou o banco já creado. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs. - Entre os oradores que illustraram 
o debate do projecto, que foi convertido em lei a 24 de novembro de 
1888, avultam: o Sr. Andrade Figueira que o combateu, reconhecendo 
n.ão obstante que elle era um ensaio para a circulação metallica, que 
extinguiria o papel-moeda e nos conduziria mesmo ao fim desejado, 
aos pagamentos em .especie, mas impondo grandes sacrifícios, etc.; 
o Sr. Mattoso Camara que estranhou que se quizesse introduzir no 
paiz um system.a bancario que só era adaptavel a uma republica :f.&. 
P.erativa, como os Estados Unidos, pois nesta republica tal systema foi 
generalisado para regularisar a circulação fiduciaria, valorisar o pa-
pel-moeda e os fundos publicas, sendo um obstaculo ao restabeleci-
mento da circulação metallica. Não tendo o Brazil na circulação o 
papel bancario e sendo regido por i nstituição monarchica; o systema 
i>ancario americano só poderia produzir, entre nós, desastre. E termi-
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nou aconselhando o governo que aproveitasse as boas condições · do 
paiz para converter o papel-moeda. 

Respondendo-lhes, o Sr. Lourenço de Albuquerque sustentou a li-
berdade bancaria, mostrando que os taes bancos privilegiados pertur-
bam a offerta e a procura de capitaes, porque, não tendo concurrentes, 
fixam ad libitum a taxa dos descontos. 

Atravessamos, disse o orador, um anuo de ouro: trabalho . livre, 
:cambio ao par, commercio contente, todas as classes satisfeitas; mais 
rle :t.OO. 000 :000$ teem vindo do estrangeiro empregar-se em industrias 
brazileiras; votava pelo projecto, porque elle dá elasticidade ao meio 
~irculante e prepara dentro em pouco a substituição do papel-moeda 
pela moeda metallica. 

Vê-se, pois, Sr. Preside-nte, a confiança que o projecto inspirava 
aos conservadores e liberaes que o defenderam, e foi elle approvado 
por uns e por outros. 

Em uma quadra como esta, em que só se. falia em u111ifioa,r e'TI'IIi8-
sões, uni fioar lastros, unificar barwoa~ a commissão de orçamento não 
teve coragem de vir propôr a liberdade bancaria e achou que já con-
seguiria muito em salvar a pluralidade, acolhida pela monarchia, ame-a-
çada hoje por alguns republicanos por amor ao monopolio. 

O SR. FRANCisco GucEruo - No tempo do imperio fui sempre 
republican() conservador. 

O SR. 0 ITICICA - E hoje V. Ex. é republicano conservador. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - A commissão de orçamento quiz, 

pois, propor medidas que regularisassem a circulação e eneaminhas-
sem o paiz para o regimen metallico,. mas á vista das ponderações que 
expuz no começo do meu discurso, vê-se a commissão na contingencia 
de eliminar do projecto a parte relativa á organisação bancaria por 
não haver unifo:l'Illidade completa de opiniões a respeito, mesmo no 
j'ieio da comiil.issão. Uns acham importuna toda e qualquer tentativa 
d.e organisação bancaria, attento o desprestigio em que cahiram os 

- bancos emissores e a crise em que nos achamos; outros querem a li-
berdade bancaria absoluta e illimitada. · 

Esta questão póde ser de facto adiada sem prejuizo, ao passo 
que a outra - a encampação - sobre a qual não ha divergencia na 
commissão, é urgente, é inilludivel, porque della depende a valorisa-
ção do meio circulante e o rest.abeleciment() da confiança . 

. A commissão de ora avante pugnará pela encampação e resgate 
das emissões. · , 

O SR. GucERIO - Resgate com que? O nobre deputado por Ala-
gôas dizia que o projecto não era de encampação, era de resgate de 
papel-moeda do Thesouro. 

o SR. 0ITICICA - v. Ex. faz differença entre resgate e retirada; 
como se l'esgata o papel-moeda? 
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O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - A encampação, Sr. Presidente, 
t emos fé, restabelecerá a confiança, conjurará a crise, valorisará o pa-
pel-moeda, nosso principal intuito hoje, uniformisando o meio cir-
cult!-nte, dando-lhe por base e garantia a fortuna publica. 

(Ha varios apartes.) 
Restabelecida a confiança, essa massa enorme de papel-moeda, 

retrahida hoje por Cf!.'usa da crise, affluirá á circulação e o gove.rno 
poderá ir operando o resgate, segundo os recursos de que puder dispor. 

(Travar-se um ibialogo entre os Svrs. Glíicerio, Oiticica, Matta 
'Machado é outros deputatJos.) 

O SR. Â.NTONIO AzEREDO - . Ainda hontem observámos o que se 
deu com o Banco do Brazil por uma indicação da C amara . . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Uma das razões da depreciação 
e a fraqueza dos bancos emissores, não ha contestar, e a outra é a 
quantidade de papel em circulação. Creio que sobre estes pontos não ha 
contestações e que sobre .elles a opinião está formada na Camara, no 
Senado, no governo, na imprensa e no seio do povo. . 

(Trocamrse apartes entre os Srs. G1ticerio, Oiticica, e varios d'epu-
tados. O SR. Presidente reclama a attençãon 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - A quantidade de papel é exce&-
siva ... 

O SR. PmEs FERREIRA - Neste paiz? 
· O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Em 1888 a somma de papel em 

circulação era de 200.000 :000$000, será crivei que em quatro annos 
as necessidades da circulação triplicassem ? (H a muitos apartes.) 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs- Negar que haja excesso de papel 
é negar a evidencia a luz do ·dia. A depreciação o affirma, a elevação 
dos preços o attesta, a baixa do cambio o garante. (Apoiados . ) . 

O que significa, Sr. Presidente, esta repetida allegação de máo 
emprego das emissões ª Não importa a confissão de que o papel 
moeda não era solicitado pelas necessidades reaes da industria e do 
commercio e que para dar-lhes sahida foi preciso inventarem--se em-
prezas e forjarem-se companhias ? Pois os bancos tendo emprego bom 
para seu dinheiro, teriam necessidade de empregai-o mal ? (Muitos 
apoiados.) . '~ . H~.~ fi 

O SR. FRANCISco GLICERIO- Tem'18e ·dito isso á saciedade. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs- Apezar disso, parece que o nobre 

deputado não está convencido dessa indiscutível verdade. 
O SR. BRAZILIO nos SANTos - E' uma verdade que se impõe e só 

o sophista negará . 
O SR. FRANCisco GLIOERIO dá um aparte. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Pergunta-me o nobre deputado 

por S. Paulo pela estatística. Em 1888, distribuindo-se o meio cir-
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culante pelos habitantes do paiz tocavam a cada um 13$ e hoje, aposto 
com S. Ex., como tocarão pelo menos 35$ . . 1lodos estes calculos são 
arbitrarias, são falliveis. .· . . 

Tomam-se .sempre por termo de comparação as estatlstlcas mo-
netarias européas, que, para a distribuição a que me refiro, por ca-
beça, consideram toda a massa do meio circulante, inclusive o encaixe 
dos bancos e a.g moedas divisionarias . Si nos paizes do .velho conti-
nente a moeda está geralmente espalhada, o mesmo não acontece no 
Brazil, onde ha r~giões em que ella não apparece nas transacções-
Percorrer os sertões do Piauhy, da Bahia e do norte de Goyaz e vereis 
como aquellas populações repellem o papel-moeda para os seus nego-
cios, não só nas feiras, como nos mercados e nas lojas, naturalmente 
porque as continuas substituições. (}S prejudicam sempre e os sorpre-
hendem. . . . 

Sr. Presidente, encare-se a questão como se quizer, não vejo 
meio de se poder contestar o excesso de papel-moeda , na circulação_ 
Eu sei que elle hoje, apezar de -abundantissimo, anda occulto nas algi-
beiras, nas carteiras, nas gavetas e nos cofresj . porque {) . tempo não 
anda para graças. Por mais depreciado que esteja, quem o possue 
prefere guardai-o a atirai-o no · golfão · das liquidações alheias. Pas-
sada a crise, restabelecida a confiança, o papel ha de procurar os ca-
naes da circulação e então ver-se-ha a razão por que os bancos fizeram 
má.o emprego de suas emissões. 

Ensina um financeiro abalisado e muito_ conhecido que quando 
a circulação é fiduciaria a somma de meio circulante deve ser a mais 
restricta possível, e que quando baseia-se na convertibilidade, nenhum 
inconveniente ha em que o meio circulante seja abundante, porque, 
si esta abundancia torna-se prejudicial, tem correctivos promptos, 
espontaneos, naturaes, o que não acontece com o papel de curso for-
çado. 

O ,SR. MATTA MAcHADO- O que é facto é que quando elle appa-
rece o cambio sobe. . · 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - As leis ecouomicas não mantem, 
mas os seus effeitos são lentos. As emissões de papel inconvertivel 
fazem baixar o cambio em toda a parte e ha entre nós quem acredite 
que elle é tonificador do cambio ! Si isto fosse uma verdade o cambio 
devia andar agora nas altura.s do par de 1810, isto é, a 67 d. por 1$; 
mas pelas cotações da praça, vejo que esteve por muito tempo a 10 ·e 
ape~ar da diminuição . de importação nestes ultimes mezes, ainda não 
se fumou em 14, que é a nossa taxa da guerra do Paraguay. · · 

UM. SR. _DEPUTADO - O cambio se firmava outr'ora, graças aos 
emprest1mos. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - E' certo que os emprestimos ex-
ternos têm como resultado a elevação do cambio, augmentando os 
sald~s da exportação . Si elles importam em sacrifícios, maiores impõe 
a bau:a do cambio ao commercio, á industria, ao paiz inteiro. Póde-
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se calcular as sommas fabulosas que temós perdido com a taxa cam-
bial que nos persegue ha mai~ de um .anno ~ Quando o cambio so~, 
os capitaes estrangeiros entram no pa.l.Z e vem fomentar a nossa ~
queza, como aconteceu em 18~8, em que, segundo calcu~os provave1s, 
para mais de 100. 000 :000$ VIeram procurar remuneraçao em nossas 
industrias. 

O SR. OrTICICA - Pensam que s6 veio para o Brazil o capital 
do emprestimo e não fazem conta dos capitaes espontaneos. (Apartes, 
contestações. ) 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Senhores, a encampação não é 
uma medida nova nos annaes da nossa administração, ella já foi em-

, pregada por mais de uma vez. · 
Em 1829, a lei de 23 de setembro deste anno, mandando liquidar 

o Banco do Brazil, determinou que o Governo assumisse a: responsa-
bilidade exclusiva das notas em circulação e que estas notas teriam 
por base as propriedades nacíonaes. Em 1866, exigindo a guerra 
recursos promptos•· o Governo por um accô:rdo, se não me falha a 
memoria, ficou com o lastro metallico do Banco do Brazil, segundo 
deste anno, encampando o serviço da emissão, que passou então para 
a Caixa da· Amortização. 

No velho continente deparo com um exemplo de encampação bem · 
frisante. Quando a Italia quiz consolidar o seu meio circulante, con-
trahindo para esse fim um emprestimo de 644 milhões de liras, en-
campou os bilhetes chamados consorciaes para convertel-os. 

(O Sr. (}'Zicerio dá um a;parte, oonte:Jtand:o.) 
O S&. LEoPOLDO DE BULHÕEs - Si estou em equivoco, facil será 

ao· nobre deputado mostrar o meu engano. Se ha cousa conhecida no 
mundo são as finanças italianas. O syndicato formado pelos seis 
bancos - N acionai de Italia, de N apoles, de Toscana, de Romania, 
de Sicília e Banco de 'lloscana de Credito, com o nome de Consorzio, 
fez a emissão de . um milhar de liras como emprestimo ao Thesouro 
italiano e pelo qual este 1Th.esouro pagava 0,50 % durante os quatro 
primeiros annos e 0,40 % durante os seguintes. Os seis bancos re~
pondiam solidariamente pela emissão . Pois bem, a lei n. 1. 920, de 
30 de abril de 1874, que instituiu o Oonso'T'zio~ foi revogada pela de 
1 de julho de 1881, que declarou : 

"Os bilhetes con6orciwes em circulação cOIM'tituVrão de ora avante 
uma divida directa do Eseado. O cred~to votado wn'TIIUJ{Llmente no orça-
mento para pagamento do syndicato cessará, etc . " · 

Ora,, é ou não u~ magnífico exemplo de encampação ? Quem 
contestara que em eqmvoco está o nobre deputado por S. Paulo ? 

Senhores! votemos a encampação: é um appello que ao patriotismu 
da Oamara _dirige a Oommis~ão de Orçamento e que será provavel-
mente o ultimo que ella f ara nesta sessão. · 

O SR. MATTA MAcHADO - A Oamara não attenderá talvez para 
livrar-se de tremenda responsabilidade. 
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O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - Si a responsabilidade da medida 
~ tremenda, ella será dividida entre camaras, governo, imprensa, com· 
mercio e opinião publica. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Tem .certeza de que a opinião está 
.com á encampação ~ Quer sujeitar a questão a um :plebiscito~ . . 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Não ha necess1dade de plebiSclto, 
basta considerar que os accionistas do banco que se quer reorganisar 
á custa do Thesouro e que tem vivido á custa do mesmo Thesouro, 
póde~e dizer, por numerosos que sejam não passam de um punhado 
de pessoas, cujos interesses foram sacrificados pela má gestão do banco 
e pela propria condescendencia dos interessados para com o presidente 
.oli directoria do mesmo estabelecimento ; ora, sendo os portadores de 
notas credoras especiaes, privilegiados do banco, tão numerosos como 
as areias do mar, si se encontram do Amazona ao Prata; haverá 

'~em hesite em affirmar que estes portadores de notas, que não 
seriam excluídos do plebiscito, votariam pela encampação que lhes 
dá como garantia do meio circulante o credito publico, que não des-
apparece, que não está sujeito ás contingencias do credito particular 
-e que se assenta sobre o patrimonio nacional ? 

'Vê o nobre deputado por S. Paulo que não tenho razão para re-
ceiar um plebiscito; mas creio que elle já se realizou de modo elo-
quente pela depreciação, pelo desconto qu soffre o papel bancario e 
pela falta de confiança nos bancos emissores. 

O SR. FRANCisco GLIOERIO - A commissão de orçamento é de- ' 
molidora. 

O SR. LEoPPOLDO DE BuLHÕEs - Ella só encontrou ruínas e re-
move entulhos. ( Trocam~se a.p'artes.) 

.Senhores, é pela encampação que chegaremos á circulação metal-
1ica. (Apoiados e não apoiado.s.) 

O nobre deputado por S. Paulo que se mostra tão amigo dos 
juros em ouro que hoje nos custa o duplo do seu valor; S. Ex. que 
tanto falia em pagamento em especie, ha de, eu o espero, desistir do 
:seu substitutivo . que propõe ·a manutenção do curso forçado por 60 
annos, e se collocará á nossa -frente para a grande cruzad-a . 

Um grande banco será um grande obstaculo para a volta ao re-
gimen . normal da circulação, porque elle será um dos mais felizes 
-exploradores do regimen anomalo e fatal do curso forçado: 

Vêde a Austria onde o poderoso estabelecimento de credito alli 
fundado em vez de auxiliar, parece düficultar -a extincção do papel-
moeda. . 

. U:.;n ban~o pri~ilegiado ou é um Estado no Estado, como já. disse, 
'CUJa dHectona esta sempre a salvo de quaesquer responsabilidades e 
cu~os interesses o levam a collocar-se acim3; do Thesouro e do prop~io 
Pll;lZ, ou ~ran:sforma-~ em uma ch~ncellar1a, .e~ uma repartição pu-
blica, CUJOO mconvementes econom1eos e politlCOS não precisam ser 
.apontados. (Apovados, não apoilados; apartes.) 
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O SR. FRANCisco GLICERIO - E o Banco de França . 
. O SR. LEOPOLDO DE BuLHHÕEs - Lembra-me o nobre deputado. 

por S. Pa~lo .o Banco de !rança ª . _ . . 
E' inexphcavel que nos, quando tratamos de orgamsaçao poht1ea, 

façamos alarde em seguir pari passu a America d~ Norte, e que 
quando cuidamos de organisação financeira ou econom1ca, esqueçamos 
os bellos exemplos da norssa mestra, daquella nação de titans,- escola 
modelo de liberdade, de progresso e de civilisação, para voltarmos as 
vistaiS e admirarmos o perfil daquella magestosa construcção franceza, 
devido ao genio centralisador de Napoleão e que só mesmo as teilden-
cias de França e as exigencias da · guerra podem manter. 

Ha de ser propicio á França o grande banco, facilitan<;l.o-lhe re-
cursos para a guerra, como já o foi. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Quer exemplos americanos ª por-
que combateu os juros em ouro das apolices ? Felizmente o Senado-
resolveu a questão. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Combati os juros em ouro, por-
que não temos ouro e elle duplica, triplica os compromissos do The-
souro. O Senado não resolveu a questão, adiou-a por achai-a inop· 
portuna; mas os oradores que tomaram parte na discussão, firmaram 
os verdadeiros princípios na materia: "0 Estado tem perfeito direito 
de reconverter as apolices, o capital da apolice é papel." 

Leia o nobre deputado que me honra com o seu· apart-e, os dis-
cursos dos Srs. Ubaldino do .Amaral e .ArÍIStides Lobo, as declarações 
de voto. · 

O SR. FRANCISCO GLicERIO - V. Ex. falou em exemplos ame-
ricanos e não os segue. 

O SR. LEOPOLDO DE ·BuLHÕEs - Como seguil-os quando elles se 
prendem a um plano a que aqui não se obedece ou se procura inverter 
ou truncar ~ Lsoladamente serão contraproducentes as medidas tão 
enthusiasticamente applaudidas, como a nossa _dolorosa experiencia o 
prova. Os Estados Unidos cobravam direitos em ouro, pagavam juros 
ouro, sim, senhor; Iilas os Estados Unidos empenhavam todos os es-
forços para sahir d-o regimen do papel-moeda, e, graças ás sabias 
medidas que tomavam, o agio do ouro foi cahindo dia ·a dia. Um 
acto de 12 de março de 1866, do Congresso, autorisou o .governo "a 
retirar e a incinerar, no prazo de seis mezes, 250. 000 . 000 de -dollars 
de papel-moeda e a · continuar esta retirada na razão de 20.000. 000 
por mez." 

Quereis saber as consequencias desta sábia medida ? O papel-
moeda subiu de valor cento por cento, elle que só valia 35 % passou 
a valer 11 % em relação ao ouro e arSsim foi desapparecendo o agio· 
e em 1879 voltou-se aos pagamentos em especl.e. Comprehende-se que 
lá se mantivessem direitos em ouro, os juros de apolices em ouro 
mas no Brazil, onde o governo procura firmar a doutrina de que ' 
a nos~a circulação o;ssenta e não póde deixar de astentar em pwpel' i11r-
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convertivel; no Brazil onde o mesmo governo que decreta o curso for-
çado por 60 annos, augment'a em vez de diminuir a massa ~o papel-
moeda autorisando emissões e mais emissões, no duplo, no triplo sobre 
o our~ e tanto por tanto sobre apolices, elevando em pouco tempo a 
somma em circulação de 200 a 500. 000 :000$, fazendo baixar o cam · 
bio ao par da nruUidade, elevando o agio do metal .a 150 % direitos em 
ouro é uma tyrannia; juro em ouro é injustificavel. . 

Vê, pois, o nobre deputado por S. Paulo: os exemplos ameriCa 
nos não lhe são favoraveis e não podem ser invocados por S. Ex., 
que com o seu projecto não só não resgata nem uma nota de 1$, como 
autorisa a continuação das emissões . .. 

O SR. FRANCISCO GLICERIO - Não é exacto . 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - ... e animBrtSe, além de tudo, a 

restabelecer o decreto de 6 de outubro . de 1892, revogado pelo Con· 
gresso, no anno passado, convertendo apolices papel em apolices juro 
ouro, para lastros da emissão unificada. (H a varias apartes.) 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - O nobr{:} deputado por S. Paulo 
concorda commigo em que o equilíbrio orçamentario é uma condição 
para o restabelecimento da circulação metallica; ora, como é que, 
quando o exercício actual liquida -,se com um defkit de 60.000 :000$ 
e que o vindouro nos aterrorisa, S. Ex., que quer o equilibrio orça-
mentario, ·procura augmentar os compromissos . em ouro, que são os 
mais vexatorios ª ... 

O SR. FRANciSco GLICERIO - Que compromissos são estes~ 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Os do seu projecto, pois elle não 

manda converter em apolices ouro as apolices papel i 
( Tra'I>IW/e dialogo entre os 818. Oiticicu., GCicerio e Thlladar.es. ) 
O SR. LEoPoLDo DE BuLHÕEs - Insiste o nobre deputado por São 

Paulo no exemplo do Chile. 
O SR. FRANCIBoo GLicERIO - O nobre deputado não tem o direito 

de desconhecer o· que se está passando no Chile ; as condições são as 
mesmas; não póde, portanto, dizer que as condições do Chile são 
melhores. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Si o illustre general Glicerio 
acredita que estamos nas condições do Chile, por que não procura 
realizar aqui o programma que lá se discute - o das economias, o da 
formação de uma caixa de oonversão para abrir...se o troco das notatJ 
a 1° de julho de 1895, segundo creio~ Por que em vez de tratar de 
appar{:}lhar 3JS cousas para o regimen metallico, procura, pelo con-
trario, manter, desenvolver e eternisar o curso forçado f 

O SR. FRANCisco GLICERIO - As condições do Chile são as 
mesmas. 

O SR. 0ITICICA - Si são, vamos ás consequencias logicas. 
O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕES - . Já mostrei que o Chile tem ou es-

pera grandes saldos, e nós grandes defkits, que o projecto do Sr. 
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Glicerio aggrava. E' por isto que 1Se diz que o amor de S. Ex. ao 
metal é platonico. 

O SR. FRANCISCO GLICERIO - Estabelecei o confronto entre o re-
gimen que o meu substitutivo ·estabelece e o projecto. da commissão 
de orçamento. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Esse parallelo será desfavoravel, 
sob todos os pontos de vista, ao projecto de S. Ex. e outra causa 
não tenho mostrado na tribuna. O banco que se trata de reorganisar 
não se prende a systema algum, não é banco de lastro metallico, não é 
banco baseado sobre apolices e que seja obrigado a converter as suas 
notas em moeda corrente, emquanto não houver ouro no paiz. E' uma , 
creação original, que, nem ao menos, como os bancos do decreto de 17 
de janeiro, promette resgatar a divida publica. Vive· do curso forçado. 
Ora, l'm banco nestas condições não se comprehende, é melhor não tel-o, 
é da maxima conveniencia impedir o :Seu apparecimento. 

Ficando o Thesouro como regulador da circulação, sem permi,ssão 
para augmental-a e com obrigação fixa de restringil~a, é c~aro que 
os interesses do paiz ficarão mais resguardados. A experiencia o 
attesta: sem bancos de emissão, tivemos circulação metallica em 1853, 
permittindo a creação de um banco de moeda conversível e 'em 1889 
quando varias bancos se habilitaram para igualmente fa?'er emissões 
conversíveis á vista, ao portador. 

UMA voz - Não é exacto. 
O SR. LEoPoLDO DE BuLHÕEs - O grande banco de 1808 atirou-

nos no papel-moeda, o de 1890, que se pretende reorganisar, promoveu 
• diluvio do papel bancaria inconvertivel. 

E', portanto, preferível, como regimen de transição, que f~quem 
as emissões .a cargo do Thesouro até que seja possível a orgarusação 
dos bancos pelo systema americano. 

Senhores, o publico prefere as notas :do Thesouro e repelle as do 
banco; porque forçai-o a receber esta e não aquella ? · . . 

O SR. CosTA JUNIOR - O publico quer a nota garantida, seja de ' 
Pedro ou de Paulo. · 

O ~R. FRANCisco GLICERIO - E,sta não é a questão ; a questão é 
de credito. · 

O SR. ARisTIDEs MAIA - Esta é que é a questão ; o publico pre-
fere a nota do Thesouro e está até enthesourando-a . 

.. O SR. LEOPOLDO DE BULHÕEs - Sr. Presidente, é uma causa que 
repugna dar-~ curso forçado ás notas de companhias anonymas que 
exploram o pa1z. Cur,so forçado é toleravel dado ás notas do · Thesouro · 
qu~ sã~ emittidas em beneficio da communidade, ou para acudir · a 
eXIgenCias de uma guerra em que está empenhada a honra nacional 
ou para soccorrer populações flagelladas pela secca pela fome o~ 
pela .~este, ou,_ finalmente, p_ara supprir deficits de' orçamentos em 
occaswes de cnses ou de abatimnto do credito publico. 

O SR. 0ITICICA - Apoiado. 
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· O SR. MATTA MACHADO - ·v. Ex. não mostra um economista 
que prefira o curso forçado pelo Estado. . . . 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Não conheço econonusta que 
possa justificar emiss~s bancarias como ru; nossas que são. baseadas 
até em ouro do propr10 Thesouro, em promessas de camb1aes, etc., 
etc. Os economistas preferem que as emissões tenham a dupla garan-
tia do governo e dos bancos;· mas, quando os bancos são como os 
nossos, que se compromettem e compromettem o governo, é preferível 
a encampaçã?. . _ . 

A comnussão de orçamento, Sr. Presidente, nao se 1llude acerca 
do substitutivo do nobre deputado por S. Paulo. 

O SR. MATTA MACHADO- Elle não impõe onus ao Thesouro. 
UM Sx. DEPUTADO - O substitutivo dará recurso ao Thesouro. 
O SR. LEoPoLDo DE BuLHÕES - Será crivei ~ Não vi entre as 

varias disposições do substitutivo uma só relativa - ao pagamento da 
divida do banco para o Tlhesouro. Sobre este ponto, completo silen-
cio; e essa divida provém de desembolsos reaes, de ouro, sobre o qual 
o banco emittiu cheques, de emprestiom em ouro e que deviam ser 
satisfeitos por prestações, de conta corrente, de i'mportancia de papel-
moeda que deve ser resgatado na fórma de um contracto em vigor do 
qual o banco já tirou as vantagens. Quaes são, pois, os recursos que 
o substitutivo promette ao Thesouro ~ Não nos illudimos sobre as 
difficuldades da campanha, nos empenhamos nella não para combater 
estabelecimentos quaesquer que elles sejam, mas para impossibilitar 
que elles continuem a anarchisar a vida economica da nação, con-
demnando este pobre paiz ás galés perpetuas do cunso forçado. 

Mac-Iver, ministro da fazenda do Chile, em um discurso no Con-
gresso dese paíz, disse, referindo-se á convensão do meio circulante, 
que elle procura realizar. 

"No se me occulta, se:fior presidente, que el proposito de convertir 
y retirar de la circulation el papel-moneda ha de levantar resisten-
cias. Bajo el imperio de este régimen fatal nacen interesses más o 
menos considerables, y á las veces muy de ser atendidos. Ellos creau 
partidos potentes en occasiones, como el de los GREENBACKERS en Es-
tados Unidos. En cualquÍ!'lra sociedad donde se encuertren cien hom-
bres dispuestos á dar la vida por la patria probablemente no se en-
contrarian diez que sacrificasen su fortuna' por el bien comun." 

Senhores, a monarchia aboliu a escravidão que entorpecia a la-
. voura e vexava a nação; o exercito, a armada e o povo aboliram a 
monarchia que manietava ou estorvava a evolução das províncias; o 
Congresso e os Estados, o exercito e armada suffocaram a dictadura 
a 23 de novembro, salvando a Constituição e a Republica: tenho fé 
que o_ Congresso republi~a~o, de precedentes tão honrosos até 'hoje, 
de maos dadas com o nurustro da fazenda, cuja falta neste recinto 
sentimos a cada instante, e cuja presença na pasta que gere nos enche 
de esperanças, de mãos dadas com o· heroico soldado e patriota des-
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interessado, Vice-'Presidente da Republica, proseguirá na obra da re· 
constituição da Patria, promovendo .a extincção do curso forçado. 
Tenho conC1luido. 

V em á mesa, é lid.o, apoiado e posto conjunctamente em discussão 
o seguinte substitutivo ao projecto: · · 

O Congresso · N acionai decreta: 
Art. 1. o E' extincta a faculdade de emittir bilhetes bancarios 

per:lnittida pelos deçretos de 17 de janir{) e 7 de dezembro· de 1890 
· · de Companhias anonym8.$, ficando exclusivamente 

Subs~itliitivos da a cargo do T\hesouro Federal as emissões já rea-
Commissão lizadas por differentes bancos de accôrdo com os 

citados decretos. . 
Art. 2.0 O Governo, tomando conta dos lastros depositados pelas 

associações emissoras em garantia de suas respectivas emissões liqui-
dará as responsabilidades destas, provenientes das mesmas emissões, 
concedendo aos bancos que se acharem em debito {)S seguintes favores: 

. a) divisão do pagamento em prestações e em prazos rasoaveis 
combinados com as directorias dos mesmos bancos. , 

b) abatimento na taxa de juros, ou remissão completa destes, si 
assim fôr julgado conveniente. 

Paragrapho unico. Os mesmos favores poderiam ser concedidos 
na liquidação dos debitos de outras procedencias doo ditos bancos 
para com {) Thesouro . 

Art. 3. 0 Na liquidação de que trata a la parte do art. 2° o preço 
do lastro em ouro será calculado ao cambio do dia em que entrar em 
execução a presente lei, e o do lastro em apolices, á cotação da praça, 
no mesmo dia. 

Paragrapho unico. O governo entrará em accôrdo com os bancos 
que tiverem o lastro de sua emissão em títulos na equivalencia desta, 
e não sejam devedores ao Thesouro N acionai, no sentido de entregar· 
lhes, se o preferirem, mediante compensação devida ·e nas condições 
ajustadas, os títulos depoeitados em garantia das mesmas emissões. 

Art. 4. o E' o governo autorizado : 
1§. 1.0 A substituir os lastros, depositados em garantia das emis-

sões bancarias, por apolices da divida publica do valor nominal de 
1:000$ e de juros de 4 112 %', pagaveis em moeda corrente, emittidas 
para o fim especial do resgate de notas em circulação. 

·§ 2.0 A effectuar com estes recursos e com os lastros substituídos, 
gradativamente, dentro do primeiro anno da execução da presente lei, 
o resgate da importancia, até 100.000 :000$ de papel-moeda em cir-
culação. 

i§· 3.0 A realizar as operações de credito necessarias e a retirar 
da circulação a somma de papel-moeda que fôr sufficiente para elevar 
o meio circulante ao valor do ouro, na fórma da lei n. 40, de 11 de 
setembro de 1846 e nesse valor conservai-o. 
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.§ 4.• A substituir por notas do ''Jlhesouro a.s das emissões ban-
carias, de modo que dentro de dons annos sejam declaradas sem valor 
as que não tiverem -sido levad-as ao troco. . 

§ 5. • A rescindir com o Banco da ~publica doo Estados U rodos 
do Brazil o contracto celebrado para resgate de notas do Thesouro, 
levando a credito do mesmo Banco na conta e liquidação de sua emis-
são a importancia do resgate realizado. 

Art. 5.• E' instituído no Thesouro Nacional um fundo especial, 
destinado ao resgate do papel-moeda, constituído com. os seguintes re-
eursos: 

1.• Prodúcto das operações de credito autorizadas no art. 4• da 
presente lei. · 

2.0 Resultado da liquidação dos emprestimos feitos aos bancos, 
pelo 'I'hesouro N acionai, para lastro de suas emissões. 

3.0 Resultado da liquidação das dividas dos bancos, provenientes 
do excesso de suas emissões sobre o valor dos -lastros apurado na 
fórma do art. 2. o · 

4.° Consignação que será annualmente votada na lei de orçamento, 
devendo esta figurar na proposta de orçamento, calculada de accôrdo 
com as condições financeiras que dominarem na occasião. 

Art. 6. 0 O governo continuará a ter junto de cada banco, até a 
completa liquidação .do respectivo debito para com o Thesouro, um 
fiscal, cujas attribuições ·definirá no regulamento que expedir para 
execução desta lei . 

Art. 7 !' Os auxílios autorizados pela lei n. 2. 565 de 29 de maio 
rle 187 5 a que se refere a de n. 3. 263 de 18 de julho de 1885 poderão 
~r ampliadas até o maximo de 50.000 ,oOO$, respeitadas, no mais, as 
~ondições na citada lei prescriptas; não podendo, porém, esta medida 
·ser tomada sem prévia autorisação do Congresso, quando este estiver 
funcciohando, e ficando sujeita á sua approvação, quando adaptada 
n a a~sencia do mesmo Congresso. 

Art. 8.0 Revogam~se as disposições em contrario. - Mames Bar-
1"0S. - Leop-oldJo de Bulhões. - Ar-istides Miaia. - Lclite O'i~dica. -----" 
Severi'1W Vie?ira. - Arthur Rios. - Alrn..l3'itk. Nogue.Vra. - F. Sodré. 

Veem _á mesa, são lidas, apoiadas e postas conjuntamente em 
discussão as seguintes emendas ao projecto substitutivo do Sr. Gli-
cerio e outros, n. 183 C. 

Substitua-se o art. a• pelo seguinte: 

O Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil, opportuna-
mente, reduzirá o seu capital até 100. 000 :000$, passando suas acções 

a serem já nominativas. 
Emendas Ao art. 4.0 Accrescente-se, depois da pala-

vra - divida - "As acções só poderão ser rece-
bidas pela cotação official, isto até attingirem ao par." 

Additivo - Os bancos emissores terão preferencia, logo depois 
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üa Fazenda N acionai, nas liquidações judiciaes em que .forem parte 
como ·credores, sem prejuízo, porém, das hypothecas que existem an-
tes dos mencionados bancos se terem constituídos credores. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1892. - Pires Ferreira. 
. Emenda · ao substitutivo da commissão. 

Art. 1.9 O governo fica autorisado a reorganisar as finanças da. 
'Republica, pelo modo mais conveniente aos interesses do paiz. 

Art. 2.° Ficam revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 25 de outubro de 1892 . - Pires Ferreira. 

SESSÃO DE 25 DE OUTUBRO (NOCTURNA) 

O Sr. Francisco ú licerio não tem ainda os apontamentos do 
notavel discurso que o nobre deputado por Goyaz pronunciou na sessão· 
diurna, apresentando o substitutivo da commissão de orçamento. , 

Observa, entretanto, desde logo, que a commissão disse sempre 
que o seu projecto tinha por fim, não a encampaçã:o das emissões, 
mas o resgate do papel-moeda. _ 

O nobre deptuado por Alagôas, membro da commissão, destina-
ova para esse resgate do papel-moeda todas as reservas de ouro exis-
tentes do Thesouro Federal e alli recolhidas á conta do f"Qndo de ga-
rantia das notas emittidas pelos varias bancos emissores da nação. 

O orador já ponderou qu,e essa importancia de ouro lançada na 
circulação, quàndo esta não fosse ainda metallica e sendo desacompa-
nhada esta medida de outras concurrentes para a manutenção do cam-

. bio em uma taxa elevad!f; já ponderou, disse, que essa porção de 
ouro assim lançada na circulação havia de actuar por alguns momen-
tos de modo benefico na elevação da taxa cambial, mas que ap6s a 
mais pequena perturbação o cambio cahiria e esse ouro havia de 
emigrar. 

O nobre deputado tinha feito consistir toda a excellencia do seu 
plano na utilisação das reservas de ouro para tentar, com esse re-
curso, o resgate do papel-moeda e conseguir a elevação da taxa do 
cambio internacional. 

o :orador vê agora que a commissão de orçamento deixou de lad<> 
um ponto tão capital do seu projecto anterior, qual o da utlisação das 
reservas de ouro do Thesouro para esse effeito ; quer agora que o 
resgate do papel-moeda se faça pela emissão das apolices, quando ao 
tempo em que o orador propoz esse alvitre, o nobre deputado por Ala-
gôas taxou-o de espoliação do Thesouro Publico. 

O nobre deputado que defendeu a· encampação transigiu por to-
das as f6rmas para chegar ao seu fim - a destruição, o arrazamento 

·\ 
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da principal instituiçã_o de em1ssao em nosso paiz. SS. Exs. não re-
cuam de nenhum .embaraço para chegar ao fim desejado. 

Estuda longamente as crises do Banco da Inglaterra, compara-
as com a nossa e diz que aquelle banso sahiu-se das difficuldades aju-
dado pelo governo e pelo bom senso do povo inglez ; · ao passo que aqui, 
em vez de conduzir-se o Banco da Republica ao bom caminho, em 
'VeZ de retocai-o, em vez de reconstruil-0 convenientemente, aqui quer-
se arrazar e destruir. 

Ora, isto não é trabalho de economistas, é trabalho de políticos 
radicaes. Depois virá a creação de um banoo idêal; e a traz desta fun-
dação ficarão as provas de uma grande sofreguidão, de pouco amor 
ás instituições existentes, do sacrifício inaudito de grandes interesses, 
do sacrificio inutil de uma enorme parte da renda publica confiada 
aos bancos. 
. · O seu substitutivo trata de rectificar a circulação, de reorgani-

sar o Banco da Republica de fórma a tornai-o capaz de saldar a sua: 
conta com o Thesouro. E o auxilio do Thesouro ao banco não é um 
caso isolado, haja vista o Banco de . França, que teve capitaes no-
minaes, consti tuid-os pela arrecadação de diversos fiscaes, como inter-
media rio entre a nação e o povo. 

Com esse banco deu-se ultimamente o mesmo que se está dando 
com o Banco da Republica: quando pela quarta vez se tratou de reno-
var-lhe ô privile.'Ó-o, varios membros do parlamento se manifestaram 
com os receios, com as objecções que actualmente levantam alguns de· 
seus collegas. Como actualmente se faz relativamente no Banco da 
Republica muitas e graves accusações levantaram-se áquelle banco. 

1!:' preciso pôr paradeiro á sêde de destroir. O Banco da Repu-
hlica commetteu erros, seguiu caminho errado; pois bem, reorganize-
se-o, que ·é meio mais pratico, mais scientifico do que destruil-o. 

Não pôde tomar apontamentos sobre o discurso proferido pelo-
nobre deputado por Goyaz; lembra-se porém, de que S. Ex. achou 
excessivo o meio circulante e o mediu pela commum medida da relação-
individual entre todos os paizes. Mas, quando se mede o excesso ou a 
sufficiencia do meio circulante, toma-se em consideração todas as con-
dições peculiares aos diversos paizes. Sente não ter trazido um traba-
lho de um deputado chileno sobre a materia, pelo qual se vê que· 
6Stamos nas mesmas condições do Chile, quanto ao meio circulante. 

Por esse trabalho, o Chile occupa o 17° logar entre as nações mais-
adeantadas na relação do meio circulante com a população, na S&--
guinte ordem: França, Áustralia, Estados Unidos, Hollanda, Belgica,. 
Inglaterra, Argentina, Allemanha, Hespanha, Suissa, Portugal, Di-
namarca, Italia, Áustria, Grecía, Suecia, Chile e Brazil. 

Á estes dous ultimas paizes segue.m. sómente Noruega, Russia,. 
Mexico, Turquia e India, segundo os dados conhecidos. 

I 
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Vê-se, pois, que por esse estudo o meio circulante no Brazil não 
é excessivo. 

Accresce que as eondições do Chile são menos favoraveis que as 
nossas; pois aquelle paiz verri de uma commoção interna, cujas conse-
quencias soffre, e tem os seus productos em baixa niJ estrangeirQ . 

. E o Chile tenta pagar toda a massa fluctuante, não 'só quanto 
ás emissões criminosas de Balmaceda, como .quanto ás bancarias, 
feitas pela cumplicidade destes bancos com. o. mesmo Balmaceda; 

Não encampou; resgatou, alienando até bens nacionaes, àbrindo 
.mão de melindres nacionaes para pagar a sua divida, desarmando 
os navios de .sua esquadra e reduzindo extraordinariamente os seus 
orçamentos da •despez.~. Ain'da mais, emittiu consolidados, cujas ju.ros 
em ouro, contra a opinião do nobre deputado por Goyaz, são pagos 
nas principaes praças da Europa. Ainda mais, levantou um empres-
timo .directo estrangeiro que acaba de .ser coberto dez vezes. Esse ouro 
'é parn resgatar o papel-moeda. · 

Elle vai affrontar as . difficuldades, entrar na <lirculação metalli-
ca, tomando todas as cautelas para não ser mal succedido. · · 

Assim é, que, estabeleceu concurrentemente a arrecadação dos im-
postos aduaneiros em ouro. · 

Mas alli os impostos de exportação são federaes e aqui estadoaes. 
O nosso ministro da Fazenda encontra embaraços na Constituição, 
para aqui fazer o 'mesmo. Continúa comparando as condições do Chi-
le com as do Brazil. 

Passa a considerar o projecto substitutivo da commissão do or-
çamento. 

Lamenta que a commissão conduza o paiz, pela mão, do papel 
bancario para o regimen do paJ>el,moeda do Thesouro, o que é uma 
retrorrradação. . 

O nob.re deputado por Goyaz accusa o orador de monarchista em 
finanças, quando o orador é apenas como se.mpre foi conservador na 
Repu blica; S. Ex., entretanto, quer a restauração monarchica do 
papel-moeda no Estado. 

O privile~io do Banco da França é advogado pelos mais consum-
mados republicanos. 

E' uma questão de necessidade a publica unidade bancaria. O 
paiz tem essa neoossidade, muito embora estabelecendo bancos regio-
naes quando fôr opportuno. · 

Interrompido por apartes, estende-se nesta materia. 
Voltando ao projecto, observa que a emcampação será nada mais 

nada menos do que a legislação do curso f~rçado que tirado do banco, 
passa para o poder publico, o que aliás é muito menos supportavel. 
Continúa a combater demoradamente o projecto, criticando-lhe os al'-
tigos. 
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SS.- Exs. · querem propor nova emissão de apolices: mas para que 
é que o fazem, si existem cento e tantos mil contos de apolices no 
Thesouroª 

Não é só isso. Os nobres deputados pensam que o cambio obede-
ce a decretos legislativos, como si se pudesse estabelecer por lei a taxa 
delle . .. · 

SS. Exs. querem fazer da lei de 1846 o elemento . subs~ancial da 
subida do cambio. ' . 

Essa preoccupação faz '.Jembrar ao orador o conselho que dava o 
Sr. Ruy Barbosa, um distincto amigo do governo provisorio. 

Dizia elle: "O meio unico de fazer com que o cambio não desça, 
é :prendel-o á torre da Candelaria !" (Riso.) 

A depreciação do cambio internacional não veiu da existencia do 
papel-moeda. 

O cambio subirá fatalmente, embora com o papel-moeda conver-
sível desde que a exportação produza uma grande offerta de saques 
sobre o exterior e uma demanda de saques correspondente á offerta. 

Do mesmo modo, embora tivessemos circulação· metallica, mas 
dado o caso de uma balança desfavoravel, nem por isso o cambio dei-
xaria de cahir abaixo do par. 

Por um ·dos artigos do projecto, vê que o governo é autori'Sad·o a 
emittir, em outra hypothese, até 50.000 :000$000. 

De modo que os nobres deputados que se batem· contra o Banco 
da Republica, justamente por motivo do papel-moeda e que . desde o 
anuo passado trazem tra.vada essa lucta para obter a limitação das 
emissões, os nobres deputados consagram, com todo o apparato de um 
acto legislativo, a faculdade para o Thesouro de emittir mais 

-50.000:000$000ª 
São essas as observações que pretendia fazer contra o projecto da 

commissão de orçamento. 
Pede mil desculpas si pbr acaso faltou com as gentilezas e as ca-

rícias que tem tanto prazer em dispensar aos illustres deputados que 
a compõem. ( M wito be11t muito bem. O omilor é cumprimentado.) 

O Sr. Severino Viei.ra veiu á tribuna á falta de ·mais autori-
!:)ada voz, collocar-se assim em posição s~perior á sua competencia, pe-
dindo ao nobre deputado por S. Paulo que lhe desculpe si a contesta-
ção do orador não se conservar á altura do seu brilhante discurso. 

S. Ex. começou arguindo de incoherentes os membros da com-
missão de orçamento que firmaram o projecto em debate e assignaram 
() substitutiv·o apresentado pelo Sr. Leopoldo de Bulhões. O substitu-

. tivo, porém, mantem as idéas capitaes do projecto da commissão. E 
de':pois, ao iniciar-se o debate, os membros da commissão de orçamen-
to foram os primeiros a declarar que se reservavam o dhe.ito de ac-
<·eitar todas as idéas de cuja superioridade se convencessem. ' 
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Alludiu depois o nobre deputado a manifestações de odio contra 
o governo da Republica. O orador já teve occasião de se manifestar a 
respeito. Si algum sentimento pudesse animar o orad-or, além do de-
rejo que tem de salvaguardar os interesses nacionaes, esse leval-o-hia 
a defender os interesses desse estabelecimento de credito, por consi-
derações pessoaes que lhe. merecem os cavalheiros collocados á frente 
da sua direcção. 

Sen.te ter de fallar em hora tão adiantada, por não poder respon-
der, uma a uma, ás objecções que fez o nobre deputado por S. Paulo; 
sente-o, ainda mais, por não ter tempo de mostrar á Camara qual o 
nbysmo a que o projecto do nobre deputado atira os creditas da na-
ção brazileira. 

Porque assim é, e antes que lhe falte o tempo de que precisa 
para esta declaração, deve dizer ao nobre deputado por S. Paulo que 
S. Ex. se enganou, inteiromente, vendo no paragrapho unico do ar-
tigo 3° do projecto da commissão um engod{), uma seducção, um laço 
para apanhar votos. Essa disposição não p6de ser um engodo, porque 
engodo, muito maior e seducção ainda mais perigosa, offerece o pro-
jeeto d{) nobre deputado. 

A commissão de órçamento não podia absolutamente reconhecer 
o direito de indemnisação que o nobre· deputado firma em favor doa 
bancos emissores, por uma razão muito simples - é que o direito ou 
a faculdade de que usaram esses bancos emittindo notas de curso for-
çado, !'Ó lhes podia ser conferido ex-Ji de delegação do poder que re-
presentasse o exercicio de uma parcella de soberania nacional. E essa 
faculdade deve ser cassada em qualquer tempo, desde que os que a de-
legaram entendam que ella está sendo prejudicial aos interesses pu-
blicas. 

O nobre deputado por S. Paulo tem feito grande cabedal de que 
o projecto da commissão ·de orçamento visa, não o resgate do papel-
moeda, mas a encampação das emissões. Desde que isso agrada mais a<? 
nobre deputado, a commissão não recua deante de S. Ex. Vá que 
seja encampação. Poder-se-á coll-ocar no polo contrario ao desse pro-
jacto o do nobre deptuado, e a questão ficará neste pé - encampação 
por encampação. 

O projecto do nobre deputado visa resalvar os interesses dos ac-
cionistas do Banco da Republica á custa do Thesouro N acionai. A 
sua primeira operação importa em prejuizo de 185. 000 :000$ para os 
cofres publicas. 

O orador não; o , seu p'rogramma e a completa liberdade bancaria, 
o que quer é que o Thesouro não intervenha absolutamente na vida 
economica e na direcção das associações párticulares. Quem tiver o seu 
capital que se congregue e funde o banco que pretenda fundar; o Es-
tado, não. O Estado não precisa de . bancos para zelar o credito na-
cional. 
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Interrompe as suas considerações, em vista do adeantado da hora, 
ficando com a palavra para a proxima sessão. 

A discu111sã·o fica adiada pela hora. 

SESSÃO DE 26 DE OUTUBRO 

Vee:ti:t á mesa, são. lidas, apoiadas e postas conjunctamente em 
discussão as seguintes emendas: ao projecto n. 183 E : 

Art. 1.<> Sejam supprimidas as palavras que se seguem a compa-
nhias ano'!"'ymas até o fim do artigo. 

Art. 2.0 Substitua-se pelo seguinte: 
O governo liquidará a responsabilidade pr-oveniente das em1ssoes 

medeante o emprego dos lastros que as garantem. 
E·men:cla·s Substituam-se as lettras a, b e seu paragra-

pho unico pelo seguinte : 
Paragrapho unico. O governo concederá aos bancos que se acha-

rem em debito os seguintes favores: · 
a) Como no projecto. 
b) Como no projecto. 
c) Como no paragrapho unico. 
Ao paragrapho unioo do art. 3° do projecto accrescente-se depois 

da palavra final - emissões - o seguinte : 
Com a condição de incinerar as notas em somma equivalente. 
Art. 4.0 Substitua-se pelo seguinte: 
Fica o governo autorisado a emittir apolices especiaes de juro 

5 % (papel), resgataveis facultativamente no prazo de cinco annos e 
necessariamente no de dez em importancia equivalente ao valor do 

· papel-moeda do Thesouro e do papel bancario que não tiver garan-
tia equivalente em ouro ou apolicee. 

!§ 1.0 Essas apolices terão o valor nominal no maximo de 1:000$ 
e no mínimo de 100$000. · · 

§ 2.0 No caso ·de insufficiencia provada · do meio . circulante; o 
governo dará a essas apolices o curso legal .. 

Conservem;se na sua ordem respectiva os §!§ 4° e 5°, d,a art. 4° 
do projecto. 

Art. 5.0 Substitua-se pelo seguinte: 
Fica o governo obrigado a resgatar o papel-moeda do Thesouro e 

o papel bancario que não equivaler a ouro em apolices ·da divida pu-
blica conforme os decretos de 17 de janeiro e 7 de dezembro de 1890, 
com o producto das apolices ·de que resa o art. 4°. . 
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P aragrapho· unico. Logo que o cambio se mantiver acima de 20, 
o governo converterá em especies e á vista, á taxa cambial do dia, 
todo o papel que tiver seu equivalente em ouro e apolices. 

Art. 7.• Substitua-se pelo seguinte: 
O governo poderá lançar mão dos auxílios autorisados pela lei 

n. 3. 263 de 18 de julho de 1885. 
Accrescentem-se onde convier os artigos seguintes: 
Art. ·Os impostos alfandegarios de importação serão cobrados em 

ouro na razão de 30 %, logo que o cambio se mrultenha acima de 20 . 
Art. Fica o governo _autorisado a alienar na occasião mais op-

portuna os proprios nacionaes, no todo ou em parte, com excepção dos 
que forem inilispensaveis para o funccionamento da administração pu-
blica, mediante concurrencia publica aberta nas prineipaes capitaes, 
com prazo nunca inferior a tres mezes. 

S. R. - Sala das sessões, 26 de outubro de 1892: ___:_ Ferrei1·a 
Pires. - H ome1·o BapiJisfJa. 

O Sr. Severino Vieiera quer proseguir na serie de considerações 
que hontem, embora perfunctoriamente e em lucta com a propria in-
competencia, fazia sobre o substitutivo do n-obre deputado por S. P au· 
lo, e pede que o nobre deputado não tome como attingindo á sua pes-
soa qualquer observação mais rigorosa. 

Considera melindrosa a situação do nQbre deputado que se lhe afi-
gura estar sendo victima de um conto do vigario. 

O projecto si fosse adoptado seria uma medida àne>dina, incapaz 
de proouzir effeitos e inexequivel, porque considera o Banco da Re-
publica um estado no estado; e irá encontrar uma barreira nos outros 
bancos emissores que podem muito legitimamente interpôr o seu veto, 
chamando a si, pelo menós, metade das graças concedidas ao Banco 
da Republica, ou então este banco terá de capitular ante os outros. 

•A reorganisação do l3anoo da Republica tal como propõe o pro-
jacto, não conseguirá seus effeitos em tempo algum, ou porque antes 
disso tenhamo·s a fallencia do Thesouro N aciona1 ou porque tenhamos 
a revolução para evitar que esse -attentado se consumma. 

Quando a missão actualmenté existente esteja garantida pelo seu 
e~11ivalente em lastro, quand-o o capital do Banco da Republica, como 
se propõe no projecto, esteja reduzido a 100.000 :000$, no systema do 
projecto Q Thesouro vae concorrer para os felizes accionistas do 
banco com a quota annual sufficiente para dax-lhes o dividendo de 
mais de 20 %-

Para demonstrar isso, analysa o art. 2• do projecto e faz deducções. 
Precisa fazer notar bem á Oamara que a questão não é de vanta-

gens nem de onus . Onus ha de .supportal-os o Tfuesouro pc;~rque são 
a consequencia do erro em que cahimos. 



-223-

Sommados todos os encargos com que o substitutivo sobrecarrega 
o Thesouro, vê-se que elles se elevam ao importante algarismo de 
185.314:000$, isso além dos encargos que resultam effectivamente dos 
lastros existentes. 

Pelo projecto do nobre deputado por S. Paulo, o Thesouro vae 
ainda ser obrigado a pagar em proveito do Banco da· Republica, du· 
rante 16 annos, os juros de 342.115:000$000. 

Com as vantagens que S. Ex. lhe dá, o banco ficará dispensado 
de realisar qualquer operação bancaria, porque sem arriscar cousa 
nenhuma poderá dar aos seus accionistas o vantajosissimo dividen-
do de 20 %. 

· O nobre deputado nor S. Paulo, que é um homem pratico e 
que ,deve conhecer as difficuldades e as necessidades do governo, não 
póde absolutamente nutrir esta chimerica esperança de resolver a ques-
tão financeira ·com o substitutivo que formulou. 

O substitutivo de S. Ex. está condemnado pelas suas proprias 
disposições; está condemnado até pela argumentação produzida em 
seu favor, de que elle não traz onus para o Estado porque o governo 
não terá que desembolsar o juro de 4 % que vae ser obrigado a pagar 
annualmente. 

E' possivel que elle seja approvado; o orador, porém, não o acre-
ditará sinão depois que isso fôr um facto consummado. 

A Oamara tem precedente firmado sobre a materia, porque já se 
manifestou de modo claro e preciso, em votação nominal, a proposito 
das emissões inconversiveis. O orador espera que a Oamara honrará 
esse precedente não sacrificando os interesses do Thesouro N acionai. 
(Muito bem, muito b-em. O omi!Jdr é felicia(J)do .) 

A discussão fica adiada. 

SESSÃO DE 27 DE OUTUBRO 

O Sr. Matta Machado (movimento geral de attenção) - Sr. 
Presidente, hesitei em inscrever-me na discussão deste projecto; he-
sitei porque sei avaliar a sua importancia e sei comprehender que 
para a discussão de tão momentoso assumpto, são necessarios requi-
sitos de talento e de saber que infelizmente não possuo. (Não apaiOi-
dos geraes.) 

Hesitei ainda, Sr. P;residente, porque sei avaliar a grave respon-
sabilidade que pesará sobre cada um de nós na solução desta ques· 
tão (apoiados}, e principalmente sobre .aquelles que procurarem es-
clarcer e guiar o espir ito de seus collegas na sua decisão final. 
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Com effeito, Sr. Presidente, o assumpto, é de tal magnitude, tão 
de perto affecta os grandes interesses desta patria, que posso dizer 
que a nação está com os olhos fitos sobre o Congresso, esperando a 
sua ultima palavra que, ou a salvará ou a precipitará em completa 
ruina. . 

Antes de tudo, Sr. Presidente, é necessario dizer que desde o anno 
passado, ou antes, desde que a questão financeira fez erupção no re-
cinto, desta casa, ella infelizmente não tem sido tratada e discutida com 
a prudencia e a calma que eram necessarias. Aii paixões teem pertur-
bado por muitas vezes o juizo calmo dos membros do Congresso ... 

O SR. 0ITICICA. - Paixões de quem e de que~ 
O SR. MATTA. MAcHADO - . . . e neste terreno, que deveria ser 

11eutro e sagrado para todos os verdadeiros patriotas, feriu-se a mais 
tremenda lucta política, que trouxe para a nação, que se reorganisava, 
consequencias gravíssimas e perigos que ainda hoje nos assoberbam. 

E nem digo novidade á Camara e ao paiz. (Apartes.) 
Senhores, repito e affirmo sem receiar contestação: uma lucta 

política, uma das mais energicas, uma das mais renhidas e apaixona-
das que se teem travado no parlamento brazileiro, feriu-se justamente 
no tflrreno financeiro; esta questão, por consequencia, sendo assim tão 
mal collocada, não poderia deixar de despertar odios, paixões e pre-
conceitos, impedindo a calma precisa nas deliberações sobre assumptos 
de tal natureza. 

Não quero relatar, Sr. · Pre11idente, nem quero · reviver questões 
já· felizmente mortas; quero apenas fazer notar que ainda hoje certo 
a.zedume manifesta-se algumas vezes na tribuna da C amara ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - V. Ex. dá licença para um parte~ 
O SR. 1\f.A.TTA. MAcHADO - Pois, não! 
O SR. SEVERINO Vrnm.A. - Tomarei a liberdade de lembrar a 

V. Ex. que as paixões políticas não perverteram tanto o espírito do 
Congresso nesta questão, quanto é certo que o anuo passado a maioria 
da Camara, então infensa ao governo, autorisou-o a fazer operações . 
de credito para resolver a questão. 

Vê V. Ex. que si se tr atasse de uma questão inoandescente, que 
apaixonasse verdadeiramente o espírito da Camara, uma maioria 
adversa certamente não concederia essa autorisação ao governo. 

UM SB. DEPUTADO - Isso não é um aparte, é um discurso pa-
rallelo. ·. . . . 

O SR. SEVERINO VrnmA.- E' um pouco longo, mas é necessario. 
O SR. MA.TTA. MAcHADO - Sr. Presidente, o aparte do nobre depu-

tado me desviaria completamente do plano de observações que desejo 
fazer ; eu poderia provar a S. Ex. que o modo pelo qual a maioria 
da Camara qui.z resplver o assumpto, na sessão transacta, era justa-
mente a prova mais evidente de que ella o que sómente queria era 
fazer política da questão fi:çtanceira. Mas peço licença ao nobre depu-
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tado para não responder ao seu aparte, porque me desviaria muito do 
meu plano. . 

Sr. Presidente, dizia eu que certo azedume, consequenc1a natu~al 
da fermentação partidaria, que se originou na discussão desta mater1a, 
ainda se tem manifestado na tribuna da Camara, mesmo agora que as 
paixões devem estar arrefecidas. · 

Quando occupou a attenção da Camara o illustre membro da com· 
missão de orçamento, o Sr. Bulhões Jardim, cavalheiro distincto, de-
licado, cuja palavra não offende, ou"? de seus labios uma phrase q:Ue 
julgo do meu dever levantar, nesta discussão, antes de entrar propria-
mente em materia. 

Disse S. Ex. que, para salvar os interesses dos accionistas do 
Banco da Republica, não podia o Congresso condemnar o paiz e sacri-
ficar os interesses geraes da nação . 

Senhores, esta phrase é evidentemente uma repercussão das lucta~ 
transacta:s e a prova de que as paixões não estão ainda de todo arre-
fecidas. 

Sen'ho:res, dizer que na Camara da Republica Brazileira, que aqui 
levanta-se alguem para defender interesses de accionistas de compa-
nhias particulares, quando estes interesses são contrarios e opposto.s aos 
interesses geraes, é lançar, sobre nós, uma pecha que não merecemos. 
(Muitos apoiados_) . 

Dá1Be no BraZil um facto anomalo, mas característico da nossa 
idiosincrasia nacional; aproveito a opportunidade para patenteai-o: 

Não ha nação constituída onde os homens políticos sejam mais 
honestos, mais pobros e mais dedicados aos interesses geraes, do que a 
nossa, desde que nos tornámos nação independente. .A. historia da mo-
narchia demonstra esta verdade exuberantemente . 

. Sabem· todos, mas convém entretanto dizer, para honra nossa e 
ensinamento das gerações futuras, que durante o largo período da vida 
nacional, em que dominaram as instituições, hoje decahidas, o Brazil 
produziu muitos e notaveis estadistas, que por largos períodos gover-
naram o paiz, conquistando as mais elevadas posições e enorme presti-
gio. Pois bem, quando morriam, era a regra geral, o parlamento era 
forçado a votar pen'BÕes ás filhas e ás viuvas de tão illustres servidores 
da patria, para amparai-as da miseria. 

Estas tradições não se inten·omperam desde que o paiz tem sido 
governado por outro systema. . 

E por honra nossa, digo, e não temo contestação que desde a im- . 
plantação do regimen republicano os nossos estadistas teem continuado 
honrar tão brilhantes tradições. ~ 

Sr. Presidente, ainda ha pouco. baixou ao tumulo o primeiro Pre-
sidente da Republic~, e a nação inteira sabe que elle morreu tão pobre, 
como quando assllmlu as suas altas funcções. 

Nunca elle, que teve em suas mãos tanto poder, deixou de honrar, 
como era de esperar do seu caracter, a probidade do brazileiro. 

16 
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E, senhores, si a baba da calum.nia tentou manchai-o, dizendo que 
os seus se tinham locupletado á custa dos interesses publicos, creio que 
os factos posteriores. demonstraram cabalmente a inanidade desta ac-
cusação. 

Declaro ainda e sem medo de contestação : os honrados membros 
do governo provisorio em nada desmereceram de tão glorioso exemplo, 
e· si a alguns delles tambem tentou polluir a baba da calumnia, estou 
convencido de que a nação ter-lhes-ha feito inteira justiça e a Histor1a, 
juiz sereno e imparcial, a confirmará. 

O segtiB.do governo da Republica poderá ter commettido erros, 
teve a infelicidade de provocar do Congresso opposição violenta; mas, 
Sr. Presidente, apezar da sanha com que era sempre aggredido, detur-
padas as suas intuições, as mais puras, ainda mesmo os mais ferrenhos 
inimigos do governo Lucena nunca contestaram a sua honradez e a 
sua immaculada probidade pessoal, nem a de seus illustres companhei-
ros; e si o fizessem, a pobreza a que volveu o honrado cidadão faria 
desapparecer completamente qualquer insinuação que o odio tivesse ten-
tado contra elle ou seus collegas. (Apoiados. ) Si assim é, si no Brazil 
de facto podemos gloriar-nos das tradições de probidade de todos os 
seus homens publicos, porque teremos o triste veso de dar azas á · ca-
lum.nia, de fomentar o desprestigio dos servidores da nação, pela facili-
dade que temos em agasalhar as más apreciações e as insinuações per-
fidas que são atiradas contra homens, que tantas vezes com sacrifício 
occupam cargos publicos no paiz ? 

Podemos, Sr. presidente, com orgulho nobre e generoso levantar 
a cabeça deante dos povos europeus e deante dos nossos irmãos da 
.America e dizer-lhes que os homens publicos brazileiros são · sempre 
homens 'honestos e sempre dignos da confiança de seus concidadão:~. 
(Apoiados.) E si algum dia, no longo periodo de vida da nossa nacio-
nalidade, algum desmereceu dessa confiança, e poude ser digno de cen-
suras que lhe assascassem, essa excepção, por tão pequena e diminuta, 
confirmaria a regra geral. 

Sr. Presidente, si ha paizes no velho ou no novo mundo onde os 
homens que. governam ou occupam cargos publicos retiram-se á vida 
privada ricos e felizes, no Brazil os cargos public0'8 só offerecem 
áquelles que os exercem, por mais elevados que sejam, dissabores e 
desanganoa, e sómente quando depois de uma longa vida de sacrifícios 
pela causa publica os servidores desta patria voltam ao pó do tumulo, 
é que a sua probidade é realçada e a sua memoria expurgada das m-
fames e vis calumnias que durante a vida eram o unico galardão do 
seu patriotismo. 

Sr. ~residente, a questão que agora se agita neste recin~o é, por 
sua proprl8. natureza, campo vasto para a exploração da calumnia; 
os que defendem a reorganisação do Banco da Republica ou são in-
teressados pessoalmente na quel:ltão e querem sacrificar o 'T'l,flsouro para 
se locupletarem com o agio das acções ou são aqui representantes de 
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interesses inconfessaveis ·e votam sob a pressão de banqueiros e capita-
listas: homens de bem, patriotas honestos, desinteressados são aquelles 
que querem a encampação. • . mas, Sr. Presidente, esta arma infame 
e traiçoeira tem dous gumes: corta á direita e corta á esquerda. Si os 
inimigos do Banco da &publica dizem isto, os que teem nelle empe-
nhados seus interesses e que vivem m constante sobresalto pelas repe-
tidas tentativas de esbulho de seus direito e que não podem comprehen-
der que o simples odio politico seja capaz de tanto, propalam que atraz 

. do projecto da encampação está .a idéa de derruir um estabelecimento 
de credito, com prejuizo enorme de muitos e em detrimento da nação, 
para leva.ntar um outro que consulte interesses de grupos divers.os ... 

O SR. 0ITICICA - Está enganado; nunca se disse isso. 
O SR. MA.TTA MAcHADO - Sim, Sr. Presidente, tem se dito e 

continúa-se a dizer que a preoccupação dos encampadores não é resta· 
belecer a circulação metallica, que aliás o simples bom senso demonstra 
ser impossivel agora, mas que, si uns por odio, outros por preconceitos 
de escolas philosophicas querem destruir pura e simplemente o Banco 
da &publica, outros veem, atrás deste projecto que derruba um banco, 
outro que ameaça levantar-se não para estabelecer a conwrsão, cousa 
simplesmente impossivel, mas para contractar com o governo o resgate 
da massa enorme de papel que o projecto de conversão quer atirar 
sobre o Thesouro . 

. O SR. 0ITICICA - E' má o que V . Ex. traga para este recinto taes 
boatos. 

O SR. MATTA MACHADO- Perdão. V. Ex. ouça-se e verá as con-
.clusões que vou tirar. . . (Apartes) . 

O · SR. 0ITICICA - Onde está no projecto a autorisação ~ 
O SR. MATTA MAcHADO - V. Ex. espere as conclusões; não res-

ponda antes, peço-lhe. 
Quanto á autorisação, o boato malevolo diz que esta autorisação 

não precisa constar do projecto de encampação porque, não sendo pos-
sivel que a nação br~eira carregue com· este fardo immenso que vós, 
bem intencionadamente aliás, mas erradamente, lhe quereis lançar aos 
'hombros, ella terá de atirnl-o mais cedo o um.ais tarde a quem possa 
cauegal-o, isto é, ao grande futuro bancó, herdeiro dos privilegias do 
que agora se quer assassinar. (A partes) . 

Eu apenas levanto esta balela infame da rua, tão infame como a 
outra a que me referi, para mostrar aos nobres deputados que devemos 
fazer um.a liga séria, honesta e digna .•• 

O SR. 0ITICICA- Séria, honesta e digna. 
O SR. MATTA MAcHADo - ... para evitarmos que as no~sas int-en-

ções as mais puras sejam todos os dias, pela murmuração ano:r:.yma e 
traiçoeira ou na imprensa, por meio de testu de ferro, diariamente 
vilipendia das. 
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:Ainda hoje li em um artigo anonymo publicado em um d?s J~rnaes 
deRta ~apitai o seguinte: "Não será Matta Machado sebast1amsta. o 
P.X-presidente do B~nco do Cred~to Popu~ar ?" 

O infame escnptor destas hnhas sab1a ~om certeza que eu nur~ca 
fui nem director nem membro do conselho fiscal do Banco de Credito 
Popular; fui a~nas simples accionista de poucas acções, subscriptas 
quando elle foi lançado. 

Sr. Presidente, estes boatos crescem, gyram, tomam vulto em de-
trimento da dignidade e do prestigio do Congresso da Rep~~lica, in-
felizmente alentados ás vezes por culpa de um ou outro que Impruden-
temente, no calor da lucta partidaria, os endossam neste recinto. E' 
justo, é necessario, por tanto, que aquelles que comprehendem que a 
dignidade do Congres-so N acionai é patrimonio inalienavel da nação, se 
reunam para repellir energicamente esta campanha de diffamação ... 

O S:a. OlTICICA dá um aparte. 
(H a outros apa:rtes. ) 

. O S:a. MATTA :MAcHADo- Perdão; VV. Exs. não o fizeram nem 
eram capazes disso; mas, apenas digo, mostro a necessidade que temos 
de respeitar mutuamente a:s nossas intenções para assim podérmos 
todos ligar-nos, unir-nos para de accôrdo defendermos a dignidade do 
Congresso republicano e fazermos com que ella seja mantida illesa e 
intacta. 

Sr. Presidente, feitas estas considerações, cuja opportunidade 
V. Ex. reconhecerá, entrarei na materia, discutindo-a com a . neces-
saria calma, á luz do bom senso e do patriotismo. 

A commissão de orçamento, composta em sua maioria de jovens 
de talento, enthnsiastas, e todos profundamente lidos em materia de 
finanças, apresentou-nos as suas idéas consubstanciadas em um projecto, 
hoje alterado e modificado nos termos do substitutivo apresentado pelo 
Sr. Bulhões .T ardim. 

Não é de hoje que conheço o honrado deputado por Goyaz c nãu 
é de hoje que sei que se dedica muito particularmente aos estudos 
financeiros. -Ainda era elle bem joven quando na Oamara dos Deputados 
fez discursos que impressionaram fortemente a opinião, manifestando 
já então os seus largos conhecimentos sobre a ma teria. Em 1883 e em 
1884 S. Ex. pronunciou dous discursos, occupando-se exclusivamente 
lia questão financeira, e muito particularmente do resgate do papel-
moeda. S. Ex. disse então que um projecto sobre tão importante as-
sumpto tinha sido apresentado á Camara pelo fallecido deputado An-
tonio de Bulhões .T ardim, seu digno irmão, e que si este não podia 
mais <SUStentar as suas idéas, porque infelizmente tinha fallecido, vinha 
S. Ex. occupar o seu lagar, continuando a bater-se por tão salutar 
doutrina. 

Na discussão do assumpto, S. Ex. fazendo sentir os graves incon-
venientes da circulação fiduciaria, inconvenientes que são aliás por 
todos conhecidos e por ninguem negados, dizia que aquella occasião era 
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a mais opportuna para tentar-se uma larga operação de cre~ito ·afim 
de realisar-se o resgate do papel a conversão da moeda e a ÍlXação da 
circulação metallica, porquanto ~s nossos fundos em Londres excediam 
em cotação ao par; e si havia deficits no orçamento, ezrtea na (lpiniii.o 
de S. Ex. não poderiam impedir que se realisasse a desejada reforma. 

Mas, senhores, no mesmo discurso proferido em 1883 S. Ex. ac-
centuou bem claramente a inanidade e a inconveniencia das retiradas 
parciaes de papel-moeda da circulação, a impossibilidade absoluta de 
por este systema chegar~se á circulação metallica; afiirmando que as 
retiradas parciaes do papel . só poderiam onerar o Thesouro, sem ne-

. nhuma vantagem. 
1Ioje, Sr. Presidente, S . Ex. naturalmente porque os fundos 

publicas em Londres estão cotados muito abaixo do par, e porque o 
deficit assoberba-nos mais do que então, S. Ex. já acredita nas retira-
das parciaes do papel e espera chegar por este meio á conversibilidade, 
ao contrario do que pensava em 1883, quando tão convencidamente 
sustentava os inconvenientes e a inanidade do processo. 

O SR. MoRAES BARROS - Em 1883 não havia excesso e hoje ha. 
O Sn. :MATTA MACHADO - Perdão; apenas faço esta recordação 

historica ou este argumento ad hominem para demonstrar que S. Ex. 
reconhecia, e me parece que o facto é absoluto, seja qual fôr a época, 
que a retirada parcial do papel-moeda nunca realisa o fim a que se 
propõe. 

E, senhores, quando affirmava assim o illustre deputado, podia 
appellar para toda a historia financeira do Brazil que confirmava o 
seu acerto; mas, senhores, neste projecto a preoccupação, apparente, 
pelo menos, é o estabelecimento da circulação metallica, pela gradual 
valorisação do papel, em consequencia da sua retirada parcial da cir-
culação. 

Para chegar á realização deste deside.,atum, a commissão estatue 
primeiro a encampação dos bilhetes bancario:s pelo Thesouro, isto é, 
faz-nos dar um passo para trás, voltando ao systema do papel-moeda, 
condemnado una voce por todos os financeiros do mundo quando· já, 
bem ou mal, nos libertámos delle. ' 

Pela encampação os illustres deputados affirmam que a nota se 
valorisará ; ora, Sr. Presidente, o que é a valorisação do meio cir-
culante ª Não póde ser sinão o seu maior valor nas trocas 
intemacionaes, isto é, nas suas funcções cambiaes ; mas sériamente 
acreditam os nobres deputados que tomando o '1\hesouro a responsa-
bilidade directa da nota, o cambio se levantará 1 Os nobres collegas 
não podem pretender sinão dar maior credito á nota, isto é, 
tranquillisar o animo .dos portadores dando-lhes como garantia o e:a-
dosso do Thesouro, o que aliás a commissão realiza pelo :mesmo pr<r 
cesso do substitutivo Erico-Glicff.rio, ~mittindo apolices para constituir 
o seu lastro . 
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Realizada a encampação, estabelece o projecto os meios de que deve 
lançar mão o T.hesouro para reduzir a massa de papel .em circulação, 
que os nobres membros da commissão, sempre influenciados. por dou· 
trinas de economistas estrangeiros, que n~o podem ser apphcadas lo-
gicamente ao nosso paiz, acham exagerada. 

· Estes meios são os seguintes: . 
Emissão de cem mil apolices papel, do juro de 4 112 %, destinadas 

a serem trocadas dentro do prazo de um anno, por igual somma de 
papel circulante, que será retirado da circulação dentro do prazo mar-
cado. 

Isto é, o projecto manda que o governo, dentro do prazo de um 
anno improrogavel, quer encontre quer não compradores, venda cem, 
mil apolices de juro reduzido e recolha o papel correspondente . 

Haverá Sr . Presidente, alguem neste paiz que tenha noção clara 
do estado actual dos nossos negocias, que acredite na possibilidade desta 
operação ? Haverá quem não comprehenda mesmo os perigos certos e 
inevitaveis que resultari·am de sua realização ~ · 

E' verdade que os nobres deputados, m_andando recolher por um 
lado cem mil contos, por outro lado autorizam a emissão de cincoenta 
mil. .. 

Ora, Sr. Presidente, o projecto do Sr. Glicerio, em lagar de cem 
mil apolices, offerece ao governo cento e setenta e tres mil para igual 
fim, isto é, tantas quantas correspondem á actual emissão de notas do 
Thesouro, mas não fixa prazo para a sua applícação, deixando ao cri-
teria do governo o recolhimento da somma que fôr possível gradual· 
mente retirar da circulação, sem abalos e ·sem perigos . 

Além destas cem mil apolíces, o projecto destina para o resgate 
de papel varias outras verbas, como sejam: 

1°, o producto da liquidação do debito dos bancos emissores, verba 
inteiramente fictícia e illusoria, porque, si os nobres deputados con-
seguirem, por desgraça deste paiz, que se realize a pr ojectada encaro~ 
pação, feridos os ·bancos devedores ao Thesouro no amago da sua exis-
tencia, não poderão pagar causa alguma, o prejuízo do Tlhesouro será 
total. · · ' 

2°, uma quota annual votada no orçamento da Republica . . :· pobre 
orçamento, que já não comporta as despezas ordinarias e fecha-se com 
deficits colossaes, como poderia fornecer recursos para o desejado fim Y 

. 3°, emprestimo no estrangeiro ! mas hoje a nosas política finan-
ceira deve ser a abstenção de emprestimos no exterior. 

Quando o nosso credito no estrangeiro, sem razão e sem nenhum 
motivo · plausível, é rebaixado ao ultimo gráo, nenhum brazileiro pa-
triota pó de pretender tal cousa. 
. E quando, Sr . . Presidente, nem mesmo as emprezas mais garan:-

tidas e futurosas podem obter emprestimos nas praças estrangeiras é 
razoavel acreditar qué a nação, sem · se sujeitar a humilhante.s condi-
ções, poderia tentai-o ? · 
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Não, Sr. Presidente, a encampação não valorisaria a nota, não 
:apressaria a desejada conversibilidade, pelo contrario, adiaria por 
:muitos e longos -annos a realização desta importantíssima reforma: si 
durante 60 annos o Brazillutou debalde para libertar-se de uma somma 
de papel inconversivel do Thesouro, tres vezes menos, quando gozava 
de illimitado credito no exterior, quando tinha governos firmes e esta-
veis, quando, emfim, havia credito e confianç-a no interior e no exterior, 
~omo podemos acreditar que nas· más condições actuaes, opprimido por 
um deficit que por muitos annos não poderá ser debellado, poderá por 
estes processos artificiaes e illusorios libertar-se do curso forçado d~s 
notas encampadas ? Votai a encampação e terei decret ado a perpetui-
dade do curso forçado. 

Estes argumentos por evidentes se impõem : não se pretende, por-
tanto, com a encampação, chegar á conversibilidade; mas o que eu vejo 
·simplesmente, Sr. Presidente, accentuar.se neste recinto, são duas cor-
rentes oppostas, uma que se p'recipita formada pelo consorcio de pre-
conceitos de escolas, de odios políticos e de rivalidades financeiras, e 
quer por força destruir o Banco da R.epublica, e outra _que petende 
rer.onstituil-o e colloca:l-o em condições. de desempenhar os fins para 
-que foi creado:eu inclino-me a acompanhar a segunda ; mas, com uma 
condição: si se puder realizar a reconstituição do banco sem sacrifício 
dos cofres publicas; porque, si é verdade que o Banco da Republica 
está em condições difficeis, precarias mesmo, por outro lado o T he-
souro N acionai não está menos enfermo, e deve merecer, especialmente 
de nós, que somos delegados da nação, todos os cuidados e todos, os 
desvelos, para que se possa colloear em condições melhores. 

O SR, O l TICICA -Não .está tão enfermo como o Banco da Repu-
blica, tanto que o Banco da Republica quer pedir o auxilio delle . 

O SR. MATTA M ACHADO - Eu não disse que ar; condições de um 
·eram iguaes ás do outro e V. Ex. é quem mais se tem cançado em de-
m onstrar aqui todos os dias que as condições do 'Tlli.esouro são diffi-
·cilimas. 

O SR. OrTrcrcA dá um aparte. 
. O SR. MATTA M ACHADO - Não é preciso V. Ex. dar-se a este 

~r~b:alho: nós todos os sentimos, assim como · a . nação. Mas, senhores, 
mch no-me, portanto, para aquelles que querem a . reconstituição do 
Banco da Republica, ·desde que desta reconstituição não resulte onu! 
ao Thesouro, mas antes todas ·as vantagens não ' sómente para o The-
souro, como· para todos os altos interesses publico e particulares ligados 
a essa instituição. 

O SR. OrTICICA - Si V . Ex. me convencer disto, eu declaro que 
dou meu voto. 

O. SR. MATTA M AC HADO - Acceito o repto e modifico o plano do 
meu discurso para prov·ar a V. Ex. que é possível reconstituir-se o 
.Banco da R.epublica, salval-o completamente·e collocal-o em posição de 
enfrentar todas as difficuldades, sem o menor onus para o 'l'hesouro, 
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desde que o projecto do Sr. Glicerio, convenientemente emendado, 
seja executado lea~ente pelo governo da Republica. , . 

O SR. 0ITICICA - Si V. Ex. me convencer que e poss1vel a re-
constituição do Banco da Republica, declàro que dou o meu voto. 

O SR. MATTA. MAcHADo - Acceito, já o disse, o repto de V. Ex., 
e aproveito a opportunidade para di~r _ainda: esta ques~ão não é .uma 
questão de caprichos, procuremos d~c~d~l-a do. m_?do mrus C?nve~l.l~nte 
para a nação; cada um que faça sacr1Ílc10 patnotlco dos seus preJuu:os, 
de suas susceptibilidades pessoaes, de suas paixões, porque esta cha-
mada questão financeira, si tem agitado neste recinto odios partidarios 
.tremendos, tem provocado tambem, lá fóra, o odio financeiro, que é 
o peior de todos os odios. Procuremos estudar a questão á luz da razão 
e da justiça, attendendo unica e exclusivamente ao que convém ao 
nosso paiz; , . 

. :Sr. Presidente, antes de tudo direi: tem-se pintado o estado 
actnal do Banco da Republica com as côres as mais negras deste mundo, 
tem·se dito e repetido que este banco está fallido, que não póde absolu-
tamente resistir e viver sem que o Thesouro entorne lá os seus cofres. 

Mas, Sr. Presidente, o banco lucta, é verdade, com difficuldades 
e não é elle o unico nesta crise. T.odo.s os estabeleciment-os de credito, 
com excepção talvez de um ou outro, atravessam um momento diffi-
oilimo. 

O SR. SEVERIN·o Vmm.A.- Vae sem odios e sem paixões: Mas o 
Banco da Republica foi que concorreu para isto. (Apartes) ,. 

O SR. MATTA MACHADO - O Banco da Republica, Sr . P1·esidente, 
lucta como todos os outros no momento actual e até lucta ainda mais 
do que todos os outros. 

Sr. Presidente, comprehende-se perfeitamente bem esta superiori- . 
dade em condições más do Banco da Republica em relação aos outros. 

Foi um banco creado pela Republica e quasi coevo com a sua exis-
tencia. Despertaram-se logo odios formidaveis e teve de luctar antes 
de ser Banco da Republica, quando era ainda Banco dos Estados Unidos 
tlo Brazil, com a má v:ontade de muitos que, ou viam os seus interesses 
offendidos por esta creação da nova Republica, ou viam na guerra di-
rigida a esta instituição um meio de combater a coberto as instituições, 
pelas quaes não se achavam ainda assimilados. 
.. Ora, Sr . . Presidente, comprehende-se que um estabelecimento de 

credito que nasce sob tão m:áos auspícios, luctando desde o seu começo 
com grandes odios e contra interesses de ordens diversas colligados, 
ha de ter maiores difficuldades a vencer, do que outros mais felizes, 
para se constituir e captar o credito e a confiança publica. 

Além disto, ninguem póde negar, porque está patente, grandes 
erros foram commettidos pela sua administração ... 

O SR. OmcicA. '_Desde a sua origem. 
o SR. MATTA MACHADO - . • • desde a sua origem, erros que entre-
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tanto podem conseguir dos espíritos não prevenid,os, .sinão a sua justifi-
cação completa, pelo menos fortes attenuantes. 

O Banco da Republica, ninguem o ignora, foi constit:nido como um 
elemento de lucta, como arma de guerra de que se serviram as novas 
instituições ... 

O S:a. OrTICIOA- A arma quebrada, ou de má tempera. 
O Sn. MATTA MACHADO - ... e basta isto para se comprehender 

que os seus negocios não poderiam ser feitos com a mesma calma, c_om 
a mesma prudencia e orientação ordinaria das transacções de estabele· 
cimentos de credito, creados para fins puramente . commerciaes. 
(Apoiados). 

O pensamento do governo provisorio quando creou o Banco da 
Republica __;_ e acham-se aqui mais de um collega que fizeram parte 
desse governo e podem confirmar esta proposição - foi favorecer e ' 
estimular o desenvolvimento industrial do paiz, e o banco, fiel a este 
pensamento, procurou desempenhar a sua missão. Eis ahi porque 
grande parte do seu capital foi empregada em emprezas, que na sua 
maioria visando a fins convenientes, em todo caso, talvez pela impru-
dencia com que foram lançadas, -não puderam produzir até hoje re-
sultados propícios, havendo muitas, aliás, cujas condições de vitali· 
dade foram profundamente alteradas em consequencia do estado actuai 
das finanças, mas que podem ainda salvar-se com gradnes vantagens 
para o paiz. 

P_or consequencia, senhores, estamos deante deste facto : por mo-
1 tivos diversos, por imprudencia da sua administração, por necessidades 

fataes de momento, por falta de previsão, por tudo quanto quizerem, 
o Banco da Republica collocou-se em condições realmente difficeis. 

Mas, senhores, ao mesmo tempo, pelo modo por que foi constituído 
como regulador do credito publico, este banco immediatamente attra-
hiu para si uma somma enorme de interesses, que a elle se ligaram1 
que vivem da sua vida e que da sua prosperú1tule dependem. (Muito 
bem). . 

Ora, Sr. Presidente, n6s legisladores enfrentamos hoje com este 
problema: temos uma instituição de credito, a cuja vida, .a cujo futuro 
se acha ligado .o movimento economico actual e o desenvolvimento in-
dustrial da nossa terra ... 

O SR. BRAZILIO nos SANTOS - Nã.o apoiado. 9 SR. CosTA JUNIOR - Não apoiado por que ª Isso ~ negar a evi-
denCia. (Apartes) ~ 

O SR. MATTA MACHADO - Sr. Presidente, parece-me que. o nobre 
deputado, que me honra com os seus apartes, não está disposto a dis-
cl!-tir ~ questão com isenção de animo que eu pedi e com que me propuz 
d1scutll-a perante esta Camara. 

Negar que ao Banco da Republica ~stão ligados altíssimos interes-
ses da nossa patria, é negar a evidencia ... 
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Podia appellar para um argumento a p03teriori, afim de provar a 
verdade do meu conceito: e como as minha~ paJavras são stenographa-
das, posso fazel~o e não receio dizer : si por desgraça de:sta terra for 
destruido aquelle orgão hoje essencial á vida financeira da Republica, 
si os seus imprudente·s inimigos conseguirem extirpai-o, as consequen-
.cias deste errado passo serão tão gráves, envolverão tantos interesses, 
o banco arrastará na sua quéda tantos outros estabe~ecimentos de cre-
dito, tantas outras companhias industriaes, a débac~e será tão grande ... 

O 8:&. FRANCisco 8on:&E' - Isso é um argumento acl terrorem. 
O 8:&. MATTA MAcHADo-... que, como disse, a verdade do que 

affirmei seria demonstrada a posteriori, pelas desgraças que teríamos 
de lamentar. 

O 8:&. F:&ANcrsco 8on:&E' - Os ·interesses do Banco da Ba·hia não 
estão ligados á sorte do Banco da Republica. ( &tabelece-se vivO cli;a.. 
logo entre o Sr. Soclré e ouiro~ Srs. deputados.) 

O 8:&. MATTA MACHADO- Peço a V. Ex., Sr. Presidente, que 
consiga dos meus illustres collegas a fineza de permittirem que consti-
nue o meu discurso. , . 

O SR. PRESIDENTE - Quem tem a palavra é o Sr. :Matta Ma-
chado. 

O SR. :MATTA MAcHADO - Não é facil neste momento demonst rar 
com dados estatísticos, como pede o nobre deputado, a verdade do que 
affirmo, isto é, que a morte daquella instituição de credito do nosso 
paiz arrastaria aos mais graves desastres. Isto está na consciencia pu-
blica : basta ter bom senso para comprehender que, rompido tão po-
·deroso élo da engrenagem financeira do paiz, a perturbação invadiria 
to,do o mecanismo. 

Responderei, porém, ao aparte do meu nobre amigo, deputado pela 
Bahia, que disse que não lhe consta que interesses do seu importante 
E stado e dos outro.s do norte, estejam ligados á sorte do Banco da 
Republica, isto é, a dos estabelecimentos de credito do Rio de Janeiro. 

S. Ex. é um pouco injusto com a principal praça commercial do 
Brazil; S. Ex. deve saber que muitas emprezas industriaes da Bahia 
e de outros Estados do Norte vieram haurir capitaes na praça do Rio 
de Janeiro. 

Durante a febre da creação de emprezas industriaes, e, já ante-
riormente, foi nesta praça que se veiu buscar o capital necessario par11, 
a exploração de industrias, da navegação, etc. em outros Estados. 

O SR. NELSON DE VAscoNcELLos- Basta citar S. Paulo. 
O SR. MATTA MAcHADO_,. Por consequencia, não é tão indifferente 

aos Estados do norte, como disse S. Ex., a cléb'acle que a morte vio-
lenta do Banco da Republica originará fatalmente na praça do Rio de 
Janeiro, onde, em que pese ao nobre deputado pela Bahia, se e~ndensa 
a maior somma de interesses até dos mais longinquos Estados da 
União. 
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O odio financeiro e o odiQ politico, cegos como todas as paixões 
violentas, precipitaram-se ferozes contra o Banco da Republica e. não 
viram que os seus golpes ricochetavam á d,ireita e á esquerda, fermdo 
todos Qs outro.s e alluindo pela base o credito publico. 

Mas, senhores, pergunto ao· nobre deputado por S. Paulo, que ainda 
contimia a contrariar-me com os seus apartes: póde-se admittir sensa-
tamente que a quéda de uma instituição de credito da importancia 
do Banco da Republica, que foi creado para regularisar o credito pu-
blico, que é até hoje o responsavel pela maior parte das emissões de 
papel que temos no paiz; é possível admittir-se que a quéda desta 
instituição, si não produzir a: débaóle que eu prevejo, não produza, pelo 
menos, nãQ determine um profundíssimo abalo no credito publico e 
nas finaaças do paiz ~ Ha de produzir pelo menos um profundo abalo, 
não é verdade ~ Por consequencia, volto á minha these: Si pudermos 
salvar esta instituição de credito; si pudermos collocal-a acima dos 
odios e das prevenções particulares e reconstituil-a sem 0'7llUS para o 
Th)esouro, evitando esse abalo, por menor que seja, no momento actual, 
não teremos cumprido o nosso dever ? 

Eis agora a demonstração que o nobre deputado pelas Alagôas 
pede: . 

O Banco da Republica, apezar. das suas condições difficeis, não 
necessita sinão de . paz, de tranquillidade, e principalmente de respeito 
ao seu credito, para collocar-se sobranceiro a todas as · difficuldades. 
Não ha estabelecimento algum de credito no mundo que resistisse a 
uma campanha de diffamação como esta que foi organisada contra o 
Banco da Republica, a principio pelos interesses contrariados, pelo 
odio financeiro, propriamente dito; mais tarde, a este odio financeiro 
ligou-se intimamente o odio político. Mas, entretanto, apezar disto, 
apezar de uma lucta nunca vista no mundo, o Banco da Republica 
tem arrastado a sua vida até hoje, e espera que o Congresso ou restitua-
lhe o alento, deixando-o em paz, ou lhe dê o tiro de honra que a com-
missão de orçamento pr.opõe. · 
. O SR. MoRAES B.ARRos - Não apoiado. ( Troéam-se diffenmüs 
apartáS.) 
. O SR. MATTA MAcHADO - Sr. Presidente, ·pareceu-me ouvir dizer 

o nobre deputado pelas Alagôas que o Banco da Republica era uma 
instituição de descredito, e não de credito. Com effeito é uma institui-
ção de descredito, porque, como disse, tem sido o alvo de todos os odios 
que contra elle se dirigem. 

o SR. 0ITICICA- Tem sido causa· de todos os abusos. (Apartes.) 
O SR. MATTA MACHADO - Eu principiava a satisfazer a V. Ex., 

demonstrando que se póde salvar esta in'lltituição, desde que fizermos 
calar o odio financeiro e as prevenções de falsas doutrinas porque o 
odio político deve estar hoje amortecido; basta apenas fa;er calar o 
od~o ~inance~ro e as susceptibilidades individuaes compromettidas no 
pnmeiro penodo desta campanha, quando o odio politico inspirava as 
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palavras eloquentes do~ nobres ~eputado_s, qu~ndo senhores, sobre esse 
terreno tão mal escolhido se fena a grande campanha que collocou no 
poder a nobre maioria de 'hoje . . 

Mas senhores .eu peço ao nobre deputado que me deixe ao menos 
expôr o ~odo, o p;ocesso pe!o qual acredito possível salvar o banco sem 
pes,ar sobre os cofres pubhcos e ao qual S. Ex. hypothecou o seu 
voto. 

Senhores, a questão que devo primeiramente discutir, tratando da 
reorganisação do Banco da Republica, é o modo de regularisar a cir-
culação fiduciaria da qual a lei o fez regulador. . 

Precisava agora de certa calme. da parte dos nobres deputados 
para poder concluir a minha exposição. 

Dado por hjpothese que reorganisemos o Banco da Republica, a 
primeira cousa que devo discutir é o modo pelo qual, ficando a cargo 
do Banco da Republica a emissão existente, p.odemos regularisal·a (t 

melhorar as suas condições. · 1 

Ora, não é difficil a minha tarefa neste ponto, porque a nobre 
commissão, comprehei).dendo que no momento actual só o credito da 
nação, poderá, não wlm-isar, mas dar CI'Teilito á nofJa, porque valorisar a 
nota, já o disse e repito, .seria valorisal-a em relação ás transacções 
cambiaes internacionaes e dar credito á nota será simplesmente levar 
ao animo do cidadão brazileiro, que a traz na algibeira, a confiança de 
que essa nota tem um representativo real. Para alcançar este resultado 
a commissão segue o mesmo processo adaptado no substitutivo Glicerio. 
A nobre commissão propõe que o Estado chame a si, encampe todas 
as emissões e as garanta, guardando no 'Ifuesouro, em numero igual á 
sua importancia total, apolices da divida publica. 

O substitutivo Glicerio dispõe do mesmo modo que o Estado emitta 
apolices, e as deposite para garantia da emissão . 

. Mas, senhores, no systema da nobre commissão que quer a 'en-
campação, isto é, que quer chamar directamente para o Estado a res-
ponsabilidade de todas as emissões, uma responsabilidade sem con-
traste, porque SS. EEx. nos demonstram a insufficiencia completa dos 
lastros para garantil-as, SS. EEx. dispensam a co-responsabilidade do 
estabelecimento hoje emissor, porque acreditam que ella de cousa al-
guma vale, póde ser posta completamente á margem; sem nnhum in-
conveniente. Mas, senhores, encampando assim, isto é, chamando ao 
Thes?uro toda esta responsabilidade a commissão estabelece processos 
e meiOs pelos quaes acredita que o Estado poderá ir alijando o peso 
que chama sobre seus hombros. 

Entre as differentes verbas para tal fim considera em linha de 
conta os debitos dos bancos para com o Thesouro. 

Ora, Sr. Presidente, é occasião de dizer a razão pela qual a en-
campação determinando a morte completa do Banco da Republica e 
d_os banc9s emissores que não estiverem em condições muito especiaes, 
SI alguma ha, a sua primeira e fatal consequencia será o prejuízo total 
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do 'Ilhesouro na liquidaç·ão do grande debito dos bancos emissores, de-
bito que aliás a commissão applica para o resgate do papel. 

O SR. SEVERINO VxEmA - Cogitou-se disso como uma cousa pos-
sível apenas. . . · 

O SR. MATTA MAcHADO - Mas não se illuda o nobre deputado; 
estabelecimentos de credito vivem de credito. 

Se nós votarmos aqui esta _lei que os fere de morte no coração, 
isto é, no credito, será impossível restabelecei-os desta ferida mortal 
entrarão todos fatalmente em ruinosa liquidação, com enorme prejuízo 
do Thesouro, dos particulares e sem vantagem para ninguem. 

Não é que o projecto da nobre commissão não faça favores muito 
maiores, muito mais damnosos, muito mais gravosos ao Thesouro, do 
que .o projecto que sustento. 

Mas, Sr. Presidente, estes favores, por maiores que sejam e ainda 
que não tenham mesmo relação alguma com aquelles auxílios mais 
moraes, do que materiaes, que são concedidos pelo projecto Glicerio, 
convenientemente emendado, estes favores serão incapazes de salvar o 
Banco da Republica, porque instituição de credito, desde que lhe der-
mos um golpe mortal no credito, ella fatalmente desapparecerá; e todo 
este debito que é contado ao Thesouero e que a commissão permitte ao 
banco, dentro de prazos mais ou menos longos, satisfazer, todo esse de-
bito será annullado, porque o banco não encontrará recursos para satis-
fazel-o. (A partes. ) 

Quereis saber por que ~ Porque, reconstituído o Banco da Repu-
blica, restabelecido o seu credito, esta earteira, que está cheia de papeis, 
a qual se diz não valer co11Sa alguma, mas que, no emtanto, o nobre 
Ministro da Fazenda acredita valer 83. 000 :000$, esta carteira, assim 
desvalorisada, repleta de _ papeis, que hoje não podem ser liquidados, 
desde o momento em que se restabeleça o credito do banco, esta carteira 
augmentará extraordinariamente de valor; porque justamente estes 
papeis, que a assoberbam, são papeis de emprexas anne:ms ao banco, 
que são funcções do proprio instituto, e o restabelecimento de seu cre-

_dito -importa a confiança .nessas emprezas e, portanto, a valorisação de 
seus títulos. . 

Sr. Presidente, dado .um banco (e este argumento, senhores, deve 
ser pesado por todos os deputados) dado o banco tal, p6de-se por illação 
saber quaes os papeis que existem na sua carteira. 

Sabemos hoje que todos os bancos do Rio de Janeiro estão asso-
berbados de papel desvalorisado; não é simplesmente o unico o Banco 
da Republica. Mas, neste banco existem principalmente papeis de em-
pr~zas. ou lançadas p~r elle, ou por elle favorecidas, isto é, em prezas 
CUJa v1da e desenvolVImento dependem da vida e desenvolvimento do 
proprio banco. . 

~ssim, pois, reorganizado este banco, esta carteira desvalorisada, 
valonsar~se-'ha com certeza, e quem póde negar as vantagens que dahi 
resultarão para o paiz ª · 
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:Mas votada a encampação, arrastar...ae-ha na ruina todos os esta-
belecime~tos todas estas creações suas, que o acompanharão na sua 
quéda- este papel perderia o pequeno valor que tem hoje e o T.hesouro 
haveria de soffrer os prejuizos dos debi~os n_ão só deste banco como _de 
outros, cuja quéda a do Banco da ReJ?ubl~ca fatalmente. an:asta?!l• 
envolvendo ainda outros, que a fatal sohdanedade econom1Ca JUnguia 
á sua ·sorte . · 

Por consequencia, o primeiro inconveniente do projecto é .que a 
parte importante dos meios que dá ao Governo para fazer retirar o 
papel-moeda encampado, esta parte falhará, desde que o proprio credor 
estrangule o seu devedor. 

O SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. MATTA.. MAcHADO - :Mas, si nós podemos salvar isto ou 

grande parte disto, sem onus para o Thesouro, por que não tentarmos ~ 
Seria um crime de lesa-patria, seria até uma loucura. 

o SR. 0ITICICA.. dá um aparte. 
O SR. MATTA.. MAcHADo - Vou ler o projecto do Sr. Glicerio, e 

depois farei as observações que julgar convenientes. 
Diz o projecto dó Sr. Glicerio que o Banco da Republica unificará 

todas as emissões, inclusive a do 'Ifuesouro, etc. 
Este processo é identico, mutatis mwCandis, ao processo da com-

missão · · 
A commissão manda que o Thesouro chame a si todas as einissões 

e einitta apolices para garantil-as; o projecto Glicerio quer que o Banco 
da Republica chame a si todas as einissões, inclusive as do Thesouro ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Encampação por encampação. 
O SR, MATTA MACHADO - ... emitta papel seu para substituil-o 

e o Thesouro emitta apolices em troca do lastro e as necessarias, para 
garantir a sua· propria emissão. O projecto da commissão estabelece a 
encampação pelo Thesouro e o do Sr. Glicerio a encampação pelo 
Banco da Republicil. 

Ora, eu pergunto principalmente ao nobre depu,tado, tão lido em 
questões financeiras e que tanto tem manuseado os grandes mestres dll. 
sciencia: quem caminha para trás, a commissão de orçamento, que 
quer voltar ao papel inconversivel, do Estado, ou o projecto Glicerio 
que quer o papel do banco hoje inconversivel, por força das eircumstan-
eias, mas conversível amanhã~ · 

O SR. ÜITICICA - Papel baneario inconversivel, V. Ex. não en-
contra em parte alguma. 

O SR. MATTA.. MAcHADO - Perdão; o que pergunto a V. Ex. é: 
quem marcha para trás ! 

. V. ~x_. sabe perfeitamenté qu~ o exemplo do que se passou na 
Italia foi citado, me parece, não mmto a proposito pelo Sr . deputado 
Leopoldo de Bulhões, porque este ex:mplo prova contra VV. Exs. 
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Na Italia:, quando o governo viu-se abarbado com as necessida-
des do Thesotiro é teve de emittir papel, preferiu fazel-o pelos 
bancos, promovendo o chamado con_sorcio bancario ... , 

O SR. Or'Í'ICICA - E qual foi a consequencia 1 
O SR. M.ATTA MACHADO - A consequencia foi que mais tarde 

elle teve de resgatar este papel, como resgataria, si o emittisse por si. 
Por consequencia entre o plano da commissão e o plano Erico-Gli-
wrio, ha a seguinte differença c81pltal : um quer voltar para trás, isto 
é, quer voltar ao systema da emissão inconversivel do Estado o ou-
tro quer a emissão inconversivel do banco, mas inconversivel tempo-
rariamente, emquanto não fôr possível a conversão; mas, si a con-
versão dos bilhete·s bancarios amanhã póde e ha de ser decmtada a 
do papel moeda do thesouro .. . 

O SR. OrTrcrcA- Nós fazemos o mesmo papel do individuo que, 
não sabendo o caminho, volta para trás. E' o caso que se dá entre 
nós nesta questão. 

O SR. lliTTA MAcHADo - Sr. Presidente, o nobre deputado é, 
como eu, filho do sertão, si me não engano; tem viajado muito pel() 
interior e sabe que é uma regra invariavel a seguinte: quem erra o 
caminho não volta para trás, porque, voltando para trás desorienta 
e está perdido; deve seguir para deante até encontrar informações 
para proseguir um bom caminho'. Eu appello para os nobres deputados 
que residem no interior. (RiSo.) Mas, chegamos, emfim, ao ponto 
capital. Para que o Banco da &publica encampe as eniissões, é 
necessario que possa constituir seus lastros de tal mo,do, que o porta-
dor da nota fique convencido que ella está perfeitamente garantida 
pelo unico valor que a. póde g:''!'nntir no momento a·ctual que é o valor 
moral do credito publico. Valorisal-a no sentido rigoroso do termo, 
Sr. Presidente, por ora e neste momento seria uma utopia, que eu 
não quero discutir; t·anto assim que estamos de accordo uns e outros 
em -offerecer á nação a apolice com -a garantia da nota. 

UM SR. DEPUTADO- Sempre o credito! 
Neste ponto sempre o credito, porque, senhores. quando não é 

possível ter-se o dinheiro, ter-se o numeTario preciso, muito feliz si é 
quando se tem o credito para garantir a sua divida. 

O SR. BRAZILIO nos SANTos - Mas não se abusa desse credito. 
O SR. MATTA MACHADO · - E felizmente podemos ainda dizer 

que para O- brazileiro o nosso credito, o credito do pa1z, va!t: muito~ 
porque nós, que aqui vivemos sabemos que a naçãrr tem recursos, tem 
meios tie eatisfazer completamente, honro-samente os seus compro-
missos, certamente não queremos neste momento critico para a vida 
nacional fazer côro co mOIS nossos inimigos do exterior na campanha 
de descrcdito que nos movem, querendo confundir uma situn.çi·J tmor-
rnal, um,a crise transitoria com os elementos pt>rman'!ntes da nossa 
pujança e da nossa vitalida'de •.. 
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Vejamos como no prójecto Glice:rli.o se estab~leoo o lastro, e 
este é o ponto capital da questão, para o qual chamo a attenção do 
nobre deputado. 

O SR. 0ITICICA - E eu estou ouvindo com toda a attenção. 
O SR. :MATTA MACHADO - O projecto Glicerio estabelece o las-

l.ro das emissões sem o mínimo onus para o Thesouro no presente e 
no futuro, desde que orem aceitas pela Camara as emendas, que 
terei a honra de offerecer a este projecto, de accôrdo com os illus-
tres autores, emendas essas que offereci á sua consideração antes 
de serem apresentadas á Camara e que mereceram a approvação a 
a' acquiescencia de SS. Exs., mas que tiveram de ser adiadas por mo-
tivos que todos os Srs. deputados comprehenderão; quando se o r· 
ganisa um projecto, é preciso formulai-o de modo a satisfazer ao 
grupo que o apoia, sem que. _por isso deixe cada um de . reservar-se 
ç direito de fazer opportunamente vingar- as suas idéas. (Apa1·tes.) 

Senhores, já declarei e repito que acceito todas as bases do pro-
jecto Glicerio, modificando apenas um ou outro ponto jus"tamente 
para satisfazer a meu desidemtum : como elle está constit11ido de 
facto traria algum onus para o Thesouro, onus não tão exagerado 
como hoje calcula um articulista agazalhado na gazeti1ha do J órnal 
do Oommer.cio, mas real e em parte verdadeiro. 

Este calculo, ou melhor, a sua publicação hoje é certamente 
motivada pela fa-lsa preoccupação daquelles que entendem que são 
forçosamente exageradas as preténções dos que sinceramente acredi-
tam que é preciso salvar o Banco da Republica, porque estão con-
vencidos que da sua morte resultarão prejuízos de ordem moral, de 
ordem economica e de ordem política, quando o facto é que essas pre-
tenções, minhas e dos que commigo assim pensam são, as mais ra-
zoaveis possíveis, porque nós entendemos que o Banco da Republica 
deve ser reorganisado, mas que não precisa absolutamente pesar sob;re 
o Thesouro, necessitando apenas de pedir á nação que lhe dê uma 
parte do seu credito, com proveito geral do paiz. 

O projecto manda organizar os lastros do aeguinte modo : o ouro 
depositado no Thesouro será calculado ao cambio do dia da opera-
ção, para se lhe dar o valor respectivo. · 

Não preciso defendel' neste ponto o projecto, porque eUe está 
de perfeito accôrdo com o projecto da commissão; mas me parece que 
a commissão falia apenae do ouro em especie, do ouro em moeda que 
se acha . depositado no Th,esouro, sem se referir ás apolices ouro q~e lã 
se acham represent~ndo a parte do lastro metallico depositado pelo 
Lanco de que o Thesouro utilisou-se. ' ' 

Neste ponto eu appellarei simplesmente para a consciencia dos 
11~br~s deputados: essas apolices que se acham hoje no Thesouro sub-
stltumdo o ouro, que os bancos lá recolheram, o que é que represen-
tam? O que é que os bancos lá collocaram? 
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O SR. OrTIOICA - , V. Ex. está enganado, computamos essas 
i!polices como ouro. 

O SR. MATTA MAcHADo - No projecto de VV. Exs. isso não 
.estava tão claro ... 

O SR. Orr.ICIC.A - E' até uma questão de honestidade. 
O SR. MATTA MACHADO - ... e tanto, que eu suppimha que o 

projecto só mandava calcular o ouro em moeda. 
Mas folgo muito de ver que estamos de perfeito acçôrdo, e que 

•OS nobres deputados, como eu, entendem que o ouro, apolices e moeda 
no valor approximado de '18. 000:000$ t;ntrará todo : nesse calculo ao 
cambio · do dia da operação. 

Feito este calculo, o projecto Glicerio manda converter a im-
portancia resultante em apolices, ouro do juro de 4. 0 1°. E' fixado ~ste 
juro, e o typo -ouro po-rque pelo systema do projecto estas apolices 
terão de ficar no Thesouro até poderem ser convertidas em ouro e 
esse ouro transpbrtado para os cofres dos bancos afim de fazer face 
á futura conversão. ' 

O SR. SEVERINO VIEIRA. - E que vantagens terá o Estado em 
pagar juros por apolices que ficam no Thesouro i 

UM SR. DEPUTADO _, Não responda a apartes. 
O SR. MATTA MAcHADO - EBtá constituída assim · uma parte 

<lo lastro... . 
O SR. SEVERINO VIEIRA ~ V. Ex. disse que o lastro em ouro, 

üO eambio do dia, será convertido em apolioos ouro; mas o lastro em 
{JUro · ao cambio do dia, com ·O agio do dia, é papel; como V. Ex. 
eleva este papel a ouro~ 

O SR.'· MATTA MACHADO - O projecto fecha estas apolicea no 
Thesouro, como lastro, até a conversibilidade, isto é, só serãt~ ven-
didas, entrarão na circulação e então, vencerão juros, quando de-
cretar-se a circulação metallica. Nestas condições pergunto: qual o 
inconveniente em dar-lhes o typo ouro? 

Decretada a circulação metaHica tanto valem aendo do typo 
6Uro como moeda corren&e. 

Por consequencia, não ha inconveniente :n~mhum em U\al"-lhee 
hoje esse typo, em nada se prejudica o Thesouro. 

Estas apolices, sendo, porém, do typo ouro pl'ldem servir para 
atl operações que o governo queria fazer no exterior, collocando-as 
convenientemoote afim de preparar a conversibilidade, qu-e só poderá 
ser decretada quando houver ouro amoedado, sob a guarda do The-
souro, em quantidade sufficiente: eis por que estas apolices devem 
ser do typo ouro e juro de 4 '1o que •ahi ficarão depooita.das,' O resto 
do lastro '!Será constítuido do seguinte modo: .as apolices .do lastro 
dos baneos regionaes serão convertidas em apolices ouro, revogado 
o •artigo citado do decreto que organizou esses bancos. 

' O SR. SEVERINO VIEI:RA - Mas não ha os contractos! 
16 
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O S:a. :MATTA :MAcHADo - Mas a isto os bancos não se opporão 
- o accôrdo prevê-se. . . 

O artigo revogado manda que estas apohces seJam annulladas 
durante o prazo de 60 annos e o p~ojecto manda. que r~vertam á 
propriedade · dos bancos, mas convertidas em apohces our?. 

Do mesmo modo já explicado, a conversão destas apohces para 
o .typo ouro em nada prejudica o Thesouro porque estas como as 
correspondentes .ao ouro do lastro, permanecerão depositadas ~té 
a conversão. 

Si estas apolices realmente pelo contracto vigente no fim de 60. 
annos seriam annulladas, tambem sobre ellas permaneceria a emis-
são de 83.000 :000$ de papel inconversivel pelo prazo de 60 annos. 
Ora, si nós neoossilQ,amos, principalmente, preparar .a conversibili-
dade, libertar o paiz do fantasma do papel inconversivel por tão. 
lo.ngo prazo, parece que este pequeno e quasi nominal sacrifício do 
Thesouro é perfeitamente compensado. Como no fim de 60 annos-
essal'l apolices perderão o seu valor, si nós fazemos revertel-as ao. 
banco, por outro lado retiramOO:lhe o direito de emittir sobre ellas. 
durante 60 annos papel i\nconversivel ~ Mas como ou para que -trans-
formai-as em ouro~ E' para dar uniformidade ao lastro e para · pre-
parar a conversibilidade pelo processo já dito. Transformadas tam-
bem em ouro, ellas não são lançadas na circulação sinão depois de 
decretada a conversão; logo o facto de serem transformadas em ouro~ 
tm cousa algu:r;na prejudica. · · 

O S:a. OrTICICA - V. Ex. está enganado. 
O Sx. BRAZILio nos SANTOS dá um aparte. 
O Sx. :MATTA MAcHADo - Ouça-me V. Ex. estas apolices sãO' 

convertidas em ouro e unidas ao lastro; porém, como o Banco .emit-
tiu pelo triplo e nós :1?-ecessitamos de apolices em numero sufficiente,. 
igual á circulação, haverá ainda uma differença a preencher. Esta 
differença, conforme· o cambio do dia da operação, variará de 7(} 
a· 80 e tantos mil contos. 

Ahi é que o banco necessita que o TheS~?uro venha em seu au-
xilio, para elle poder consolidar a sua emissão e libertar o Thesouro 
de grandes prejuízos e a nação de males e perigos. 

Eu chamo particularmente para este ponto attenção do nobre 
deputado por S. Paulo, que é tão lido nesta materia. O projecto de-
termina que o Thesouro emitta estas 80.000 apolioos do mesmo typu· 
ouro, ne!lfiSBarias para completar o lastro e assim ficar integrah-
sado. . 

Ora, feita esta conversão do lastro em apolices, o Estado apode-
ra·se do lastro ouro existente no Thesouro, isto é, da quantia de 
78. 000 :000$ em ouro, ao cambio de 27 d. E' verdade que esta quantia 
não está intacta, porque já o Thesouro, teve necessidade de lançar 
mão de uma parte deste ouro. 
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O SR. 01TICICA -- Foram os bancos que tiveram necessidade de 
lançar mão de ouro. 

O SR. MATTA MACHADO - O governo o expediu para Londres ... 
O SR. 0ITICICA dá um aparte. 
O SR. MA.TTA MAcHADO - .Senh(}res, nós tratamos agora de re-

construir as finanças publicas, de consolidar pela melhor maneira a 
, fortuna publica e a .fortuna particular, da qual aquella tanto depen-
de: acceitemos .a situação como ella é e procuremos dar-lhe remedio. 

Senhores; nós tratamos tambem aqui de procurar o meio melhor 
b mais conv~niente aos interesses deste paiz de corrigir erros com-
mettidos. Por consequencia para que recriminações, que nada valem? 
O facto é este. . 

Mas, n(} momento actual, ainda no Thesouro existe em moeda, 
talvez dous milhões e trezentas Inil libras, não -sei bem, V. Ex. me 
dirá ... 

O SR. 0ITICICA - Sei que h a mais de dous Inilhões. 
O SR. MATTA MAcHADO - O Estado . recebe este dinheiro, isto 

é, contrahe no momento actual um emprestimo interno, com ouro 
nosso. 

O SR. OrriCICA - .Alú é que está o mal. 
O SR. M.ATTA MAcHADO - Não é exacto, não está ·aqui o mal. 

E agora aproveito-me ·de um conceito patriotico, que sahiu dos la-
bios do Sr. Ministro da Fazenda ha poucos dias e que me foi repeti-
do por um dos meus amigos nesta Camara. . 

Disse S. Ex.: "neste momento não ha nenhum brazileiro que 
sinta no seu peito um pouco de patriotismo, que não queira ardente-
mente evitar que batamos na porta do estrangeiro para pedir em~ 
\)restimos, sejam de que natureza forem". 

Senhores, com effeito, quando o credito de nosso paiz é sem ra-
:rão ' barateado na Europa, quando querem por uma má vontade in-
comprehensivel fechar-'ll.os todas as portas, quando querem collocar 
rJ Brazil a par de paizes ainda não consti tuidos como nacionalidade 
em ·relação a seu credito, é que nós vimos dizer no estrangeiro: Pre-
..;isamos do · vosso dinheiro~ Não, Sr. Presidente, nós devemos dis-
pensar agora o concurso do estrangeiro e podemos fazel-o, porque es-

. tamos felizmente habilitados a resolver perfeitamente esta erice com 
os nossos próprios recursos, e então o estrangeiro ha de vir com o 
seu dinheiro desenvolver as nossas industrias, porque nos paizes do 
\relho mundo elle não acha emprego para o seu capital. Desde que nÓil 
demonstrarmos que a nação não precisa de estranho concurso para . 
1·esolver a ·crise do momento, podendo fazel-o com os seus proprios 
recursos, ostrángeiro ha de vir então offerecer o seu dinheiro de 
modo util, honroso e conveniente, porque ha de vir trazel-o para 
desenvolver as nossas riquezas e dar alento ás nossas industrias. 
,(Apoiados.) 
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Isto posto, senhores, no momento actual o Estado realiza um 
e)Ilprestimo, em ouro no interior e em condições excepcionaes, e si o 
Thesouro não deve e não pôde bater á porta do estrangeiro, não ne-
cessitará destes recursos que providencialmente temos comnosco ~ N e-
cessita, ninguem dirá, o. contrario. 

Ainda que seja para não tocar nelle, ainda que seja, como deve 
ser, para não mover uma libra só desse dinheiro, possuil-o agora o 
Thesouro é de um enorme alcance. 

O SR. BRAZILIO nos SANTOS dá um aparte. . 
O SR. MATTA MAcHADo - Sr. Presidente, ainda neste ponto, 

estão de perfeito accôrdo o substitutivo Glicerio e o projecto da 
conimissão. Não são tão inimigos como parecem. Pelo processo da 
encampação a commissão entrega ao Thesouro a propriedade deste 
precioso lastro, preciosi;ssimo laostro, porque autori(za-nos a .dizer 
t'Om este enthusiasmo de brazileiro patriota, que nós não precisa-
mora do estrangeiro neste momento, o mais grave da vida ·economica 
do Brazil, que temos recursos de sobra, e se tivermos juizo podere-
mos dispensar perfeitamente o seu concurso para regularisar a nossa 
situação. 

Pela encampação, o Thesouro torna-se proprietario do lastro; 
pelo processo Glicerio o Thesouro torna-se tambem proprietario do 
]astro. 

u SR. SEVERINO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. MATTA MAcHADO - O projecto da commissão manda tam-

bem satisfazer o valor do ouro ao cambio do dia ... (Apartes.) 
Perdão; eu não quero deixar esta duvida no espírito de V. Ex. 
Sinto-me fatigadissimo e não estou discutindo pel(} g(}Sto de fal-

lar; faço-o pelo desejo sincero e ardente de concorrer para uma feliz 
solução desta crise e, embora reconheça a minha incompetencia ab-
soluta (não apoia;dos) e a impotencia de levar a convicção ao animo 
de todos, que, como eu, teem estudado esta questã(} com o coração 
aberto ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Eu tambem intervenho, no 'intúito de 
esclarecer; entretanto si o.s meus apartes lhe incommodam ... 

O SR. MATTA MAcHADO ... - Pelo contrario. S. Ex. disse que 
se quer pagar em dobro ·este ouro e eu digo - não, V. · Ex. eatá en-
ganado: mandam ambos os pr(}jectos se converter em apolices de 
typo ouro e juro de 4 % o· valor real do ouro existente: tanto vale di-
zer ao cambio do dia. 

Estas apolices só renderá(} juros em ouro quando forem lança-
das na circulação, isto é, quando se decretar a conversão. 

O SR. SEVERINO VIEIRA ~ Mas V. Ex. quer que o go~rno 
entregue o lastro. 

9 SR. :MATTA MACHADO - . Por força que ha de entregar o las-
tro, quando o banco tiver de converter a nota; no projecto de encam-
pação se entrega o lastro do mesmo m(}do .•. 
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O S:s. SEVERINO V IE~ dá um aparte. 
O S:s. MATTA MAcHADo- V. Ex. ouça. 
Este lastro, constituído pelas apolices ouro, producto da. .venda 

de ouro e da conversão das apolices dos bancos regionaes, só vence-
rão, diz a minha emenda, o juro de 4 % papel applicado para saldar 
o debito do banco pela integração ·ao lastro cessando, logo que 
este se liquide. 

O SR. OiTICICA - Peço a palavra. 
O SR. MATTA MACHADO - O Thesouro nada paga effectiva-

mente: abate a importancia no debito do banco pela emissão de apo-
lices que nada rendem. 

Eis; Senhores, o unico favor que o Thesouro faz no critico mo-
mento de sua vida ao Banco da Republica, para collocal-o em con-
dições de libertar o proprio Thesouro e a nação de prejuízos enormes: 
pede-se apenas que o Thesouro emitta 'l4 ou 'l8. 000 apolices; se-
jam 80. OQO apolices, para integrar o lastro; mas apolices que juro 
algum . vencerão constituind() . apenas 'prestiação de cred)i,to; endosso 
da emissão que excede ao valor do lastr() realizado. 

O SR. SEVERIN'O VmmA dá úm aparte: 
O S:s. MATTA MAcHADO -Desde que toma o banco a responsa-

bilidade da nota, desde que elle se incumbe de pagai-a ao porta• 
dor e á vista, elle é proprietario legitimo do lastro destinàdo para a 
conversão. 

O banco perceberá, porta:qto o juro de 4 % papel dessas apolioos 
de lastre, até que seja liquidado o seu debito pela integração do las-
tro; . desde, porém, que seja liquidado este debito, as apolices de las-
tro ·não vencerão juro algum, emquanto estiverem depositadas_ .. 

O SR. SEVERINO VIEIRA 'dá outro parte. 
O SR. MATTA MAcHADO - V. Ex. não quiz attender á leitura 

do final do paragrapho. 
Mas, pergunto eu: em quantos annos se resolverá ou se liqui-

dará esta responsabilidade~ Creio que nunca em menos de 18, 20 ou 
22 annos. 

·Por consequencia a conversão do lastro em ap()lices ouro não 
póde prejudicar o Thesouro, porque, em resumo - estas apolices, 
cmquanto estiverem depositadas, durante o período do curso forçado, 
só vencerão juro de 4 % moeda con:ente, destinado apenas a liquidar 
o debito do banco pela emissão das apolices a que se refere a letrra b 
do -§ 2° do substitutivo ~ liquidado este debito, nenhum juro ven-
cerão . . 

Mas, . dir-se-ha. Sr. Presidente, que antes de liquidado este de-
bito nós poderemos em dous, tres ou cinco annos decretar o curso 
metallico e neste. prazo não estará ainda liquidado o debito do banco. 

Eu cham(} a attenção dos Srs. deputados par>a. o resto da emen-
da, que determina que em tal caso ou o banco se responsabilisará peló. 
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juro e amortisação das apolices ainda não resgatadas, o~ liquidarã 
o . seu debito com o Thesouro pelo modo que fôr combinado. 

Isto é, decretada a circulação metallica, si as apolices ainda não 
estiverem todas pagas e forem lançadas na circulação, o banco res-
ponderá perante o Thesouro pelos juros e amortizações das apolices 
que não estiverem resgatadas. Si o governo julgar para o anno, por 
exemplo, que deve decretar a circulação metallica, apenas uma pe-
quena parte destas apolices estar,á resgatada e pelo resto o banco fi-
cará responsavel. 

O Sx. 0ITICICA - Garanto a V. Ex. que não conquistou o meu 
voto. Eu não estou convencido da argumentação de. V. Ex., . porque 
pecca pela base. Eu j,á pedi a palavra e vou respon.der a V. Ex. 

O SR. M;,ATTA :MAcHADO - V. Ex. diz que a minha argumenta-
ção pecca pela base: me parece que ella é tão clara como a luz meri-
diana. Si o unico sacrifício do Thesouro é a emissão destas apo: 
lices para integrar o lastro, apolices que não vencem . juro e que 
são resgatadas á custa do juro daquellas que foram emittidas ein 
pagamento do ouro depositado, deixando estas mesmas de vencer 
juro desde que este debito fôr saldao, a operação que o Thesouro 
realiza é no momento actua1 o emprestimo do ouro do lastro, ao. 
par, a juro de 4 % papel e que não pagará realmente durante o 
prazo em que este juro é contado, porque elle é destinado apenas a 
amortisar um debito que o banco aliás contrahe em pll'pel impresso 
pelo Thesouro. Quero dizer que a unica despeza do Thesouro será a 
do papel e da impressão das apoli~s e a unica causa qlle elle dá ao 
banco é o oou credito, concorrendo com a sua co-responsabilidade 
para garantir a parte da etnissão a descobertó. 

O SR. 0ITICICA - Já o fez e sahiu-se mal. 
O SR. lúTTA :MAcHADO - Feito isto. Sr. Presidente, ainda ha 

outras emendas. (Lê) accrescente-se ao :§ 4° 'in fine e não vence-
I ão juro algum. . 

Quer dizer, quando a apolice voltar ao Thesouro pelo processo 
do projecto para ser convertida por intermedio do banco em moeda 
circulante, a apolice será convertida em apolice ouro e lá fica:.-á 
como garantia da nota emittida e não vencerá juro algum. 

O SR. OiTICICA - E como ·se integralisa os lastros~ · 
O SR. :MATTA MACHADO - Emittindo o Thesouro as ap'/il'<lSt 

70 ou 80 Inil que !altarem, já o disse e repito, apolices que o banco 
resgatará com o juro do lastro ouro das emissões bancarias. 

O S:a. 0ITICICA - Mas eu pergunto a V. Ex., na reconstituição 
dos lastros como V. Ex. os in tegralisa sem que as a polices ven-
çam juros~ Eu não comprehendo isto. 

O Sx. MATTA MAcHADO - Sr. Presidente, sinto-me um pouco 
incommodado, e peço a V. Ex. que consulte a casa si me concede 
fallar assentado por um momento, emquanto descanso. 
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O SR. PRESIDENTE - Devo ponderar a V. Ex. qll~ a hora está 
esgotada·. . . _ . 

O SR. SEVERINO V IEIR.A. (pela ordem) requer pror.ogaçi.o da hora 
para o vradlor conc·lwir o seu discurso. OoMultada a caso, é concedida 

a prorogação reqweriila-, bem como approvado um riJquerimento do 
Sr. Motta Machado.) · , 

O SR. MATTA MACHADO - Sr. Presidente, para esclarecer o am- · 
mo do illustre membro dà commissão, eu voltarei ao a,ssumpto. 

Para integralisar o lastro das· emissões bancarjaq feito o .r,.J-
eulo do valor do deposito, em ouro de accôrdo com a commissão de 
orçamento e com o projecto Glicerio, perfeitamente unisonos neste 
ponto, ao cambio do dia, a differença será de 70.000:000$, mais ou 
menos, o governo emittira 70.000 apolices,. dando-lhes o typo ouro 
e o juro de 4 % . . . , 

' o SR. 0ITICICA- Mas faça v. Ex. o computo da emi.ssão dos 
títulos bancarios e do Estado. · · 

O SR. MA.TT.A. MAcHADO - Perdão ; eu estou tratando apenas das 
emissões bancarias. Para garantir a emissão do Estado, . que o banco 
chamará a si, o Thesouro emittirá apolices papel do juro de 5 % 
destinadas ao seu recolhimento. 

Faltam estas 70.000 apolices mais ou menoa para completar 
o lastro da actual emissão bancaria, que o Estado emitte, ou antes 
que o Estado imprime, porque ellas ficam realmente no Thesouro e 
não vão render juro absolutamente nenhum; as que rendem juros 
são as apolices correspondentes ao ouro que elle comprou, e as apoli-
ces dos bancos regionaes que re•presentam dinheiro· dos ·mesmos 
bancos. 

Agora explicarei de novo o unico favor que se faz ·-ao banco: 
(Jom o juro de 4 % pagos em moeda corrente destas apolices ouro, 
que representam o valor do lastro real, se fará annualmente a amor-
tização do debito contrahido pelo banco . com o Thesouro por esta 
emissão toda nominal de a:polices para integração do laatr:o; mas, 
como se vê, o dinheiro não sahirá do Thesouro, sendo apenas por . 
jogo de escripta levado á conta do debito do banco. E quando ohe-
gar o regimen da conversibilidade, si ainda houver um saldo contra 
o banco elle tomará a responsabilidade da divida correspondente a 
esse saldo. · · 

Ora, pergunto eu, em que é que isto vai pesar sobre ·o Thesouro? 
.Ao contrario é aiM?nas uma especie de pre!Jtação de credito, um en-
dosso do Thesouro por emissão de apolices que ficam sob sua guarda 
e que não pesarão de modo algum sobre os cofres publicoa, porque· 
não rendem juros. 

O SR. 0ITICICA - E o debito dos bancos que não completarão . o 
lastro f 
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O S&. MATTA MAcHADo - · V. Ex. está confundindo duas cou-
sas differentes: este debito os bancos saldarão com o Thesouro. 

O S:e. ·sxVERINO VmmA dá um aparte. 
O SR. YATTA :MAcHADO - Perdão; eu reconheço isao como um 

direito do banco, simplesmente emquanto elle não liquidar a • sua 
conta de debito pela integração do lastro; depois abrirá mão do~ 
juros, nem precisará delles para consolidar-se ... 

O Sx. SEVERINO VIEIRA - O juro do lastro! 
O SL :MATTA MAcHADo - Não recebe o juro, apenas se o a~ 

plica para'· amortização · do defiéit . • . . 
· O ~:& • .. 0ITICICA - · Mas depois de entrar no regimen da con-- ~ versao. . . 

. O Sx. lúTTA MAcHADO - Depois o lastro é transferido para os 
cofres do banco para fazer face á conversão. · 

Si o banco só tiver lucros nessa occasião, será V. Ex. o defensor 
da · circulação metallica que regateará este favor ·mínimo e · duvidará 
ainda dos resultadosª 

Assim, portanto, se reconstituirá o lastro do banco, sem ·que o 
Thesouro, rea·l e '"'"effectivamente chame sobre -si onus graves, como 
se pr-opala sem que tenha mesmo de despender nem um vintem de 
seus cofres. 

E agora áquelles que acreditam que o Banco da Republica é um 
estabelecianénto · completam®te perdídoJ. áque)les que apresentam a 
qualquer tentativa de reconstituição a objecção de que · o banco é 
um estabelecimento morto e não poderá manter-se, direi com plena 
convicção que estão perfeitamente enganados. . 

O Banco da Republica emittiu pelo- triplo. Por maiores que se-
jam seus prejuizos, desde que, pelas vantagens que colhe da venda do 
ouro, reconstitue Q seu cap~tal; desde que o Estado lhe forneça cre-
dito, por maiores que sejam seus prejuízos, repito, os papeis que tem 
em ·sua carteira, que se valorisarão tambem, lhe darão ampla mar-

gem para reerguer-se e prestar enormes serviços ao paiz, e quem lhe 
impediria então de unir-se a outro grande estabelecimento de cre-
dito para eonstituirem juntos um colosso . invencível~ 

O Sx •. SEVERINO VmmA - São tão pequenos · os favores, que eu 
assumiria . & responsabilidade do Banco da Republica! Dispense o!J 
juros totalmente,. e ·eu talvez vote pelo projecto. _ · 

O Sx. MATTA MACHADo - Si V. Ex. hypotheca seu voto, dis-
pensando-se o Thesouro deste pagamento nominal dos juros do las-
tro para realisar a sua effectiva integração, que eu exijo na nossa 
lilJP~nda, certo que o Banco da· Re:gublica, bem organizado, póde, em 
pouco tempo, dispensar todos os favores e. libertar o Estado do pa-
pel-moeda, eu não trepidarei em modificar a emenda; apezar de ser 
de inteira justiça que o seu dinheiro convertido em apolices renda ... 

O Sx. OITr<ircA - Não póde render, porque está representado o 
triplo em circulação. · 
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O SR. MATTA MACHADO ~ Declaro á Oamara que modifico a 
emenda sob a minha unica responsabilidade;_ e declar<> tambem, que, 
apesar de se lhe retirar este unico favor o Banco da Republica se 
constituirá, desde que o ·Governo honradamente, lealmente, executar 
o que ficar estabelecido no projecto Glicerio, assim modificado. 

Direi simplesmente na emenda: as apolices do lastro não ven-
cerão juro algum, em tempo algum, em,quanto estiverem deposi-
tadas. 

VV. Exs. querem destruir a todo o custo um organismo como () 
do Banco da Republica, ao qual estão presos tantos interesses vi-
taes da nossa patria: é um erro, é um grande crime. · 

Apresento ·a emenda e peço a todos illustres deputados que a 
votem, que conjurem ao Governo da Republica a cumprir a lei que 
fôr aqui votada, e dentro em pouco tempo veremos _o Banco da Re-
publica di~W6nsando todos os auxílios ... 

O Sx. 0ITICICA - Seria o mesmo que V. Ex., como medico~ 
garantisse a um doente que elle ficaria bom. 

VozEs- E por que nãoª · · 
( Trocam-Be diversos aparrtoo. )' 
O Sx. M.ATTA ·MAcHADO - Senhores, vós dizeis que o Banco ds 

Republica é um banco, cuja liquidação forçada se pôde fazer, cuj() 
desapparecirnento se pôde effectuar sem nenhum abalo. 

Por <>utro lado vós reconhecereis que ha uma corrente grandd 
de opinião de brazileiros interessados tanto como vós na consolidação 
da Eepublica que julga, ao contrario, que a extirpação violenta deste 
orgão da vida economica do paiz póde trazer gravíssimas consequen-
cias. · · 

Vós receiais os onus para o Thesouro e quereis a encampação! 
Pois eu faço um appello ao patriotismo da Oamara: declaro-vos 

que o Banco da Republica. sem onus algum para o Thesouro, auxi · 
lianclo-o este apenas com o seu credito, póde consolidar-se e prestar 
á Republic:a os serviços que ella necessitar e que sejam proprios dtl 
uma instituição como aquella. Portanto, se nós podemos consolidar 
esse estabelecimento, tentar, ao menos, sem onus algum para a União 
a sua reorganização, habilitando-o a prestar grandes serviços, eu es· 
tou prompto, por minha parte, a corrigir a minha emenda neste sen-
tido. V 6s, que quereis a sua . morte, que pôde ser tão fatal ao paiz por 
que não · f areis tambem, ao menos, o sacrifício de esperar~ · 

E depois, Sr. Presidente, para o anuo estaremos ainda a tempo 
de corrigir <> nosso erro, si porventura nos convencermos de que er-
I·amos tentando à reorganização · proposta. 

Sr. Presidente, sinto-me extremamente fatigado e não poderei 
di7-er o muito qne ainda teria a accrescentar. 

TerruÍ'JO, portanto; enviando á mesa a minha em1mda modifica-
·ia nesse ~e"!ltido. (Muito bem! Mwito bem! O orador é muito fe lici-
tado.) 
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Veem , á mesa são ·lidas, apoiadas e postas conjunctamente em 
discussão ·as seguintes emendas : 

Ao 1§, 1 o do art. 2°. .fucr;rescente-se, in fine:. - estas · apolices 
emqua,nto &SÚÍverem depositadr:u; não . vencerão juro algum. 

Ao § 2. o Supprimam-se as . palavras - rnJa.s . desde etc. até o fina:l 
.do paragrapho: 

.Ao §, 3: 0 Supprima-se o . primeiro período e accrescente-se: ~ 
as apolice·s, moeda corrente de juro de 5 % correspondentes á letra 

B do § 2° si ainda não tiverem sido pagas pelo 
EmerNhls banco, quando decretada a conversão, continua-

ram · sob a guarda do Thesouro e não vencerão 
juro algilm, devendo o banco resgatal·as gradualmente, de accôrd0 
com o governo, pagando-as em moeda, ou ·retirar gradativamente da 
circulação quantia equivalente, annullando-as. · 

Ao ·§ 4." .A-ccrescente-se no fim: - e não vencerão juro algum 
emquanto estiverem deposi tada·s . 

.Ao § 6.0 Accrescente-se no fim - podendo os auxílios de que 
trata esta lei serem elevados até 50.000 :000$000. 

i§. - Para ser collocado onde convier,:·- Os saldos do Thesou-
ro depositados no banco em conta corrente de movimento não ven· 
<lerão juro algum.. 

Sala dae sessões, 26 de outubro de 1892. - l'rfatta M~chad·J 
A discussão fica adiada. 

SESSÃO DE 2'7 DE OUTUBRO (NOCTURNA) 

O Sr. OiHcica - Sr. Presidente, pedi a palavra, como relator' 
da com.m.issão de orçamento, para responder im.m.ediatamente ao dis-
curso prommciado nesta casa, na sessão diurna, pelo meu illustrado 
collega deputado por Minas Geraes. Para mim é indifferente res-
ponder agora ou mais logo; sendo certo que desejo estudar as obs~r~ 
v ações do nobre deputado hoje mesmo. 

Está inscripto para fallar o meu· illustrado collega por Sergipe 
Sr. Felis.bello Freire·e S. Ex. me declarou não occupar por muito 

tempo a tribuna. Nestas condições, cedo a palavra neste momento 
para que V . Ex. a dê ao meu illustrado collega, reservando-me pat·a 
falia r depois de S. Ex. 

O Sr. Fe'JisbeUo Freir.e agradece a gentileza do nobre deputado 
por Alagoas em ceder-lhe a palavra. Não precisa esclarecer na con-
Bciencia da Camara a gravidade da questão que se discute neste mo-
mento; não precisa esclarecer a responsabilidade tremenda que ad-
vem, si esta solução não obedecer aos princípios de justiça e não 
corresponder aos vitaes e altos interesses do paiz. 
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Questão complexa que affecta os interesses cia fortuna parti-
<mlar e publicá, ella faz parte integrante da estabilidade das insti-
_tuições, no momento. político actual, por isso mesmo que o desdo-
bramento da vida financeira do paiz é condição essencial do desdo-
bramento em que nos achamos hoje, tratando de consolidar insti-
tuição nova. 

Orador não •subiu á tribuna para estudar a questão que affecta 
u sciencia financeira; e deve declarar, com toda a sinceridade, que 
não é em nome da competencia que usa da palavra para tratar de 
questão tão grave; ao contrario, dil&itf:ante em questão desta natu-
reza, curva·se deante da autoridade dos illustres collegas que teem 
firmado na Camara, desde a Constituinte, o seu nome, a sua com-
petencia. 

Pede, no emtanto, permissão á commissão de orçamento, não 
para ousar contestar as suas affirmações; mas, pelo menos, para pe-
dir esclarecimentos sobre duvidas que nutre, duvidas muito sérias, 
a respeito do projecto que a mesma commissão submetteu á conside-
ração da casa. . 

Não quer o orador entrar no estudo das causas da crise por que 
passa o paiz; mas, desde já, declara que a responsabilidade da crise 
não cabe exclusivamente ao governo republicano, data de époea mui-
to anterior. 

Dous planos se offerecem para a resolução do problema : um 
da illustre commissão de orçamento e outro do illustre chefe, leader 
da maioria, o nobre deputado por S. Paulo. 

O projecto da commissão, inspirando-se nos princípios que ella 
considera verdadeiros em sciencia de finanças - de que a circula-
ção fiduciaria influe sobre a oscillação do cambio pelo seu excesso -
propõe que o governo assuma a responsabilidade das emissões feitas 
pelos bancos emissores. 

E o projecto do honrado deputado por S. Paulo propõe a re-
organisação do Banco da Republica, como emissor . 

. Si não tivessemos um passado de mais de meio seculo; si não 
constituíssemos uma nacionalidadb que nos offerece elementos · his-
toricos indiscutíveis, de todo o valor, para verificar qual destas duas 
doutrinas é a verdadeira, realm.ente estariamos oollooados na po-
sição de rhetoricos em face desses dous .assumptos. 

Temos, porém, um passado financeiro desde 1808, quando os 
portos deste paiz foram abertos ao estrangeiro; temos este passado 
que nos mostra alguma causa e que é preciso ser estudado nas estatis-
~cas, nos dados officiaes, afim de verificarmos si o Brazil pódf) ou 
não neste momento ter bancos de emissão . 

. Ora, apreséntando o seu projecto, a commissão de orçamento 
propôz a liquidação dos bancos de emissão e não apresentou a prova 
financeira de que o paiz não póde ter banco . de emissão. 



-252-

· Não ha um só exercício financeiro que demonstre qualquer ex-
cesso de importação sobre a exportação - condições unicas que ga- ' 
rantem a permanencia e a estabilidade do ouro no paiz. . 

Póde-se, nestas condições, comprehender a existencia de um 
banco emissor como estabelecimento estavel, merecedor de credito? 

Não, porque o orador não póde comprehender bancos emissores 
fóra do typo que expôz á Camara, isto é, com lastro em ouro; o 
principal defeito do . substitutivo do . nobre deputado por S. Paulo 
G justamente com_prehender o banco emissor com la\'Jtro em apolioes. 

O que o orador quer, porém, é estudar em primeiro logar o pro-
jecto da commissão; o nobre deputado por Alagôas tem dito sempre 
que o excesso do meio circulante influe sobre a oscillação do cambio. 

Ora, quando ·o cambio chegou ao par em 1889, a quantidade_ de 
notas fiduciarias que affluiu no movimento c.ambial não prova o 
que disse o nobre deputado.' Tínhamos naquella época a média an-
nual · de 12. 000 e tantos contos de deposito e o uiaior deposito foi 
justamente no mez em que ·o cambio chegou ao par, em agos~o de 
1889, attingindo a mais de 37.000 contos. _ 

Por consequencia, fazendo a differença entre a média annual e 
a somma deste deposito,' verifica-se· que a differença entre a mé-
dia ' citada é de 10 % da circulação total do paiz. -

,Mas qual é o paiz que iSe caracterisa pelo facto de não compa· 
recer, no anno, nenhuma nota sua ao troco~ Logo, ~s 10 % não quer 
dizer excesso de -circulação fiduciaria. 

O oradür tem estatísticas que provam a sua affirmação e pu-
blical-as-ha em seu discurso. 

Desde que a commissão de orçamento manda ' liquidar os lastros 
dos bancos emissores e desde que h a em disponibilidade só 70.000 
contos de réis, -ergunta o orador: quando se realisará esta conver· 
l!ãO, por que notas trocará, quando ha de encontrar capital dispo-
nível que não esteja applicado, desde que tem de liquidar quantia 
supe_rior a 70.000 contos Y O projecto parece inexequivel neste ponto. 

Pelo lado pratico : principiando pelo Banco da Republica, o go-
verno toma a responsabilidade de 277.000 contos, vae liquidar o las-
tro de 128.000 contos, e, suppondo que a liquidação se faz ao cambio 
de 16, teremos 179.000 e tantos que não correspondem-á emissão de 
277.000 ou a differença de 975.000 e tantos contra o governo. As-
sociando essa differença ao capital que o banco deve ao Estado, de 
50.000 contos, tem-se o capital de 140.000 e tantos contos, de que o 
banco se constitue devedor ao Estado. -

. qra, pergunta o orador, um plano financeiro que acarreta um 
preJUIZO desta ordem para o Estado, zela tanto como se diz os in• 
teresses do Estado ~ E, ai por um lado os interesses do Estado sãó 
esquecidos com o plano da commissão, os accionistas são ainda maia 
prejudicados e os seus prejuízos são enormes no fim de algum tempo. 

Sendo assim, o governo não póde tomar a responsabilidade· das 
notas do ~anco da Republica; não póde liquidar os seus lastros. 
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Por sua vez, o banco não p6de manter-se como b~n?o de emissã.o; 
conseguintemente, o unico carac~r que lhe p~e a_ssl~t:r nesse pe:lO-

. do de transição, emquanto não t1vermós uma mstltmçao verdaderra-
mente emissora, é e:iractamente o caracter de banco do Estado : o go-
verno comprará os títulos do Banco da Republica, por mei_o. de apo-
lices · da divida publica, mas não tomará a si a responsab1hdade de 
suas notas. 

As apolices comprarão as acções do banco pelo capital realisado, 
não havendo prejuizo para o Thesouro, porque o juro de 5 % das 
apolices será compensado pelo eventual dividendo resultante das ope-
·rações do banco. 

Não pretende o orador a victoria do seu projecto e nem resolver 
a questão; vem unicamente, combatendo o que está, apresentar o que 
julga bom. Demais, o -seu projecto não é uma novidade financeira. 

A transformação de um banco emissor em banco do Estado não é 
um facto excepcional. 6i se pudesse reorganisar o Banco da Repu· 
blica e garantir os bilhetes emissores, estaria nesse ponto de accôrdo 
com a commissão; mas, desde que se não póde reorganisar o Banoo 
da Republica e que o plano da commissão é desastroso, tanto para o 
Estado como para os particulares, tem-se de fa.rer com que os bancos 
emissores tomem uma feição transitaria, até que o paiz possa estar 
em condições de ter bancos emissores. A unica fórma que o orador 
póde conceber é de banco de Estado, continuando a funccionar como 
banco de deposito. 

Formulou um substitutivo em que traçou o plano que imaginou 
ser realisavel, attendendo a 'duas ordens de interesse. 

Não pretende que o seu projecto seja a ultima palavra; trabalhou 
no intuito de prestar um serviço á nação e de concorrer para que a 
Camara resolva o momentoso problema financeiro. 

A! C amara cabe rejeital-o, . ou acceital-o, emendando-o, caso assim 
jugue conveniente. (*) 

O projecto da commissão de orçamento não ·attende a todas as 
eircumstancias que devem ser attendidas. . 

Quando o nobre deputado por Alagôas trouxer em cifras a prova 
financeira da exequibilidade .do seu plano, a Camara deve acompa-
nhai-o. 

O Sr. -Oiticilca - Sinto, Sr. Presidente, mas sinto profunda-
mente; que o nobre deputado por Minas, que discutiu a reforma finan-
ceira na sessão diurna, não me quizesse honrar com a sua p-resença 
,nesta sessão, afim de ouvir a refutação dos argumentos por S. Ex. 
adduzidos em defesa do substitutivo apresentado pelo nobre deputado 
por. São Pau~o. Si~ to que S. Ex. não tivesse querido ou não pudesse 
ouvu, qu~r liDJ?-edlatamei?-te, porque a 'hora não o permittiu, quer 
nesta. sessao, aÍlm de ouvu a refutação dos argumentos por S. Ex. 

(*) Não consta dos An.naes o foubstltutivo a que se retere o orador. 
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labora no equivoco mais lamentavel em relação ás cifras que apre-
sentou em defesa das suas idéas . 

Sr. Presidente, ·aquelles que defendem o substitutivo. apresentado 
pelo nobre deputado por S. Paulo, acompanhado~ das ass1gnaturas de 
diversos collegas nossos, tenho certeza d1sso, estao plenamente enga-
nados quanto ás consequencias que esse projecto virá trazer, em pre-
juizo, em gravames onerosissimos para o paii, em beneficio só e 
unicamente, mas só e unicamente, dos possuidores de acções do Banco 
da Republica . 

$ nem Sr. Presidente, S. Ex. me poderia, censurar pelo facto 
de eu falia~ aqui nos possuidores de acções do Banco da Republica; 
devo declarar desde logo que S. Ex. não devia fazer a injustiça a nós' 
outros membros da commissão de orçamento, de querer attribuir in-
tençõe~ menos dignas, interesses menos confessaveis a qualquer dos 
que teem assento nesta casa e cuja reputação, nós devemos honrar, 
por honra do parlamento. (Apovados.) 

VozEs -:- Muito bem. 
O SR. OrTrcrcA - E é por isso que eu estranhei, Sr. Presidente, 

que o honrado deputado por Minas Geraes, vulto por demais sympa-
thico da sua bancada, que tem recebido desta casa as maiores provas 
de sympathia e consideração, que sabe que eu sou seu amigo pessoal, 
que fui influenciado por esta sympathia poderosa que S. Ex . impõe, 
tivesse querido trazer para esta casa as ballelas das ruas eontra nós 
outros, esquecendo-se, senhores, de que nós damos ao maior desprezo 
a lama das ruas que atirem sobre S. Ex. 

Não posso coinprehender e estranho muito que S. Ex. tenha sido 
tomado de amor pela . nossa reputação, quando nós outros não damos 
attenção absolutamente nenhuma ás intenções que nos querem prestar. 

O SR. MANoEL FULGENCIO - Mas o que elle disse foi que não nos 
deviam os guiar aqui por boatos. 

O SR. OrTICICA - Sr. Presidente, não sei o cjue significa vir em 
uma a~sembléa levantar as calumnias e infamias que se atiram sobre 
adversarios para as . condernnar depois; não sei o que significa vir a 
esta casa levantar imputação que nos atiram interessados menos 
·dignos, unicamente para depois dizer que · nós devemos condernnar · 
estas ballelas e que os repetidores dellas seriam incapazes de as 
acceitar como verdade. Seria melhor não f aliar nesses boatos infa-
mantes, dar-lhes o desprezo que nós lhes damos, .e nós principalmente, 
'que somos os interessados pela nossa reputação e os desprezamos por 
indignos. · 

O SR. MANoEL FULGENCIO - Entretanto o Sr. Bulhões f aliou 
nisto aqui em relação a accionistas do Banco da Republica . 

O SR. OrTICICA - Quando o meu honrado collega por Goyaz se 
referiu a accionistas do Banco da Republica não se dirigiu a nenhum 
.d?s. ~embros desta Camara que subscreveram o substitutivo, não se 
dingm pessoalmente ao honrado deputado que sustentou a reorganisa-
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ção do banco, porque nesta questão nós não temos indagado se quem 
defende o projecto é ou não é ·accionista dos bancos, possue ou não 
acções, tem ou não interesses, que possam pesar sobre o voto que ha de 
dar, sobre as palavras com que o defende. 

O SR. MANoEL FuLGENCIO - Entretanto elle dizia, que aquelles 
que sustentaram os interesses do Banco da Republica é que eram 
interessados nos lucros dos possuidores de acções. 

O SR. 0ITICICA - Quem falia em interesses pessoas envolvido& 
nesta questão ? 

Porque nos dirigimos aos accionistas do banco e cuja fortuna 
particular virá a ser sustentada e quiçá augmentada com a reorga-
nisação proposta, estamos fallando em relação aos nobres deputados 
que são representantes da Nação antes de tudo, e que nós não sabemos,. 
absolutamente, nem queremos sabel-o, si são ·accionistas do banco ou 
interessados, por qualquer fórma, no projecto que se aiscute ? 

Os nobres deputados devem estar com a sua consciencia tran-
quilla, devem estar acima de toda e qualquer suspeita, não devem se 
incommodar, porque as settas da calumnia não podem attingil-os. 

Estas referencias não ·podem nem se devem dirigir áquelles que 
não são citados nominalmente, nem áquelles que não participam do 
beneficio da reorganisação e que, no futuro, hão de colh.er os pro-
veitos da reorganisação que se pretende fazer. (Apoiado; muito bem.) 

Por que razão, senhores, sois injustos para com os vossos compa-
nheiros e ' procurais ·acceitar, contra nós, intenções que lhes são em-
prestadas ? 

Por que razão assim procedeis, quando nós absolutamente nunca 
viemos aqui levantar a bandeira dos interesses pessoaes, attribuindo 
a vossa defesa a esses interesses em jogo ? 

Por que razão, Sr. presidente, hão de os nobres deputados adoptar 
o systema de apanhar a lama no meio das ruas, para depois jogal-111 
fóra, apontando aos seus collegas aquelles que lh'a atiram ? 

Por que razão fazem isto, quando VV. EEx. devem saber que 
essa lama, absolutamente, não poderá nunca attingir áquelles que pau-
tam seus actos tendo em vista unicamente os interesses nacionaee,. 
aquelles que teem coragem cívica, e, escudados pelo seu patriotismo, 
supportam e estão promptos a supportar as injurias, as calumnias, os 
insultos e as invectivas que lhes lançam ? ! 

Peço aos meus nobres collegas que usem das armas que nós usamos,. 
defendam idéas, princípios; mas não tragam para um recinto au-
gusto, como este, em sessões solemnes, da representação naciona.l,. 
quando a Nação tem os olhos fitos no Parlamento e espera a palavra 
de ordem, os actos patrioticos e decisivos que hão de fazer oom que 
o paiz veja oonsolidado o seu credito abalado, tanto no interior, como 
no exterior, não tragam, digo, para este recinto, estas intenções ca-
lumniosamente emprestadas, mas soberanamente desprezadas, com o 
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fim, embora, de condemnal-as, o que parece mais proposito de re-
_petil-as. 

Sr. Presidente, desvanecidas estas idéas, accentuado plenamente 
q_ue aquelles que defendem o projecto da commissão e aquelles que 
defendem o substitutivo apresentado, todos elles estão collocados em 
um ponto de vista unico, digno, decente, honesto e honrado, debaixo 
do ponto de vista do interesse publico1 eu devo dizer ao honrado depu-
tado por Minas Geraes, assim como áq~elles que . ? ac?mpan?am: -
não nos illudamos; SS . E-Ex. não quenam nos 1lludir, assim como 
nós não procuramos illudir a SS. EEx, ; no momento presente não se 
trata de· reorganizar as finanças do paiz sem prejuízo para o Thesouro 
publico; no momento presente cada um de nós deve estudar a responsa-
bilidade real, effectiva que pesa sobre o Thesouro publico, que signi-
fica a Nação Brazileira, e procurar o melhor meio para dar á Nação 
Brazileira, que ~;Jomo.s nós outros, da qual somos representantes, a 
menor somma possível de prejuízos, nas circumtancias actuaee. 

O SR. SEVERINo VrEmA- Apoiado, o mal está consummado; o 
.que nos resta actualmente é attenuar as consequencias. 

O SR. ÜITICICA - Sr. Presidente, eu disse, da primeira vez que 
tive de fallar sobre este assumpto, que convinha passar uma esponja 
:Sobre o passado, reconhecer que os erros tinham sido commettidos, 
acceitar a situação tal qual ella é, não fugir á responsabilidade do 
momento presente e traçar a norma a seguir para o futuro, sem abso-
lutamente cuidar do passado e acceitando todas as responsabilidades 
que os nossos erros, que os erros do governo devem fazer pesar sobre 
a Nação; de modo que neste ponto de vista, posta a questão neste pé, 
nós devemos procurar entre as soluções apresentadas a melhor, ·a mais 
acceitavel no momento, aquella que salve o T.hesouro publico. Si ~ 
necessario, eu o declaro com toda a ·Convicção e com a consciencia dos 
factos, que não ha nenhuma solução que possa eyitar prejuízos á 
Nação Brazileira. . 

. A situação ·a que o paiz foi levado pelos bancos emissores, a si-
tuação a que o arrastaram nestes dous ultimas annos as emissões ban-
<Jarias, fazem com que no momento presente a Nação não possa fugir 
ás enormes respon.sabilidades que as cirC'limtancias lhe impõem, e a 
ella convém acceitar o mal com a menor somma possivel de prejuízos. 

O S:&. JoÃo DE SrQUEmA- De.struindo tudo e abalando o credito 
publico. 

O SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, o nobre deputado por Pernam-
buco tem um geito especial. .. 

O SB. JoÃo DE SIQUEIRA- Muito obrigado a V. Ex. (Riso 111as 
11a~erias. ) 

O SR. ÜITICICA --: ... para jogar sempre com uns ·apartes que 
fazem deslocar a questão, desviando o orador da corrente de considera-
ções que está expondo.: 
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O SR. J dÃo DE SIQUEIRA - E' bondade de V. Ex. que não me· 
reço. (Riso .na.s galer'Í!as.) . . . . 

O SR. 0ITICICA - Quando eu estou estabelecendo prmc1p10s ge-
raes para dahi tirar as c?nclusões não me occupando ~bsolutame.nte 
com um ou outro dos proJectos apresentados, S. Ex. d1z, como d1sse 
agora : deatnândo tJ:udo . · 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Não faça caso disso. 
O .SR. ÜITICICA - Mas o nobre deputado comprehende que para 

quem está discutindo materia séria como esta, é de conveniencia nãq 
se desviar do assumpto. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - Si nisto ha crime, eu peço perdão. 
O SR. 0ITICICA - Não ha crime, mas eu seguirei o conselho que 

me dão alguns dignos collegas: sigo adeante. 
Sr. Presidente, entre o projecto da commissão e o substitutivo 

apresentado pelos nobres deputados, e que o nobre deputado por 
Minas defendeu hoje, ha dous pontos de vista completamente oppostos, 
e são estes: em um acceita·se, a situação, certamente má para o paiz, 
mas corta-se o mal pela raiz e começa-se vida nova, entrando no re-
gimen franco do respeito á lei, da obediencia aos preceitos legaes ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Apoiado. 
O SR. 0ITICICA - ... no outro acceita,se a situação, procura-se 

remedial-a e adia-ge a solução da crise por 18 annos ou talvez por 
mais. No projecto da commissão, se diz com toda franqueza ao paiz 
qual a somma de sacrifícios de que elle vai ser sobrecarregado, mas 
liquida-se essa responsabilidade, abrindo,se o caminho por onde o 
governo ha de seguir com franqueza para regularisação das finanças; 
no projecto· apresentado pelos nobres deputados, SS. E Ex. confessam 
a situação melindrosa em que nos achamos, mas fazem com que o 
Thesouro publico não sómente carregue com a responsabilidade gra-

. vissima do momento, mas muito venha a pagar no futuro com o enorme 
encargo que de novo se quer crear, com uma argumentação que não 
prima pela franqueza, que não prima pela clareza, sobre tudo quanto 
SS. EEx. realmente impõem á nação brazileira . 

.Sr . Presidente, o que querem os nobres deputados? Quando a ' 
nação brazileira se. encontra deante de uma impossibilidade de sus-
tentar o seu credito, quando a situação é difficilima em virtude da 
elevação enorme do preço de todos os generos, quando o commercio 
inteiro se resente do extraordinario retrahimento do capital, quando 
o pobre está quasi na impossibilidade absoluta de viver e os remediados 
e:pcontram grandes difficuldades de vida, quando a situação é assim 
tão critica e o paiz appella para o Congresso N acionai, a dize!'-lhe: 
"resolvei a crise do modo mais conveniente, mas tirai de cima de nós 
o peso immenso desta situação impossível'', os nobres deputados en-
tendem que esta situação deve perdurar por todo tempo que fôr neces-
sario para que o credito publico, o credito da Nação, as suas fontes 
de renda possam fo:mecer recursos fartos para reoompôr o capital de 

17 
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um banco em condições affli~tivas, naufrago a procurar uma taboa de 
salvação no Thesouro publico, á êusta do tributo do povo.. E este 
banco é, de .entre tantos outros, aqueUe .que mais tem sugado a for-
tuna nacional, justamente aquelle que SS. SS. entendem dever-se re, 
constituir~ adiando a crise até que este banco se possá levantar im, 
~orientr, mas com os recursos que exige a nação, em nome dos grandes 
mteresses particulares que . o banco representa ! Para conseguir este 
resultado, Sr. Presidente, os nQbres deputados acceitaram um plano 

.delicado. Eu não quero usar palavras que susceptibilisem a SS. E Ex. 
porque estou convencido de que SS. E Ex. teem as melhores intenções. 
Acceitaram um plano bem elaborado, astucioso mesmo, para illudir 
os men_os praticos; deram uma pílula dourada para ser engolida pelo 
Congresso N acionai e pela Nação Brazileira, sem a comprehensão 
immediata das. consequencias futuras delle advindas para o paiz. A' 
nossa responsabilidade de legisladores, cumpre estudar a situação 
preparada para o futuro, nó.s que somos os que teem de legislar e 
impô r ao povo este . pesadíssimo tributo, que se traduz pela entrega do 
Thesouro N acionai, de mãos atadas, sem .se poder mover, em um prazo 
diminuto, a uma instituição bancaria, que terá de haurir da fortuna 
publica riqueza de muitos miLhares de cQntos, que a arruinará 
.com certeza . 

Eu vou provar onde estão os pontos fracos e occultos do substi-
tutivo . apresentado, mostrando, ao mesmo tempo, ao nobre deputado 
por Minas como a sua argumentação é uma bolha de sabão, que não 
resiste ao menor contacto . do ar, essa argumentação que S. Ex. de-
duziU: hoje nesta C?-Sa. Para entrar desde logo nesta analyse, Sr. 
Presidente, a ·C amara me permitta que eu pergunte aos defensores 
do projecto: Que lembrança é esta, que pensam SS. EEx. desta con-
versão de lastros, depositados no 'Dhesouro em ap?lices da dívida pu-
blica a render juros em favor dos bancos depositantes ~ Ou mentem 
todos os esci-iptores de economia política e de finanças, ou eu não 
entendo absolutamente nada do que seja deposito para emissão, do 
que seja a propria emissão e qual o mecanímo ·das emiSsões de bancos. 

Sr. Presidente, quando ao paiz se fez o presente dos bancos 'de 
emissão que possuímos, outra pílula dourada cujos amargores esta-
mos sentindo hoje, appellava-se para o futuro da patria, agia-se em 
nome do patriotismo, acenando-nos .com o pagamento da divida in-
terna, sem sacrifício algum para o contribuir.. te; quando se levantou 
neste paiz a idéa dos bancos de emissão com curso forçado e lastro 
sobre apolices, quando si implantava esta falsüicação do systema de 
emissões, dirigia-se um appello ao patriotismo nacional, traçava-se o 
plano co~ !i id~a luminosa, -qu~ fallava ao coração brazileiro, de pagar 
toda a d1v1da mterna por me10 desses bancos, com o mecanismo en-
genhoso então inventado. 

Dizia-se com o . maior enthusiasmo que a Nação ia ficar livre de 
to~G o peso da divida interna e mais de todo o papel-moeda de curso 



259 

íorçado por intermedio desses bancos originaes, unicos no mundo, 
superio;es ·a tudo quanto a sciencia financeira concebera até então, 
bancos . que iriam emittir notas com o curso forçado, embora, mas 
deixando no Thesouro, a desvalorisar-se pelo resgate, em cada anno 
que passasse, até extinguil-as de todo, o equivalente ás suas notas em 
apolices da divida publica; mais tarde o ouro veio fascinar-nos com 
a esperança do regimen da conversão em especie, e, pa~a. isto, depo-
sitava-se, tambem no Thesouro, o terço das notas que. VIriam para a 
circulação, deposito realmente acceito pela sciencia . col?o capaz de 
resistir a uma emissão no triplo. 

Dominado deste pensamento, o Tlhesouro recebeu: 
1 o, apolices, tanto por tanto, da emissão; 
2°; ouro, e sobre este ouro entregaram-se notas permittindo que 

os bancos emittissem no valor do triplo que esse ouro representava; 
de modo que a situação ficou assim definida : - o banco tinha ouro 
e apolices depositados no Thesouro, mas esse ouro e essas apolices 
não estavam alli unicamente para constituir um capital sem movi-
mentação, nem era riqueza do erario, nem ~adia o Thesouro usufruir 
vantagens dessa moeda, nem para que a receita do Thesouro pudesse 
âvolumar-se oom a inoeda, metal e fiduciaria alli depositada 

Os bancos entregaram o ouro, receberam as notas e atiraram-n'as 
na · circulação; portanto, estas notasl ao sahir dos bancos, foram, na 
circulação, representar justa e perfeitamente o ouro e as apolices 
depositados, passando esse representante do poder dos bancos emis-
sores para o dos particulares que possuem as notas e portanto tam-
bem aquillo que ellas representam: - os depositos e:ristentes no 
T:b.esouro publico em sua garantia. 

Comprehende-se desta exposição que os possuidores desse ouro, 
hoje são os particulares que possuem as notas e não os bancos que as 
emittiram, pelo facto de que as notas não perdem o seu caracter re-
presentativo do capital depositado, os bancos as alienaram quando as 
deram á circulação em troca de . outros effeitos que lhes trouxeram 
lucro, não possuindo mais hoje o deposito, como não possuem as notas 
emittidas. · · 

Estas. promess~s - de pagamento a que os bancos são obrigados 
para com os seus ·possuidores, representam fielmente . na circulação 
tantas apolices quantas estão no Thesouro e mais tres vezes o ouro 
tambem em deposito, de modo que cada possuidor de notas de banco 
emissor tem 'direito, é dono, tem a propriedade incontestavel de uma 
parcella das apolices que lá existem, ou da terça parte do ouro que 
lá se acha, ·no valor correspondente á nota que tem em seu poder. 

Pretende-se hoje que esse capital depositado se converta em títulos 
de divida publica, ao juro em ouro para pertencer a um dos bancos 
que fez a emissão das notas representativas desse capital. 

Permittam que eu lhes pergunte: · 
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- Quaes são os portadores de' notas e portanto os proprietarios 
desses lastros a converter em apolices sinão os contribuintes, a Nação 
Brazileira, aquelles, emfim, que hão de pagar os juros das apoliec_s que 
o Governo emittir, e posteriormente um dos dous capitaes: as emissões 
bancarias ou as apolices representativas das emissões feitas ~ 

E' a Nação, são os contribuintes; de modo que, Sr. Presidente, 
só por alchimia, por acto de magia branca, será possível que os por- ' 
tadores das notas que as possuem sem juro, com simples promessa de 
pagamento, a não render-lhes nada, tenham de ver esse ouro, que re-
presenta a propriedade delles, convertido em apolices da divida publica, 
cujos juros elles proprios, 'proprietarios de nota, do ouro, credores do~ 
bancos emissores, hão de pagar . 

.Será o proprio devedor obrigando ao credor a pagar os juros da 
divida a que elle ficou obrigado quando a contrahiu; será o credor 
pagando juros ao seu proprio credito, ao seu mesmo devedor ! 

Si os lastros dos bancos pertencem ás emissões, si os lastros que 
estão no Thesouro não sãó capitaes que lá estão mortos, mas que 
vieram a ser representados na circulação pelo triplo e de que os 
bancos já gozaram, ·como querem os bancos emissores emittil-o de 
novo, como querem que um capital que não vence juros seja pago pelo 
credor em títulos com juros pagos pelo proprio credor ? 

· Si isto fosse cousa admissivel, si pudesse entrar na compreohensão 
de alguem que esta theoria não seja o aburdo mais calvo, mais digno 
d:e severa condemnação e quizessem pol-a em pratica, p.ara haver equi-
dade, para não provocar muita repugnancia aos princípios de justiça, 
a querer satisfazer ás menores exigencias de uma compensação, seria 
necessario que a disposição de lei que ordenasse tal operação exigisse 
igualmJente que, no momento em que este capital fosse convertido em 
apoliées de juro, ·as notas do banco começassem a veneer ta;mbem juros 
em favor dos seus possuidores e pagos pelo proprio banco; capital por 
capital, um representante da nota que está em circulação, a nota em 
circulação representante desse capital, desde que o primeiro vença 
juros, o segundo deve recebei-os igualmente. 

Sr . . Presidente, o substitutivo não obriga a esse pagamento; quer 
que sómente o banco perceba os juros das apolices; eu vejo, assim, 
restabelecida no substitutivo a celebre theoria que tanto pasmo causou 
nesta Casa, quando, no palacio de S . Christovão, se dizia que aquelle 
ouro estava se oxidando no Thesouro, quando podia estar em cir-
c?lação; nós vemos restabelecida pelo substitutivo esta idéa que tem 
sido tenazmente advogada, que foi causa do golpe de Estado, da di<>-
solução do Congresso, da revolução de 23 de novembro, e que é causa 
da situação ém que nos achamos; a idéa fixa para muita gente de 
que é preciso movimentar os lastros que existem no Thesouro em be-
neficio do banco que os possue lá. · ' 

. Mas, vê-se como é isto uma pretenção futil, desarrazoada e cri-
minosa. 
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O banco atirou papel em circulação, obrigou o particular a rece-
ber as suas notas por uma ficção de que o seu valor estava represen-
tado pelo lastro que existia no 'Thesouro; o particular acceitou as 
notas e está soffrendo os prejuízos resultantes da sua desvalorisação; 
no momento em que esses prejuízos estão pesando de mais sobre a 
Nação, querem os nobres deputados que esse capital em gyro se con-
verta em capital productivo, em beneficio do banco ~ 

Perdõem-me os nobms deputados, mas isto não é argumento, isto 
não é theoria, isto não é patriotismo, isto não é bem cuidar do in-
teresse publico, isto não é solução á situação gravíssima em que nos • 
achamos. 

Entretanto, Sr. Presidente, ha mais. O subStitutivo, nesta pre-
tenção de sugar o Thesouro publico em beneficio do Banco da Re-
publica, não se contenta que este capital se movimente para, de pas-
sivo, se tornar capital activo em favor do banco; o substitutivo quer 
ainda esse capital passivo das emissões, ·que o banco não resgatou, 
que o banco não valorisa no momento presente, vença juro para a. 
constituição do desfalque que o descredito do banco trouxe para as 
suas notas. 

üs nobres deputados querem que o Thesouro, que, afinal de 
contas, é a garantia uuica que as notas possuem, é aquelle que lhes 
dá valor pelo seu credito, pelos recursos da nação e pela força de que 
dispõe como governo, querem, digo, que o Tlhesouro faça com que este 
ouro e estas apolices sejam augmentados para constituir o capital 
para o banco, com as suas notas, que são uma divida contrahida com 
o grande anonymo, que é o publico, mas divida sem juros e que o 
Estado atirou na circulação por effeito das necessidades do proprio 
contribuinte; querem que essa divida de juro se converta em divida 
de juro - ouro, não para resgatal-a, retirando o papel, documento da 
divida da circulação, não para applical-a a despezas suas, mas para 
constituírem uma cauda de lastro em beneficio do banco, e em futuro 
proximo poder-se completar o capital que o banco devia ter no The-
som·o para valorisar as suas notas ! 

Eu comparo, Sr. Presidente, aquillo que se propõe fazer com 
o substitutivo, ao que aconteceria com uma cobra que perdesse a 
cauda e cujo tronco, entorpecido por este desastre, se enrolasse a 
um animal qualquer para continuar a .viver; seria condição de vida 
só despertar quando a caudru estivesse completa á custa do proprio 
animal, ao qual ella estivesse t-ão estreitamente unida, que do seu 
aconchego vivesse. Completa a cob11a pelo crescimento ·da: cauda, 
ella estaria de tal modo unida ao animal, tanto o estreitaria nas suas 
voltas, que elle não .'poderia viver, pertencendo todos o.s seus movi· 
mentos ao reptil que o abraçara traiçoeiramente e ao qual dera alento. 

Os meus honrados collegas, autores do substitutivo, propõem que, 
ao Banco da Republica, muito entorpecido na sua vida de instituição 
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' de credito, muito abalado pelos desastres da sua e?Üssão applie~da ' a 
companhias e em prezas ~e. papel, o thes~ur~· publ~co entr~~e tlt~os 
a vencer juros, . da sua <Jfvida, ,:;em premiO a ~ a9ao Brazilena, .afn?-
de virem esses JUros, assim ~d1dos com a. mais hberal das prod1gali: 
'dades completar o capital que o banco tem na circulação, pelo qual 
é responsavel, formando, quando esse capital estive: cOJ:~~leto, uma 
cauda de ouro a despejar-se rias arcas do banco, mdefimdamente ., 
Quando o capital houver sido integralisado em apolices e á custa dos 
juros das apolices, nas quaes se quer converter hoje o papel-moeda 
do E stado, sem que o banco beneficiado haja dispendido um só real 
de capital, sem um sacrifício por mini.mo que seja, restabelecer-se-h:::. 
a corrente dos juros de todo esse capital enorme, do valor total de 
todas as emissões existentes para formar a riqueza do banco e dos 
seus accio~stas, mas tambem a impossibilidade de pagamento a esses 
felizardissimos accionistas pelo Thesouro, isto é, pela Nação · contri-
buinte... · 

O S:&o J oÃ.o DE SIQUEIRA - Essas insinuações alguem ha de res-
ponder a V. Ex. 

O S:a. 0ITICICA - E u peço á Camara inteira, como ao publico, 
que me ouve, que diga ao nobre deputado si ha nas minhas palavras 

.alguma insinuação. 
A ter de encontrar-nos com a susceptibilidade assim melindrosá 

dos nobres deputados, nós não podemos discutir o substitutivo. Eu 
não me incommodei absolutamente quando o nobre deputadQ por 
Minas· levantou hoje a possibilidade de organisar-se um banco sobre 
as ruínas do Banco da Republica; quando S o Ex o deu a entender que 
nós estavam os querendo destruir um banco para organizar outro. Eu 
devo declarar á Camara e ao paiz inteiro, para quem fallo, que, no 
momento em que sobre as rillnas do Banco da Republica ou outro 
qualquer se pretender levantar outro banco de moeda inconversivel, 
com o curso forçado que se deu aos bancos emissores actuaes, si nesse 
momento tiver a honra de occupar uma cadeira nesta casa, hei de me 
levantar com muito mais força para combater semelhante medida e 
denunciar crime como este que se pretenda praticar o 

Não iha possibilidade de que minha voz se levante para defender 
tal acto; e a Cani.ara inteira tem o direito de levantar-se para exigir 
de mim o cumprimento deste dever de honra . N unca acceitarei tal 
facto, que será um crime de exploração da fortuna publica e parti-
cular do meu paiz. Feita esta declaração, para socego e desvaneci-
mento de duvidas dos nobres deputados, Sr o Presidente, eu continúo 
a estudar a seriedade da operação que se pretende fazer . com os 
lastros. 

A nação contribuinte, que tem a emissão do Thesouro e que por 
ell!l não goza juros, que recebe as notas do Thesouro sem reluctancia; 
pois que ellas são · procuradas e não são repellidas por ninguem a 
nação contribuinte ha de ver este papel convertido em capital de 'di-
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vida com juro pago pela propria nação em beneficio de uma associa-: 
ção que tanto abusou dos privilegias i~ualificaveis que ·lhe foram 
concedidos convertidas em apolices a juro .que ha de ser pago pelo 
publico em geral, do orçamento da receita publica em beneficio da 
sociedade particular que mais tem · sido cumulada de favores e do 
dinheiro des8a mesma receita, abusiva e criminosamente. 

Eu não comprehendo, Sr. Presidente; . como representantes da 
Nação não recuam ante o absurdo que isto contém em si. 

-Pois que ª! um banco falta aos seus compromissos, aos seus de-
veres, impõe-se á Nação os prejuízos que ella está soffrendo, incalcula-
veis como são, desvalorisa a moeda fiduciaria, leva o paiz ao extremo 
das precisões, á ameaça do descredito; goza dos maiores favores, ex-
plora do modo mais desbragado a fortuna particular, põe mão crimi-
nosa nos dinheiros publicos, perturba todas as relações do commercio 
de um paiz, tudo compromette, até mesmo a ordem· política de uma 
Nação que organiza novas instituições; em satisfação a tudo isto, 
quando se procura salvar a Nação do descalabro a que esse instituto 
de descredito a levou, propõe-se que se lhe augmentem· os privilegias, 
instituindo-se um capital novo para supprir . o que elle desbaratou no 
jogo e nas malversações da sua gerencia; e para esse capital entra 
como factor importante a divida sem juros, da nação ao povo contri-
buinte e que deve pagar juros de ora em deante em favor da institui-
ção que o tem explorado. 

E' por isto, Sr. Presidente, por não comprehender o absurdo de 
semelhante pretenção, que o nobre deputado por Minas Geraes, no 
seu discurso de hoje fez o calculo dos onus que a reconstituição do 
Banco da Republica exigiria do Tohesouro, excluindo da somma esta 
quantidade de encargos que o projecto lhe dá, juros do papel-moeda 
do Estado, a accumular-se para a reconst rucção do capital com que 
deve ser ·aquinhoado o banco, e no fim convidou-me pessoalmente, 
convidou a nós outros, membros dá commissão de orçamento para 
tirar do projecto os juros das apolices provenientes da-differeÍI.ça dos 
lastros; S. Ex. não se lembrava que pa1'a os fins que se pretendem 
o Banco da Republica deve ficar pelo projecto com esta fonte enorme 
de ouro, de recursos inqualificaveis que por si sós serão sufficientes 
para rooonstituir o capital e pagar a divida contrahida ein pouco 
tempo á custa só e unicamente da Nação, sem que o banco dispenda 
um real de capital novo. 

O art . 2° do substitutivo diz o seguinte: "O Poder Executivo 
emiUirá apolicejs rn.ckdJa C!Orrenté, juro de 5 %, em imporfancrh equi-
valenbe: 

a) ao papel do 'l1h.esouro; 
b) á differença que se verificar entre o valor das ap.olices de las-

tro depositadas e ·o total da emissão. · 
"Emquanto sob a guarda do · Thesouro Fedéral, estas apolices 

não vencerão juro algum; mas desdil que fôr paga pelo banco a im-
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portancia das relativas ao indicado na lettra b, serão ellas convertidas 
em apolices de 4 % ouro." . 

E' isto, Sr. Presidente, o que dispõe o substitutivo apresen~ado 
pelo nobre deputado por S. Paulo. O honrado deputado _por :Minas 
propõe, com as emendas que apresentou, que todas as apolice~, as na!! 
tres series: troco do papel-moeda, pagamento dos lastros e dlff~rença 
desses para o tal da circulação, não vençam juros, emquanto estiverem 
depositadas no '.llhes~uro ·e o banco a~n~~ gozar do ?urso forçado; mas 
si elle entrar no regJ.men da convers1b1hdade, depms de haver pago a 
divida proveniente da differença dos lastros, todas as apolices come-
çarão a vencer juro de 4 % ouro e 5 % papel, por todo tempo da 
duração do banco e até mesmo eternamente, porque não ha prazo 
marcado para a extincção dessa divida nem amortisação determinada 
para extinguil-a. 

E S. Ex. conclue annunciando não haver na combinação offere-
cida onus algum para o Thesouro, sacrifício algum para a Nação 
sinão o credito prestado pelo Estado ao banco, por pouco tempo, até 
que elle se reorganise em paz e sem abalos. 

-Sr. Presidente, desculpe-me o nobre deputado, cuja ausencia eu 
mais sinto neste momento; essa apparencia ·de nenhum sacrifício é o 
maior perigo do substitutivo; elle engana sob essa simplicidade, com 
a abnegação · que ostenta ao dispensar esse juro de apolices, como 
simples favor, para captar melhor as sympathias· e obter a lei que 
assim o enriquece ar.ruinando a Nação Brazileira. 

Peço a attenção da Camara para a demonstração, que vou fazer, 
do quanto virá a pesar sobre o orçamento essa recomposição do Banco 

. da Republica e quanto é enganador, insinuante e prejudicial o plano 
ideado, mesmo com aquillo que já nos concedem como um favor os 
defensores do projecto·: a dispensa dos juros de um capital que não 
é seu. 

Sr. Presidente, pelo plano do substitutivo ha tres séries de apo· 
lices que devem ser emittidas pelo . governo para constituir o capital 
do Banco da Republica, sob a guarda do Thesouro e representativo 
das emissões em circulação, a primeira correspondente ao papeJ:. 
moeda do Estado e com o juro de 5 % papel; a segunda correspon-
dente á compra pretendida dos lastros, ao cambio do dia e cotação 
da praça; a terceira correspondente á differença entre o valor da 
venda dos lastros e o total das emissões bancarias. 

As emissões do '.l1hesouro são hoje superiores a 180. 000 :000$, 
approximando-se muito dos 200 . 000:000$, em virtude dos empresti-
mos feitos ao proprio Banco da Republica; serão 180. 000 apolices a 
juro de 5 % papel. 

O projecto quer que essas apolices fiquem no Thesouro, até que 
o banco as resgate; mas, si ao banco convier emittir bilhetes seus· 
e trocai-os por essas apolices, elle deposital-as-ha no Thesouro á cont'l 
do lastro e ellas serão então convertidas em 4 % ouro, iguaes as das 
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outras séries .. Não é preciso grande esforço para comprehender que 
o banco realizará a operação, que nada lhe custa sinão a ímpressão 
dos bilhetes seus para converter as apolices do juro de papel para 
um capital com juro em: ouro. 

Podemos, portanto, contar com Uma somma de apolices ouro no 
valor de 180.000 :000$ para o Banco da Republica. 

A segunda série é equivalente aos lastros depositados e que os 
nobres deputados querem movimJe.n;tar, vendendo-o ao Estado por apo-
Iices, tambem de 4 % ouro ; os lastros que existem no '11hesouro são : 
ouro 72.740:124$530 e apolices 79.901 :500$; acceitando este ouro 

· ao cambio de 15 d. por 1$ e as apolices pelas cotações actuaes, ellas 
darão: 
Ouro . . , . .... ·'· ........ , ....................... . 
Apolices ................................... . 

Produzindo todos os lastros depositados ........ . 

130 :920:441$000 
79.901:500$000 

210.821:941$000 

Temos segunda série de apolices no valor acima para accrescentar 
ao capital de garantia para as emissões e pertencentes ao Banco da 
Republica. . · 

A terceira série é formada de apolices correspondentes á differen-
ca entre o effectivo da venda dos lastros e ao effectivo das emissões 
bancarias. 

. Nós vimos que os lastros produziram . ... . 
E como as emissões- bancarias sommam a ...... . 

como já demonstrei po·r diversas vezes, as ap-
lices correspondentes a essa differença mon-
tarão a ................... . ................ . 

210.821:941$000 
346 .115 :000$000 

135.293:059$000 

O honrado deputado por Minas fallou-nos, na sessão diurna, em 
60 a 70 mil contos para essa differença; S. Ex. enganou-se, como se 
está vendo, no pedido que o banco faz do credito do Estado; é de 
quasi a metade do que S. Ex. disse e quasi a tot alidade do capital 
1·ealizado do banco. ' 

Reunamos as tres paÍ'cellas, a v~r que capital se reune para esse 
instituto, a titulo da recomposição dos lastros: 

Apolices pelo papel-moeda do Estado ......... . 
Apolices pela venda dos lastros ... . .' ... , ....... . 
A polices pela · differença dos lastros para a totali-

dade das emissões bancarias ............. . 

Somrriando .......... ~ ..... ; . .... ....... . 

180. 000 •:000$000 
210.821:941$000 

135 .293 :059$00() 

526 .115 :000$000 
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Serão, Sr. Presidente, apolices no valor total deste enorme ca-
pital, que serão depositadas ou formadas no Thesouro em favor do 
Banco.- da Republiça e a render juros de 4 % ouro, em seu heneficio, 
ou 21.044:460$000 por anuo. Em 10 annos serão 210.444 :009$; em 
20 annos terá o banco o lucro de 420. 888 :000$, em 40 annos este lucro 
estará dobrado e subirá a mais de um milhão de contos de réis no 
prazo da duração do banco. H a mais : o Thesouro publico será de-
vedor dÇ> banco de todo esse juro indefinidamente, preso a esse capital, 
que não tem amortização, a devorar-lhe esta grande somma no orça-
mento; todos os annos . · 

O SR. J b.Ã.o DE SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR. 0ITICICA - Tenha o meu collega paciencia, eu já chego 

ao projecto da commissão. Preciso antes estudar a phrase com que o 
nobre deputado por Minas pretende convencer-nos da excellencia d~ 
plano para o Thesouro N acionai: estas apolices não vencem juros e 
portanto o Thesóuro não tem onus a lgum. 

Sr. Presidente, cumpre estudar o segredo do mecanismo com que 
se conta para reorganizar o BaniCO da Republica sobre a base dessas 
apolices sem juros, emquanto o instituto de credito não entrar na con-
versibilidade, tentativa deveras surprehendente com elementos tão 
pouco vantajosos. · 

Que importa ao banco que essas apolices não vençam juros, quan-
do é certo que ellas vão constituir um capital pertencente a elle e 
rom o qual elle póde jogar para o seu negocio, effeitos internacionaes, 
como virão a ser esses títulos de divida do Estado, como o juro 
de ouro? Avalie a Camar,a que, de posse de um capital de 526 mil 
contos, como eu provei, o banco póde ir ao estrangeiro e levantar com 
esse capital um emprestimo em ouro de metade · de toda a somma das 
apolices; pagará com essa metade, ou 263 mil contos, a sua di-
vida, proveniente da differença, dos lastros, ou 135 mil contos, 
indemp.isará os bancos regionaes e entrará na conversibilidade, 
dispondo da outra metade das apolices ouro, que lhe dão metade 
de todas as emissões, base, portanto, para um lastro da emissão no 
duplo, perfeitamente acceitavel em todos os paizes .Por esta fórma, á 
custa do Thesouro e do capital que se lhe pede agora com · a proll).essa 
de não envolver onus, elle pod~rá cumprir as obrigações que o substi-
tutivo lhe impõe e, por sua vez, em pequeno lapso de tempo, ficar ha-
bilitado a impôr ao Thesouro o pagamento da somma total do juro, 
em ouro desse capital, ou 21 mil contos annualmente, cifra que o orça-
mento não supportará. Com essa renda, proveniente do capital for-
necido pelo Estado, elle poderá satisfazer ao .serviço da amortização 
e dos juros da sua divida com o estrangeiro, para poder entrar na con-
versibilidade, tornando-'se forte, poderoso, rico e afortunado á custa 
da submissão, da sujeiç~o da fortuna nacional a um contracto que en-
tão elle saberá fazer valer em todas as suas partes. 
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J ulgairi. os nobres . deputados que será pos1çao sustentavel para a 
nação brazileíra a dependencia em que ficará do Banco da Republica, 
deixando - o seu credor de _semelhante_ quantia, mais da decima parte 
de. toda · sua receita, tornando-o um pensionista em tão avultada pro-
porção e indefinidamente~ 

Acreditam que essa reorganização á custa do credito publico e 
da contribuição enorme imposta ao povo em beneficio de uma asso-
ciação particular, possa cheg;tr á realização de todo o plano archi-
iéctado, sem provocar o descredito da Nação, antes de obter o banco 
r,. somma de ouro com que conta para impôr-se ao orçamento e ao 
Thesouro, comó credor inexoravel? 

E aqui está, Sr. Presidente, como á custa da fortuna publica se 
quer constituir um capital para o Banco da Republica, para depois 
vir elle ser uma fonte de riqueza para •o banco protegido, mas 
peso insupportavel para o Thesouro salvador · do banco e reconstitui-· 
dor do capital. 

O SR. J ,oÃo DE SIQUEIRA - Mas a emenda do nobre deputado por 
Minas retira este encargo do Thesouro publico. V. Ex. está fazendo 
am cavallo de batalha. 

O SR. QI~ICICA - Sr. Presidente, o nobre deputado por Pernam-
buco . labora em um engano lamentavel. Eu já expliquei o modo pelo 
qual, em muito pouco tempo, o banco pode,rá fazer valer o se·u direito 
á percepção desses juros; eu já demonstrei quanto vale a prCl'messa 
illú.soria de não vencerem juros essas apolices, tornadas capital em 
apolices ouro, com que o banco póde jogar com vantagem, afim de 
mais depressa chegar ao pagamento da divida contrahida e á canse-
quente reversão, para o seu cofre, de todas essas apolices, a dar-lhe o 
lucro annual de mais de 20 mil contos. 

Si não fosse a esperança desse jogo de credito, si os architect?s 
dessa igrejinha bancaria não se alentassem com a esperança de poder 
JllOvimentar a massa enorme de 526 mil contos de effeitos internacio-
naes, apolices a juro ouro de um· paiz com riquezas a explorar, o nobre 
deputado por Minas não se arriscaria a propor-nos essa cessação dos 
JUros para as apolices, esquecendo-se de que tirava por esta fórma o 
caracteristico de titulo de renda, que a apolice tem, o juro a perceber, 
expondo-se .a que o · accusassem de· commetter um erro em assumpto 
elementar de finanças. _ 

O SR. Jd.&o DE SIQUEIRA - Não paga juros emquanto -fôr lastro. 
O SR. 0ITICICA - .Ainda . um engano do honrado deputado por 

P ernambuco; ella(> só não vencerã<J juros emquanto o banco dever ao 
Thesomo a 3a série de apolices representativas da differença. entre o 
producto dos lastros e as emissões bancarias e não entrar na · con-
versibilidade; mas o nobre deputado por Minas tem confiança na pos-
~:i.bilidade de pagar essa divida e haver o ouro para a conversibilidade, 
pondo em contribuição o proprio capital, por meio de um emprestimo, 
que dará . ao banco recursos fartos para tornar-se credor impiedoso dos 
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juros dessas apolices, e até seu proprietario com o direito de dispôr 
dellas. ' 

Devo declarar a s. Ex. I que considero fallaz o plano, pela possi-
bilidade de um clescredito completo para o paiz que tal operação rea-
lizar, sendo muito provavel que não possa o banco achar os capitaes 
de que precisar, com a facilidade que espera. E' opinião minha e que 
não exclue a pergunta que dirijo aos defensores do substitutivo: e si, 
depois de emittidas as apolices e senhor o banco de to!ias ellas ou do 
ouro que realizar com a sua venda, vier a fallir, qual a somma de 
prejuízos que o Estado soffrerá 1 Terá então de encampar toda a emis-
são, para evitar catastrophe maior, estando todas as apolices já na 
rircull}ção. E' simples pergunta em prevenção a futuro que SS. Exs. 
poderão vir affirmar que nunca se realizará. 
· Quero antes encarar a situação presente ·e indagar dos nobres 

deputados: durante o tempo da reconstituição dos lastros, da liqui-
' dação e recomposição do capital, garantia das emissões em apolices, 

no decurso do tempo entre a data de hoje e a consolidação do Banco 
da Republica, o que. será da situação financeira, como solver os com-
promissos do Thesouro 1 Cumpre lembrar a SS. Exs. que nós estamos 
cuidando dos meios de valorisar o meio circulante, em face de uma 
moeda depreciada a ponto de não ser absolutamente possível· obter re-
~eita que compense a desvalorisação que ella soffre ao ser comparada 
eom a moeda estrangeira. 

Os nobres deputados não se incommodam absolutamente com o 
meio circulante e dizem ao Banco da Republica: "Nós queremos recon-
stituir o vosso capital em apolices; o paiz que espere, a situação finan-
ceira: que demore ,o povo que padeça e a nação que não se importe com 
.a' sua divida interna e externa, emquanto nós vamos ca1adinhos, á 
Clfsta do paiz, reconstruir estes lastros. Mas o paiz póde supportar a 
continuação da crise em que estamos 1 acreditam mesmo que o povo 
,póde ver. a sangue frio as suas economias atiradas á voragem da des-
valorização da moeda, obrigado a comprar pelo duplo, pelo triplo, os 
generos de primeira ·· necessidade de que- absolutamente não pôde pre-
scindir? 

Esta situação financeira não merece uma palavra mais em be-
neficio do povo, sinão aquellas que se referem á reorganização de um 
banco? São respeitaveis, unicamente, os intei·esses dos accionistas do 
banco e não os de 14.000 milhões de ha,birtanjtes que estão a clamar 
contra as difficuldades de toda ordem que os opprimem 1 Então pode-
mos contrapôr os interes_ses de uma porção de accionistas respeita-
veia, sem duvida, ·confesso, mas que teem contra si a exigencia 
madiavel, inquestionavel, muito justa de 14.000 milhões de ha-
bitantes desta nação? Estes 14.000 milhões de habitantes que signi-
ficam o povo brazileiro hão de estar submettidos aos interesses que se 
ligain a esses accionistas, que gozaram do direito de emissão, e não 
fiscalisaram sufficientemente a gerencia do direito de emissão dado 
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ao banco 1 Mas então que justiça é esta 1 Póde-i!lé contra pôr os inte-
resses de meia : duzia ao· de milhões~ Póde-se esquecer o soffrimento do 
povo inteiro, por causa de interesses pequeninos, porque não tiveram a 
coragem de oppôr-se aos desbaratos' commettidos pela directoria dos 
bancos, porque não souberam imprimir áquelles que tinham o man-
dato da gerencia do banco, não direi a honorabílidade, mas a boa di-
recção, o cuidado, o zelo pela fortuna que tiveram em mãos e desba-
rataram1 

Parece que os nobres deputados não duvidarão confessar com-
migo que, pondo de um lado os interesses do povo brazileiro, e do ou-
tro lado os do banco, não ha patriotismo, por menor que seja, que 
entenda que a Nação Brazileira deve continuar neste viver, pelo qual 
vai marchando para a ruína, a passos largos, emquanto os accionistas 
do Banco da Republica possam ter a fortuna do banco reconstruída á 
custa do proprio contribuinte. 

,SS. Exs. não podem acceitar que os Brazileil'os vão, de braços 
ii.tados, applaudindo os seus representantes contri]mir, com muita sa-
tisfação, para pagar os juros das ·apolices emittids unicamente para 
que os accionistas do Banco qa Repnblica, daqui a pouco tempo, pos-
sam ver o capital do banco reconstituído e aufiram a caudal de lucros 
que do Thesouro ha de encher as arcas do banco. 

Esta é a base falsa do substitutivo: querer que se reconstitua 
um· capital á custa dos proprios contribuintes é approveitar esse capital 
para fonte de lucro proprio. 

Sr. Presidente, convém estudat ainda uma hypothese. O nobre 
deputado por Minas terminou hoje o se1.1 discurso, convidando-nos 
para fazer a experiencia, por um anno, com o plano do substitutivo, 
afim. . de verificar se dai: á ou não o resultado que S. :IDx. espera. 

Mas SS. Exs. querem mais experiencia com bancos de emissão 
de curso forçado~ Não chegam os desastres enormes que ha dous annos 
está a Nação· soffrendo ~ Não chega a somma de responsabilidade que 
a Republica tem sobre os hombros ~ Não basta a condescendencia que 
o governo tem tido, que todos nós temos presenciado. pelo Banco da 
Republica, para dar-lhe ainda mais recursos que os recursos já dados, 
possívei s, imaginaveis, desde o curso forçado até o emprestimo de 
papel-moeda que o governo emittio de proposito para ajudal-o na so-
lução confessada de difficuldades insuperaveis? · 

Para que mais experiencias quando, dous annos depois de consti-
tuído, o banco vem confessar que não é possível acceitar a responsa-
bilidade, ao nien,os, que elle acceitou para gozar a emissão, fingindo 
que a cumpriria, como meio de facilitar o sacrifício, que a Nação 
Brazileira faria, de receber as suas notas impostas pelo decreto de 
sua organisação ~ 

O pagamento que hoje elle quer, em apolices, para· resgatar o 
papel-moeda do Estado prova bem que. não ha muito a esperar das pro-
messas_do ban'Co, que é muito de receiar novos sacrificias a ser exi-
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gidos amanhã e que é · grandemente conveniente não tentar , novas ex-
periencias com semelhante instituto. · 

O · que será, Sr. Presidente si, no fim de um anuo de experiencia, 
o -banco ·estiver nas mesmas c~rcumstancias em que está hoje ou em 
peiores, ou si vier a fallir no meio disto~ Os nobres · deputados cream 
nma situação impossível de sustentar-se que é um banco _possuindo um 
<: ap-ital enorme, feito por chimica,- como se diz · hoje em linguagem de 
praça, e o governo, com a responsabilidade total das emissões, tal qual 
nós vemos dar-se actualmente. · 

Sr. Presidente, eu ·tenho dito quanto basta para provar os po~
tos falsos, inaceitaveis do substitutivo apresentado. Vou agora satisfa-
zer ao nobre aeputado por Pernambuco estudando o projecto da com-
missão e demonstrando onde está a indifferença capital do projecto. 

O projecto da co=issão primeiramente autoriza o Thesouro a · 
apossar-se dos lastros dos bancos, substituindo-os por apolices da 
divida publica de 4 112 %. ·Comprehende V. Ex., comprehende a Ca-
mara onde está a razão desta disposição. Quando a commissão de or-
çamento apresentou o primitivo projecto, este cuidava da conversibi-
lidade pelo restabelecimento da lei de 1888, em cujo regimen os baucos 
deveriam entrar dentro em seis mezes; a encampação viria sómente no 
easo de não ser possível o regimen aos actuaes bancos 'emissores o 

Si a co~missão de orçamento pôz á margem este projecto e apre-
sentou substitutivo aceitando a encampação f)\anca, foi porque· duran-
te a discussão do projecto verificou-se francamente, os defensores da 
reorganização do Banco da Republica declararam peremptoriamente, 
disse-se na ·imprensa, os interessados vieram discutir e provaram á 
evidencia, que o Banco da Republica, como os outros bancos de emis-
são, não podiam entrar no regimen da lei de 1888 ; a commissão de 
orçamento entendeu que não -convinha estar a apresentar ao paiz uma 
solução que evidentemente pela discussão estava verificado não ·ter ef-
feito, a commissão não quiz estar a discutir um plano, que de ante-
mão se sabia que seria inviavel. Era dever de lealdade para com a 
nação abandonai-o e dar um passo para deante, com solução acceitavel. 

Nesse projecto- anterior a commissão dava para o fundo de resgate 
das notas dos bancos emissores os lastros existentes no Thesouro, im-
pondo a applicação desses lastros ·ao resgate, sem que o governo pudes-
se desviai-os para outro fim.· 

No substitutivo ha alteração a este respeito e convém explicar o 
motivo que nos levou a propôl-a: esta alteração foi-nos arrancada 
pela situação em que os bancos emissores collocaram o governo e o 
.Thesouro P ublico o • 

A discussão provou, Sr. Presidente, e os factos ahi estão clara-
mente denunciando, que os bancos emissores não podem pagar ao 
Thesouro as sommas enormes por este emprestadas; si o Thesouro as 
exigir, elles terão de fechar as portas, pela impossibilida~e absoluta 
de satisfazel-as. 
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Esta som.ma é tirada á renda do Thesouro e com ella conta o go-
verno para fazer face ás despezas orçamentarias; significam a respei-
tavel quantia de cem mil contos de réis, mais ou menos. 

No intuito de favorecer . aos bancos, não . os obrigando a pagar 
esses debitas, nós autorizamos o governo a entrar em aceôrdo com 
aquelles para o pagamento dessas dividas, concedendo-lhes prazos 
longos e até dispensa dos juros. ~ 

A Oamara comprehende que, dispensando o pagamento e os ju-
ros, desfalcado fica o Thesouro da quantia representada por essas 
dividas, o que absolutamente não seria possível, sob pena de deixar-
mos o governo sem meios de cumprir os compromissos da Nação. 

Vê-se que a operação é perfeitamente acceitavel, equitativa, ex-
plicando-se perfeitamente a nova resolução tomada pela commissão 
quanto aos lastros bancarias. 

Mas, Sr. Presidente, nós mandamos substituir por estas apolices 
os lastros, não para constituírem uma renda para o Thesouro, ou 
capítal de insütuiçã<;> particular, mas a base de fundo de resgate, que 
a lei estabelece para retirar o papel-moeda da circulação. E' a opera-
ção que o substitutivo quer, com a differença profunda, capital, de que 
elle constitue um capital perttJ~cente ao banco e nós constituímos um 
capital pertencente ao Thesouro, com a obrigação para o governo de, 
gradualmente, retirar papel-moeda da circulação ou avolumar esse 
fundo de resgate para habilitar-se a retirar o papel-moeda, quando 
fôr necessarió, ou para e~yar o seu valor em relação ao ouro, ou para 
entrar no regimen da conversibilidade. 

Sabe-se q:ue não é conveniente retirar papel-moeda da circulação 
em quantidade enorme; essa retirada deve ser ..feita gradativamente 
e por pequenas parcellas de milhares de contos. Portanto, sómente 
uma pequena parte destas apolices será retirada do Thesouro para 
resgatar o papel-moeda. 

V. Ex. comprehende que, resgatado o papel-moeda, diminue a 
divida total do Thesouro. As notas são divida, com a particularidade 
de não .vencer juros·. 

_ Nós autorizamos o governo a tirar da circulação por apolices a 
somma necessaria para valorisar o meio circulante, obrigando de um 
ladp a N aç!io a ter o prejuízo ·de pagar o juro dessas apolices que ve-
nham para . a circulação, e por outro lado lhe offerecemos a compen-
sação de ter o meio circulante valorisado. · 

A commissão está convencida de que 20, 30, ou 40 ou mesmo 
50 mil contos de papel-moeda retirado da circulação, o meio circulante 
-valorisar-se-h a . . 

Retirado o papel-moeda até a somma de 50 mil contos da circula-
ção, o cambio terá de eleva1· a taxa e as vantagens para o publico em 
geral serão conhecidas; temos, portanto, que a responsabilidade que 
se exige á Nação par~ compensai-a com a valorisação do meio cir-
culante, significa apenas a somma de 50 mil contos. 
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Como, porém, a somma de papel do Thesouro é de' 180 mil contos 
de réis e a substituição dos lastros por apolices deverá ser de 200 a 
21Q,.mil contos, como demonstrei em principio! o fundo de resgate vai 
ficar com 150 mil contos em apolices de 4 1 2 %, cuj•os juros serão 
applicados exclusivamente ao resgate do papel-moeda, a ser retirado 
successivamente da circulação com a verba orçamentaria destinada ao 
pagamento dos juros dessas apolices . 

_Sr. ;?residente, comprehende-se aqui a operação. 
Nós instituimo·s apolices de 4 112 %· em beneficio do Thesouro, 

em beneficio do pagamento de sua divida de papel-moeda, porque es-
tas apolices rendem juros e - com e!!tes juros o governo Vll,i retirandCd 
papel-moeda da ·circulação e resgatando a divida. 

Si não fôr conveniente retirar papel da circulação, o governo ap-
plicará os recursos do fundo de resgate á compra de apolices das 
actuaes, que irão avolumar esse fundo, vencendo juros em beneficio do 
mesmo fundo de resgate; dentro de um certo numero de an,nos, igual 
áquelle em que serão reali2;adas as esperanças de propriedade das apo-
lices que devem pertencer ao Banco da Republica pelo substitutivo, 
uós ~remos o fundo de resgate possuidor de uma quantidade de apo-
lices equivalente á somma total do -papel existente na circulação, si o 
governo não o houver resg~tado já, constantemente com os proprios 
recursos que a lei lhe dá. Quando o papel-moeda tiver sido resgatado 
com os recursos do fundD de resgate, entre os quaes estão os juros 
des:as -apolices, o Thesouro é dunD destas apolices, que se annullarão 
B.SSlm. , 

E' isto o que consagra . o art. 4° do projecto, que dispõe o se-
ginte (lê) : 

§ 1.0 A substituir os lastros, depositados em garantia das emis-
~ões bancarias, por apolices da .divida publica, do valor nominal de 
1:000$, e de juros de 4 112 %, pagaveis em moeda corrente, 'emittidas 
para ·o fim especial do resgate de notas em circulação." 

O fim destas apolices é: 
1°, resgatar as notas em circulação, na proporção necessaria, pela 

lei de 1846, a valorisar o meio circulante; 
2°, o que sobrar, renda e juros, será applicado em beneficio do 

proprio resgate até o ponto de ficar este papel-moeda extincto; em-
fim, até que não exista mais a divida do papel-moeda e estas apolices 
não tenham mais razão de ser. 

Pergunto: 
H a paridade entre as duas operações? 
Lá, vós constituis a emissão de apolices equivalente ao total da 

circulação bancaria e do Estado, fazeis com que estas apolices ren-
dam juros, no intuito de ir augmentando este capital, até que, quan-
do esse vosso capital estiver integralisado, venha para o cofre do 
Banco da Republica, pertencendo' ao Banco ou áquelles que as tenham 
comprado ao proprio banco; 
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Aqui, nós mandamos que o Thesouro substitua o lastro em bed 
neficio do fundo de resgate e que este retire o papel-moeda gradual: 
mente da circulação, annullando a -divida até a sua completa extin-
cção, quando as _proprias apolices deixarão de existir. 

De modo que, quando vós tiverdes dado ao banco um capital 
enorme, a pesar sobre a Nação indefinidamente, a vencer juros des-
proporcionados todos os annos, nós temos a divida paga e a Nação 
isenta do onus da em,i.ssão de apolices e do papel-moeda existentes. 

Sr. Presidente, V. Ex. vê assim francamente delineado o plano 
com o cortéjo de sacrifícios a impôr-;se, mal inqualificavel que não se 
póde conhecer á primeira vista, porque nem todos podem aprofunda:r 
as subtilezas que este substitutivo contém. 

A Camara está vendo até onde chega a responsabilidade que os 
nobres deputados querem atirar .sobre o Thesouro Publico. 

A Camara tem . meio de conhecer wmo, convertendo a divida do 
Thesouro, divida sem juros, que a Nação não repelle, que a N açã(J 
acceita, e que em quantidade igual já chegou a tal· ponto de valorisa-_ 
ção, que, confrontada com a moeda estrangeira, obteve valor superior 
ao desta ... 

· O SR. FRANcisco GucERIO ·- Já chegou ao par, á custa de em-
prestimos estrangeiros. 

O SR. 0ITICICA - E donde veio o credito, que era o mesmo que 
cobria estas notas e as valorisava ao par do ouro 1 

O SR. F:r:ANCisc<; GucEitiO -- Ninguem contesta que era da Nação. 
O SR. 0ITICICA - Mas V. Ex. vê que, com este papel-moeda de 

que o Banco quer-Se apropriar convertendo-o em títulos que vencem 
juros, pequenina operação, o Banco reconstrua o seu capital. 

O SR. FRANCisco GLICERIO __:_ Os nobres deputados não queriam 
que o Thesouro se apropriasse dos lastros que pertencem aos Bancos~ 

O SR. 0ITICICA - Não pertencem tal, pertencem á N açã(J. 
O SR. FRANCisco Gi.ICERIO dá um aparte. 
O SR. 0ITICICA - Eu já demonstrei que o nobre deputado não 

tem razão, e agora seria preciso, para responder a S. Ex., voltar 
a traz, ·reproduzindo toda a argumentação anterior. 

O SR. FRANcisco ÇucERIO - E eu ouviria a V. Ex. com muito 
prazer. 

O SR. 0ITICICA - :Mas ·eu é que não posso fazer isso. 
·O SR. FRANCisco GucERIO- Então não se livra da contradicção. 
O .SR. 0ITICICA - Eu appello do juizo de V. Ex. para o juizo 

da Camara. 
O SR. · FRANCisco . GLICERIO - Os nobres deputados querem resus-

citar a monarchia pelas notas do Thesouro. 
O SR. OrriCICA - Somos entã.~ sebastianistas·? 
O SR. FRANCisco Gr.ICERIO - São. 

18 
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O SR. 0ITICICÁ - E o que foram VV. Exs. quando estabelece-
l'am o curso forçado para as notas dos bancos, quando derrubaram 
n conversibilidade da nota ao portador e á vista? 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Já existia o curso forçado. 
O S:R. 0ITICICA - V. Ex. não tem o direito de nos chamar res-

tauradores da monarchia quando restauraram pelo curso fórçado a 
exploração da for tuna publica. 

O SR. FRANCisco G:LICERIO - São sebastianistas de papel-moeda. 
O SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, eis ahi a que fica reduzida toda 

a argnmentação do nonre deputado por Minas e . dos sustentadores 
do substitutivo. O Sr. Francisco Glicerio, pai da criança, vencido 
pela logica da argumentação, responde-me agora com apartes que só 
podem servir pa:ra desviar a questão, para desnortear-me, como se po-
deria dizer, nesta hora adeantada. 

Mas nem S. Ex. nem ninguem, analysando comparativamente o 
substitutivo da commissão· e o substitutivo dos nobres deputados, póde 
fugir ao reconhecimento de que o da commissão é aquelle que menos 
onus offerece. 

Sr: Presidente, en convidaria aos nobres deputados a escolher 
dentre os dons alvitres suggeridos aquelle que menos prejudica o paiz; 
eu convidaria a SS. Exs. a fazer a confissão dos nossos peccados e 
dos pecca-dos do governo perante o altar da patria e acceitar a res-
ponsabilidade que a commissão offerece como unica solução a esta si-
tuação desesperadora ~ue nos afflige. 

Eu pediria a SS. Exs. que auxiliassem os esforços por nós tenta-
cios para que a confiança renasça por meio da valorisação do meio cir-
culante. 

Sr. Presidente, os nobres deputados não podem ser obstinados de 
modo a impôr os seus penamentos, antepondo-os a todos os interesses. 
SS. Exs. faliam aqui dos prejuízos, dos desastres que poderão provir 
do projeco. Mas que vemos na praça, que vemos passar-se com os 

H ossos títulos no exterior? 
E' que, á proporção que este projecto caminha co'm passo trium-

phante, os títulos brazileiros sobem no exterior e o cambio vai em 
alta no interior. 

· O SR. FRANCisco GLICERIO - Isto é uma grande vantagem. 
O SR. 0ITICICA - Os nobres deputados não serão tão obstinados 

que queiram esconder o sol com as mãos e negar esta verdade: á pro-
porção que o projecto vai conquistando victoria na· Camara dos Srs. 
Deputados, a confiança tem ido se restabelecendo, o cambio tem dado 
franca demonstração de alta; si fluctuações teem havido, mais ou me-
nos rapidas, m.ais ou menos accentuadas, ellas teem obedecido a can-
sas concurrentes, mas nunca foram taes que leva-ssem a taxa cambial á 
desoladora situação eni que se achava antes que a commissã<> do orça-
mento houvesse agitado n questão. 
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Isto quer dizer que o projecto não trará esse desmoronamento . ge-
ral., annunciado pelos seus impugnadores, e antes ha toda probabili-
ltade de vermos começar período de calma, de volta á confiança, de 
normalidade nas relações commerciaes, tão sériamente perturbadas. 

Si houvesse receio da debacle annunciada, ella estaria agoon-
tnada com a discussão do projecto e com a sua approvação em primeira 
t em segunda discussão, tal como aconteceu com o plano que tinha 
por base a fusão dos dous bancos, Republica e Bràzil, em que a ap-
proximação do primeiro ao segundo produziu, sómente pela tentativa, 
a quasi desorganização deste ultimo, á vista da situação insustenta-
vel daquelle. . 
. O SR. FRANCISCO GLICERIO - Mas o nobre deputado veio dizer 

que o Banco da Republica estava em boas condições e fez até peniten-
eia dos seus peccados. 

O SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, o nobre deputado por S. Paulo 
soccorre-se do ultimo dos recursos de uma inexactidão palpavel. 

O SR. FRANCisco GucERIO - Está no seu discurso. 
O SR. 0ITICICA - S. Ex. quiz dar-me um tiro de honra; vencido 

como está pela logica dos factos, veiu atirar uma inexactidão as mi-
- uhas opiniões ~nteriores, inexactidão que já foi tirada a limpo mes-
mo nesta casa. · V. Ex. lembra-se de que o nobrE. deputado pelo Ma-
ranhão quiz tirar a prova do que o nobre deputado affirma hoje, uma 
declaração feita por mim, em assomo de condescendencia para com o 
Banco da ~publica, e não pôde fazel-o. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Então V. Ex. não· publicou o seu 
discurso. 

O SR. OITICIC.-1. - Õ nobre deputado pelo Maranhão tinha nas 
mãos o discurso; eu pedi-lhe para ler o topico .de onde constava a de-
claração accusada, S. Ex. percorreu todo o discurso e não pôde achai-a. 

O SR. J o'.&o DE SIQUEIRA - Leu e neste discurso V. Ex. dizia que 
• banco estava solido. 

O Sn. FRANcisco GucEBIO - Perfeitamente, e eu applaudi de cá 
da minha ~adeira. . 

O SR. 0ITICICA - Podem consultar os Annaes e os nobres depu-
tados verão que não teem o direito de vir fazer accusação assim, quan-
do a SS. Exs. era muito mais facil ler da tribuna o meu discurso e 

·confundir-me immediatamente. Provoco a VV. Exs. a confundir-me 
com essa leitura; não o farão, porque não podem fazel-o. Preciso, entre-
tanto, iá que estou na tribuna, desfazer de uma vez essa ballela le-
vantada pelos defensores do banco e que não convém ficar sem con-
testaçtlo formal. 

A Camara deve estar lembrada de que, em face da declaração 
contida no relatorio do Sr. ex-Ministro da Fazenda, de um empres-
timo de 2.600:000$, feito pelo governo pam a emissã:o de 52.500:000$, 
eu accusei da tribuna o Banco da Republica, por ter einittido duran-
te o período qe 3 a 23 de novembro; $óbre promessa de cambiaes, com 



ouro emprestado do .Thesonro . . O Sr. Nuno de Andrade convidou-me . 
para ir ao Banco e lá me foram· apresentados os documentos e notas · 
t.a-s de que as emissões do Banco da &publica, haviam sido feitas por 
ouro entrado no Thesouro até 5 de agosto : · , 

No dia seguinte, vim á C amara, pedi a palavra e relatei o que 
se 'tinha passado, concluindo por affirmar que, .de 3 a 23 de novem-

bro, o Banco da &publica nãó havia emittido notas e que, á vista da 
certidão apresentada, elle não tinha emissão a descoberto ou sobre 
ouro emprestado e não pago. Eu accrescentei que as emissões do Banco 
da Republica haviam sido feitas sobre ouró, como constava das notas 
que me haviam sido dadas pelo illustre Sr. Visconde de Guahy, e que 
S. Ex. me garantira, sob sua palavra de cavalheiro, que de 3 a 23 
de novembr-o não tinham havido emissão àlguma; de 'modo que eu po~ · 
dia affirmar que o nosso principal banco emissor não se a.proveitára 
do ultimo perio.do dictatorial para tomar emprestimo e sobre elle 
emittir. 

Foi esta a declaração que fiz; ao mesmo· tempo eu adéantava que, 
rontestando á directoria do banco a possibilidade da reorganisação do 
Banco da &publica, lhe declarara que, por maiores que fossem os es-
forços de SS. Exs., considerava impossível a reconstrucção do banco; 
s~ Ex. o Sr. Visconde de Guahy ine garantiu que era possível · esta 
reorganização, pedindo e appellando para o .meu patriotismo para 
ajudai-o nesta tarefa. 

Entendi dever fazer á Camara essa exposição, e foram esses os 
termos em que me proi:mnciei. 

O SR. FRANCisco GucERIO - Propôz-se ajudai-o na reorganiza-
ção, mostrou-se favoravel e sympathico ao banco. 

O SR. OrTIOICA - Ouça V. Ex. os factos subsequentes. No dia · 
seguinte o Banco Emissor de Pernambuco publicava uma nota do seu 
deposito para emissões, em tudo identica á do Banco da &publica e 
provava que, pelas suas notas, não tinha tambem emittido sobre lastro 
de cambiaes, sobre ouro emprestado do Thesouro. 

Perante esta asseveração, eu reconheci que, de facto, tinha havido 
e:mprestimo ·para emissão; eu tinha · calculo pelo qual se verificava 
que o e:rpprestimo tinha sido effectuado e ao mesmo tempo as emissões 
pelos bancos emissores desta capital; possuía as provas de que tinh11 
havido emissões fraudulentas e que estas emissões deviam tocar aos 
bancos emissores do Rio de Janeiro; e, como o ouro emprestado era 
superior a toda a emissão ·dos dous bancos, unicos além do Banco da 
Republica, era fóra de duvida que elle tivera parte nessa partilha 
do ouro. · 

Vim á Camara e narrei tudo isto, que consta dos Annaes·; os· Srs. 
Deputados não são generosos vindo aqui alterar os meus argumentos, · 
as minhas palavras. · . 

Declarei nesta Camara que me havia enganado quanto á époc11 
c; às emissões fraudulentas, suppondo · que ella~ ernm do período di-
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ctatorial; verificava-se das declarações vindas a lume que, ao passo que 
no Congresso tentava-se limitar as emissões, o governo, el!l contra-
dicção com a opinião do Congresso, emprestava dinheiro do Thesou-
ro aos bancos, de modo que as emissões fraudulentas tinham sido 
feitas pelo Banco de Pernambuco, pelo Credito Popular e pelo da Re-
publica na permanencia dos trabalhos do poder legislativo e contra 
a opinião vencedora nelle. Tornei bem patente que a emissãó houve e 
que o Banco da Republica era co-participe della. 

Appello para a Camara, para que diga si fiz ou não essa declara-
ção, si foi ou não isto que se passou.· 

O nobre deputado por S. Paulo não tem direito de me fazer uma 
:insinuação dessa ordem hoje. 

O SR. FRANCISCO Gi.ICERIO - Não. é insinuação, é franqueza; o 
nobre depuado mostra-se contradictorio. 

Quando assim não fosse, o nobre deputado devia comprehender 
que eu faltava si:q~.p1esmente como membro da Camara, que desejava 
esclarecer-se 1·elativamente a estes · factos, não tinha outro ponto de 
vista, não tinha obrigação de estudar o meio de valoriear o meio cir-
culante, como o fiz depois como membro q.a commissão de orçamento. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - E' a mesma cousa; o seu direito não 
6 superior ao meu, por V. Ex. ser membro da commissão de orça-
mento .. 

O SB. 0ITICICA- A razão que eu tinha para agir era muito ou-
tra e obrigava-me a encarar a questão por outro lado. 

O SR. FRANCisco GLICERIO - Não era, somos ambos representan-
tes da nação . 

. O SR. 0ITICICA ---, Os apartes do nobre deputado estão deixandc 
ver que S. Ex., muito de industria, se faz de zangado para me ·:;tfastar 
da discussão . 

O· SR. FRANciSco GucEruo - Está enganado, não estou absolu-
tam~nte zangado. 

O SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, quando convido a Camara a 
B.companhar a commissão ·de orçamento, aproveitando as boas circum-
stancias que apparecém de a:ccôrdo com a marcha · do projecto, não é 
porque eu queira attribuir só e exc1usivamente ao projecto a differen-
ça de situação eni que nos achamos hoje para o começo do mez de 
fetembro, antes da sua apresentação. 

O que quero provar aos nobres deputados é que se o ·projeeto 
trouxesse a débacle que SS. EEx. annunciaram, a Praça não estaria 
esperando os desastres previstos, sere;na e desassombradamente, como 
um individuo que deante de · uma pedra que rolou da montanha, 
esquece-se do perigo para ir ao encontro della tranquillamente e com 
o sorriso nos labios. Si o projecto houvesse de produzir desastres, 
fjeria succedido o me&mo que succedeu com a idéa da fusão dos dous 
bancos; si a reo·rganisação do Banco da Republica, como SS. EEx. 
querem, é possível, é viavcl, é acceita pela Praça, por que razão a 



fusão entre o Banco do Brazil e o Banco da Republica produziu, 
como todos nós sabemos a baixa das acções do Banco do Brazil, ac-

' . d centuando-se immediatamente a approximação de uma cr1se · e con-
sequencias desastrosissimas ~ 

O Sn. FnANCISoo GLICERIO - O nobre deputado não toque neste 
assumpto, não é prudente. 

O SR. OrTICICA - Descance V. Ex., não desviarei a questão 
para este lado; quero sómente accentuar que o projecto da commi~ão 
de orçamento não virá trazer os desastres que VV. EEx. annunc1am 
para infundir terror, c antes tudo deixa presumir que melhorará a 
situação da Praça si elle fôr convertido em lei. · 

Sendo assim, a Camara .deve acceitar a situação como ella é, nlio 
se importar absolutamente com os inte1·esses daquelles que ora sentem·· 
se feridos, porque abusaram dos direitos que lhes deu. 

Ainda um lado da questão: como querem SS. E Ex, que o Banco 
da Republica seja um banco emissor, si ao mesmo tempo querem que 
elle se limite a viver sómente como banco· de descontos e depositos ? 
Como se comprehende banco emissor sem o direito de emittir notas ? 
Si SS. EEx. limitam a emissão do banco, como poderá elle ser o 
regulador da moeda ? 

Si lhe tiram · o direito de emissão, tira-lhe a qualidade de emis-
sor, a funcção de regulador do meio circulante, e portanto elle só con-
tinuará a viver como banco de descontos até ao momento em que a 
fortuna publica venha a . vasar-se no seu cofre, arrastando a ruimt do 
Thesouro. 

Sr. Presidente, devo concluir esta exposição. 
O SR. NEcEsJo TAVARES- V. Ex. não deve concluir sem fallar 

no substitutivo do Sr. Felisbello Freire. 
O Sn. ÜITICICA - Não li o substituti YO do meu honrado collega; 

devo dizer desde logo que não comprehendi da sua. exposição, como 
deverá o governo comprar o Banco da Republica, pagando o seu ca-
pital realisado, que é inferior á divida do banco para o governo. 

A divida do 'Dhesouro, o nobre deputado reconhece, monta a 150 
mil contos. O capital do banco é de 130 mil. Logo, o banco ainda é 
devedor de 20 mil contos e nada deverá ~ceber da compra a realizar. 

E' necessario estudar o plano desse substitutivo, o que não me é 
possível fazer agora. , 

De':o declarar, entretanto, que a CO?J~issão de orçamento é, pe-
remptonamente, com franqueza, contrar1a a creação de um banco do 
Estado . 

Sr . Presidente, os nobres deputados declararam e teem confirma·· 
do desde o primeiro dia em que se discutiu este projeeto, que o Banco 
da Republica não poderá continuar a viver si lhe t irarem 0 passivo 
das emissões; nem elle e nem os outros bancos. 

Por que não poderá viver o Banco da Republica nestas condi-
ções ? · 
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86 o bancó já teJ;U toda a emissão feita, todas. as no~as em ~ir
cuJ.ação, e a responsabilidade completa deste facto, Sl o proJecto retna 
unicamente o passivo das emissões, porque os lastro!! não correspon-
dem. ás emissões feitas, por que razão este banco ha de ser affectado 
na sua vida organica ' 

Não poderá elle, nas coudições estabelecidas, appellar para os seus 
accionistas, appellar p11.ra outras instituições, e, depois de haver COil · 
solidado o seu credito vir pedir ao governo o direito de emittir notas? 

Desde que os n:bres deputados entendem que o banco liquidar-
se-ha fatalmente e nas condições porpostas, eu devo dizer-lhes com 
a franqueza que me caracterisa. - VV . EEx. teem a con:!!ciencla 
exacta do estado de 1ma carteira e da impossibilidade delle reconsti-
tuir-se. 

Sr. Presidente, nem ao menos dispensando o Thesouro toda a 
dividã que lá tem, dando-lhe prazos longos para a sua satisfação, nem 
mesmo assim o credito do banco se consolidará, a sua carteira será 
valorisada; o '1\hesouro ter~ fatalmente de ficar com a responsalidade 
dade das emissões, em prazo mais ou menos longo; abreviar esse prazo, 
fazendo cessar a situação anormal da praça e do Thesouro, é o nosso 
fim. 

Nestas condições, o patriotismo não poderá aconselhar á Nação 
Brazileira que continue a soffrer prejuízos, a ser onerada enorme-
mente, unicamente para satisfazer este banco, que não soube com· 
prehender a sua missão, abusando da fortuna publica, explorando-a 
durante dous annos. 

Senhores, não se trata da reorganização de um banco, 11em se 
trata de destruil-o; trata-se de salvar a fortuna publica, trata-se de 
salvar esta Republica, que está caminhando a passos largos para o 
des~redito financeiro, tanto no interior como no exte:r-ior, si os poderes 
publicas não acudirem á profunda desorganisação em que vão as 
nossas finanças ; e os ·desorganizadores estão, senhores, conhecidos : são 
esses bancO"s emissores, que ahi estão . constituídos sem capital, em 
regimen falseado ! 

Em nome da salvação da fortuna publica, em nome das institui-
ções por consolidar, peço-vos que aproveiteis esta situação que se 
desenha franca a todas as vistas, pedindo a solução ind~cada ·ao vosso 
patriotismo, como a unica ·de consequencia menos funestas. 

Senhores, os esforços da commissão não t.eem o intuito de derru· 
bar banco, mas só e unicamente o de salvar a Republica, sdvando 
as suas finanças, para fazer com que ella goze do nome a que tem di-
rei~o1 de naçii'o que é livre, de instituição democratica, que visa a -
fehCldade do seu povo, honrada nos .seus compromissos, sempre, em 
to~o . o temp~, com .o seu credito nunca desmentido, tanto como 0 pá-
trwtlsmo de seus fllhos ! Tenho conclui do. 

(Mtiito bem, muito bern! Appla,usos rva8 galerias. O orador é cum-
p1·intenfudo po1· seus wlbegas . ) 
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SESSÃO DE 28 DE OUTlUBRO 

São lidas, apoiada3 e postas conjunctamente em discussão 1 a~ 
seguintes emendas: 

Ao .art. 7.0 Substitua-se pelo seguinte: 
Os auxílios ·autorisados pela lei n . 2. 765 de 29 de ma10 de 

1875 a que se refere a de n. 3. 263, de .18 de julho de 1885, poderão 
ampliados até o maximo de 50 mil contos, respei-

Bmendas tados nos mais as condições na citada lei pre· 
sc.riptas; e entre eU as n de dar o governv conta 

ao Cougresso do uso que tiyer feito das attl'ibuições que lho são con· 
feridas. 

S. R.- Sala das sessões, 27 de outu]no de .1802. - An,ton·io 
Olyntho. . . 

Ao art. 1. o Em vez de - decretos n. 167 de 17 de Janeiro e 7 
de dezembro de 1890 - diga-se: :__·decretos do governo provisoriú. 

Sala <las sessões, 28 ·de outubro ·de 1892.-M oraes Ba.n~os.-L~ite 
O·iticica.- Deopoldo de Bu~hões.- Severino Vi:iira.-'--- A'rthur Rios.-
ArisNdes M-aia. 

Desistindo da palavra os oradores inscriptos e não havendo mais 
quem peça a · palavra, fica encerrada a d.iscussão t . adiada a votação 
por falta de numero. · 

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO 

Votação em ga discussão do projecto n .. 183 C, deste anno, res· 
tabelecendo a lei n, .. 3 .403; de 24 de novembro de 1888, com as modifi-

cações que indica, e fixa o prazo dentro do . qual 
Votação devem os actuaes bancos de emissão entrar no 

. regimen desta lei. Autorisa o governo : a assumir 
a responsabilidade das notas dos que não puderem ou quizerem sub-
nietter·se ao mesmo regimen; a providenciar, quanto á substituição, 
por notas do T'hesouro, das que forem recebidas, e a rescindir o con-
tracto com o Banco da Republica para o resgate do papel-moeda, li· 
mitado este á somma actual e feito o resgate conforme aquella lei e 
com os recursos annualmente decretados. · 

O Sr. Alfredo Ellis (pe{ja ordem) - A' vista da importaucia e 
gravidade da materia, requeiro votação nominal para o projecto 
n. 183 c. . 

Submettido a votos, é appi:ovado o requerimento. 



O Sr . . João de Siqueira (pela .ór!Íem) - Sr. Presidente, .dese-
jando enviar á lllesa um requerimento,. sobre a votação ~os diversos 
ptojectos que se acham na ordem do _dia, pergunto a V. Ex~ quaes 
são os projectos que devem, na votação, preceder uns ao~ outros. _ 

O SR. PRESIDENTE - Era o que eu . ia declarar SI V. Ex . nao 
houvesse i'edido a palavra pela ordem. 

Salvo decisão da mesa em Sentido contrario, submetterei a votos 
o substitutivo da commissão. 

O Sr. Pires Ferreira (pela ordem) requer profereucia pura o 
substitutivo que apresentou. 

O Sr. Fr.ancisco Glicerio (p'ela ordem) - Não sei, Sr. Presi· 
dente, si o nobre deputado requereu preferencia para o seu projecto 
substitutivo. · 

VozES "'- Não; pedio para o da commissão. . 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Bem; si o nobre : deputado pelo 

Piauhy requereu preferencia para o projecto da' commililsãó, estou 
inhibido de fazel-os; porque já a mesa havia declarado que seria 
base da votação o projecto da commissão ... 

O SR. PRESIDENTE - O substitutivo da commissão . 
. O SR. FRANCisco GLICERIO - O substitutivo ... já era, portanto, 

uma deliberação de V. Ex. . 
Nestas condições, não estou inhibido de pedir a V .. Ex. que con-

sulte á casa si consente que sirva de base para .a vot.ação o projecto 
que tive a honra de submetter á consideração da Camara. 

Submettida a votos a preferencia requerida pelo Sr. Pires Fer· 
t•eira, é rejeitada. . . · 

E' em seguida submettida a votos e · app,rovada a preferencia re-
querida pelo Sr. Francisco Glicerio para o seu imbstitut~vo. 

O Sr. Oitidca (peJl'a ordem) pede que oo' veri:Ú~ue a votação. 
Procedendo-se á verificação recon.ber.e-se que vótararri a favor 

da preferencia, '72 Srs. deputados e contra 38. · 

O Sr. Presidente - Vai se procede1· á chamada. Os senhores 
que votam a favor do substitutivo do Sr. Glicerio responderão sim e 
os que votam conti·a, não. · · . 

Procedendo-se á chamada, ·respondem si:,• os Srs. :· In di o do 
Brazil, · Pedro Chermont, Casimiro Junior, Henrique de .Carvalho, 
Anfrisio Fialho, Nogueira· Paranaguá, Nelson, Pires Ferreira, Mar-
tinha Rodrigues, N ascim~mto, Epitacio Pessoa,· Retumba, Toléntino 
ele Carvalho, Gonçalves F erreira. Juvencio de Aguiar, André Caval-
canti, João de Siqueira, João Vieira. Luiz de Andrade, Espírito Santo, 
Bellarmino Carneiro, Oliveira V alladão, Augusto de Freitas, Paulo 
Argollo, Seabra, Garcia Pires, Santos Pereira, Milton, Leovigildo 



Filgueiras, Sebastião Landulpho, Manoel Caetano, Fonseca e Silva, 
Fonseca Hermes, Nilo Peçanha, Manhães Barreto., Oliveira Pinto, 
Joaquim Breves, Virgilio Pessoa, Luiz Murat; Erico Coelho, Sampaio 
Ferraz, Lopes Trovão, J acques Ourique, Jesuíno de Alllbuquerque, 
Vinhaes, Pacifico Mascarenhas, Chagas Lobato, Jacob da Paixão, 
Matta Machado, Lamounier Godofredo, · Gonçalves Chaves, Manoel 
Fulgencio, Carlos das Chagas, Costa Machado, F erreira Rabello, João 
l,uiz, Rodolplho de Abreu, Benedicto Valladão, Arantes, Francisco 
Glicerio, Lopes Chaves, Costa Junior, F~eury Curado, Antonio Aze-
redo, Caetano .de Albuquerque, Bellarmino de Mendonça, Fernando 
Simas, Lauro Muller, Carlos Campos, ·schmidt e Lacerda Coutinho. 

Responderam não, os Srs. Cantão, Matta Bacellar, José Bevila-
qua, Alfredo Barbosa, Sá Andrade, Joaquim Pernambuco, Raymundo 
Bandei~a, Pereira de Lyra, 'llheophilo ·dos Santos,. Oiticica, Rodrigo 
de Araujo Felisbello Freire, Paula GUimarães, Athayde Junior, Ho-
racio Costa, Novaes Mello, Urbano Marcondes, Furquim Werneck, 
Thomaz Delfino, Antonio Olyntho, Badaró, Álexandre Stokler, João 
de Avellar, Necesio Tavares, Cesario Motta Junior, Moraes Barros, 
Domingos de Moraes, Carvalhal, Mnrsa, Paulino Carlos, AHredo 
Ellis, Brazilio dos Santos, Marciano de Magalhães, Tihomaz Flores, 
Homel'O Baptista e Demetrio Ribeiro. 

O Sr. -Presidente - Votaram a favor do substitutivo do Sr. 
Glicerio, 71 Srs. deputados, votaram contra .36. 

Foi approvado o seguinte substitutivo: 

O ·Congresso N acionai decreta : 
Art. 1.0 O Baneo da Republica dos Estados Unidos do Brazil fica 

incumbido da unificação do meio circulante, devendo substituir por 
bilhetes seus, de uma só estampa, dentro do prazo ·de doüs annos, a 
contar da data da presente lei, tanto os bilhetes bancarios como o 
papel-moeda do Thesouro Federal. 

§ 1.0 A circulação dos bilhetes banc~~:rios e do papél-moeda 'do 
Thesouro fica limitada á somma actualmente existente . 

§ 2.0 Ó Poder Executivo regulará, por amigavel composição entre 
o Banco da Republica e os outros bancos emissores, as condições em 
que se deverá · effectuar o disposto neste artigo . 

·§ 3.0 Os biLhetes e cedulas ora em circulação que não forem apre-
sentados á substituição no prazo acima determinado soffrerão o des-
conto annual de 25 %, devendo esse desconto ser considerado como 
quota de reducção do Íneio circulante e revert~ndo para os cofres pu-
blicos o seu equivalente de lastro em deposito. 

Art. 2.0 O Poder Executivo unificará o lastro das emissões ban-
carias e conservai-o-ba sob a guarda do 'Dhesouro ·Federal observando 
as disposições seguintes .: ' · 
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§ 1.0 O ouro em a.eposito, calculando o seu val~r ao cambio do 
dia, os lastros de apolices ouro, bem como as aplices moeda corrente 
de g1p·antia da emissão dos bancos, serão subtituidas por novas apo-
Iices do jlll'o de 4 % ouro, ficando revogado o art. 4° do decreto 
n. 165 de 17 de janeiro de 1890. 

§ 2.0 O Poder Executivo emittirá apolices moeda. corrente, juro 
ele 5 %·, em impoTtancia .equivalente: 

a) ao papel do Thesouro, e 
b) á differençf+ que se verificar entre o valor das apolices de 

lastro depositadas e o total da emissão. 
Emquanto sob a guarda do ThesoUl'o _ Federal. estas apolices 

moeda corrente não vencerão juro algum; mas, desde que fôr paga 
pelo banco a importancia das relativas ao indicado, na lettra b, serão . 
ellas .(lonvertidas .em apolices de 4 % ouro. · · · 

A conversão far-se-ha á medida que o pagarneuto fôr sendo ef-
fectuado. 

§ 3.0 O juro de 4 % ouro das apolices de lastro será applicado 
pelo Tihesouro. F ederal ao pagamento das apolices de que trata a 
lettra b do paragrapho precedente, e só depois de concluído o paga-
rn,ento terá o baneo direito a receber o dito juro e della dispôr. 

Desde que seja decretada a circulação metallica e esta se verifi-
que, o governo providenciará de modo a ser transferido o lastro para 
os cofres do banco, afim de se realisar a: conversão dos bilhetes em 
especie · ao portador e á vista. 

§ 4.0 As apolices moeda corrente depositadas para garantia da 
parte da emissão representativa do papel moeda do Thesouro serão 
trocadas, pelo seu valor nominal, por bilhetes circulantes, os quaes 
serão recolhidos á Caixa de Amortisação e encinera.dos. . 

· Os proprietarios destas a polices poderão trocal-as por bilhete!~ 
do banco, si a este convier emittir por sommas equivalentes, reco-
lhendo-se taes apolices ao Thesouro á conta de lastro, e sendo então 
convertidas em apolices do juro de 4 % ouro . . 

§ 5.0 O Congresso N acionai reserva o direito de legislar oppor· 
'tunameJJte sobre a conversibilidade dos bilhetes do banco, á vista e 
em moeda metallica. 

§ 6. 0 Quando occurrencias extraordinarias de interesse publico o 
exigirem, o governo poderá intervir, nos termos da lei de 29 de maio 
de 1875. 

Art. 3.0 O Banco da Republicad os Estados Unidos do Brazil 
opportunamente reduzirá o seu capital até 100.000 :000$ em acções 
nominativas. 

§ 1.0 A reducção do capital poderá effectuar-se, entre outros 
modos orclinarios, pela compra ou recebimento das suas proprias 
acções em liquidação de dividas . 

, § 2.~ ~ Banco da Republica do.s Estados Un.idos do Brazil ope-
rara de accordo com o art. 42 dos seus estatutos actuaes, approvados 
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pelo decreto n. 1. 227, de 30 de dezembro de 1890; salv? quanto aos 
emprestimos sobre caução, àebentures, lettras hypothecanas . ou q~a,es· 
quer outros· títulos de companhias anonymas, que só acceitará quando 
integralisados e com o desconto de 20 %. da ultima cotação official, 
com tanto que esta não exceda ao par; não podendo, porém, o total 
destas operações representar mais de um terço . do total da emissão. 

A contravenção do disposto neste artigo ·importa a responsabili-
dade collectiva e solidaria da directoria e- do conselho ou commissão 
fiscal; responsabilidade que se tornará effectiva pela reposição na 
caixa do banco das quantias desviadas, além das penas em que ten~am 
incorrido os responsaveis, segundo a legislação geral da RepU:bhca. 

§ 3.0 O banco terá succursaes nas capitaes dos Estados da União 
onde existem bancos regionaes, conservando as suas respectivas caixas 
e podendo crear outras em qualquer das capitaes dos Estados. 
· · § 4.0 O Banco da Republica terá além dos directores que os es-
tatutos determinarem, um presidente nomeado pelo governo; o vice-
presidente será escolhido pelo mesmo governo entre os directores eleitos 
pelos accionistas. 

· A eleição para o conselho fiscal ·recahirá sobre sete accionistas, 
dos quaes o governo nomeará tres · como seus representantes . . 

A este~ cumpre fiscalisar todas as· operações do banco, relatando 
·mensalmente ao Tlhesouro Federal o movimento realisado. 

§ 5.o A reforma dos estatutos do Banco da Republica será feita 
de accôrdo com as prescripções desta lei, de conformidade com os 
moldes dos mais reputados estabelecimentos cong'eneres e em vista· dos 
usos commerciaes do paiz . 

Art. 4.0 O Governo fica autorisado a cobrar em ouro, em qualquer 
·exercício, os direitos de importação nas alfandegas e repartições. de 
.arrecadação da União, como e quando julgar conveniente; devendo, 
porém, fazer constar pelo Di!ario Official, com a antecedencia de 60 
dias, pelo menos, não só o comeÇ'O dessa cobrança, como qualquer 
alteração no sentido de augmentar·lhe a escala. · . 

Art. 5.0 Nenhum banco de depositos e descontos poderá operar 
ou continuar a operar, sem haver realizado effectivamente pelo menos 
50 o;,- do seu capital. 

Esta disposição é extensiva a quaesquer agencias ou succursaes 
de banco com sédes no exterior. · 

Art. · 6.° Fica rescindi~o o contracto vigente de 1·esgate do papel-
moeda do Thesouro e são revogadas as disposições ell?- contrario. 

O Sr . .Presidente - Salvo reclamação, ficam prejudicadas as 
emendas do Sr. Pires Ferreira e do Sr. Casimiro Junior. 

. ~~tão tambem prejudicados os outros substitutivos e o projeéto 
prtmÜlVO. ' 

Vou submetter a votos as emendas; apresent-adas pelo Sr. Matt.a 
Machado, ao substitutivo que foi approvado. ' . 
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Subruettida a votos é approva.da a seg?inte -~menda: . · 
Ao § 1° do art. 2.0 Accrescente-se, in f~ne:- estas apdhces, em-

quanto eBtiverem depo'pitada.S', não vencerão juro algum. . . 
E' submettida a votos e dada como approvada a emenda segtunte 

ao § 2°. 

O Sr. Oitidca (pela ordem) Requer verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação, reconhece-se que votaram á favor 

74 Srs. deputados e ·contra 27. 

o sr: .Presidente - Como. não verifica-sé .numero legal no i-o-
cinto, procede-se á ch,amada afim de seguir a votação das emen~as .. 

Antes, porém, devo declarar á Camara que os Srs. Gabr1el de 
Magalhães e França Carvalho declararam á mesa o seu ·voto contra o 
1mbstitutivo. 

Procedendo-se á chamada, verifica~se que se retiraram ·os Sni. 
Augusto Montenegro, Nelson, Almino Affonso, Aimibal Falcão, Fé-
lisbello Freire, Tosta, Arthur Rios, Marcolino :Moura, Severino Vi-
eira, Francisco Sodré, Prisco Paraíso, Francisco de Mattos, França 
Carvalho, Fróes da Cruz, Ferreira Brandão, Alvaro Botelho, Dutra 
Nicacio; .Gonçalves Ramos, Almeida Nogueira, Leopoldo de Bulhões, 
Alves de Castro, Urbano Gouvêa, .Pereira da Costa, Julio de Casti-
lhos, Borges de :Medeiros, Alcides Lima, Cassiano do Nascimento c 
Menna Barreto. 

O Sr. ,Presidente declara que responderam á chamada 111 Srs. 
deputados. Antes de proseguir na votação das emendas pede aos no-
bres deputados se conservem no recinto para tratar da resolução da 
prorogação, sobre a qual a Camara deve deliberar hoje, porquanto, 
do -contrario, fi.oa.rão prejtud'icaldos :t.odos os orçallllln:fus da 'Repu-
blica que ainda dependem da revisão da Camara, por terem sido emen-
dados pelo Senado. 

O Sr. Matta Mac'hado (pela ordem) diz que apezar de terem 
respondido á chamada 111 Srs. deputados, pensa que no .recinto não se 
acham deputados em numero sufficiente, para . poder continuar a vo-
tação. . . · 

. O Sr. Presidente acaba de declarar que a C amara deve, hoje, to-
mar -conhecimento da proposta de prorogação da sessão, enviada pela 
outra casa -do parlamento. 

. Pensa que, .das palavras do Sr. P .residente; se póde deprehender 
o seguinte: que si hoje a Camara não cumpre o seu dever constitu-
cio_nal, as sessões terão de ser encerradas. · 
.· Ora, nin~em ignora que os orçamentos ainda não estão appro-
"Ç'ados, e que o governo não tem meios para governar. ~onstitucional-
mente este pai.z. · · 
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. E si, por co~~equeucia, esta Camara tiver de .se encer~·ai· vio-
lentamente, bruscamente, por não se poder votar hoJe o prOJecto de 
prorogação, os inconvenientes, os perigos para esta nação serão gran-
des e facilmente podem ser apreciados. 

Vê ausentes do recinto principalmente muitos amigos do governo 
contrarios ao substitutivo que acaba de ser approvado. 

VozEs - Muitos estão presentes. 
O SR. MATTA MAC.I:JiADO - :Mas a maior parte ootá ausente i e 

deste facto parece inferir-se ' que o que SS. Exs. não querem é votar 
as emendas ao projecto, porque não póde acreditar que os amigos do 
governo queiram Ímped.ir á votação da prorogação das sessões, dei-
xando o paiz nesta espectativa grave e perigosa, de uma verdadeira 
dictadura assumida pelo modo mais original possível. 

Nestas condições, desde que foi - votada a sua primeira emenda, 
aquella que determina que as apo1ices depositadas não vençam juros, 
estabelecido este principio, todas as outras emendas são d{) pouca im-
portancia, são corollarios della, todas 'se deduzem da que foi appro-
,·ada. · 

. Portanto, para evitar o desastre, que lhe p·arece imminente, para 
impedir que a Calll:ara dê o tristíssimo exemplo do encerramento for-
çado do parlamento pela retirada de muitos amigos do governo ... 
(Apoiado.s, protestos e 1·eclamações vehernentes.) _ 

Para que tanta celeuma~ Quando diz - amigos do governo, re-
fere-se áquelles que não se acham aqui i porque os opposicioniatas, os 
que fazem opposição á política geral do governo, todos se acham , pre-
sentes. E' certo.... que tambem estão presentes muitos amigos do go-
verno; nãQ nega isto. 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre deputado que está fallando 
pela ordem. . 
. O SR. l'l.ATTA MACHADO responde que está fallando pela ordem. 
Apenas quer notar que esta ausencia não se póde explicar, partindo, 
::;obretudo, de amigos do governo. (Repetem-se os apartoo e os protes-
tos contra a phrase: - amigos do govemo.) 

O orador diz que os nobres deputados tomam o recado na porta. 
Acreditando que a ausencia desses amigos do governo não póde ser 
explicada sinão pelo motivo das emendas ao projecto, o orador ia 
pedir á Camara a retirada das suas eméndas, desde que votado o prin-. 
t1ipio de que as apolices do lastro não vencem juros, todas as outras 
emendas são corollarios desta. 

Nestas condições, para facilitar a volta dos amigos do governo 
que se acham ausentes, e necessitando-se votar a prorogação. . . ( Repe-
tem-se os protestos.) 

VozEs - Para que insiste V. Ex. na questão de - amigos do 
governo? 

· O SR; MATTA :MACHADO tem necessidade de justificar a retirada 
das emendas porque se poderá acreditar que ail suas ei:ri.endas tinham 
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sido lançadas .armando aos votos dos Srs. deputados; pl·ecisa explicar 
que a retirada das outras emendas em nada prejudi~a o seu pensa-
mento em relação ao projecto Glicerio, por que esse pensamento, que 
é o de desobrigar o Thes<mro de todos os onus; está perfeitamente 
consignado na emenda já votada. 

Não sendo, portanto, essencÍaes essas emendas, pede a sua retira-
da para que ai, porventura ellas são motivo. da ausencia de alguns il-
lustres collegas, Reja removido esse obstaculo, em bem da regularidade 
dos trabalhos, evitando-se assim que a Camara assuma a gravíssima 
responsabilidade de enéerrar os seus trabalhos deixando a nação sem 
orçamentos. ( Jlll ui( o bem.) 

. . 
O Sr. Presidente - O r.equerimento do nobre deputado só pód::. 

~r attendido .'em tempo, quando se der a votl\_ção da emenda de S. E_x. 
ao § 3°1 por isso que a emenda de S. Ex . ao § 2° já foi sujeita · á 
,-otação, que vae ser verificada. 

Posta a votos, é approvada a seguinte emenda: 
Ao § 2.0 Supprimam-se as palavras - mas desde, etc., até o fi-

nal do paragrapho. 

O Sr. Matta ·Machado (pela oritern) .......: Visto haver numero 
para votar, si os meus hom:ados collegas ,entenderem que não é isto 
um obstaculo para a regularidade dos · nossos trabalhos, pedirei ·a 
V. Ex. a retirada do meu requerimento que pedia a retirada das 
emendas. 

Consultada a Camara, é appr?vado o ultimo requerimento do 
Sr. :Matta Machado. 
. São .successivamente submettid~s a votos e approvadns as se-
guintes emendas: 

Ao ~ 3.0 Supprima-se o primeiro periodo e accrescente-,se - ali 
r. polices, moeda corrente de juro de 5 % correspondentes á lettra B 
do §. 2°1 si ainda não tiverem sido pagas pelo banco, quando decretada 
a conversão, continuarão sob a guarda do Thesouro e não vencerão 
juro algum; devendo o banco resgatal"as gradualmente, de accôrdo 
~om o governo, pagando-as em moeda, ou retirar gradativamente da 
círculação quantia equivalente, ani:mllandú~as. 

Ao § 4.0 Accrescente-ae no fim : - e não vencerão juro algum, 
cmquanto estiverem depositadas. 

Ao ·§ 6.0 Accrescente-se no fim - podendo os auxilios de que 
trata esta lei serem elevados até 50.000:000$000. 

Paragrapho para ser collocado onde convier·: - Os saldos -do 
Thesouro, depositados no banco em conta corrente de movimento, não 
vencet~ão juro a:Igum. · . 

Assim emendado, -é o projecto adoptado em aa discussão e enviado 
í- commissão de redacção. 
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O Sr. Aristides Maia .(pam 1tma explicação pessoa1l) diz que o 
;nobre deputado por Minas Geraes, Sr. Matta Machado no discurso 
que ha pouco acabou de pronunciar, atirou a nm grupo de deputados 
a censura .de se · terem retirado do recinto para nãp votar o substitu-
tivo assignado pelo Sr. deputado Francisco Glycerio. 

Pertence a esse grupo ; foi um dos que se retiraram. Vem t.razer 
á C amara os motivos dessa retirada. 

E' U:ma declaração que passa a ler,. J:>ela qual francamente se as-
sume "a responsabilidade de acto praticado·: (Lê.) 

Esta declaração está assignada pelos seguintes Srs. deputadOs 
(lê). 1 

Declaramos ter'-nos retirado do recinto das sessões no momen-
to em que ia proceder-se á votação do substitutivo assignado pelos 
Srs. deputados Glicerio e outros, por não querermos concorrer para a 
approvação que prevíamos certa; de uma medida contra a qual pro-
testámos sempre e á realisação da qual attribuimos ·Os intuitos que 
determinaram o golpe de estado, pelo qual foi o Congresso N acionai 
dissolvendo; e protestamos não contribuir directa ou indirectamente 
para que se consume o desastre que, em nosso parecer, ha de inevita-
' 'elmente resultar para a patria brazileira da restauração da polí-
tica financeira iniciada em 17 de janeiro de 1890. 

Sala das sessões, 29 de outubro de 1892. - Anmibal. Falcão. 
Aristides Maia. - Gonçalv·e.s Ramos. - Gab-riiel . àe Magalhã~. 
Ferreira Brandão. - F~co d.e Mattos. - França Carval.,.o. 
Alvaro Botelho. - Fráes da Cruz. -c-' O. ZamJa.. 

Não sabe, si pelo facto de estar fundamentada, poderá mandar 
á mesa esta declaração para ser publicado no Drt'ario Offiicial; mas 
easo isso não lhe seja permittido publical-o-ha juntamente com as 
poucas palavras que agora disse. 

O Sr. Presidente - A mesa :r;J.ãO pôde receber declaração· do no-
bre deputado. Simplesmente S. Ex . ., poderá incluir a declaração no 
seu discurso . · 

O Sr. Francisco Glicerio (para uma· exp'Ticação. ·pessoal) diz 
que, infelizmente, é. obrigado a occupar a attenção . da tribuna em uma 
l!Dra em que urgentemente os interesses elevados do seu paiz reclamam 
fi. attenção e o voto da Camara. . 

Mas, autor principal do substitutivo que acaba . de ser votado pela 
Oamara, deve responder a uma declaração lida pelo seu honrado ami-
go, distincto companheiro de lutas políticas, que attribue ao orador 
pessoalmente intuitos não patrioticos. · 

O SR. ArusTIDES MA:zA - Não attribu·i a V. Ex. 
O SR. FRANCisco GLICERIO não quer recriminar o seu nobre e 

distincto amigo; não tem o direito de fazer uma referencia amarga 
~S. E~. 
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Acredita mesmo que, no momento de exaltação, que não é sinão 
uma manifestação sympt omatica de suas virtudes políticas e pessoaes, 
S. Ex. esqueceu-se de · que não podia attribuir aquelles intuitos ao hu-
milde autor do projecto que acaba de ser votado pela casa. 

. V .A.RIOS SRB. DEPUTADos - E a todos aquelles que votaram pelo 
projecto. 

O ,SR. FRANCisco GLICERIO diz que não seria egoísta ao ponto de 
defender-se, deixando os seus companheiros sob a apprehensão ma-
nifestada pelo nobre deputado a quem responde. 

O nobre deptuado não tinha o direito, ou não tinha muita razão 
de attribuir-lhe intuitos que não fossem patrioticos. Poderia attri-
buir erros, mas erros que de fórma alguma podem induzir ao fim que 
n.ssignalou . 

Os seus distinctos collegas, que collaboraram comsigo, na orga-
nisação deste projecto, patrioticamente, abriram mãos de sentimen-
tos que tinham de idéas assentadas que tinham para collaborarem na' 
reforma financeira, sem nenhum intuito, que não fosse o de bem servir 
~ patria. (Apowdos,· 'TI'IilJ,ito bem.) . 

O projecto não é propriamente do orador; como já declarou, re-
presenta a média das opiniões, e a Camara e o paiz . a~abam de v-er 
que,;.-n~ste projecto, collaboraram membros da opposição e membros da 
wa10r1a. 

Portanto, não . havia intuito político nenhum. 
O SR. 0ITICIC.A. - A minoria, principalmente, tornou-o arma po-

lítica. 
O SR. ARrs~roEs MAIA - Os resultados políticos, disse eu, hão de 

11pparecer. 
O SR. FRANCisco GLICERIO pede que creia o nobre deputado que 

não havia intuito nenhum de hostilidade política nem mesmo se co-
gitava, neste projecto, da responsabilidade ou das opiniões do go-
verno. 

Não ; teve a cautela, para eollocar bem, aquelles que pertencem 
a maioria e aquelles que pertencem a opposição, nesta obra que apre-
l)entava o voto da. Camara, teve a cautela, repete, de declarar que o 
projecto era propriamente, unicamente parlamentar. 

O SR. 0ITICICA - Ora, a minoria tomou-o como arma, política, 
como arma de combate. 

O SR. JoÃo DE SIQUEmA E oUTRos DEPUTADos DA MINORIA - Não 
apoiado. . 

O SR. FRANCISCO GLICERIO diz que,- si estava collaborando fran-
camente nesta votação, como a minoria poderia tomar como arma de 
combateª ! ( Pairtsw.) , 

·Pediria - este é o resultado da sua explicação pessoal - pe-
diria ao seu nobre amigo e ç_ollega que se dignasse de retirar a sua 
declaração de voto, afim de que sobre a votação da Camara ..• 

O SR. ARisTm;ms MAIA- A mesa não a acceitou. 
19 
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O SR. FRANCISCO GLICERIO responde então que está prejudicado () 
pedido, que era para que nã~ p~rdurasse um. ~ocumento que, sel?-
offensa nenhuma aos elevados mtmtos do seu d1stmcto collega e ami-
go, representaria uma amarga e cruel dessidencia sobre um acto da. 
Oamara. 

O SR. 0ITICICA. - A dessidencia está feita. 
O S:&. C~GA.S LoBA. TO - Quem a fez~ 
O S:&. 0ITICICA. dá outro aparte. 
O S:&. El'ITA.CIO PESsOA. - Não demos caracter politico á questão. 
O SR. 0 ITICICA. - Deram. 
O SR. J o.Ão DE SIQUEIRA. - Tanto não <lemos, que o nosso ·leader 

;otou contra o projecto . 
O SR. GARCIA. PIRES - Mas para que esta irritação~ 
O S:&. FRANcisco GucERIO diz que vae sentar-se, visto como oc-

cupou a tribuna unicamente para fazer esta declaração para, 'de algu-
ma fôrma, destruir o máo effeito das palavras do honrado deputado 
ror Minas, tal é a autoridade moral que reconhece em S .Ex. (Muito-
bem, muito bem.) 

O Sr. Oitidca (para uma -expLicação pess-oal') pede á Camara que· 
lhe releve a declaração que lhe vae fazer, em nome da commissão de 
orçamento. · 

A commissão de orçamento julga de seu dever depôr na Camara 
.o mandato que lhe foi conferido, e de declarar que se julga deso-
brigado deste mandato e dos deveres que a Camara lhe confér~iu. A 
Camara dos Senhores Deputados sabe que a commissão de orçamentoT 
deante da impossibilidade de dar orçamento ao paiz, apresentou um 
prdjecto expondo .as . circumstancias em que elle se achava e pedindo-
a sua approvação. 

A Camara dos Senhores Deputados sabe que a commissão de or-
çamento não se poupou ao estudo d()s grandes assumptos sujeitos ao 
5eu criterio; que não poupou a sua dedicação para o desempenho do 
seu mandato (apoiados) ; a commissão de orçamento organisou um 
plano pelo qual entendia que era possível equilibrar as forças econo-
Piicas da nação. Por muitas vezes a C amara, por muito actos seus, 
tem destruido o plano que a c()mmissão de orçamento trouxe; mas' · 
t>m occasião alguma ella se julgou exautorada, nem entendeu dever 
vir depôr o seu mandato por faltar-lhe a confiança da Camara, porque 
estava jungida a esta questão do projecto apresentado, o qual tinha 
como base, para que a valorisação do meio circulante o produzisse 
o completo equilibrio do Thesouro e satisfizesse os seus compromis--
sos. . . (apartes e contestações successivas interrompem o orador . .. ) 
hoje que a minoria, os adversarios do governo. . . (protestos e apar-
tes inter.romp(WI, o orador) . . . hoje que a minoria desta casa votou, na. 
sua quasi unanirp.idade, de accôrdo com um grupo da maioria, para 

/ 
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dar victoria ao· projecto em contrario áquelle que a commissão offe~ 
recera ... 

O SR. CosTA JUNIOR (com energia) - Grupo da maioria que 
tem tanto talento, tanto patriotismo e tanta honestidade como V. Ex. 
(Apoiados geraes.) 

O SR. OrTICICA responde que não disse o contrario. 
Aqui está uma questão em que não entrou. O nobre deputado faz 

mal em precipitar-se porque não sabe onde o orador vae chegar. 
O SR. CosTA JuNIOR- Tinha o direito de fazer esta declaração 

ror causa deste documento triste que aqui foi apresentado. 
VozEs - E' vergonhoso. 
O SR. 'OrTICICA ... hoje que a maioria desta casa, na sua quasi 

unanimidade, votou um projeco em contrario ao que foi apresenta-
dp pela C<!_mmÍssã() de orçamento, obtendo a victoria com um grupo da 
lliaioria ; as posições estão contrarias.. (Não apoiados. A partes e pro-
tBstos · veh;emente-s interrompem por grram;de &empo o omdbr.) 

O SR. CosTA JUNIOR - Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre deputado que não prolongue 

a sua questão de ordem para não interromper a ordem do dia. Sendo, 
como é, patriota, cumpridor dos seus deveres, ha de comprehellder 
a necessidade que tem a mesa de não sacrificar a sessão. 

O SR. 0ITICICA diz que vae concluir. Nestas circumstancias, a 
commissão de orçamento, reconhecendo a impossibilidade de c1nnprir 
o seu mandato e não querendo dar á nação um simulacro de orça-

. n:).ento ... 
VozEs- Oh! 
O SR. OrTICICA. . . porque ahi estão as verbas - fluctuações de 

rambio- no orçamento da fazenda. (Vozeria 1W recinto. O Sr. Presi-
dente reclama por var+ias vezes atCenção e pe&e> aos Mbres ikput'ados 
que não interrompam o orador). 

Nessas condições, a commissão de orçamento, julgando impossí-
vel desempenhar o seu mandato, não tem outra cousa a fazer sinão 
apreesentar a esta Camara a exoneração de suas funcções. 

O Sr. Presidente dará substituto á commissão do orçamento, na 
fórma do regimento, porque a commissão declara peremptoriamente, 
á face da Camara e do paiz, que de modo algum, em tempo algum, 
absolutamente, ella não redigirá uma linha no projecto que suppõe 
será um desastre nacional. (Mwito berm, mWito bem. Palmas nas gar 
le1'Í!M. · v~hemlentes protestos de 1ruuitos Srs. depubadós.) 

SESSÃO DE 31 DE OUTUBRO 

O Sr. Homero Báptista (sobre a acta) votou nominalmente 
contra o substitutivo que estabelece a reorganisação do Banco da 
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Republi,ca, oíferecido pelo honrado deputado paulist~. ge~eral Gli-
cerio assim como votaria nominalmente contra o substitutivo e pro-
jecto' do orçâmento desta casa·; e neste senti~o escreveu_ e enviou á 
mesa uma declaração de voto que o Sr. Presidente acceltou. Entre-
tanto não a viu consignada na acta nem no jornal da casa; por isso 
vem pedir ao Sr. Presidente sirva-se acceital-a de novo para ser 
incluída no jornal da casa. . 

O SR. PR:Fl!IDENTE - Tenho a asseverar á V. Ex. que li sua de-
claração de voto e mandei dar-lhe o destino conveniente . . 

O Sr. Severino V'ieira (sobre a acfJa) diz que pede a palavra 
sobre a acta para, usando de um direito que o regimento da casa 
lhe garante, mandar ainda em tempo uma_ declaração de voto expli-
ctiva do seu procedimento em relação aos acontecimentos da ultima 
sessão celebrada nesta casa. 

Por informações de alguns collegas, ·soube que na occasião em 
que se fazia a OO.amada dos Srs. deputados para a votação do substi-
tutivo apresentado ao projecto n. 183, pelo .nobre deputado por São 
Paulo, chamado o seu nome e verificado o seu não comparecimento, 
foi este facto seguido de uma saraivada de interjeições, manifestadas 
pelos illustres triumphadores da occasião. 

Posteriormente, teve occasião de ver em uma das folhas diarias 
desta capital que igual manifestação tinha sido feita a todos os illus-
tres membros da C amara que . não compareceram para manifestar o 
seu voto... · 

Q SR. SEABRA. - Com relação a V. Ex. não vi _ nada. 
O SR. SEVERINO VIEIRA. deve declarar á Camara que, si estivesse 

presente, receberia como uma honra esta manifestação ... 
O SR. ARTHUR Rms --:- Apoiado. . 
O SR. SEVER~No VIEIRA - . . . porque respeita . tanto a Camar~ 

do~ Srs. Deputados que até considera uma honra em receber as suas 
va1as. 

O SR. NILo PEÇA.NHA. -Tambem concordo com o orador. Aquillo 
não foi vaia, foi assuada. 

O SR. SEABRA. - Acho que V. Ex. está mal informado. 
O SR. V ALLADARES - Tambem concordo com isso. 
O SR. SEVERINO VIEmA. diz que, para mostrar que não se. arre-

pende do ·procedimento que teve então~ vem consignar uma declara-
ção escripta e solemne, que pede ao Sr. Presidente para mandar tran-
screver na acta da sessão. 

Apezar de não ser completa a victoria que se propuzeram alcan-
ç~r nesta Camara os sustentadores da idéa do substitutivo; apezar de 
nao ser ~OmJ?leta, J?orque _os que combateram o projecto conseguiram 
talvez Vlctorta mmto mawr, arrancando deste projecto a favor do 
contribuinte o onus annual de maís de 20.000:000$ em moeda de 
ouro que se exigia em· proveito dos cofres do Banco da Republica •.. 
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O SR. FRANCisco GLICERIO - Isto não é possível que se allegue! 
Os nobres deputados votaram contra isto. · 

O SR. CosTA JuNIOR- E depois a idéa não foi dos nobres depu-
tados. 

O SR. SEVERINO VIEmA - Não é emenda nossa; mas é preciso 
dizer que foi uma concessão feita pelo nobre deputado de Minas Ge-
raes, Dr. Matta Machado, reconhecendo a razão que tinham quando 
apresentaram este projecto. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Apoiado ; esta contestação foi 
feita, graças á critica que fizemos do projecto. . · 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao orador que restrinja a~ suas obser-
vações. . . . -

VozES - O nobre deputado está f aliando contra o venci_do. . 
O SR. SEVERINO VIEmA declara aos seus nobres collegas que não 

tem absolutamente intuito de f aliar contra o projecto; está apenas 
fazendo algumas ligeiras observações... (Muitos apartes int·errom~ 
pem o orador.) ' . 

O SR. PRESIDENTE :- Peço aos nobres deputados que . consintam 
que o orador continue. . · . 

A mesa sabe cumprir o seu dever e não deixará que o nobre depu-
tado. saia fóra da ordem. · 

O SR. SEVERINO VIEIRA declara ao Sr. Presidente que não dará 
aos seus illustres adversarios o prazer . de o verem fóra da ordem; 
será o primeiro a dar o mais solemne te_stemunho da sua obediencia ás 
observações do Sr. Presidente. , 

Apezar de ~odas estas observações, considerava (pede licença aos 
nobres deputados que votaram pelo projecto para exprimir-se assim) 
considerava tão contrario aos interesses publicas, tão offensivo .• ,. 
(Trocam~8e mwitos aparfies- entre os Srs. Art~Lur Rios, Costa Junio·r, 
Montenegro e RodoZpho de Abreu.) 

Si os nobres deputados querem acceitar a sua confissão tenham 
a bondade de ou vil-a. ' 

Não vae nisso offensa . ao· nobre deputado. 
E' possivel que esteja em erro e, que nestas condições, seja mesmo 

·um obcecado, mas isto não lhe impede de declarar que considera 
um desastre para o paiz o projeeto como foi approvado pela Camara, 
ainda depois da poda que elle soffreu. · · 

Entendeu que o meio mais efficaz de servir á nação brazileira, 
de que é um dos mais humildes representantes (não apoiados), e de 
corresponder á ·confiança de seus· distinctos concidadãos; o me'Lh.or 
meio de servir a este paiz era evitar com a sua presença, si houvesse 
casa para votar aquella medida. 

O Sr. Presidente sabe que ainda ao tempo em que o orador 
conscienciosamente tomava esta deliberação, não podia prever que os 
males da patria se avolumassem e que o projecto do nobre deputado 
por S. Paulo soffresse tal córte. 
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Foi depois de exame consciencioso que tomou a deliberação de 
retirar-se da sessão de sabbado e não concorrer com a sua presença 
para a approvação daquella medida. · 

Mas como quer que seu procedimento fique consignado para em 
todo o ~mpo não recahir sobre si as consequencias que delle resulta-
rem, vae mandar á mesa uma declaração neste sentido assignada por 
si e outros distinctos collegas. 

Feitas estas considerações e justificada a declaração de voto, que 
crê ter fundamento, pede licença para fazer algu!llaS observações 
relativamente á regularidade do processo da sessão de sabbado, regula-
ridade que não está nos termos em que V. Ex. costuma manter os 
trabalhos desta casa, conforme se deduz da mesma acta. 

Reconhece que, apezar do atropello daquella sessão, apezar da 
sofreguidão com que se queria liquidar a questão de auxilio ao Banco 
da Repnblica, o Sr. Presidente ainda teve a calma, a presença de 
espirit<! e a correcção precisas para não comprometter o seu alto 
cnterio e a sua competencia na direcção dos trabalhos da Camara. 

E' assim que se vê da leitura da acta que varias emendas apre-
sentadas ao substitutivo do nobre deputado por S. Paulo não foram 
submettidas á votação da C amara. E' verdade que da acta consta a 
declaração feita pela mesa que considerava estas emendas prejudicadas, 
salvo reclamação em contrario. 

Respeitando, quanto deve, a autoridade do Sr. Presidente, apro-
veita-se da valvula que S. Ex. faculta á Camara e a cada um dos 
seus membros, de reclamar contra essa deci_são e vae fazel-o, desde 
que não está apoiada a acta da sessão de sabbado. 
· Entre as emendas apresentadas ao substitutivo do nobre depu-

tado por S. Paulo, leu uma firmada por seu illustre collega e amigo, 
digno representante do Piauhy, coronel Pires Ferreira. 

Esta emenda, publicada em avulso, tem o seguinte destino -
emenda ao projecto substitutivo do Sr. Glicerio e outros. 

Vê o Sr. Presidente que a emenda era destinada, no meio de 
tantos substitutivos, a corrigir o do nobre deputado por S. Paulo. 

A emenda manda substituir o at:t. 3°. 
A idéa de reducção do capital do Banco da Republica a réis 

100.000 :000$ está consignada no substitutivo votado; o pensamento 
da conversão das acções do banco, dos títulos ao portador em acções 
nominativas, tambem está consignado no projecto; mas o que não 
está é a restricção feita pelo nobre deputado pelo Piauhy, que manda 

. muito sensatamente, muit<? criteriosamente que estas acções sejam 
convertidas desde já, que os títulos do Banco da &publica, que são 
t!tnlos. ao portador, sejam convertidos, desde já, em acções nomina-
ttva:s. 

. V . Ex. comprehende, Sr. Presidente, os intuitos de alta morali-
dade que se revelam na emenda do nobre deputado por Piauhy. · 
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A emenda é tão salutar, propicia a favorecer as transacções da 
bolsa, e tão · essencial para a reconstituição do Banco da Republica, 
·que, no seu humilde conceito, vale muito mais do que todos ·os favores 
~ beneficios concedidos ao banco; pelo projecto votado na sessão de 
sabbado. ·· 

Com effeito, ao passo que a maioria da Camara, em uma vota· 
.ção sole:mne, nominal, forcejava aqui por acreditar, avigorar o Ba11:co 
da Republica, via-se que, na mesma occasião, f6ra da Camara, era 
um incentivo para a jogtina, em que as acções do Banco da Repu-
'blica, como se diz na gyria popular, se trans:formav~~:m em verdadeiros 
debentures da Geral. 

O SR. JuvÊNCio DE AGUIAR- Como faria em sentido contrario. 
O SR. FRAÍ<cnÍco GLICERIO - Isto é de mais, Sr. Presidente. O 

nobre deputado devia respeitar ao menos o voto da Camara, quando 
não tivesse consideração pessoal pelos seus colleglis. · · 
. O SR. SEVERINO VIEIRA observa que o nobre deputado n~o tem o 

direito de lhe dizer isso. 
O SR. PRESIDENTE - Pondero ao ·nobre deputado. por S. Paulo 

.que a mesa está attenta ao discurso do nobre deputado pela Bahia, e 
que, si o orador porventura pronunciasse uma palavra offensiva a 
qualquer dos seus collegas ou á Camara, a mesa saberia fazer cumprir 
o regimento. (Apoiados. ) 

O · SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Muito bem. 
O SR. SEVERINO VIEIRA agradece a justiça que o Sr. Presidente 

acaba de fazer. 
O SR. ARTHUR Rios - O mais é intolerancia. 
O SR. SEVERINO VIEIRA diz que, dadas certas condições, não vo-

taria pela reconstituição do Banco da Republica, porque isto rião se 
compadece com os princípios que professo em ma teria bancaria. 

Considera a liberdade bancaria como toda liberdade politioa, 
<Jomo toda a liberdade civil, uma condição essencial para o funcciona-
mento de todos os governos livres, e principalmente dos paizes que 
se regem pelo systema federativo. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre deputado que restrinja as 
.suas observações á ma teria da acta. ' 

O SR. SEVERINO VIEIRA diz que comprehenderia entretanto, per-
feitamente um projecto de reconstituição do Banco d~ .&publica, mas 
não um projecto em que esta reoonstituição viesse pesar exclusiva-
mente sobre o Thesouro, e sim um projecto em que tambem se obri-
gasse o accionista do banco a entrar por sua vez com um tanto. . . . 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex. agora está discutindo o projecto 
(numerosos apoiados), e da mesma maneira pela qual eu mantive a 
V. Ex. a palavra emquanto o nobre deputado referia-se a uma incor-
recção· que suppuz encontrar na acta, sou agora forçado a dizer que 
V. Ex. está discutind_o a materia do projecto. (Muitos apoiados.) 
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Peço, portanto, ao nobre deputado que restrinja llfl suas observa-
ções á materia - uma reclamação sobre a. acta. (Mu~to bem.) 

O SR. SEVERINO VXEmA é o .primeiro a respeitar duplamente o Sr; 
•Presidente: respeita-o como presidente da, Camara, e respeita-o tam-
bem como amigo que se presa de ser de S. Ex. 

Mas não se afflijam os seus honrados collegas; está fazen~o 
apenas uma consideração para mostrar o valor da emenda do nobre 
deputado pelo Piauhy. . 

O S:R. MANOEL FuLGENCIO -A occasião não é opportuna . 
o SR. SEVERINO VIEIRA responde ao aparte, dizendo que a occa-

aião é opportuna, porque a acta não está appróvada. 
Si o Sr. Presidente lhe permitte, continuai-á na premissa que-

estava est·abelecendo, par-a chegar a umà conclusão relativamente á 
emenda do nobre deputado pelo Piauhy. . 

Dizia que comprehenderia um projecto de reconstituição e o Sr. 
Presidente vê que os termos em que o orador está fallando não são 
os de quem discute um projecto já votado - comprehenderia um 
projecto de reconstituição que fizesse com que o accionista tambem 
contribuísse com seu tanto, não já que entrasse com o capital, mas 
que cedesse daquillo que a titulo de bonus lhe foi creditado nas 
acções. · 

O SR. PRESIDENTE - A · acta é o resumo do · que occorreu na 
sessão, e, sendo assim, devo fazer uma nova observação ao nobre 
deputadot. . , 

V. Ex. póde reclamar sobre a exactidão ou inexactidão da acta, 
mas deve ter em vista que, quando a acta diz que tal ou tal materia 
foi consider1;1da prejudicada, sp,lvo rleélamação da casa, reproduz a 
formula invariavelmente adoptada pela mesa, quando não é perfeita-
mente claro si a materia está prejudicada ou não, devendo, pórém, a 
re'clamação ser feita immediatamente . após a decisão da mesa. 

O nobre deputado, porém, não póde dar a esse direito de reclamar 
uma elasticidade tal, .que lhe permitta vir em uma sessão posterior 
fazer reclamação sobre uma deliberação da mesa, que se tornou deli-
beração da casa, uma vez que contra ella não appareceu reclamação 
em tempo opportuno. (Numerosos a.pplausa$.) . 

O nobre deputado é regimentista, sabe bem isto, 'e estou certo 
de que auxiliará a mesa a cumprir o regimento. . · · 

O SR. SEVERINO VIEmA responde que o Sr. Presidente sabe que 
elle é perfeitamente amigo da ordem, e que, si tem exorbitado della 
não tem sido certamente por_effeito da sua vontade. Portanto, relevar~ 
lhe-ha todas as vezes que se desviar da esphera restricta do regimento · 
pede mesmo que o advirta. ' 

Mas, como dizia, e restringindo-se ao assumpto da emenda d() 
nobre deputado pelo Piauhy, essa emenda re·stringia a 'disposição do 
art. go do projecto, exigindo que as acções do Banco da Republica 
sejam desde já nominativas. 
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Esta restricção limita e precisa a disposição do projecto, e a 
idéa expressa na emenda do nobre deputado pelo Piauhy é muito maig, 
eloquente e vale muito mais do que um projecto de lei, porque ella 
visa a tornar condição essencial para realidade dos favores que o 
projecto outorga ao banco a conversão das acções ao portador, - em 
aeções nominativas. 

Oomprehende-se perfeitamente o intuito que teve o nobre depu· 
tado, consignando na emenda esta idéa luminosissima. 

Tratando-se de um banco ... 
VoZEs - Oh ! oh !. 
O SR. PRESIDENTE - Não posso permittir que V. Ex. continue 

a discuti r neste terreno . (A. poiados. ) 
Peço a V. Ex. que formule a· sua reclamação sobre a acta, por-

que a mesa ou justificará o seu procedimento ou attenderá á recla-
mação do nobre· deputado. (Apoiados.) · 

:0 que, porém, não posso permittir é que o nobre deputado, a 
pretexto de uma emenda que já foi considerada prejudicada por de-
liberação da mesa, sem reclamação da Camara, venha hoje discutir 
a materia dessa emenda e discutir a materia de um projecto votado, 
continuando a fazer observações que estão fóra da ordem, apezar de · 
todos os appellos feitos com a maior delicadeza a V. Ex . 

O SR. SEVERINo VIEIRA diz que vae dirigir uma consulta ao Sr. 
Presidente. (Apartes.) 

Observa que os nobres deputados nem o deixam fazer uma con-
sulta I 

- Pede ao Sr. Presidente que lhe mantenha a palavra. 
O SR. PREsiDENTE - Manterei a palavra a V. Ex. dentro da. 

ordem. · 
· O SR. SEVERINO VIEIRA pondera que o 'Sr. Presidente, depois ·da 

votação das emendas do nobre deputado Sr. Matta Machado, declarou. 
prejudicadas todas · as emendas ... 

O SR. BELLARMINO CARNEIRO - Salvo reclamação. 
O SR. SEVERm:o VIEIRA-... salvo reclamação, todas· as emendas 

offerecidas ao substitutivo. 
Ora, discutindo-se a acta da sessão, e antes de approvado este 

documento, que é um registro dos trabalhos da Camara, o orador pe.r-· 
gunta si tem ou não tem o direito de fazer esta reclamação que o Sr. 
Presidente deixou a salvo. . 

O SR. PRESIDENTE - A reclamação devia ser feita no· momento 
opportuno, isto é, logo depois da deliberação da mesa. , (Apoiados.) 
~ tanto assim é que o proprio autor da emenda veiu á mesa dizer que~ 
Sl bem que não estivesse de pleno accôrdo com a . deliberação tomada,. 
em todo caso não reclamava, por entender que assim procedia melhor

7 a bem da ordem dos trabalhos. 
Sendo assim, comprehende V . . Ex., que a ao ta, que de facto é o 
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registro dos nossos trabalhos, nesse ponto r~gistrou a sessão de sabba-
.do com a precisa fidelidade. (Numerosos apoi:o.dos; muito bem. ) 

O .SR. SEVERINO VIEIRA vae obedecer ao Sr. Presidente, mas 
pensa que a sua reclamação era tanto mais regular - e não vae nisto 
.a menor desconsideração ao Sr. Presidente, mas simplesmente o 
modo de pensar do orador - quanto é certo que na sessão de sabbado 
a decisão da mesa foi outra em relação a um requerimento do Sr. 
Nilo Peçanha. 

Portanto, a reclamação do orador é feita em tempo opportuno e 
o Sr. Presidente, mais do que ninguem, sabe que a acta das sessões 
_póde ser emendada, póde soffrer correcções e additamentos. 

O SR. MANOEL · FuLGENcro - Si não contiver a verdade do que 
oo passou; e a acta narra fielmente a sessão a que se refere. 

V. Ex. está simplesmente protelando a discussão. (Apoiados.) 
O SR. SEVERINO VrEmA diz que a prova de que sabe prestar ho-

menagem á autoridade da mesa, é que vae sentar-se, dando por findas 
:as suas considerações; mas não o deve fazer antes de pedir ao Sr. 
Presidente, com a devida consideração, o direito de appellar para a 
Camara da decisão da mesa, considerando prejudicada a emenda do 
:Sr. Pires Ferreira, mandando desde já converter em acções nomina-
tivas as acções ao portador do Banco da Re.publica. 

E este recurso, que o orador interpõe com toda a consideração, 
não dependerá da boa vontade do Sr. Presidente, sinão da justiça e 
.cri te rio que o orador folga de reconhecer em S . Ex. (Mui to bem. ) 

E' esta, Sr. Presidente, a sua declaração e de seus collegas : 

Declaramos que no proposito de evitar a votação e approvação, 
:antecipadamente conhecida, do substitutivo n. 183 O, offerecido ao 
projecto n. 183, deste anno, conservamo-nos fóra do recinto das 
sessões da Oamara, na sessão de 29 deste mez, ao iniciar-se, e durante 

o0 processo da votação do dito substitutivo, em nosso conceito enorme-
mente prejudicial e coutrario aos interesses do povo brazileiro. 

Perante a Nação a quem deste modo procuramos servir é especial-
mente perante os concidadãos que nos elegeram seus representantes 
e a cuja ·honrosa confiança quizemos desta maneira melhor corres-
ponder, assumimos inteira responsabilidade de nosso procedimento. 

· Sala das sessões, 31 de outubro de 1892.-, Severino Vieira. -
Leopoldo de BuJ,kões.- Artkur Rios.- Augusto Monflenegro.-Alves 
de Castro.- Urbano de Gouvêa.- Julio &e Oastilkos.- Oastiano à:o 
.Nascimento. - Gabriel de Magcilhães. - DuJtra Nicacio.- Fmnça 
Oarvalko. 

O Sr. Presidente ·- O ·regimento oppõe-se a que a mesa acceite 
:a declaração dos nobres deputados motivada como está. 

Ninguem mais fazendo observações sobre a acta, é esta dada por 
.approvada. 
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Redacção do substitutivo n. 183 O do corrente an.4w sobre regulari.sa-
ção àus emissões bancarias 

O Congresso N acionai decreta: 
Art. V O Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil 

fica incumbido da .unificação do meio circulante, devendo substituir 

R.edacção 
f.in.al 

por biLhetes seus, de uma só estampa, dentro do 
prazo de do11s annos, a contar da data da presente 
lei, tanto os bilhetes banoorios como o papel-
moeda do Thesouro Federal. 

'§ 1.0 A circulação dos bilhetes bancarias e do papel-moeda do 
Thesouro fica limitada á somma actualmente existente. 

§ 2.0 O Poder Executivo regulará, por amigavel composição entre 
o Banco da Republica e os outros bancos emissores, as condições em 
que se deverá effectuar o disposto neste artigo. 

§ 3.0 Os bilhetes e cedulas ora em circulação que não forem apre-
sentados á substituição no prazo acima determinado soffrerão o des-
conto annual de 25 %, devendo· esse desconto ser considerado como 
quota de reducção do meio circulante e revertendo para os cofres pu-
blicas o seu equivalente de lastro em deposito. 

Art. 2.0 O Poder Executivo unificará o lastro das emissões ban-
carias e conservai-o-ba sob a guarda do Thesouro Federal, observando 
as disposições seguintes: 

§ 1. o O ouro em deposito, calculado o seu valor ao cambio do 
dia, os lastros de apolices ouro, bem como as apolices moeda corrente 
de garantia da emissão dos bancos, serão subtituidos por novas apo-
lices do juro de 4 ·% ouro, ficando revogado o art. 4° do decreto 
n. 165, de 17 de janeiro de 1890. 

Estas apolices, emquanto estiverem depositadas, ·. não vencerão 
juro algum, assim como tambem não vencerão juro algum os saldos 
do Thesouro, depositados no banco em conta corrente de movimento. 

§ 2.0 O Poder Executivo emittirá apolices moeda corrente, juro 
de 5 %·, em importancia equivalente: 

a) ao papel do Thesouro, e 
b) á differença que se verificar entre o valor das apolices de 

lastro depositadas e o total da emissão. 
Emquanto sob a guarda do Thesouro Federal, estas apolices 

moeda corrente não vencerão juro algum. 
§ 3.0 As apolices moeda corrente de juro de 5 % correspondentes 

á lettra b do § 2°, si ainda não tiverem sido pagas pelo banco, quando 
decretada a conversão, continuarão sob a guarda do 'Ithesouro e não 
vencerão juro algum; devendo o banco resgatal-as gradualmente, de 
accôrdo com o governo, pagando-as em moeda, ou retirar gradativa-
mente da circulação quantia equivalente, annullando·as. 
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Desde que seja decretada a circulação metallica e esta se verifi-
que o Poder Executivo proVidenciará de modo a ser transferido o 
Iast~o para os cofres do banco, afim de se realisar a conversão dos 
bilhetes em especie ao portador e á vista. 

§ 4. o As apolices moeda corrente depositadas para garantia da 
parte da emissão . representativa do papel-moeda do Thesouro serão 
troca·das pelo seu valor nominal, por bilhetes circulantes, os .quaes 
serão recolhidos á Caixa de Amortisação e incinerados. 

Os proprietarios destas apolices poderão trocai-as por bilhetes 
do banco, si a este convier emittir por sommas equivalentes, reco-

lhendo-se taes apolices ao ·Thesouro á conta de lastro, e sendo então 
convertidas em apolices do juro de ·4 % ouro, que não vencerão juro 
algum, emquanto estiverem depositadas. 

I§ 5.0 O Congresso 'N acionai reserva o direito de legislar oppor-
tunamente sobre a conversibilidade dos bilhetes do banco, á vista e 
em moeda metallica. 

§ 6. 0 Quando occurrencias extraordinarias de interesse publico o 
exigirem, o ·governo poderá intervir; nos termos da lei de 29 de maio 
de 18'75 podendo os auxílios, de que trata esta lei, ser elevados até 
50. 000 :000$000. ' 

Art. 3.0 O Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil 
opportunamente reduzirá o seu· capital até 100.000:000$ em acções 
nominativas. 

i§ 1.0 A reducção do capital poderá effectuar-se, entre outros 
modos ordinarios, pela compra ou recebimento das suas proprias 
o.cções em liquidação de . dividas. 

§ 2.0 O Banco ·da Republica dos Estados Unidos do Brazil ope-
rará de accôrdo co'm o art. 42 dos .seus estautos actuaes, approvados 
pelo decreto n. 1.22'7, de 30 de dezembro de 1890; salvo' quanto aos 
emprestimos sobre caução, debentures, lettras hypothecarias ou quaes-
quer outros títulos de companhias anonymas, que só acceitará· quando 
integralisados e com o desconto de 20 % da ultima cotação official, 
com tanto que esta não exceda ao par; não podendo, porém, o total 
destas operações representar mais de um terço do total da emissão. 

A contravenção do disposto neste artigo importa a responsabili-
dade collectiva e solidaria ·da directoria e do conselho ou commissão 
fiscal, responsabilidade que se tornará effectiva pela repo.Bição na 
caixa do banco das quantias desviadas, além das penas em que te-
nham incorrido o.s responsáveis, segundo a legislação . geral da Re-
publica. 

§ 3.0 O banco terá succursaes nas capitaes dos Estados da ·união 
onde existem bancos regionaes, conservando as suas respectivas caixas 
e podendo crear outras em qualquer das capitaes dos Estados. 

'§ 4.0 O ~anco da Republi_ca terá além dos directores que os esta~ 
tu tos determmarem, um presidente nomeado pelo governo; 0 vice-
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presidente será escolhido pelo mesmo governo entre os directores 
e lei tos pelos accionistas. 

A eleição para o conselho fiscal recahirá sobre sete accionistas, 
dos quaes o governo nomeará tres Qomo seus representantes. 

A estes cumpre fiscalisar todas as operações do banco, relatando 
mensalmente ao Thesouro Federal o movimento realizado. 

§ 5.• A reforma dos estatutos do Banco da Republica será feita 
de accôrdo com as prescripções desta lei, de conformidade com os 
moldes dos mais reputados estabelecimentos congeneres e em vista do_s 
usos COII11p-erciaes do paiz. · · 

Art. 4.• O governo fica autorisado a cobrar em ouro, em qual-
quer exercício, os direitos de importação nas alfandegas e repartições 
de arrecadação da União, como e quando julgar co~veniente; devendo, 
porém, fazer constar pelo DiJario OfficiJal, com a antecedencia de 6.0 
dias pelo menos, não só o começo dessa cobrança, como qualquer al-
teração no sentido de augmentar-lhe a escala. 

Art. 5.• Nenhum banco de depositas e descontos poderá operar o-u 
continuar a operar, sem haver realizado effectivamente pelo menos 
50 % do seu capital. 

Esta disposição é extensiva a quaesquer .agencias ou succursaes 
de banco com sédes no exterior. 

, Art. 6.° Fica rescindido o contracto vigente de resgate do papel-
~oeda do T\hesouro e são revogadas as disposições · em contrario. 

Sala das commissões, 29 de outubro de 1892. - LeovigilJo Fil-
gueiras.-Alciides LimaJ.-Fróes da Cruz. 

SESSÃO DE 1• DE NOVEMBRO 

O Sr. Leopoldo de Bulhões começa dizendo que não póde deixar 
de analysar algumas das disposições do projecto, permittindo-lhe 

Discussão da 
Relliacção 

ainda esta analyse o art. 129 do regimento. 
Estranha que ·o projecto não fosse á com-

missão com as emendas, na fórma do art. 127 e 
por causa da pressa de ultimarem-se os trabalhos. 

O projecto é obscuro e contém disposições absurdas, com oas do art. 2• 
§ 2•, lettras a e b e art. 4°. · . 

Por que motivo carregará o Tihesouro a responsabilidade do res-
gate de 67.000 :000$ de papel-moeQ.a, quando pelo contracto com o 
Banco da Republica es~ já devia ter resgat~do 75.000:000$, sendo 
50.000:000$ gratuitamente ? As apolices emittidais para resgate 
podem ser compradas na praça pelo banco e recolhidas ao Thesouro 
para base de nova emissão pelo banco, convertendo-se então a apolice 
que era 5 %, papel, em apolice ouro; Não comprehende a razão disto 



-302-

e é assim que se diz que a reconstituição não importa em gravame 
para os cofres ~ 

O restabelecimento dos impostos em ouro em lei permanente é 
inconstituional, porquanto a Constituição exige que a. receit~ ~ja 
.annualmente fixada e votada pelas C amaras; é tambem mconstltuclO-
nal a delegação ao executivo para ampliar ou restringir os direitos 
de importação, competindo só ao Poder Legislativo a faculdade de 
taxar. 

A questão financeira tem sido mal dirigida no Congresso e fóra 
delle parecendo que sobre ella exercem acção . directa os banqueiros, 
que ~ão são os melhores conselheiros na ma teria. O banqueiro, em 
regra, entende de operações bancarias, mas não de finanças, que não 
consistem em descontos de letras, cambios e cauções. O estudo das 
finanças comprehende o da administração, no que rem esta de mais 
delicado, o do meio economico, das fontes de producção, credito pu-
blico, condiçõe& geraes do . 'tirabalho, regimen tributaria, ilndoile do 
povo político, etc. · 

.Além disto, o banqueiro é sempre levado a ver tudo pelo prisma 
das conveniencias do estabelecimento que dirige, dos interesses á sua 
guarda; é este o seu dever. Passa a responder ao Sr. V all.adares, de· 
cla~ando que a car~a do Sr. ministro da fazenda está em termos 
muito convenientes e mostrando as vantagens do projecto da com-
missão. 

O Sr. Matta Machado -Não me alongarei muito na resposta 
que vou dar ao nobre deputado por Goyaz. · 

S. Ex. começou reclamando que as emendas apresentadas em 3" 
discussão não deviam ser incorporadas no projecto, sem ir préviamente 
á commissão. 

O SR. MoRAEs BARROS - O que o nobre deputado reclamou foi 
que as emendas não deviam ter sido sujeitas a debate sem audiencia 
da commissão. 

O SR. MATTA MAcHADO - Eu vou ler o art. 127 do regimento, 
para .responder a S. Ex. (lê): 

"Art. 127. Ttanto na 2a como na 3" discus~ão de qualquer pro-
. jecto as emendas ou artigos additivos creando ou augmentando des· 
pezas, ou reduzindo a despeza publica, não poderão ser adimittidos a 
debate e á votação, sem prévio parecer da respectiva commissão." 

O que occorre primeiramente dizer, é que agora não tratamos de 
discutir o projecto e sim de discutir a redacção: e por consequencia, 
o requerimento do nobre deputado Já não tem razão de ser. 

Mas, além disto, eu direi a S. Ex., como presidente da C amara 
, n'ão ~andaria as emendas á commissão, porque nenhuma dellas au~ 

gmenta despezas creadas no projecto. 
As minhas emendas foram formuladas no intuito de alliviar o 

projecto de todos os onus para o Thesouro. 



-303 

Eu pergunto : sendo este o fim das emendas, deviam ellas ser-
enviadas á commissão por força do art. 12'l ~ 

Mas não insisto mais neste ponto;· disse isto apenas para mos-
trar que' o nobre deputado, no seu desejo de demorar a pa.ssagem do· 
projecto, desejo aliás louvavel, porque S. Ex. ~stá convenc1do de que 
o projecto vem trazer graves prejuízos ao pa1z, o nobre deputa.do,. 
nesse seu desejo, não se mostrou fundado em boas razões para a Im-
pugnação que fez. 

A segunda objecção do nobre deputado refere-se a uma questã() 
de redacção do art. 4°, dizendo que este contém absurdos e incon-
venientes, e que portanto deve ser-lhe alterada a redacção na fó~ma. 
do regimento. Ora, S. Ex. não interpretou bem o art. 4° que d1z o. 
seguinte (lê) : 
· "Art. 4.0 O governo fica autorisado a cobrar em ouro, em qual-

quer exercício, os direitos de importação nas alfandegas e repartições 
de arrecadação da União, como e quando julgar conveniente; devendo, 
porém, fazer constar pelo Dwrio Officúil, com a antecedencia de 60. 
dias, pelo menos, não só o começo dessa cobrança, como qualquer alte-
ração no sentido de augmentar-lhe a escala." 

Diz S. Ex. que neste artigo ha completa delegação do Congresso-
ao Poder Executivo da sua faculdade de decretar impostos. Mas,. 
S. Ex. está enganado ; não se póde entender assim o artigo . . 

Este autorisa apenas o Poder Executivo a receber em ouro OS' 
impostos de importação. O imposto, por exemplo, é de tanto, e mais 
60 % de addicionaes, o Poder Executivo póde receber essa importan-
cia em moeda corrente ou em ouro, na quantidade equivalente á de-
cretada na lei annual do orçamento com os addicionaes respectivos . 
E' por isto que o artigo faculta ao governo o direito de modificar as 
condições da cobrança, porque si o cambio subir ou descer, elle man-
dará cobrar em maior ou menor porcentagem á parte, pagavel em 
ouro. 

Por exemplo: si estiver cohrando 30 % em.·ouro e esses 30 % 
em ouro com a parcella paga em papel derem resultado em moeda do-
paiz, o imposto que o importador deve pagar, de conformidade com 
a lei, e o governo logo que subir ou descer alterasse a porcentagem 
paga em ouro, afim de que, dentro dos limites fixados, o pagamento. 
em ouro e papel equivalha a totalidade do imposto em papel. 

Isto posto, não fica alterada ou augmentada a importancia do. 
imposto, apenas recebe-se uma parte em ouro para que o Thesour(). 
possa ter o encaixe metallico necessario para com este fazer face a 
uma parte ao menos das despezas publicas no exterior. 

Não ha, portanto, delegação nem o. augmento do imposto, regu-
larmente votado. 

Um aparte do Sr. Arthur Rios armando talvez a má vontade do-
pobre consumidor, já tão sobrecarregado contra o projecto Glicerio .. _ 
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O SR. ARTHUR RIOs - Faça-me mais justiça. Si a disposição do 
art. 4° fosse clara, já não daria esse resultado. (Ha outros apartes.) 

O SR. MATTA .MAcHADO - Onde se quer sobrecarregar o pobre 
consumidor neste artigo ? · 

Não Sr. Presidente, o erro foi desta Camara. O anno passado, 
ella con~encida de que prestava um serviço ao cons~idor bra~i~eiro, 
.aboliu o imposto em ouro para sobrecarregar a taxa com o add1c10nal 
de 60 %. · 

Si em vez disso, tivesse deixado permanecer a cobrança em· ouro, 
o consumidor pagaria .hoje muito menos. ~ 

O SR. LEoPOLDO . DE BuLHÕES - Noto a V. Ex. que esta Camara 
já votou o addicional de 50 /'o. (H a outros apartep.) 

O SR. MATTA MAcHADO - Quero dizer que o Poder Executivo 
não póde cobrar em ouro. . . (V arios Srs. depwtados diixJ apartes. ) 

O SR. SEVER!NO VIEIRA dá um aparte. 
O SR. MATTA MACHADO - Não sou jurisconsulto: V. Ex. é, e 

tanto que lhe pedi, antes de tomar a palavra, que si dissesse alguma 
cousa que o convencesse ... 

O Sa. LEo~OLDO DE BuLHÕES - Só pondero a V. Ex. que a lei 
de 50 % addicional, · com a cobrança em ouro, vlae tornar a nossa 
tarifa mais que proteccionista, prohibitiva. ( Thri'os Srs. delputados 
dão apartes.) 

O SR. MATTA MAcHADo - E' bom que fique estabelecido que o 
pensamento do legislador era este : que a cobrança em ouro, autorisa-
da no artigo citado, não veiu de modo algum aggravar o imposto 
votado ; dando faculdade ao governo de alterar a porcentagem de 
parte cobravel em ouro, quer que esta parte calculada ao cambio cor-
rente corresponda ao addicional em papel. 

A lei do imposto é uma lei annua. Este anno fixa 50 % de addi-
.cionaes; para o anno será menos ou mais, conforme se determinar . 
. Mas o que o Executivo não póde é mandar cobrar de tal modo que 
augmente a importancia total, porque, assim seria sobrecarregado o 
consumidor, illegalmente. . 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - V. Ex. está já conhecendo o 
perigo. 

O SR. ARTHUR RIOs - Já vê que não quiz armar á popularidade. 
O SR. MATTA MACHADO - V. Ex. tem bastante popularidade lá 

_fóra e aqui; mas o qu~ quiz foi chamar a odiosidade sobre o projecto. 
· O SR. ARTHUR RIOs - Não ha tal; elle já é bastante odioso. 

• O SR .. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Estimo que V. Ex. tenha ligado 
~mportanma ao assumpto. 

(V arios Srs. deputados diio apartes. ) 
O SR. MATTA MAcHADO- Nós não podemos delegar ao Executivo 

a faculdade de sobrecarregar a nação a seu talante com impostos não 
votados annualmente. 

Mas S. Ex., sustentando a boa doutrina de que não podemos 
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delegar ao Executivo o direito de appli~ar imp~stos ao cidadão bra-
zileiro, . S. Ex. esqueceu-se de que hav1a red1g1do um ptojecto nos 
seguintes termos. (Lê.) . 

Sr. Presidente., V. Ex. sustentou, não ha duv1da nenhum.a, a 
boa doutrina; mas S. Ex. e a honrada commissão; porque o proJecto 
é da honrada commissão ... 

O S:R. .ARTHUR Rios ~ Não ha tal. . 
O SR. MATTA MACHADO - . O projecto está assignado : :Moraes 

Barros, Leopoldo de Bulhões e Almeida Nogueira. 
O SR. .ARTHUR Rws - O projecto é um additivo destacado do 

orçamento. 
O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - O nobre deputado, que é paria· 

mentar antigo, ignora ·que a commU!são de orçamento assigna a re-
dacção dos projectos ~ ! 

·O SR. MATTA MAcHADo - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex. 
que me mande trazer o parecer da commissão que acompanha este • 
additivo. 

Quando os additivos são destacados . de um projecto, elles volta.~ 
á commissão e esta offerece parecer. 

O · SR. PRESIDENTE - Para satisfazer o pedido do nobre depu-
tado, peço-lhe que declare si é additivo destacado da receita ou da 
despe7a. 

O SR. MATTA MAcHADO~ Da despeza da Fazenda. 
O SR. SEVERINO VIEIRA - Sobre revisl!o de tarifas o que a com-

missão propoz está inserto no projecto de receita e essa revisão de-
pende de approvação do Congresso. (Ha outros- apa.rfks-.) 

O SR. MATTA MACHADO - Sr. Presidente, não quero insistir 
neste incidentep quiz apenas mostrar que o nobre deputado censurando 
energicamente aquelles que votarem pelo additivo do Sr. Glicerio, 
lançando-lhes a pecha de terem legislado sem attender aos termos da 
Constituição ... 

O SR. LEoPoLDo DE BuLHÕEs - Ferindo a Constituição. 
O SR. MATTA MACHADo - .... ferindo a Constituição, quiz apenas 

mostrar a S. Ex. que ainda que tivesse havido um descuido na re-
dacção daquelle artigo, que não houve, como já provei, S. Ex. devia 
ser mais benevolo · nas suas censuras, porque todos erramos. 

O SR. LEoPOLDO DE BuLHÕEs - Referi-me ao artigo do regimento 
que determina - quarulc ha abs-urdo. . . 

(H a outros aparteiS.) 
O SR. MATTA MACH..WO - A commissão é obrigada a redigir o 

parecer. . 
O SR. LEoPOLDo DE BuLHÕEs - De accôrdo com o vencido, ella 

não póde fazer sub-emendas. . · 
O · BR: LEovmn.Do FILGUEIRAs - E' assim ? ! 

· O SR. LEoPOLDO ~E BuLHÕES - Ora! Pois o nobre d~putado não 
sa~ ?! . . 



O SR. MA'rTA 1YIAcHADO - Pergunto ao meu distincto collega o 
Sr. Leopoldo de Bulhões si a commissão deve ou não dar parecer 
sobre esses· additivos destacados ~ . 

O SR. LEoPoLDO DE BuLHÕEs - 1lodos elles tiveram . . 
O SR. MATTA MAcHADo -'-Parece, po1'tanto, que o nobre deputado 

não tinha razão, nem na sua reclamação em referencia ás emendas 
por não terem estas sido remettidas á commis~ão,. ~em t~o pouco. quan-
do acreditava que o art. 4° delega poderes discriCIOnarws de tnbutar 
ao consumidor. 

S. Ex. entra em largas considerações ainda sobre o resgate do 
papel-moeda e perguntou si o banco ficava exónerado de cumprir o 
resgate em consequ(mcia da approvação do projecto. 

Lá está um artigo que revoga este contracto do resgate do papel-
moeda, assim como me parece que no proprio projecto da commissão 
havia o mesmo artigo. O mesmo principio, portanto, foi acceito por 
ambos os grupos que organisaram o projecto. 

O SR. LEOPOLDO DE BuLHÕEs - Em termos differentes; cá, re-
salvava-se a divida e ahi perdoa-se a divida. 

O SR. MATTA MAcHADo - Sabe-se que o Banco da Republica não 
tem cumprido totalmente o contracto do resgate e retirou apenas 
uma parte do papel-moeda. · 

Ninguem prova isto e nas discussões aliás ficou bem claro que 
pelo systema do projecto este resgate não podia continuar a ser feito 
pelo processo adaptado. 

E' inopportuna a discussão desta . questão agora, porque nós tra-
tamos da rdacção que não traz absurdo, e portanto não póde ser 
objecto de contestação. . 

Si fossem apresentadas emendas a este projecto quanto a este 
contract~ ·me opporia, porque tendo-se tirado todas as vantagens que 
o banco poderia auferir do lastro, não se devia crear a ob,rigação de 
resgatar o papel-moeda do Estado á sua custa. Sr. Presidente, si eu 
continuasse a acompanhar o nobre deputado em todos os pontos do 
seu discurso, teria que discutir de novo todo o projecto, creio que 
inutilmente cançando a attenção da casa que já tem o seu pensamento 
formado. 

Nessas condições, termino as minhas considerações, pedindo a 
V. Ex. que interponha o seu v alimento perante os nossos collegas 
para que este projecto possa quanto antes ser remettido para o Sena-
do; ·neste ponto devemos estar de perfeito · accôrdo. 

O nobre relator da commissão de orçamento declarou que tem 
a profunda certeza, ou antes a grata espera:t:J,ça, de que o Senado re-
jeitará o que aqui foi deliberado. 
. Nós de~jamos verifi~ar isto, porque de minha parte declaro que, 

_si o Senado Julgar convemente antes a encampação do que a reorgani-
sação, poderei dizer que. não pensou bem, que devia para o bem da 
patria votar o projecto Glicerio; mas nem por isso acreditaria e nem 
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diria que o Senado se ·tinha constituído em assembléa não de acció-
nistas de um banco odiado, mas de pretendentes .ao agio das acções 
de um novo banco in f~ri; mas continuarei a prestar o mesmo res-

_peito áquella corporação, continuando, Sr. _Preside~ te, para_ n~ min~a 
cadeira de deputado combater por tudo aqmllo que JUlgar utll a patna 
sine amare et sine studtio, ·respeitando sempre a opinião dos que me 
forem contraries na defesa dos interesse!! collectivos. (Muito bem, 
muito bem! O orador é cumprimentado . ) 

O Sr. Arthur Rios diz que ha dous dias, debalde, da bancada, 
pede a palavra; ha dous dias debalde se inscreve para explicar, não 
só o seu procedimento na sessão de 29, como o procedimento que desse 
dia em deante tem tido em relaçãó aos trabalhos da C amara. 

Receia, porém, aproveitan~l'o-se da occa~ião para tratar deste_ 
assumpto, que o Sr. Presidente o in crepe de faltar o respeito ao regi-
mento, ao orador, que é propugnador assíduo e constante da sua 
defesa. 

Mas, em todo caso, firmando-se nos precedentes que o Sr. Presi-
dente tolerou em relação á discussão da redacção da magna lei que 
tem occupado a attenção da Camara nestes ultimos dias, dirá á as-
sembléa e ao paiz que, retirando-se do recinto no intuito de evitar 
essa votação no dia 29, fel-o com convicção de que prestava ao seu 
paiz um dos serviços mais assignalados, um serviço como talvez não 
seja mais dada ao. orador opportunidade de prestar igual. (Apoiados 
e apartes.} 

O SR. J ACQUES OuRIQUE - A lucta é preferível á abstenção. 
O SR. ARTHUR Rros - responde que não fugiu á lucta; retirando-

se, apenas adiava-a, porque, tratand:o,se de uma questão da mais alta 
importancia, questão em que vinham tomar parte muitos membros da 
casa até então ausentes e outros que mesmo muito raramente com-
parecem ás sessões~ parecia que era de justiça aguardar-se por 48 
h.oras a chegada de outros collegas, tão dignos de manifestarem a sua 
opinião como aquelles que aqui a manifestaram. (A~rtes e; cont~-
tações.) · . 

Quando enuncia as suas opiniões, de accôrdo com a sua con-
sc,i.encia, não lhe embaraça saber si o auditoria as acceita ou não, 
porque n~o costuma amoldai-as pelas opiniões daquelles que o 
ouvem ... 

O SR. ·J ACQUES OuRIQUE - V. Ex. está justificando o procedi-
mento dos que se negaram o anno passado á votação dos creditos sup-
plementares. 

· O SR. ARTHUR Rros responde que não está tratando de justificar 
ninguem, nem mesmo o seu procedimento, porque entende que esse 
pro~dimento é patriotico e não precisa de justificação. Está apenas 
assumindo perante o publico a inteira responsabilidade de seus actos 
para que não continuem essas accus~ções que começam a ser lançada~ 
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atraz dos reposteiros, que começam a apparecer sob a f6r.ma vaga de 
insinuações. Desafia-as a que venham de fronte erguida, porque 

saberá responder a · todas ellas. 
A proposito . ainda da discussão da redacção· houve quem trou-

xesse a peno· as accusações, já levantadas pelo nobre deputado por 
Minas, motivadas pela carta do Sr. ministro da fazenda . 

Em primeiro logar, o orador precisa reproduzir no seu discurso, 
para que fique nos annaes, um aparte que talvez não fosse apanhado 
no corer da discussão . Nesse aparte se disse que essa carta fôra diri-
gida ao orador em occasião em que a votação da casa já era conhe-
cida. · 

E' uma falsidade que aqui foi levantada; a carta foi-lhe entre-
gue na C amara ás 11 horas da manhã. 

· O SR. AuGUSTO MoNTENEGRO - Assisti á entrega. 
O S:a. ARTHUR Rws estava no recinto. e aguardava a opportuni-

dade de trazel-o ao conhecimento da Camara, mas outros oradores 
tinham tido occasião de inscrever-se. no expediente, de modo . que a 
hora esgotou-se sem que o orador pudesse f aliar. . 

Portanto, essa carta não foi escripta depois de conhecida a vota-
ção da casa. (Apoiktdos.) E talvez mesmo, si a palávra lhe tivesse 
sido dada na hora do expediente, isto é, antes da votação, talvez que 
o orador não tivesse dado á casa conhecimento della porque a accusa-
ção que hoje se faz com a consciencia de que é inverídica, seria inver-
tida de modo a produzir effeito de accusação differente, isto é, dir-
se-hia que esta carta fôra escripta para actuar na votação da Camara. 

O SR. J ACQUES 0URIQUE - Esse, pelo menos, poderia parecer o 
effei to . V. Ex. fez muito bem em não ler. 

O SR. .ARTHUR Rros - Ora, vejam a justiça dos nobres depu-
tados; a carta lida antes, era arma de coacção contra a Camara; a 
carta lida. depois teria por fim desautorar, offender a dignidade da 
Camara! 

Ora, deante desta logic'a, não ha logica possíveL 
O nobre deputado por Minas, tomado de um sentimento de digni-

dade, muito nobre, é verdade, mas exagerado, mal cabido, enxergou 
nella expressões contendo accusação á dignidade da C amara. O 
nobre deputado chegou mesmo a ohamar o honrado representante de 
Goyaz de irreflectido, accusando-o de não ter lido a carta com a 
precisa ponderação, porque, si assim tivesse procedido, não teria tra-
zido a ,carta ao conhecimento da Camara. 

S . Ex. dá assim o direi to de dizer-se que leu a carta com o 
estrabismo da prevenção, pois enxergou expressões que importam 
accusações feitas á .C amara, quando taes accusações não existem. 
(Apoiados.) 

. Si o nobre deputado pela Capital Federal enxergou as mesmas 
accusações, é porque soffre do mesmo estrabismo. 



309 

O ·SR. J ACQUEB OuRIQUE - Parece-me muito claro o portuguez 
da carta. 

O SR. ARTHUR Rros continúa dizendo que o honrado Sr. ministro 
da fazenda em um topico de sua carta, refere os passos que deu no 
sentido de ~lcançar a fusão dos dons estabelecimentos da praça; relata 
com· esses passos não tiveram soluç·ão favoravel; relata como, proce-
dendo, com a maior di-screção, conforme o caso exigia, foi inespera-
damente publicado o seu plano por um jornal; relata como, in teres· 
sados, em favor de um dos bancos procuraram lançar o descredito em 
relação ao outro banco, tornando impossível a fusão. ' 

E' em relação a estes que assim procederam, que o ministro se 
refere dizendo que estes perturbadores que deviam, como S. Ex., 
concorrer, para a solução da questão financeira, é que tinham creado 
difficuldades defendendo .seus interesses. 

Foi nestas expressões que o nobre deputado enxergou accusações 
á Camara, para chegar á injustiça que praticou em relação ao mi-
nistro da fazenda. 

Ainda mais, um orgão importante ·de publicidade nesta capital, 
t~m edictorial, accusou o ministro de intervenção indebita nesta 
questão. 

Esta accusação é tão verdadeira como a increpação feita pelo. 
nobre deputado por Minas, secund·ado pelo illustre representante pela 
Capital Federal. 

A COID.III.issão de ·orçamento, no desempenho das funcções que a 
Camara ·lhe commetteu, procurou, de longa data, encarar de frente 
o problema financeiro que a todos assustava, e depois de muitas con· 
ferencias, de largos estudos sobre a materia, resolveu convocar a com-
missão de finanças do Senado para uma reunião que teve logar nesta 

. casa, afim de ouvir a opinião da mesma commissão e de commum 
accordo deliberar sobre o assumpto .. 

Comprehende-se o alcance de semelhante procedimento; era uma 
questão momentosa, que interessava completamente ao paiz, que lhe 
envolvia o credito, lhe ameaçava o futuro; havia necessidade de ser 
resolvida de modo a desembar~J.çar os passos da Republica nascida 
hontem, .e a qual tão grandes difficuldades se antolhavam. 

Pois bem; desta conferencia resultou a necessidade de ouvir-se a 
opinião do Poder Executivo sobre a m;J.teria, porque das deliberações 
tomadas pelo Congresso tendo de ser executadas pelo Poder Executi-
vo, havia a conveniencia de que se marchasse de accôrdo, para que a 
solução da questão fosse, não só a mais rapida; mas a mais profícua. 

O SR. J ACQUES OuRIQUE - Isso é regimen presidencial? 
O SR. ARTHUR Rros responde que é o presidencialismo que a nos-

sa Constituiçãç estabeleceu. 
O SR. J ACQUEs ÜURIQUE - Não está isso estabelecido em parte 

alguma. O governo não póde actuar· nos nossos trabalhos. 
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O SR. ARTHUR Rros affirma que este proceder foi perfeitamente 
wnstitucional. O nobre deputado sabe que as coinmissões da Camara 
t~m o direito de chamar ao seu seio qualquer dos secretarias d9 g<r 
:vemo para colher informações em relação aos · assumptos que estão 
sujeitos á sua apreciação. 

O SR. J ACQUES OuruQUE - Então V. Ex. ·não leu as cartas que 
o Executivo mandou para os jornaes, manifestando opiniões, indicando 
a sua interferencia nos trabalhos da Camara? · 

O S&. ARTHUR Rros responde que leu tudo, porque essas cartas 
não foram publicadas simplesmente para o nobre deputado. 

Já se vê que, si o honrado ministro da fazenda teve alguma in-
lerferencia em relação ao assumpto, essa interferencia foi provocada 
no terreno legal e constitucional pela commissão de orçamento. Logo, 
essa accú.sação tem o mesmo valor das anteriores, que os nobres depu-
tados houveram por bem levantar neste recinto. (Apoiados.) 

Entra· agora propriamente na questão principal, que é a redacção 
desse magno assumpto. 

Em primeiro logar, pede permissão ao Sr. presidente para que 
lhe submetta uma duvida que occorre ao seu espírito, em relação ao 
art. 4°. 

O art. 4° dá autorização ao governo para cobrar os díreitos de 
importação em ouro. Pergunta. ao Sr. Presidente si, em face da dis-
posição regimental que · estabelece que materia definitivamente rejei-
tada em uma sessão, não póde na mesma sessão ser ·reproduzida; si 
tendo a Camara na discussão do orçamento da receita rejeitado uma 
emenda que mandava arrecadar em ouro os direitos de importação; 
si essa rejeição, tendo lagar por votação definitiva em ga discussão, per~ 
gunta si na mesma sessão póde ser reproduzida disposição igual, embora 
em projecto diffe.rente? · · 

Ü orador pergunta si a consignação ... 
UM SR. DEPUTADO dá um aparte. 
O Sli. ARTHUR Rros - E' ··que o nobre deputado, á imitação de 

outros, é o primeiro a declarar que o regimento é um finado, s-i assim 
é, essa pergunta, essa duvida que occorre no espírito do orador não 
tem vah>r algum; mas si o regimento ·ainda deve ser respeitado, 
pergunta a S. Ex. si não tem fundamento essa duvida. 

O S&. PRESIDENTE .~ Peço a V. Ex., em nome do regimento, que 
ainda está de pé, que se restrinja a sua explicação . 

O SR. ARTHUR Rros obedece á observação da mesa. E si tem 
.oceupado por algum tempo a tribuna, é porque os apartes a isso o 
teem obrigado. 

Um outro ponto que o trouxe á tribuna para uma explicação pes-
soal f0i uma accusação de incoherencia que o honrado representante 
por Minas, o Sr. Matta Machado a proposito da redacção desse ma-
gno assumpto, entendeu levantar contra a commissão de orçamento. 
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S. E:x.. armou-se de um impresso avulso relativo ao n. 154 D, para 
i~repar a commissão de dar ao Poder Executivo a maior somma de 
arbHrio na percepção de imposto. 

\S. Ex., como em aparte lhe disse, não foi feliz. O autor da ma-
teria que constituiu a increpação de S. Ex. foi o honrado represen-
tante do Rio Grande do Sul, Sr. Homero Baptista. Foi uma emenda 
que S. Ex. offereceu ao projecto da receita no correr d~~: 2a ou 3a dis-
cussão. (A pomos.) 

A commissão teve de dar parecer . sobre esse additivo, como so-
bre outros, e opinou que, sendo este assumpto importante, devia ser 
deslocado do orçamento para ser discutido separadamente. 

A commissão não opinou a favor nem cont~a este additivo. Em. 
virtude de disposição regimental, tendo a Camara acceito em votação 
o alvitre proposto pela commissão, esta tinha o dever de deslocai-o do 
projecto, redigil-'o em separado e substitutir a assignatura do nobre 
deputado que o . apresentou pela assignatura propria. 

S. Ex. já foi Presidente da Camara, conhece perfeitamente o 
seu regimento para ignorar essa disposição. 

Já vê o nobre deputado que essa àccusação é tão infundada~ tão 
aerea, como as demais qué o nobre deputado por um. recurso de occa-
sião, lançou na discussão do assumpto. 

A commissão de orçamento, isto é, a ex-commissão de orçamento, 
no desempenho da missão que a Camara em má hora lhe confiou, 
procurou sempre zelar o mais que era possível os interesses nacionaes, 
respeitando ao mesmo tempo as disposições do regimento da casa. 

E já que ao orador occorreu tratar deste assumpto, pede á mesa 
que na primeira {)pportunidade haja de submetter á deliberação da 

casa o pedido de exoneração que a commissão inteira ·dirigiu-lhe pelo 
orgão do honrado representante das Alagôas; porque sabe S. Ex. que 
a essa commissão não é grato, nem digno continuar a desempenhar 
a funcção que a Camara, em um momento de confiança, lhe deu 
para a retirar depois e que esse pedido não póde ser protelado, porque, 
tendo de vir á baila os orçamentos que regressam do Senado com 
emenda, e, por consequencia, necessitando de pareceres para serem 
novamente discutidos na Camara, é preciso que outra oommissão dê 
pareoor sobre elles, visto como a commissão que se exonerou não dá e 
não dará mais parecer ne:r;thum (apoiados, mwto bem.) 

O Sr. Seabra (para u.ma explicação pess.oal) - Sr. presidente, 
espero que V. Ex. seja tão tolerante commigo, como o foi para com 
o nobre deputado qeu acaba de sentar-se. 

O SR. PRESIDENTE - A mesa tem cumprido o seu dever, e não 
póde usar de meios materiaes afim de que os nobres deputados cum-
pram .o seu. . 

O SR. SEABU - Sr. P residente, o illustre collega que me prece-
deu a pretexto de uma explicação pessoal, tratou de differentes pon-
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tos: primeiro -justificou o seu voto, ou antes - o seu não voto, pol'-
que S. E x. ausentou-se no dia da votação; segundo, tratou da carta 
do Sr. ministro da fazenda, escripta a S, Ex., e lida no parlàmento 

J,-elo Sr. Leopoldo de Bulhões, . membro da · corrimissão de orçamento; 
terceiro, tratou do projecto que aliás já está ·votado, discutido e que 
pelo regimento não tem mais discussão possível. 

Sr. Presidente, não acompanharei o n'obre deputado neste terre-
no, não só porque desejo obedecer a S. Ex., como tambem quero obe-
decer ao regimento. Circumscrever-me-hei á explicação pessoal. 

Sr. Presidente, aquelles que se retiraram . do recinto, para rião 
~-otar o projecto sobre a reforma bancaria, allegam que o fizeram por 
.sentimentos de patriotismo, allegam de accôrdo com a ·carta do hon-
_rado ministro da fazenda, que não tinham interesses. pessoaes com re-
lação a este assumpto ... 

O SR. À&THUR Rios - Não toquei neste assumpto. Si V. Ex. vae 
responder 1!- este ponto, então está creando castellos. Não ataquei a 
djgnidade de meus collegas, aos quaes respeito muito. · 

o SR. SEABRA - Estóu explicando o meu voto, . como v. Ex. ex-. 
pf!cou o seu; ou melhor ~ estou e_xplicando a minha _presença, como 
V. Ex. procurou explicar a sua ausencia, isto é,' o seu não voto. 

. Já vê o nobre deputado. que é mais justificavel o modo por que 
procedi; esta explicação . é mais razoavel do 'que a que V. Ex. deu so-
bre o seu procedimento ; a minha acção é mais justificavel do que .a 
<:1 bstenção de V. Ex. · 

O SR. Lmz MuRAT - Foi um voto platonico : 
O SR. LoPEs TRovÃo - Foi uma acção por illação. 
O SR. SEABRA - Ora, V : Ex. comprehende que nós que votamos 

pelo projecto bancaria não nademos ouvir dizer que os nobres depu-
_tados que não o fizeram, fizeram-o por sentimentos patrioticos, fize-
ram-o -porque não tinham interesses pessoaes na questão; fizeram-o 
como disse um orgão diario · de hoje, porque esta C amara não deve 
ser uma Bociedade de accionistaá ; porque estas declarações im-portam 
em offensa grave e injuria áquelles que votaram por este projecto; 

· · O SR. LOPES TROvÃo - A mim não attingem, 'porque não tenho 
acções, e nem :um vinteni em instituição de credito algum. 

O SR. SEABRA - Sr. Presidente, V. Ex., -eu percebi, ouviu com do-
lorosa impressãO' e bem assim ouviu a Camara dos Srs. Deputados, 
a leitura da declaração de voto feita nesta tribuna pelo illustre depu-
tado · .por Minas <kraes, o Sr. A. Maià. · · 

· S. Ex. dizia que nós pactuavamos, apprõvando este projecto, com 
o golpe da bolsa, que pactuavamos, acceitando as medidas ahi ·conti-
das, com o golpe 'de Estado, isto é, que a approvação deste projecto 
importava a restauração do golpe da bolsa .e do golpe de Estado. 

Ora, vós todos ouvistes nesta casa se dizer ·que aquelles que pa-
ctuaram com o golpe de Estado eram criminosos e sã-o . criminosos. 

. I 
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V. Ex. tem .assistido aqui dizer-s~ que este golpe não foi um golpe 
de Estado e sim um golpe de bolsa e portanto este voto do nobre 
'deputado por :Minas importa em uma offens~ directa áquelles que 
votarlj.m pelo projecto. . . , 

E_u tinha razão, Sr. Presidente,- quando me levantei em nome da 
dignidt~.de desta casa, em nome da _dignidade da repreesntaÇão na-
cional, em nome da nossa consciencia, contra esta injuria e esta ca-
lumnia atirada áquelles !;lUe votaram pelo projecto. ·· 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Devia tel-o na occasião. 
O SR. SEABRA - Toda a occasiÍio . é opportuna, assim como o no-

bre deputado pela Bahia achou opportuno explicar a sua ausencia 
hoje. Sr. Presidente, si eu pudesse f aliar pessoalmente, diria que vivo 
do pão quotidiano e que não tenho acção de banco algum. Si votei 
por este projecto, foi porque entendi que fazia inteira justiça áquelles 
que votaram o projecto, o unico que conciliava os iuteresses .nacionaes 
(muito bem) ; si votei pelo projecto foi porque entendi que podia 
salvaguardar os brios da Republica, que elle era o unico que, tendo 
creado uma instituição de credito· com o Banco da Republica; não 
podia destruil-a . 

.Sr. Presidente, a carta do ministro da fazenda não é correcta. 
(Apartes.) O meu collega pela Bahia levantou-se para dizer que o 

_ procedimento do ministro era constitucional; mas todos viram as ca-
callas e as contra-marchas feitas pelo Sr. ministro nesta. casa. S. Ex. 
fez mais do que isto, S. Ex. foi além do Poder Executivo, quando, 
como secl'etario, uão podia em publico exter-nar idéas sem ser de ac-
côrdo com o Presidente da Republica. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Podia, tem o direito de fazel-o. 
O SR. SEABRA - S. Ex. podia, porque tem idéas proprias; mas 

então desqe que elle as manüeste, como manifestou, não devia pedir 
demissão, devia exonerar-,se, uma vez que a Camara deliberoü em con-
trario que elle. Si podia ter, esta é a consequencia ;_si não podia ter, foi 
leviano, Sr. PresidE:)nte, já tive occasião de, neste mesmo recinto, re-
petir aqueUe antigo axiomà: Tempora mutantur fit nos in illi& Hontem 
r.ombatiamos os creditas supplementares, creditos que constituíam 
cauda no órÇamento, e o Sr. ministro da fazenda, então deputado, su-
bia, _á tribuna para taxar o nosso procedimento de anti-patriotico; 
hoJe é S. Ex. quem vem fazer difficultar o nosso estudo da questão 
financeira. . 

O SR. SEVERINO-VIEIRA - Não é exacto. 
O SR. SEABRA - Sr. ·Presidente, · não é exacto que o nobre mi-

nistro o fizesse, mas é exacto que os nobres deputados retiraram-se 
do recinto por occasião da votação. 

· O SR7 SEVERINO_ VIEIRA - E' cousa diversa. 
O SR.- SEABRA - Pois si os nobres deputados confessam _que é 

exacto que o fizeram, como hontem quizeram censurar-nos por este 
facto?. A-isto é que não se responde. (Apartes.) 
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Sr. Presidente, limito-me a accentuar o facto, e não quero de 
modo algum censurar a illustre minoria, que se retirou da casa. Que-
to frisar bem isto para que amanhã, talvez, não se nos venha dizer que 
nós somos obstrucionistas porque não queremos tal ou qual projecto 
de lei; para que, si a minoria persistir no · proposito de não votar o 
projecto bancario, não se nos venha dizer que nós não queremos votar 
os orçamentos ... 

O SR. CosTA JuNIOR- A que minoria se refere V. Ex.? 
O SR.; SEABRA - A' que votou no pr{)jecto bancario. 
O SR. CosTA JUNIOR - Mas olhe que ha muita gente que votou 

pelo projecto e que apoia o governo. Não embarco na canôa de VV. Exs. 
O SR. SEABRA - Sem duvida; e V. Ex. ha de peimittir-me di-

zer que, por mai'Or que seja o respeito que V. Ex. nos merece, nós 
não fazemos cabedal do apoio de V. Ex. Quando me refiro á mino-
ria, · quero dizer a minoria que votou no projecto bancario. 

O SR. CosTA JuNIOR- Pois declaro a V. Ex. que não tenho ab-
&olutamente desejos de fazer parte da minoria política que, não sei 
bem si se inspira sómenre no patriotismo. 

O SR. MATTA :MACHADO -Pois V. Ex. me permittirá tambem 
que lhe diga que não fazemos questão nenhuma do apoio político de 
V. Ex., porque acreditamos com o mesmo direito de V. Ex. que a 
maioria política que apoia o governo póde ter tambem muitos moti-
vos alheios ao patriotismo. (Apartes.) 

O SR. SEABRA - Sr. Presidente, não estou fazendo questão polí-
tica desta materia, embora o Sr. ministro da Fazenda fizesse della 
questão política; considero a questão financeira · questão aberta e por 
isso é que quanQ.o eu dizia a minoria, referia-me aos illustres collegas 
que votaram contra o projecto vencedor. 

O SR. CosTA JUNIOR - Peço a palavra . 
O SR. SEABRA - O nobre deputado por 8. Paulo interpretou 

muito mal as minhas palavra:s. . . · 
O SR. CosTA JUNIOR- Já. pedi a palavra porque o meu pensa· 

mento não . cabe em um aparte. 
O SR. SEABRA - ... e ao Sr. Matta Machado coube a felicidade 

de responder a S. Ex. 
O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre deputado que se limite á 

explicação pessoal. 
O SR. SEABRA - ']erminarei, Sr. Presidente, appellando para 

V. Ex., afim de que, justo como é, imparcial como tem sido e é nessa 
cadeira, afim de que . V . Ex. não consinta mais que se discuta o pro-
jecto financeiro approvado pela Camara. 

O regimento só permitte emendas á redacção, quando o projecto 
importa absurdos ou contra·dicção e só resultam absurdo ou con-
tradicção quando a redacção não está de accôrdo com o projecto. 
Mostrar a conveniencia ou inconveniencia do projecto não é permit-
tido pelo regimento: isto é uma protellação que não tem logar, maxime 
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depois. da prorogação, quando devemos cumprir ? dever de dar ao go-
verno os orçamentos e resolver a questão bancaria. 

Nós, que votamos pelo projecto financeiro, fizemol-o com tanto 
patriotismo e abnegação como aquelles que votaram contra, ou antes, 
que não votaram por elle. 

O Sr. Marcolino Moura (paro uma expliÍcaçãiJ passoal) -
Havia, hontem, pedido a palavra, para uma explicação ~ssoal, e 
havia tornado a V. Ex. arbitro da opportunidade da explicação á 
vista do movimento que tem levado os espíritos para o terreno das in-
vectivas pessoaes. · 

Foi um dos retirantes do recinto para não votar o projecto ban-
'cario Glicerio-Matta Machado ... 

O .SR. MATTA MACHADO - E Erico. Póde tambem chamar pro-
jecto da maioria ·dos Srs. deputados. 

O SR. MARcoLINO MouRA - Por que nos retirámos ~ Por que 
uma retirada occasional, um obstruccionismo de opportunidade ª 

Porque julgavamos o projecto ruinoso e funesto as finanças do 
paiz e as proprias instituições republicanas. 

Por que ficaram no recinto ª Pelos mesmos motivos. 
Por que então esta:s invectivas que podem ser lançadas contra 

aquelles que ficaram. 
Âs accusações lançadas contra os que se retiraram do recinto 

podem ser Ia·nçadas contra os que ficaram e ainda contra os que vieram 
de pontos longínquos de Estados, no momento supremo da votação 
do projecto da reorgail.isação do Banco da Republica. 

Mas, por que vieram estes homens que julgaram util a sua pre-
sença neste recintoª Vieram movidos por espírito de patriotismo~ 

Por que razão o nobre deputado por Minas diz que nós votámos 
por motivos estranhos ao patriotismo ª 

O SR. MATTA MACHADO - Eu não disse isso. 
O SR. MARcoLINo MouRA - . Nós taml:íem podíamos responder a 

S. Ex. com o facto de ter appellado para as urnas, depois de sahir 
da prisão, para apresentar"se cheio de força com a manifestação das 
urnas, e depois resolver-se a ficar neste reci~to. Entendo que de um 
lado e de outro houve apenas um unico movei, o patriotismo, tanto 
nos que se retiraram como nos que ficaram. Os nobres deputados pa-
rece que julgam a victoria definitiva; mas acho que ella ainda de-
pende de muitas circumstancias. 

São estas as razões que queria dar da minha não entrada no re-
cinto na occasião de se votar o projecto bancaria. Uma causa quizera 
saudar: é a victoria da minoria, que tem sido sempre coherente com 
as suas idéas. ·E lia não tem: a culpa de' se tornar hoje maioria neste 
projecto e .torno saliente esta circumstancia, da entente cvrdiale que 
reina entre membros da maioria e da minoria. Aquillo que não póde 
fazer a bandeira branca da amrtistia, aquillo que não póde fazer a 
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bandeira estrellada da Republica; pôde fazel-o, seja dito sem · insulto 
para ninguem, a bandeira esfarrapada e incolor da reorganisação do 
Banco da Republica. · 

. Tenho concluído. (Muito bem., muito bem; app'tamos.) 

O Sr. Costa Junior (para '11/YYW. explicação- pe13soal) --:- Lamento 
que tenha . necessidade de vir á tribuna para tratar de questões pes-
soaes, que considerava · ridículas, inopportunas até hoje. Lamento que 
a questão bancaria, que para mim é uma questão séria, tenha 
trazido após si tantas scenas tristes, que incontestavelmente fazem 
baixar o nível do Congresso Republicano. (Muibos apoiarlxJs.) 

Não levanto aqui as accusações dos pretenciosos, que su~;Jtentando 
opiniões contrarias ao projecto vencedor, julgam que só elles estão 
com a verdade, julgam que só elles teem ·O privilegio de acertar, o pri-
vilgio da honestidade para se guiarem em seus actos: 

Votei contra esse decantado pastel que se chama encampação; e 
votei simplesmente porque a sua quéda me pareceu um bem para os 
creditos da Republica. (Apoiados.) · 

E' possível que circumstancias, ou antes, que considerações po-
líticas tenham feito com que alguns tenham modificado o seu voto. 
Eu votei assim porque penso hoje como pensava hontem, como pensei 
sempre desde que esta questão veiu á tela da discussão. 

Em reunião dos deputados paulistas, quando era ministro da Fa-
zenda o Sr. Rodrigues Alves, caracter puro, 'talento privilegiado 
{ apoiado's)' homem por quem eu tenho verdadeira idolatria, nessa 
reunião eu já dizia que não era sectario· da encampação, porque a 
encaunpação, na minha opinião, traria inevitavelmente a quéda de 
alguns bancos; a quéda desses traria infallivelmente a quédá de todos 
os bancos, e como consequencia o krack nesta praça, trazendo tambem 
malis um abalo á esta infeliz republica que. todos os dias, quasi a 
todas as honras, soffre choques em seu credito, de modo que o credito 
da nação nunca se' pôde firmar. 

Foi, Sr. Presidente, baseado nestas considerações q_ue votei con-
tra a encampação. · 

Quero fazer bem claro este pensatmento. Este projecto 'da com-
missão de hoje provoca tanto delicio, tanto enthusiasmo pelos seus 
susoontadores! Ora, como todos nós vimos, o projecto chegado a este 
recinto, foi muito _mal recebido. Peço licença para dizer, amigo O: o 
governo como sou, que foi mal recebido, principalmente pelo aptual 
Sr. ministro da Fazenda. · 

Quem, Sr. Presidente, ignora que o Sr. Serzedello, um talent~ 
,privilegiado, um homem que vê longe os interesses da pB,tria, então 
contrario á encampação, como prejudicial aos interesses da nação. 

O SR. SEVERINo VmmA dá um aparte. 
O SR. CosTA JuNIOR - ... Não estou discutindo o projecto da 

commissão e, como tenho- ainda muito a dizer, peço a V. Ex. um 
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favor - deixe-me desabafar. -Estou apenas tratando de uma questão ex-
clusivamente pessoal, estou tratando de minha pessoa; . . 

O Sx. SEVERINO VIEIRA- Já aqui não está quem fallou. 
O Sx. CosTA JuNIOR ·- Sr. Presidente, por motivos natural-

mente muito patrioticos, S. Ex. o Sr. ministro da Fazenda, pelo 
conhecimento especial que tem, pelo effeito da obsenação, entendeu 
que devia modificar as suas opiniões, que em vez da fusão dos bancos, 
que para m.im é uma idéa incompatível com o ep.campação, S. Ex. 
devia ser encampado r. 

Respeito as intenções de S. Ex., mas eu que já antes de S. Ex. 
era contra a encampação, governista como sou, creio que não devia 
levar o meu amor ao governo ao ponto de resignar o .meu modo de 
pensar á idéa de quem quer que sej/1.. 

S . Ex. modificou as suas id-éas, eu conservei as mesmas, estou 
no meu direito. . 

Vejo tambem uma certa intolerancia, e como não costumo esco-
lher muitos termos para me exprimir, peço licença para dizer uma 
certa grosseria, uma certa intolerancia de uma parte do. Congresso 
em relação a outra parte. 

Tenho ouvido, de envolto com esta grosseria, muito doesto, muita 
offensa a muitos daquelles que votaram contra a encampação. 

Sr. Presidente, não me proponho levantar estas offensas porque 
eflas não podem alcançar aos representantes da nação que votaram 
ae um modo contrario ao que os nobres deputados entendem ser o 
verdadeiro. E si não fosse assim, Sr. Presidente, devia dar pezames a 
este Brazil, a esta Republica, porque não posso · crer que este Con-
gresso tenha descido tanto que a sua maioria represente indivíduos 
que só actuam por interesses inconfessaveis . 

O SR. LoPES 'IIaov.Ã.o- Mas isso é da opinião de uns sujeitos que 
teem· por alma um balcãosinho, onde depois de se venderem querem 
vender a reputação alheia. 

O Sx. CosTA JuNIOR :- Sr . Presidente, acredito que os rnsten-
tadores da encampação por ella votaram, convencidos de que estavam 
com a verdade e que cumpriam um dever patriotico; mas, peço licença 
para dizer a estes senhores, sem a menor pretenção de offendel-os, 
que não queiram fazer monopolio de honestidade, porque elles são 
tão honestos como os outros; e, si não fosse assim, repito, o pensa-
men~o que já manifestei, era caso de dar pezames a esta Republica, 
desde que o Congresso podesse representar interesses inconfessaveis. 

Ha ainda uma outra questão. 
Ninguem ignora que ha neste Congresso uma parte, em maioria, 

que sustenta o governo, e uma outra, em minoria, que lhe faz guerra, 
í az-lhe opj10sição, e muitas vezes desabrida e inopportunamente. 

O SR. SEABRA - Nesse ponto V. Ex. é injusto. 
O Sx. CosTA JUNioR - Sr. Presidente, modestia á parte devo 

dizer: fiz desta sociedade a minha· independencia pelo trabalh~; não 
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:tenho por costume cortejar ministros; em questões que interessam, 
ainda que indirectamente, a interesses de ministros, eu, na .qualidade 
de deputado, costumei-me collocar acima delles, votando ora pro, ora 
contra, tendo · como base das minhas deliberações, sempre o modo de 
entender esta·s questões. Mas, apezar desta independencia, devo dizer 
que, desinteressadamente, sou, fui, e pretendo· ser amigo e sustentador 
da política do governo actual. · · 

Mas, Sr. Presidente, na votação desta questão bancaria, como 
que se deu o embaralhamento; a questão já vencida, quando nós de· 
víamos tratar de· objectos de outra ordem que, em relação aos in-
teresses publicos, vejo que se está fazendo ao redor de uma questão 
já vencida, uma questão de verdadeira politicagem. . 

O SR. LoPEs T.R.ovÃo - Não da nosas parte; para nós a questão 
não era política. 

O SR. CosTA JUNIOR - Sr . . Presidente, pedi a palavra principal-
mente para declarar que votei· contra a encampação e votarei sempre, 
emquanto não mudar de opinião, contra esta idéa, mas; continúo fá· 
zendo parte daquelles que sustentam a política actual, .daquelles a 
quem os nobres deputados da maioria chamam maioria, amigos do 
governo. 

O SR. ALFREDO ELLIS - Muito bem! 
Si disto resultar o encaminhamento da questão, como disse, si se 

mudarem posições, reclamo para mim .hoje o posto que occupava 
hontem. 

O SR. CosTA J UNIOR - Não acompanho a minoria desta C amara 
porque entendo que ao .lado de ni.eus amigos da maioria e · principal-
mente de meus bons e leaes companheiros da bancada paulista, é que 
'é meu logar de combate. 

O SR. ALFREDO ELLis - E onde V. Ex. occupa logar distincto. 
O SR. VrnHAEs dá um aparte. 
O SR. CosTA JuNIOR - Não fallei em republicanos; presumo que 

todos que são honestos. e estão neste Congresso, devem sel-o. (Muito 
be·m., muito berrn. ) · 

. 
O Sr. Matta M·a.chado (para um.a, expeioação pessoq,n - Sr. 

Presidente, vou restringir-me justamente ao campo de uma, explica-
' ção pessoal, e creio que é necessario dizer alguma cousa em relação ao 

assumpto de que vou tratar, até para evitar que as explicações pessoaes 
se multipliquem, se eternizem neste recinto. · 

Sr; Presidente, quando, terminada a votação do projecto do Sr. 
Glicerio, V. Ex. submetteu a votos as emendas que eu havia apre-
sentado ao mesmo projecto, depois de votada a primeira, verificou-se 
não haver numero no recinto para a continuação da votação das 
outras. 
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V. Ex. então, mandando tocar as campainhas, declarou que pedia 
a todos os deputados que se conservassem em seus logares, afim de 
que fosse possível votar-se a prorogação, que tinha vindo da outra 
casa do Congresso, porque si não se votasse a prorogação naquelle dia, 
si os nobres deputados se retirassem do recinto sem votar a proro-
gação, fatalmente a sessão do Congresso seria encerrada no dia imme-
cliato, ultimo da prorogação votada. 

Ora, comprehendendo a gravidade da situação e reflectindo que 
muitos dos Srs. deputados, que se achavam ausentes e se retiravam 
do recinto, eram amigos da situação dominante e por consequencia 
tinham interesse na votação de uma medida urgente como era a nova 
prorogação naquelle momento, o orçamento e as leis de meios não 
estavam votados; pedi a pelavra por esta occasião e declarei que, re-
ceiando que as minhas emendas déssem motivo á retirada dos Srs. 
deputados, pedi a retirada. dessas emendas, desde que, retirada a pri-
.meira, as outras podiain deixar de ser votadas porque eram corollarios 
da primeira. 

Ora, os Srs. deputados, por não me terem ouvido bem, pelo sus-
surro que se fazia no recinto acreditavam que censurava o seu pro-
cedimento por. não quererem v.otar as emendas. 

Não; apenas notava que era necessaria a presença de todos os 
deputados que eram amigos do governo, para votar a pro rogação. 

Ora, este mal entendido tem determinado varias. explicações pes-
soaes. Ainda ha pouco ouvimos o nobre deputad pela Bahia explicar 
!lS razões pelas quaes se tinha retirado do recinto, e a mesma explica-
ção foi feita por outros collegas. Para que os Srs. deputados vejam 
qual foi o meu pensamento, julgo necessario dar esta, explicação pes-
soal que deve satisfazer a todos. Quando eu repetia estas palavras, 
amigos do governo, surgiam apartes violentas de todos os lados. Não 
é meu systema offender a ninguem; naquelle momento eu não queria 
censurar ou criticar, f-Penas mostrar a necessidade de fazer a pro ro-
gação que era, ca_so não fosse feita, fatal mais para os amigos do 
governo do que para aquelles que não teem interesse de dar medidas 
ao mesmo governo. Em relação a mim, declaro que nunca negarei leis 
de meios ao governo, salvo em casos especialíssimos, e nunca daixaxei 
de votar. Acredito que a totalidade da opposição pensa deste modo. 

Convém · accentuar bem: não havia nas minhas palavras o menor 
desejo de magoar a suscepitibilidade de quem que seja. · 

O Sr. Leovigi.Ido Fi:lgueiras - Sr. Presidente, o discurso do 
nobre deputado por Goyaz, que se occupou longamente do projecto 
_apresentado pelo Sr. Glicerio, já votado em ga discussão por esta, 
Camara, a proposito de ser posta em dli!cussão a redacção que a 
respectiva commissão fez a este projecto por uma obrigação regi-
mental, obriga-me, na qualidade de relator dessa redacção, a vir res-
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ponder a alguns to picos do discurso de S. Ex., ~os quaes a commissão 
foi accusada de haver mantido, na redacção deste projecto, disposiçõeS' 
que não deviam ser contempladas, por motivos que S. Ex. expoz . 

. Entre esses motivos, julgou S. Ex. que o art. 4° do projecto não · 
devia ser c:iompreohimdido na redacção, desde que envolvia materia 
inconstitucional. E apartes de alguns senhores deputados, segundo o 
meu modo de entender, me pareceram fazer crer que a]ém dessa alle-· 
gada inconstitucionalidade do art. 4° do projecto outras incongruen-
cia.s, outras contradicções havia no mesmo projecto, das quaes devia.· 
ter tomado conhecimento a commissão de redacção, corrigindo antes 
de ter sido o projecto remettido á mesa para ser posto em discussão. 

Sr. Presidente, ·o regimento desta casa no. seu art , 129 dispõe o · 
seguinte (Lê); · . 

· " ... . Lida em sessão será a redacção final dos projéctos impressa 
no jornal da casa, salvo o caso de urgencia reconhecida pela Camara, 
a requerimento de alguns deputados. Submettida á revisão da Ca-
mara, esta só poderá emendai-a si reconhecer que envolve incoheren-
cia, contradicção ou absurdo manifesto, cà.so em que se abrirá dis-
cussão que será breve. "· ' · 

O requerimento, portanto, Sr. 'Presidente, com relação á primeira 
censura feita pelo nobre dputado por Goyaz, não contém disposição 
alguma para o caso de inconstitucionalidade de disposições de um 
projecto que seja submettido á commissão de- redacção ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Mas está entendido. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS :...._ ... e tanto não contém, que o 

nobre deputado viu-se forçado a com:-'rehender na idéa de absrurdo a 
que se refere o regimento, a idéa de inconstitucionalj.dade do artigo, 
esquecendo-se S. Ex. de que logo depois da palavra absurdo está a 
palavra rfi<(Jinifesto. . . , 

O SR. SEVERINO VIEIRA _:.Mas uma i.D.constitucionalidade é absur-
do manifesto. · ' 

O SR. ·LEoviGILDO FILGUEIRAS -. . . e que a. comm.issão de reda-
cção não tem competencia para se arrogar o papel de juiz da consti-
tucionalidade de uma lei. ' 

O SR. SEVERINO VIEIRA- Não é a commissão, é a Camara. 
O SR. LEoviGILDo FILGUEIRAS - ... porque esse papel só pôde ser 

attribuido a um dos tres poderes constitucionaes da nação. 
E o nobré deputado que me está interrompendo com seus apartes, 

receba está lição de direito constitucional, essa funcção de julgar da 
constitucionalid111de ou inconstitucionalidade de um projecto só :póde 
ser exercida por um dos tres poderes ... 

O SR. SEVERINO VIEIRA - E nós não somos um desses poderes ~ 
O SR. LEoyiGILDO FILGUEIRAs - ... o poder legislativo quando 

legisla, o poder executivo por meio do veto-e o poder judicia.rio quando 
annulla uma lei do Congresso, por conter disposição inconstitucional. 
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O SR. SEVERINO VIEIRA - Isso não é novidade. 
O SR. LEoVIGILDO FILGUEmAs - Si não é novidade como diz o 

nobre deputado, S. Ex .. não póde attribuir á commissão de redacção 
o poder de eliminar de um projecto uma disposição votada pela 
Camara. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - :Mas posso attribuir á C amara. 
O SR. LEoVIGILno FILGUEIRAS - ... a pretexto de constitucionali· 

.da de oli · inconstitucionalidade . 

. O SR. SEVERINO VIEIRA- V. ·Ex. ·está levantando uma tempes-
tade em um copo de . agua. . . . 

O SR. SEABRA - Com toda a razão, porque o nobre deputado por 
Goyaz censurou a coinmissão. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Não censurou tal. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEmAS - Sr. Presidente, si ainda se dis-

eutisse o projecto a respeito de cuja redacção se deu est aquestão, eu 
demonstraria á C amara que a disposição do art. 4° não é inconstitucio-
nal; mas deede que disso não nos podemos mais occupar, ;porque a 
C amara já · votou esse artigo ... 

O SR. SEABRA - Apoiado. 
O SR. LEoVIGILno FILGUEmAS - ... e 'agora só ao Senado, emen-

dando o projecto e ao Presidente da .Republica lançando o seu veto, 
-é que compete desfazer o effeito dessa. disposição~ apenas limito-me 
.a defener a commissão de redacção quanto ao modo por que redigiu 
differentes artigos do projecto. 

Sr. Presidente, apenas quatro emendas foram apresentadas ao 
-projecto, todas ellas assignadas pelo nobre deputado por Minas, o ·Sr·. 
Matta Machado. 

Entre ella:s havia uma que consignava uma disposição para ser 
comprehendida onde a commissão de redacção julgasse conveniente . 

Examinando todo o projecto, verifiquei que essa emenda podia 
~r compreh.endida em um período especial do § 1° do art. 2° do pro-
jecto. · 

Esta emenda refere-se aos juros relativos ao deposito, em conta 
corrente de movimnto, feito pelo Thesouro no Banco da Republica. 

Com,prehendo que o pensamento da emenda era compensador do 
gravame que se estabeleceu nas outras emendas contra o Banco da 
Republica, · supprimindo o direito ao juro das apolices depositadas e 
comprehendi que era realmente gravame porque o direito a esses 
juros é que poderia concorrer para a valorisação de seus titulos. 

Desde. que comprehendi que essa outra emenda tinha pensamento 
simplesmente compensado do pensamento contido nas outras emendas 
votadas, comprehendi-a no periodo daquellas disposições nos seguintes 
termos: - as apolices depositadas pelo Banco da Republica não ven-
cerão juro algum emquanto depositadas, assim como não vencerão 
juros os saldos do Tihesouro recolhidos em conta de movimento no 
Banco da Republica. 

21 
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Este foi o unico ponto duvidoso, quanto á redacção, que occorreu 
á comm.issão naquella. occasião . 

. Si a commissão não interpretou bem os pensamentos das duas. 
emendas é claro que a qualquer deputado cabe o direito de remetter 
á mesa ~a emnda, declarando em que logar mais conveniente deve 
ser comprehendida a idéa contida · na emenda approvada pela C amara. 

Com relação ás outras tres emendas o nobre deputado autor dellas 
designou os paragraphos e artigos do projecto em que deviam ser 
comprehendidas as respectivas disposições . .Alpprovadas pela Camara, 
a commissão não podia deixar de comprehendel-as exaatamente nos. 
paragra.phos estabelecidos nas mesmas emendas. 

A commissão não pôde alterar o pensamento, a idéa contidos em 
emendas ou projectos de lei votados pela Camara. O seu poder limita-
se em alterar uma ou outra. palavra de modo a tornar. mais· claro o 
pensamento, ou quando muito, reconhecendo que ha incoherencia,. 
eontradicção ou absurdo manifesto em alguma disposição votada . pela 
Camara, apresentar á mesma Camara uma emenda para que esta, to-
mando conhecimento, approve-a ou não, de modo que supprimindo do-
projecto as partes que considera contradictorias, a Camara, de accôr-
do com ella, mande supprimil-as. 

Si, porém, a Camara, independente da ponderação da commissãO. 
;negar a sua approvação á emenda da comm.issão o absurdo reconhe-
.cido pela. commissão vae ao mesmo projecto, .para o Senado, onde 
poderá ser corrigido ou, no caso contrario, terá de subir á. sancção,. 
occa~ião em que o Presidente da Republica poderá, por esse motivo ou 
por ·qualquer outro, negar sancção. . 

O que a commissão de redacção não pôde absolutamente fazer é· 
alterar ou supprimir, de um projecto qualquer, disposição votada pela 
C amara, por mais absurda, contradictoria, inconstitucional que seja_ 
.(Muito bem! Muito beim.) 

() Sr. R.etumba (Pe'&a ordem) pede ao Sr. Presidente que con:-
sulte a casa si concede a prorogação da hora da sessão, que está a 
findar, até que seja encerrada a discussão da redacção do projecto-
n. 183 C. · 

Consultada, a Camara concede a prorogação pedida. 

O ·Sr. Severino Vieira - V. Ex. comprehende Perfeitamente 
,que nós, minoria desta casa, pelo menos em relação á questão finan-
ceira, não podemos ter absolutamente o proposito de protelar ou · adiar 
a remessa do projecto-salvador para a outra casa do parlamento. E 
si este fosse o nosso proposito, seria caso de vir a minoria fazer · uma 
manifestação de ag~adecimento aos nobres deputados da maioria que-
acabam de vir em auxilio de!!se supposto proposito nosso, pois V.' Ex . 
. dá testemunho de que ha mais de uma hora que a maioria financeira. 
é quem tem alimentado esta discussão. · 
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Sr. Presidente, já tenho receio de me externar neste recinto. 
Por motivos que desconheço, tenho provocado por tal modo a 

animadversão dos meus illustres collegas, que tenho necessidade agora 
de levantar-me para fazer, talvez impertinentemente, ouvir a minha 
debil voz, preciso da protecção de V. Ex. contra a má vontade de 
meus collegas (não apoiJados) ; e em compensação desta protecção que 
invoco, começo por fazer o sacrifício de uma parte da minha liber-
dade individual, e venho collocar·me voluntariamente sob a protecção 
de V. Ex., a quem fica conferido o direito de me chamar immediata-
mente á ordem, desde que tergiversar da esphera regimental. 

Sr .. Presidente, a illustre commissão de redacção não observou 
fielmente o regimento da casa, incluindo na disposição do .§ 1 o· do 
art. 2a do projecto a idéa de um artigo additivo oíferecido pelo nobre 
deputado por :Minas Geraes, o Sr. Yatta Machado, ao substitutivo 
do Sr. deputado Glicerio. 

E88e additivo diz que vencerão juros os saldos depositados no 
Thesouro pelos bancos. · 

Ora, Sr . . Presidente, antes de tudo, desejava saber, e a commis-
sio naturalmente ha de estar .habilitada a explicar, quaes são estes 
saldos de que falia o artigo additivo do nobre deputado por Minas, 
porque o projecto do Sr. deputado Glicerio não trata absolutamente 
de semelhante assumpto, não cogita de depositar o Thesouro saldos no 
Banco da Republica ou em qualquer · outro banco. A que vem, por-
tanto, esta disposição ~ 

O SR. LEOVIGILDO Fn.ouEIRAB- Como deputado, daria a explica· ... 
ção, si o projecto estivesse em discuBBão. 

O SR. SEVBRINil VIEIRA - O nobre deputado diz que não está 
habilitado a dar a explicação a respeito. Vê V. Ex. . . · 

O Sa. LJCOVIGILDO FrLGUEIRAS - Não ha tal, simplesmente disse 
que, como deputado as daria, ai o projecto estivesse em discussão, mas 
f:> que está em discussão é a redacção . 

O Sx. SEVERINo V mmA - que a ma teria não é tão clara, como pa 
recia a principio. 

A commissão de redacção é obrigada a fazer o ultimo retoque de 
_qualquer lei, a formular as idéas contidas em qualquer projecto, re-
digil·o em língua vernacula, de maneira· que · se entenda aquillo que 
~atava no pensamento do autor da materia, apresentando-a á conside-
ração da casa e da C amara, votando essa ma teria. 

Si a commissão não comprehendeu o pensamento do autor da 
emenda, parece-me que era seu dever chamai-o para redigir, de accôr-
do com o seu pensamento, de modo a tornai-o claro e evidente. 

O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAB - Dei os motivos por que entendi 
assim. 

O SR. SEVERINO VmmA- Mas não é sobre este ponto que versa 
a minha duvida; a minha duvida é que, attenta a ma teria, constitue 
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um additivo, e desde que constitue additivo, dpve ser Tedigido em 
separado. . 

Pelo art. 130 do regimento, este additivo devia ainda soffrer uma 
discussão, e para este fim ser redigido esse ,projecto em separado. 

Assim o dit:jpÕe o regimento da O amara. 
O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS dá um aparte. 
O SR. SEVERINO VIEIRA- O projecto da commissão não cogitava 

absolutamente de dépo'sito de saldo do Thesouro em banco àlgum. 
Logo; esta idéa imputava uma ampliação do projecto a que ella foi 
offerecida; e si é uma aÍnpliação, deve ter, de accôrdo com a disposi-
f,ião regimental uma redacÇão em separado, afim· de soffrer outra 
discussão. · ' · · · · · · · · 

O ·SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAS - Então. o projecto não cogitava 
disso. 

O SR. SEVERINO VIEIRA - Não cogitava e peço a V. Ex. que 
me mostre isto. (O orador p'afisa oo mãos do Sr. Leovigiído Filgueims 
o projecho do Sr. Glicerio.) · 

Sr. Presidente, vou reproduzir a minha argumentação. 
· O art. 130 do regimento diz que a·s emendas que não versarem' 

sobre o projecto ou ampliarem a disposição delle, serão redigidas em 
separado para ter discussão especial. 

Vê V. Ex. que a emenda a que me refiro não versa absolutamente 
tJobre nenhuma das disposições do projecto em discussão; mas ampliou 
o seu dispositivo para regular os effeitos do deposito feito pelo The-
souro ao Banco da Re,publica, estabelecendo que neste .deposito, desde , 
que fosse feito em conta corrente, não venceria juros. 

Logo, Sr. Presidente, pela lettra ·do regimento, a disposição de 
que se trata ·deve ser redigida em um projécto separado e ter uma 
unica discussão na Oamara, para depois ou seguir para o Senado, 
eómo projecto em separado, . ou ser incorporado ao projecto de cuja 
redacção se trata. 
. Sr. Presidente, si procurarmos investigar qual a razão de ser 
desta disposição, veremos que o intuito do legislador regimental foi 
que, em caso desta natureza, não ficasse illudida . a disposição consti-
tucional e do regimento da casa que submette em geral o projecto 
a tres, ou pelo menos a dua& discussões e si o legislador regimental 
estabeleceu esta . salutar disposição, teve por fim evitar a annullação 
do que em outra parte ficou disposto para garantir o criterio da Oa-
mara na elaboração dos actos de sua attribuição. 

Vê-se, portanto, Sr. .Presidente, que, não só pela lettra sinão 
ainda pelo espírito do regimento da casa, a redacção do projecto 
n. 183 não póde ser approvada tal como se acha e é por isto que envio 
á mesa ó requerimento que formulei .sobre a ma teria. 

O SR. LEOVIGILDO FrLGUEIRAs - Não está. 
O SR. SEVERINo VrEIRA - Não precisava, Sr. Presidente man-

dar uma emenda, porque o regimento prevê esta hypothese e r~queiro 
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que se ' respeite o regimento nesta parte e folgo de v~r que o meu 
collega e amigo, depois de examinar o projecto, reconheça esta ver-
dade. . . . 

O nobre deputado pela Bahia suppõe que ha fundos no Banco 
da Republica, perdõe-me S. Ex. ; o· que se dá ahi no ~anco da Re-
publica é aquillo que SS. E.Ex., por patriotismo, negaram ao The-
souro. 

O SR. LEOVIGILDO FILGUEIRAB - Que· foi ~ 
· O SR. SEVERIN-o VIEIRA - O direito de encampar as notas do 

Tib.esouro, subStituindo-as por notas suas. Notas do Thesouro não 
querem dizer - saldo do Thesouro. 

· O SR. LEOVIGILno FILGUEIRAB dá um aparte. 
O SR. SEvERINO VIEIRA - Não ha tal embaraço. 
Sr. Presidente, felizmente o nobre deputado por S. Paulo á 

f~rça de procurar a medida da opinião do parlamento para organisar 
~obre ella o seu projecto, não fez mais do que organisar um projecto 
cataplasma; elle é completamente inocuo. · 

UM SR. DEPUTADO -Foi uma cataplasma contra outra. 
. .O SR. SEVERINO VIEIRA - S. Ex. deitou fóra um pastel, mas 

achou uma cataplasma. 
O S&. V ALLADAREs - Si é inocuo não faz mal. 
O SR. SEVERINO VIEIRA - E' um projecto neutro, e para in-

utilisal-o basta a disposição deste artigo do projecto que torna o Poder 
Executivo o juiz de paz entre o banco e a nação. 

·Por isso, Sr. Presidente, esta medida, tal como se acha redigida 
no projecto, não póde prejudicar o Tihesouro, porque ella felizmente 
não obriga um ministr~ honesto a levar os saldos do Thesouro ao 
banco, a arriscar o suor do povo, sem ao menos ser para isso attra-
hido pela espectativa de lucros ou da percepção de um juro qualquer 

Sr. Presidente, feitas estas ponderações, e enviado á mesa o 
meu requerimento, que a Camara tomará na consideração que bem 
entender, sem que dahi me venha o menor desgosto, podia dar por 
terminada a minha missão, si não tivesse necessidade, tambem, por 
minha vez e influenciado talvez pelo contagio da 'molestia, de dar 
uma explicação pessoal. 

Sou o primeiro a fazer justiça aos collegas que votaram nesta 
questão em sentido contrario do que eu entendia consultar melhor 
os interesses da nação; e, Sr. Presidente, não foi sinão o resultado 
de terem tomado á má parte palavras que eu proferia em· terreno con-
pletamente neutro, que o nobre deputado por S. Paulo, hontem mos-
trava-se tão molestado, podendo deixar-me em uma posição embara-
_çosa, si V. Ex., Sr. Presidente, não viesse logo em meu auxilio di-
zendo que dos meus labios não tinha cahido offensa alguma a qual-
quer dos Srs. deputados. . 

O SR. LoPES TRovÃo .- Mas para que insistir nisso, quando a 
pureza das nossas intenções está · acima · desses golpes ? 
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O SR. SEVERINO VIEIRA - 'Sr. Presidente, si posso concluir al-
gú.ma cousa da votação de sabbado, é que esta votação não foi inspi-
rada por sentimentos outros que não os do patriotismo dos nobres 
deputados, porque creio piamente e confesso deante da Camara e do 
paiz que, si qualquer membro · desta casa tivesse interesse na questão, 
saberia respeitar o art. 162 do regimento, que inhibe qualquer depu-
tado de votar em causa propria. 

Faço esta justiça aos meus illustres collegas, e affirmo, até onde 
póde ser determinada a minha convicção pela inducção dos factos, 
affirmo isto, e repito-o em relação a t<>do e· qualquer illustre deputado. 

Vê V. Ex. que do meu lado nãó póde resultar insinuação contra 
<>s nobres deputad<>s que representam a opinião victoriosa da sessão 
de sabbado. · 

O Sr. Pres·idente - A mesa prestou attenção ao requerimento 
do nobre deputado, o qual não. póde ser acceito, em face do art. 129 
do regimento. 

Este artigo, que trata do modo de discutir a redacção· dos pro-
jectos de lei, dispõe o seguinte (lê): 

"Adoptado definitivamente <> projecto, será remettido, com as 
emendas approvadas, á commissão de redacção para reduzil-o á de-
vida fórma. Lida em sessão, será a redacção final do projecto im-
,pressa no jornal da casa, salvo o caso de urgencia reconhecida pela 
C amara, a requerimento de algum deputado. Submettida á revisão 
da Camara, esta s6 poderá emendai-o si reconhecer que env<>lve in-
coherencia, contradicção ou absurdo manifesto, caso em que se abrirá 
discussão que será breve. " 

Remettido o projecto, com as -emendas, á commissão de redacção, 
esta não encontrou nenhuma emenda que 1he parecesse estar no caso 
do art. 130 para serem separadamente redigidas e terem discussão 
especial. " 

Vê, portanto, V. Ex. que só podia ser emendada a redacção ·que 
importasse Íncoherencia (lU absurdo. , 

Nestas condições o requerimento de V. Ex. não p.odia ser apre-
sentado por occasião da discussão da redacção: 

O Sr. Severino Vieira - O meu requerimento não é emenda 
á redacção; é uma providencia lembrada no sentido de se executar 
<> art. 130. 

Quero dar de barato que seja procedente tudo quanto V. Ex. 
-acaba de dizer, mas, pelo art. 130, desde que haja materia nas condi-
ções do art. 129, a com missão de redacção deve redigil-a em separado. 

Mas, pergunto : si a eommissão não prócedeu deste modo não 
terá correctivo o seu procedimento ~ ' 
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Si a oo:mnussao não destacar a._ materia do projecto principal 
para ser redigida em projecto em -separado, a Camara não terá meios 
de fazel-a cumprir o seu dever ~ 

Eram estas as perguntas que precisava fazer a V. Ex. 
O SR. PREsiDENTE- V. Ex. perdeu a opportunidade. 
H a uma hypothese muito clara, unica determinada pelo art. 129. 
F6ra disto V. Ex. comprehende que não é possivel acceitar o 

seu requerimento. 
Ninguem mais pedindo a palavra sobre a redacção do projecto 

n. 183 O, fica a discussão encerrada e adiada a votação, por falta 
-de numero. 

Na sessão de 3 de Novembro é appro'IJ'tliJa a reàacção final e en-
'Viado ao Senado o projecto q·ue to11WU o n. 121. 

N?a sessão de 5 de Junho de 1896 o Senado approvou o parecer 
n. 17 da Commissão de Policia, mandando archivar a proposição 
n. 121, de 3 de Novembro de 1892, que re.organisa o Banco r1h Repur 
blioa dos E~ados Unidos do Brazil e regtilarisa atJ emissiks bancarias 
por conter materia ulteriormente 1·egUlada pela lei n. 183 C, de 23 de 
Be~mbro tk 1893. 





NOTA: 

PROJECTO AMARO CAVALCANTI (*). 

N. 22 

Em 5 de Julho é puhlicndo o parek;er. Em Z5 entra o projecto em-
2a discukso. Fa~lam os 81'8. Amaro Oava~ep,nti e &miro B01rcellos. 
-Em Z6 é lido o sub~flutivv Elyseu Martins. Fartam os Brs. Ubaldirw 
do Amktral e Monteiro de Barros. E' ence!rrailà a àliscussão. Em Z7 
são rejeitados o projecto e S'Ubsti-butivo. 

(•) !Neste projooto trata-se de emi·ssã.o de rupolices·. ·Em sua. )discussão,. 
porem, e. questão de emissão em geral -foi muito ldebati&. 





SENADO FEDERAL 

SESSÃO DE 5 DE JULHO (1892) 

A's commissões de finanças e de commercio, agricultura, indu~ 
tria e artes foi presente uma petição dos industriaes, em a qual, re-

Parecer 
n. 95 

clamando lles a attenção do Congresso para as 
condições demasiado · precarias da industria na-
cional, solicitam dos poderes publicos auxilio!'! 
promptos e indispensaveis, para evitar a perda 

completa de avultados capitaes e de muito trabalho e esforços perse-
verantes da iniciativa particular, nesse emprehendimimto, sem duvida 
alguma, utilíssimo e patriotico, de augmentar a fortuna publica e o 
bem-e~tar commum, pelo desenvolvimento progressivo das industrias 
no pa1z. 

A questão, ora chamada de ''Auxílios .á industria" já tem sido, 
de certo tempo a esta parte, tão debatida e analysada pela imprensa, 
e mesmo, incidentemente, discuitda no seio do Senado, que se torna 
facto intuitivo que a utilidade de um parecer, concernente á especie, 
não consistirá, de certo, em longas apreciações, theoricas ou empíri-
cas, dos princípios · e factos controversos, mas, principalmente, nos 
meios porventura aconselhados pelo experiencia ndcio'IUJ,l, ou indica-
dos pela contingencia imperiosa do momento, como sendo capazes de 
levar a uma boa solução sobre a materia. 

Urge, sobretudo, que os poderes publicos não prolonguem o mal-
estar geral pela sua indecisão, nas circumstancias melindrosas em 
que nos achamos. · 

·o. trabalho nacional e o credito publico e privado são os mais 
interessados; póde-se adeantar mesmo - a sorte actual - de um e de 
outro, muito depende do modo por que fôr resolvida tão importante 
~~~- . 

Reduzido aos seus termos mais restrictos, o caso sujeito á delibe-
ração do Congresso é saber o que convém de melhor para a economia 
nacional: - auxiliar, pelos recursos do credito publico, a diversas em-
prezas industriaes de utilidade manifesta, como elementos da ri-
queza commum, já fundadas e algumas quasi ao concluir os misteres 
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da sua installação definitiva, ou abandonai-as, no todo, contando com 
H sua ruína inevitaveH ... 

"Entretanto, ponderam os industriaes, esse grande numero de em-
prezas, representando avultadissima:s sommas, occupando milhares 
de operarios, e producto de grandes energias e iniciativas particula-
res e associadas, fructo de trabalho perseverante através de mil con-
tratempos e emulações, precisa urgentemente de capital relativamente 
exíguo para terminar a montagem de fabricas cujos machinismos 
tstão pagos e armazenados. 

"E' para essas emprezas uma questão· de vida ou de ~orte um 
capital addicionaL 

"Q.nde achai-o, qu~!ldo é geral a desconfianç~, e abatido, quasi 
aniquilado, o espírito de associação, e vazios se acham os cofres dos 
bancos industriaes? 

· "Recorremos ao ·Governo, vindo solicitai-o do Cóngresso Nacio-
nal. · 

"Em tempos normaes, póde-se impugnar esta pretenção para obe-
decer a preceitos e doutrinas de escola; mas nas circumstancias 
actuaes, creadas em grande parte pelo mesmo Governo, uma recusa 
delle seria verdadeira· deserção, da qual resultariam desastres, cujas 
eon:sequencias seriam muito mais difficil remover ... " As commissões 
de finanças e de commercio, agricultura, industria e artes deixam 
.ao criterio ao Senado bem aquilatar das p<mderações que ahi ficam 
transcriptas. 

Mas, por sua vez, comprehendo ·de um lado a situação desfavo-
ravel em que ora se debatem os interesses economicos do paiz; -
e de outro, a urgente necessidade de agir, não para fundar uma legis-
lação, de ciuacter geral e permanente, sobre o regimen da indust:tia 
nacional, mas só e precisamente para remover uma . perturbação 
grave, um mal, embora funesto, todavia reparavel, mediante reme-
dio occasional, _be~ applicado; as referidas commissões submettem ao 
Senado, como seu parecer, o seguinte projecto: 

O Congresso N acionai decreta: 
Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a emittir até 

100.000:0000$ em apolices do valor de 200$ a 1:000$, afim de utilisar 
· o seu producto em emprestimos ás emprezas in-

. Projecto n. 22 dushiaes existentes em todo o territorio da Re-
publica. 

§ 1." Estes títulos serão necessariamente resgataveis até 20 annos 
da data de sua emissão e vencerão o juro de 5 % annuaes. 

·§ 2.0 Estes títulos serão emittidos de conformidade com as solici-
tações do mutuo e serão tran-sferíveis independentemente de contractos 
escriptos, termos ou quaesquer outras formalidades de registro. . 
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i§ 3.0 O juro estipulado aos mutuarios não excederá de 7 % ao 
anno . . O Governo regulará o pagamento delle, e das quotas da amorti-
zação dos emprestimos, de maneira tal que concorra coincidentemente 
para satisfazer, por sua vez, aos juros e á amortização, a que fica su-
jeito· o Thesouro para com os portadores dos titulos emittidos, na 
fórma do § 1° deste artigo. · . · 

§. 4.0 Incumbe, igualmente, ao Governo adoptar o modo mais 
conveniente da emissão : - si directamente pelo T.hesouro Federal, si 
por intermedio de estabelecimentos de credito estabelecendo, em um 
ou outro . caso, · as condições de garantia efficaz para bem acautelar 
os interesses da Fazenda publica. 

· § 5. o Na ordem dos mutuarios serão de preferencia attendidas aa 
emprezas que, pela somma de capital empregado, ou pelo adeanta-
mento de serviços, offereçam garantia de real aproveitamento; me-
diante os auxílios solicitados. 

§ 6.0 O Governo · prestará ao Congresso informação circumstan-
ciadá do · uso que fízer das autorizações desta lei. 

·_Art. 2:o Revogam-se as disposições em contriuio. 
Sala das Commissões,· 5 de julho de 1892. - Amaro Cavalcanti. 

Saldanha Mar.rinho. ·- Domingos V'!1cente. - José 'Bernardo. -
lf!steves Juruior. - Cunha Jurvior. - Rangel Pestana (vencido). 

SESSÃO DE 25 DE JULHO 

· O Sr. Amaro Cavalcanti - Sr. Presidente, na qualidade de re-
lator da commissão, . cujo projecto se discute, venho dizer ao · Senado 

, quaes as razões justificativas do mesmo, come-
Disc. do proj.ecto wando desde logo por declarar que, a respeito da 

n. 22 actua:l questão de a'U3Jilio'8 á industria, estou sin-
. cera e intimamente convencido da sua necessidade, 

mas ainda sem preferencia decidida por nenhum dos meios até agora 
.alvitrados, inclusive o . deste projecto. Adoptei-o, antes como elemento 
de discussão, do que como solução definitiva sobre a materia. , 

Senhores, por ' mais que digam ou pretendam em contrario os eco-
nomistas orthodoxtJs, os quaes, nesse particular, ·se identificam com 
os individ~~alà.stas mais exaggeraitos, porque uns e outros entendem que 
toda a intervenção do Estado, na ordem economica, é indebita e 
funesta; todavia, na pratica geral dos povos, nunca foi, não é assim 
.em parte alguma; e não · sei mesmo si um dia virá a sel-o, por con-
gtituir um regimen melhor para os indivíduos e parâ a callectividade. 

Para bem elucidar esta these, seria mister rever a historia eco-
nomica dos povos mais adeantados, detendo-nos na analyse das suas 
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phases de maior importancia, o que certamente não se comporta com 
os limites obrigados de um simples discurso. E, comtudo, querendo 
firmar as conclusões deste, antes em factos reaes, positivos, do que em 
;meras abstracções theoricas, não posso deixar de pedir a attenção do 
Senado para alguns exemplos proveitosos que, a semelhante respeito, 
podemos aprender da experiencia alheia, e que terei de lembrar ou 
de invocar no correr do presente debate. 

Sr. Presidente, encarando a intervenção do Estado ou do governo, 
debaixo de um ponto· de vista mais lato, e pondo igualment~ de parte 
quanto se refere á regulamentação especial de certas industrias, a pre-
t~xto ou por motivo de policia, de segurança publica e de hygiene; o 
,que, em verdade, são as leis relativas á locação de serviços, ao arren-
damento das terras, ás empreitadas, as parcerias, aos juros e alugueis, 
aos salarios e ás horas de trabalho, sinão outras tantas regras impos-
tas pelo poder publico á producção e á repartição das riquezas, ele-
mentos primordiaes da economia politica ª O que são as leis que re-
gulam os contractos e a sua solução, as permutas e transacções com-
merciaEJ"s, os instrumentos do credito, a moeda e o seu emprego, a 
viação em geral e a tarifa dos transportes, sinão outros tantos meios 
de intervenção do Estado nos misteres do commercio, da circulação e 
do consumo~ . 

Passando, porventura, a uma especie mais restricta, o que fazem 
os governos diversos, por meio de subvenção, garantia de juros, ade-
antamentos, reforço de credito, prot~ccionismo aduaneiro e isenção 
de direitos ou impostos em favor de certas emprezas, taes como: a 
caminhos de ferro, á navegação de mares e rios ou á fundação de 
fabricas centraes e de outras industrias, sinão prestar auxilio directo 
á ordem economica do paiz ª 

Que significa, senhores, a exist~ncia de um ministerio especial 
nos diversos estados, com denominação e orçamento distinctos, appli-
cavel aos serviços da agricultura, do commercio e de outras indus-
trias~ · 

Todos estes factos não indicam ou demonstram claramente que 
a theoria da não intervenção absoluta apenas existe na concepção dos 
autores e nos livros em que ella se acha expostaª · 

Na pratica, o que vemos, e com vantagem, adoptado, é o regi:inen 
opposto, sem que dahi se possa concluir que o Estado deve ser o agri-
<:ultor, o industrial, o negociante ou o banqueiro ordinario. 

De certo que não; ser o orgão legitimo do direito, o mantenedor 
da ordem e da justiça na .sociedade, é a sua razão de ser ou a sua mis-
são essencial; mas, como auxiliar poderoso do progresso e do bem 
estar commum, que é, elle não póde ficar extranho ou indifferente ao 
emprego de meios concernentes, que as circumstancias reclamem e se 
achem ao seu alcance. 

O SR. ELYsEu MARTINS - Apoiado; sobretudo nos paizes novos, 
como o nosso. 
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. O SR. AMARO CAVALCANTI- E' por isso que E. de Laveleye ob-
serva em uma das suas mais importantes obras: "Tomando-se uma 
·a uma, to!las as questões debatidas entre os economistas, se chegará 
á convicção de que todas ellas implicam a acção do Estado. . . O obje-
'cto proprio da economia política é, de tal modo, a influencia das leis 
e das instituições sobre o desenvolvimento da riqueza que os econo-
mistas, em suas reuniões, em seus mJeetings, nas assembléas políticas, 
por toda a parte onde elles não se dirijam, a alumnos, não faliam si-
não de leis e medidas a reformar ou a adoptar. Elles não se occupam 

<Ie prete'M(U leis naturaes e necessaria.s, as quaes deixam nos livros,. 
mas de leis do Estado ou de medidas occasionaes dos governos." 

Adam Smith, . o verdadeiro fundador da sciencia economica, dei-
xou escripto: "A economia política, encarada como ramo da scien-
~ia do estadista e do legislador, tem dous objectos: tornar os indi-
víduos habeis a procurar meios abundantes de subsiatencia e fornecer 
.ao governo uma renda proporcionada ao serviço publico ; em resumo~ 
enriquecer, o povo e o soberano." 

E, com effeito, quem diz economh,a po'bitica diz, nos proprios ter-
mos, cousa em que intervem o Estado, isto é, economia do Estado, 
lato se'J'IJStL; porquanto não ha uma fonte de riqueza separada para os 
indivíduos e uma outra para o Estado: a prosperidade deste depende 
essencialmente da prosperidade daquelles. 

E por que deveria ser vedada a intervenção auxiliar do Estado 
na importantíssima ordem dos interesses economicos que lhe são com-
muna, quando se reconhece que ella é legitima nos misteres das lettras~ 
das artes, da instrucção, da hygiene e até doa cultos~ E quando se 
~abe que a verdadeira ·garantia do progresso e do bem estar de um 
povo assenta sobre a base solida da sua ordem economica ~! Onde 
esta carece de solidez, não é preciso accrescentar: nem as artes, nem 
as lettras, nem as instituições publicas, em uma palavra, - nenhum 
dos elementos de engrandecimento social póde prosperar de maneira 
satisfactoria. 

E fallando agora do nosso caso, pergunto: - qual a pretenção 
que se acha sujeita á deliberação do Congresso? Simplesmente esta~ 
que os poderes publicos, attendendo ás condições, accidentalmente 
precarias, direi melhor, ao estado pathologico de futurosas industrias 
nacionaes, venham em seu auxilio por meio de adeantamentos ou 
emprestimos, reembolsaveis em dados prazos; eis tudo. 

No entanto, encarando essa pretenção, quanto a sua legitimi-
dade e fins, - para uns trata-se de uma herisia, condemnavel á luz 
dos princípios economicos, e para outros, é, quando menos, um erro 
grave, ou um remedio contraproducente nas circumstancias. 

E, senhores, ainda que sem competencia na ma teria (não apoia-
dos), ouso sustentar o contrario de ambas as asserções . .. 

Quanto á repugnancia com os princípios economicos, bastará dizer 
que os invoc.ados na especie, não .passam de pontos, muito e muito 
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controversos pelas escolas oppostas, como se verá claramente da breve 
exposição, que o Senado me permittirá fazer a esse respeito. 

No terreno da ·sciencia e da pratica tres systemas economicos 
~ncontram<>s nós, aos quaes se poderia qualificar de systema socia-
lista, systema individualista, e systema positivo ou experimental: os 
.dous primeiros procuram resolver o problema mediante fórmulas ab-· 
solutas; o ultimo, segundo os elementos historioos de cada· povo e a 
Telatividade das circumstancias. 

. O systema socialista, sacrificando o ·individuo ao Estado, des-
('Onhece o valor da iniciativa particular. 

Tendo -por fundamento a idéa de que a liberdade para cada mn 
-variar .com as circumstancias, ser maior ou menor, maia constante 
é a fonte de todos os males sociaes; propõe coino remedio uma nova 
distribuição do trabalho e das riquezas, segundo certos priri.cipios que 

:Se pretende harmonicos, ou, mesmo, pela intervenção violenta da auto-
ridade... · 

O erro capital desse systema não está em admittir a acção do 
' Estado; mas em . substitutir este ao individuo, suppondo que aquelle 
póde augmentar <>u diminuir a producção, á sua vontade. 

Nada ·é menos exacto, observa uin economista .contemporaneo: é 
prinpipio econoniico incontestavel, que a quantidade de trabalho a 
fornecer é medida sobre os capitaes disponíveis. . 

"O Estado não póde, siquer, modificar, a seu bel prazer, a qu~
Iidade da producção ; esta· depende necessariamente das e:ícigencias do 
consumo." · " 

O systema indi~idualista parte de idéa inteiramente opposta: 
Yeduzindo a quasi na~a o papel do Estado, faz tudo depender da ini-
~iativa individual ou· privada. . . 

, Os individualistas vêem na industria um interesse · particular só-
mente; o que, si é verdade, tratando-se de unidades industriaes, diz 
Cauwés, não é, igualmente, tomadas as industrias no seu conjuncto, 
~ o qual constitue, evidentemente, um grande interesse nacional. 

A exposição e desenvolvimento das forças industriaes não é . o 
-effeito de ·uma acção inteiramente livre ou expontanea, como se pre-
tende; ao Contrario, verifica-s.e da historia que a industria chegou 
gradativaménte á liberdade, depois de . ter passado pelas phaaes da 
regulamentação e do monopolio que assaz contribuíram, nas circum-
stancias, para tornai-a o que ell,a veiu a ser. 

Não preciso accrescentar que o laJissez fOJire, laissez passer, ou o 
nihilismo governamental, é a expressão mais completa e característica 
po systema individualista, a qual jámais foi adoptada por nação al-
g1lllla, por mais elevada que seja a grande civilisação de progresso 
e de liberdade a que tenha attingido. 

O systema que qualifiquei de experimenb,al ou pos~tivo não admit-
te soluções fundadas em fórmulas absolutas: procurando tirar vanta-
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gem àa harmonia conveniente das forças rivaes ·dos dous systemas an~ 
teriores, firma a procedencia de suas conclusões na observação dos 
proprios facto.s: deduzindo destes as regras e princípios de melhor 
orientação, nos casos sujeitos. · . · 

Reconhece .que, em ma teria semelhante, a acção do · Estado deve 
variar com as circumstancias, ser maior ou menor, mais constante 
'ou menos frequente, segundo as condições de aptidão ou de efficacia 
da iniciativa particular, respectivamente. Mas sustenta,, de inteiro ac-
cõrdo com as lições da · historia, que a intervenção do Estado, de modo 
auxj]J.ar ou suppletivo e regulamen;tar, tem sido facto r · indispensavel 
ao progresso social e bem estar commum de todos os povos. 

Tal é o systema, que tambem reputo unico acceitavel, e realmentG 
profícuo, para a nossa economia nacional. 

Economistas orthodoxos, dos mais insignes, como A. Smith c 
,Stuart Mill, são os primeiros a confessar que a acção auxiliar ou 
!3Uppletiva do Estado é certamente justificada; isto é: quando se tra-
ta .de industrias, de melhoramentos ou serviços de inteira utilidada pu-
blica ou commul?l, para a ·fundação ou desenvolvimento dos quaea tÍão 

, bastam a iniciativa e os recursos individuaes, ou dahi não possam 
~dvir interesse satisfactorio para o trabalho e esforço do'!! particula-
res; o Estado deve emprehendel-os, ou menos, subvencionar e auxi-
liar a sua realização, e fom~ntar o seu progresso. 

Proceder de maneira diversa, seria faltar a u1n grande dever, 
como cooperador, que é, dos misteres. da prosperidade geral. · 

.Sabem todos que á essa intervenção suppletiva do Estado é que 
devemos a abolição da escravidão, a colonisação das terras, as vias 
de communicação em geral, os meios · ou instru.mootos legaes do cre-
dito, e, de data mais recente, o aproveitamento das mais uteis inven-
ções do · engenho humano, - como os caminhos de ferro, os telegra-
phos, ·a navegação a vapor, e tantas outras instituições industriaes, 
que, a principio, creadas ou estab~lecidas como 1nodelos, tornaram-se 
depois, fontes permanentes e abundantes do bem estar e riqueza pu-
blica. · 

Quanto a acção regulamen,tar do Estado, quasi não é preciso 'dizer 
palavra : - é uma das attribuições essenciaes . do mesmo tomar as me-
_didas convenientes ácerca da segurança publica, da hygiene é de' outras 
necessidades diversas da civilisação. · . 

A .este respeito, adverte o distincto professor P. Cauwes: "Nas 
instituições represent!l-tivas, querer privar o ·estado de toda att;ri-
buição activa no progresso e . condemnal-o á impotencia, sem nada 
ganhar para a liberdade; porque a liberdade não é a ausencia de go-
verno, mas a constituição de. um governo livre. O direito de não ser 
governado seria o direito . da anarchia." 

E, ha cerca de 40 annos, Michel Chevalier, economista, rigo-
rosamente cla8sico, fazia notar aos partidarios exaggerados da ,ã,o . 

~2 
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interwmçã.o: "A sciencia, que plana nas regiões superiores á das pai-
xões (cogitações) do dia,, não pretende que as suas soluções sejam im~ 
mutaveis, o que seria demasiada presumpção. . . E' para situações 
regulares que ella se esforça de edificar doutrinas. . . De facto : uma 
reacção se opéra nos melhores espíritos sobre as theorias da econo-
mia social que se acham em voga; - o poder deixou de ser conside-
rado um inimigo· natural, - e apparece, demais a mais, como um au-
xiliar infatigavel e bem.fazejo, como um apoio tutellar." 

Era a reacção historica e experimental que se levantava contFa 
a doutrina impraticavel do Zaissez fOJire, lafissez passer, que a abstrac-
ção philosophica havia arvorado, ao fim do ultimo seculo e ao começo 
do presente. E M. Chevalier vivêra ainda bastante, para testemunhar 
os beneficos resultados, que essa reacção, por elle presentida e de-
nunciada, tem sido capaz de effectuar · na economia nacional dos dif-
ferentes povos. 

Com effeito, senhores, não ha antagonismo entre o individuo 
e o estado; ao contrario, deve haver cooperação; porque a '~identifica
ção do poder publico com as aspirações e as necessidades sociaes con-
stitue a maior força moral e política de um estado na obra do engran-
decimento nacional." · 

Auxiliar o trabalho e a industria tem sido a p'reoccupação e obra 
dos governos, por toda a parte: -'- os auxílios,. é certo, 'diversificam, 
conforme a phase industrial do paiz, segundo as circumstancias do 
momento, e de accôrdo com os meios ou recursos que dispõe o Estado ; 
mas este não os néga, sy.stematicamernte, como entre nós se inculca, 
por ser a melhor politica ! ... 

Ninguem ignora que o capital é a alma mater da industria, e em 
uma de suas phases sobretudo elle precisa ser o motor ordinario 
e constantemente progressivo: e no periodo inicial ou educativo (si 
assim posso dizer)' até que a industria chegue a robustez completa 
de sua organisação~ Como todo o menor, ella precisa de protecção e 
amparo; isto é: emquanto a industria não houver attingido ao seu in-
teiro desenvolvimento, de modo a conseguir, pelo emprego das pro-
prias forças, os elementos progressivos da sua existencia. - ella não 
póde dispensar-se .do capita lextranho, o qual será depois pago e bem 
remunerado. 

E tal é, senhores, a presente situação industrial do Brazil. 
Numerosas industrias, necessarias á vida de um povo, agricolas, 

manufactureiras, de viação e outras foram organisadas, nos ultimas 
24 mezes, encetando cada uma os seus trabalhos conforme ao seu ob-
jecto peculiar. 

Quando, porém, uma grande parte dellas já havia assentado ali-
cerces profundos, á custa de muito capital e trabalho despendido, vi-
ram-se assaltadas de crise, terrível e prolongada, que lhes tem embar-
gado os passos, quasi inteiramente. 
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A crise actual, senhores, bem o sabeis, assenta ou se prolonga. 
por uma causa maior - a falta de confiança geral nas cousas pu-

' blicaa do paiz; e não se póde negar que essa causa rn'aior do mal pro-
vem dos erros continuados, - politicos, administrativos e economi-
cas de nossos governos. · 

Da falta geral de confiança prüveio o depreciamento da nossa 
moeda, que é simplesmente fidtuciaria; seguiu-se o abatimento do cre-
dito e consequente desvalorisação de todos os titulos deste, e o desap-
parecimento, quasi total, do capital monetariü circulante. 

Não foram, senhores, as novas industrias que crearam tão desas-
trada situação; ao contrario, são victimas expiatorias de alheios er-
;ros, cuja maior imputação deve em justiça recahir sobre o governo. -
E si o governo é, sabidamente, o maior responsavel do mal, elle 
está moralmente obrigado a auxiliar no emprego do remedio que as 
circumstancias indicam e reclamam. 

Que fazer, pois? Deixar perder-se, arruinar~se todü o capital Ja 
empregado, todo o ·trabalho já feito, - tamanhos elementos de pro-
rima prosperidade nacionalª Deixar ri:J.Orrer no abandono tant() es-
forço da iniciativa individual, tantas esperanças fundadas da inde-
pendencia indUstrial do paiz? 

Jãmais acreditarei que 'seja esta a conducta mais recommenda-
vel e correcta. Arruinar os elementos economicos existentes, nunca 
será meio acceitavel de augmentar, nem de conservar o bem commum 
de um povo!. .. 

A meu vêr, o accerto está em auxiliar, prudentemente, criterio-
samente, para salvar, quanto possível, as boas industrias encetadas. 

Objectava-se que o Estado não deve exigir o dinheiro de uma parte 
dos contribuintes para dal-o á outra, em beneficio de emprezas ar 
ruinadas. · 

O SR. UBALDINO no AMARAL- Sem duvida que não. . 
O SR. ·AMARO CAVALCANTI- Nego a verdade do asserto e da sua 

procedencia, no caso: em primeirü logar, não se trata de donatlivos, 
mas de emprestinfos cujo reembolso será uma realidade, desde que 
forem feitos com a precisa segurança ou garantia idonea; em segundo 
logar, seria ajuisar muito mal do criterio do güverno, para admittir 
que elle desvirtuasse o fim dos auxilios, indo applical-os, de preferen-
cia, á industrias arruinadas; em terceiro logar, importa saber que na 
vida commum os interesses economicos dos contribuintes se identifi-
cam com os das proprias industrias - ou como proprietario, capita-
lista e product!)r, ou como empresario, operario ou consumidor. 

A repercussão dos interesses diversos torna a todos solidarios, 
naturalmente. 

O SR. CoELHO E CAMPo·s - Apoiado. , 
o SR. "AMABO, CAVALCANTI - Além disso, convém attender: arrui-

nadas as ind11strias de um paiz, que são as fontes mais abundantes 
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da contribuição publica, é que o imposto ha de gravar com peso maior , 
a cada um dos contribuintes. , · 

A prosperidade financeira não tem base mais solida, mais larga, 
nem mais . garantid{)ra do que o desenvolvimento progressivo da in-
dustria nacional. . 

E quando, senhores, começaremos a trabalhâr com perseverança 
para a emancipação da industria brazileira, si ainda desta vez deixhr-
mos parecer o pouco que existe feito ou encetado?! Que impede de 
irmos em seu auxilio? 

Porventura a falta de precedentes? 
Na historia e"conomica· do paiz, exemplos temos, em cada pagina 

e mesmo na dos povos da mais adiantada industria acharemo.3 
ensinamento proveitoso a semelhante respeit o. Haverá differença Hfo 

modo por que esses povos teem instrumentos ou remedios que ainda nos 
faltam, mas desta ou daquella fórma, não acharemos o exemplo d<:> 
que _ao ,governo convém deixar arruinar-se, conscientemente, a mdus-
tria do proprio paiz, podendo aliás amparai-a. . · 

Limitar-me-hei a recordar alguns poucos factos. 
:g:in "1847, uma falta geral da colheita de cereaes deu-se em . toda 

a . França e dahi a sabida de grande porção de numúnri0 nacional 
pai a·. o estrangeiro, resultando consequentemente gta (ld~ pressão mo-
netaria e crise para os varios ramos do commercio e industria do paiz. 
o Banco de França, C(}mo stoclc da mooda naciónal, veio · em auxilio, 
pelos meios ordinarios que as circumstancias acomelhavam; mas, 
como aquelles não .fossem bastantes, foi mister lançar mão de recursos 
n:tr.,aordinarios _: primeim, vendendo vinte milhõ<J~ de títulos do 
n:nda publica á casa Baring & 0., de L(}ndres, e, depois, mais 49 
milhões ditos ao governo da Russia, feita a negoci!içãv em segredo, 
para, mediante essa grande importação de numerario, poder amparar 
os legítimos interesses ·das industrias e do commercio riacion:al. 

A crise fôra beneficamente modificada ; quando a revolução po-
lítica do anuo seguinte (1848) fêl-a recrudescer por tál fórma que 
no dizer de um escriptor daquelle paiz ·"ameaçara comprometter ir-
remediavelmente toda a fortuna publica! Deante della, o governo de-
cretou rnoratoria.s, facilitou o dinheiro pelo paiz, fazendo criar cài-
xas de desconto nas localidades e ctiando, mesmo em Parii, o Com-

. pitar d'Escornpt'e, cujo capital de 20,000,000 foi subscripto na pro-
porção de 1J3 pela municipalidade de Pariz, 1 J3 pelo commercio dessa 
praça, 1J3 pelo proprio Estado em bom do Thesouro. E como estas 
medidas não . . tivessem · provado bastante, o governo se apressou em . 
estabelecer, pela primeira vez, o curso forçado e legal dos bilhetes dos 
bancos, como o meio que então lhe restava para evitar a ruína das 
industrias e commercio." · 

Na Belgica, constituído, em 1830, esse paiz em reino separ~do, 
sentiu-se a necessidade patriotica de bem cimentar â nova orgamsa-
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ção política, qual agora convem ao nosso paiz; sobre o desenvolvimen-
,to progressivo da · sua ordem industrial, garantia a mais solida do 
engrandecimento de um povo. 

Mas a Belgica não poasuia então, além da Société Genemle, nen-
;lmm outro estabelecimento de credito realmente consideravel. E 
coiii.o os amplos recursos do credito são· indispensaveis á expansão eco-
;nomica, o governo começou por auxiliar e promover a fundação d{) 
Banco da Belgica, que de facto realizou-se . 

. Facilitando os m~ios de credito, dentro em pouco, as industrias 
do paiz tomaram grande animação e desenvolvimento . 

. Entretanto, dous annos depois, sobrevindo. grandes embaraços ás 
mesmas, o governo veio em seu auxilio e, por meio de um empresti-
mo de quatro · milhões, feito ao Banco da Belgica, conseguiu melhorar 
as condições e evitar os grandes desastres, .que de outra sorte teriam 
!!ido inevitaveis. . 

Na Italia, concluída a obra da unificação, não escapou ao gover-
no a necessidade de consolidalra, pela attenção e ·auxilio dispensados 
á industria dos· diversos Estados, agora unificados.-

Como elemento industrial, preferível no caso, o governo dirigiu 
as suas vistas para as emprezas de caminhos de ferro, .subvencionan-
do-as, fazendo-lhes adiantamentos e encampando mesmo aquellas que 
careciam de recursos para a execução dos seus proprios fins. 

E procurando formar dos caminhos de ferro uma só rêde geral, 
a mais ramificada que fosse possível, o governo italiano sabia obter, 
por esse modo, não sómente uma segurança maior da unidade política, 
como tambem a certeza de facilitar, de animar por toda a parte o pro-
gresso industrial das localidades diversas do Reino. 

Deixo de fallar da Allemanha, que no momento passa por suspei-
ta de socialista ... 

O SR. ELYSEU MARTINS dá um aparte. 
O SR. AMARO CAVALCANTI ... ·mas fallarei, de preferencia, dos 

Estados-Unidos da America do Norte, onde muita gente suppõe que o 
gove~·no não intervém, por fórma alguma, nos mistéres da ordem eco-
nomwa ... 

Supposição infundada, é esta certamente. 
A competencia immediata, si assim posso dizer, de auxiliar o pro-

gresso das industrias, não pertence na America ao governo da União, 
e sim os governos dos Estados, os quaes a precederam na ordem his, 
torica. 

Mas; Sr. Presidente, para . V. Ex. ajuizar das idéas . predominan-
tes sobre a mataria, bastará attender a que nas proprias constitui, 
_ções dos Estados federados encontra-se, mesmo, um titulo especial, 
que, sob as denominações de - Enco'l.llragement o f . .. , ou I nternal 
improveme.nt, estatúe desde logo o direito e o dever, para o governo, 
df' auxiliar o desenvolvimento da litteratura, das artes, do commercio 
e da industria estadoal respectiva·. 
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O S:a. ELYSEU },fA:&TINS- Apoiado. 
O SR. Al!ARO ÚAVALC.ÀNTI - Aquelle que compulsar simplesmen-

te as peças officiaes do governo da União não terá dados bastantes 
para avaliar da vida industrial americana.; deverá, antes de tudo, exa-
minar a legislação dos Estados e os estatutos das proprias municipa-
lidades, para poder chegar a um juizo seguro sobre esse mistér. O 
trabalho e as industrias locaes, em circumstancias dadas, muito teem 

' devido á acção benefica e auxiliar dos poderes publicas. 
·E, mesmo, em relação ao Governo Federal, s6mente, si averi-

guarmos com attenção a propria conducta deste, acharemos que não 
faltam ~xemplo.s da sua intervenção manifesta na ord~m dos interesses 
econonncos. 

E, de facto, que outra cousa significam a sua acção vigilante e 
~sforçada em favor da immigração, inclusive a chineza, não sem gran-
des despezas; .a concessão gratuita de terras publicas ás em prezas de 
caminhos de ferro; o exclusivismo da navégação de cabotagem, por 
navios nacionaes; e q seu systema de bancos emissores, que facilitam 
q dinheiro barato, por assim dizer, á porta de todas as industrias 
do paiz~ 

E mais que tudo isso, senhores, que significa o seu proteccio-
;nismo àduaneiro ª Bem sabeis que a cousa, bem expUca,do,, equivale 
a grandes sommas, constantemente adiant-adas, em auxilio da indus-
tria nacional. 

Vejamos tambem como as cousas se passam na propria Inglater-
ra, cujo desenvolvimento e riqueza industrial, se diz, são exclusivamen-

, te, devidos á iniciativa partic11far. 
Já, ha cerca de trinta annos, um notavel publicista fazia obser-

var que na terra cJassica da orthoclo:»ia economxioa, a doutrina do 
laissez fmire, ld!issez '[J{lJSSer não tinha o predomínio, . que outros asse-
guravam; ao contrario, cada dia mais se accentuava a intervenção 
official, não só pela regulamenta()ão de diversos serviços mas ainda por 
meio de auxilias directos -prestados á industrias especiaes. E com ef-
feito, sobretudo, a datar de 1860, no segundo ministerio de Lord Pal-
merston, a intervenção do governo começou a manifestar--se de mais a 
mais nos negocias e interesses da ordem economica, a ponto de levantar 
contra si a reacção individualista, sustentada por escriptores distin-
~.tos e por meio de associa()ões, entre as quaes salienta-se a Liberty and 
Property Defence League, fundada em 1884. 

No -presente, a interven()ão regulamentar do governo, na Ingla-
terra, estende-se aos ramos · diversos da ordem economica, qual vemos 
praticado nos diversos Estados modernos, como sejam: leis .relativas 
aos estabelecimentos manufactureiros, á qualidade e preço do g-az 
fornecido ao publico pelas emprezas, á alugueis de animaes e vehi~ 
culos, ás tarifas de caminhos de ferro e á diminuição de preço da~ 
quellas, em favor dos -pobres , ás habitações para estes, etc. Nas dif~ 
feren~s verbas do orçamento inglez tambem se incluem consignações 
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éllpeciaes para o fim de subvencionar ou de auxiliar, de modo directo, 
a \ndustrias e melhoramentos, quer pelas repartições dependentes do 
govllrno central, quer por meio das administrações locaes, que rece-
bem '~mprestimos do governo geral para taes misteres. 

~orno auxilio directo á agricultura, póde-se citar os emprestimoa 
feitos -para a drenagem e irrigação dos campos, e os adiantamentos, 
autorisados por lei, aos proprietarios para o melhoramento de suas 
terras, e aos rendeiros para comprar aquellas em que fazem a sua 
cultura. 

Invocando, senhores, esses exemplos de paizes da mais adiantadll. 
industria, ha ainda uma circumstancia que muito importa lembrar, 
~ é; que nós vemos os estados da Europa no seu período actual de ex-
pansão e desenvolvimento completo, em o qlial superabunda o capi-
tal disponível, e as industrias, já feitas, produzem o bastante não só 
para conservar e revigorar as proprias forças, como ainda para con-
stituir reservas, que as amparem nos casos de crises imprevistas. Vê-se, 
portanto, que não é prudente, nem o mais acertado, suppor que as me-
didas e meios porventura preferidos pelos povos da "Europa actual, con-
stituam a melhor pratica para as nossas condições, inteiramente di-
versas e inferiores. 

Seria mister remontarmos ao período inicial desses mesmos po-
vos; e então, veríamos que este esta di o difficil em que nos achamos, 
tambem já foi · percorrl"do por aquelles 'que nos precederam ... 

Além disso, já procurei demonstrar que, mesmo nos paizes mais . 
adiantados, a acção au~1:iliar ou supplet+iva dos governos, em pró do 
bem estar commum, continúa parallelamente á iniciativa individual. 

E' certo que nas legislações orçamentarias nem sempre se veem 
verbas distinctas; destinadas a esse mister. 

Mas, por que? Porque diversos e differentes são os methodos e 
fórmas adaptadas, s<;>b as quaes passam desappercebidas aós nossos 
olhos as consignações ou verbas respectivas. Por exemplo, aqui tenho 
em mão um doo ultimos orçamentos da França, no qual os recursos, 
inscriptos sob o titulo de divida fluctuant'e, que alli abrange os depo-
sitas, voluntarios ou obrigatorios, os bons do Thesouro, etc., perfa-
7endo a importancia de 13.800 :000 fr. - destes a somma de 5.500 :000 
francos fô]\a applicada, como o emprestimo, á industria do ·paiz. 

E a proposito, accrescentarei: em regra geral, a pratica seguida 
é a de applicar os recursos provenientes dos deposit as, não aos ser-
viços da despeza propria do Estado, como succede entre nós; mas, de 
preferencia, ao auxilio de serviços industriaes ou melhoramentos de 
~nteresse geral ou local. 

E, senhores, voltando ás vistas sobre o nosso paiz, donde imitá-
;m.os nós as diversas leis que temos sobre patentes de invenção, loca-
ção de serviços, subvenção e garantia de juros, auxílios _á colonisação 
e á agricultura, premios á const:rucção de navios nacionaes, e tantas 
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outras de natureza semelhante, sinão dos paizes europeus, com os quaes 
mantemos relação? . 

, . A historia economica do Brazil, não é preciso dizer, é uni teste-· 
munho constante da acÇão do governo nos ramos diversos da industria 
nacional, desde as verbas de despeza a · cargo do . Thesouro com a im-
migração e colonisação, com garantia de juros e .subvenções á empre-
.zas de estradas de ferro e navegação, - a isenção de direitos para ma-
chinismos e outros materiaes destinados á montagem de industrias, 
até aos emprestimos directos, feitos á lavoura:. · 

Ainda não é tudo. Entre nós, o governo tem intervindo como au-
xiliar, na fundação de fabricas e officinas, tem facilitado o regimen 
das emissões bancarias, para · favorecer o credito e desenvolvimento 
das industrias.; tem reforçado o credito de bancos · do paiz nas praças 
estrangeiras, e, por vezes, dispendido, mesmo, sommas avultadas do 
.Thesouro, :para manter ou melhorar as relações do cambio interna-
cional; tem, finalmente, recorrido ·até ao emprego de medidas dictato-
;riaes em occasiões de crise, como succedeu na de 1864, durante a qual, 
- concedeu moratorias, dispensou do ·sello certa ordem de títulos com-
;merciaes, . nomeou commissões administrativas para liquidar as casas 
fallidas, sem guardar os requisitos da lei ordinaria, e autorisou . o 
Banco do l3razil a elevar, extraordinariamente, a sua emissão com 
curso forçado. ' · 

leis, temos tido nós, como as de 15 de julho. de 1853, de 29 de 
maio de 1875 e de 18 de julho de 1885, autorisando emissões extra-
ordinarias de papel-moeda, no empenho declarado de soccorrer ao com-
mercio e á industria, em circumstancias dadas. 

Em uma palavra, bastaria que cada um de nós verificasse, nas leis 
,orçamentarias · de cada anno, as sommas · alii consignadas, como auXti- · 
lias á or_dem industrial do paiz, para convencer-se ·de que não se trata 
de criar um &irltito novo' convertendo, . por ventura, .. em lei, a legitima 
,pretenção de proteger, PQ! meio do cre~ito publico, a industria nacio-
nal nas actuaes emergencias em que a mesma se· acha. Nã·o affirmo 
que a intervenção de nossós governos ·tenha sido sempre a melhor ou 
a mais ·acertada; mas é certo, que sem ella 'não teríamos tido nr.m es-
tradas de ·ferro, nem a navegação a vapor costeira dê nossos mares e 

a interior de noss-os 'rios, nem muitos outros melhoramentos mafedaes, 
cuja realisação era superior ás forças · do capital e do credito parti-
.cular, sómente. · · · 

Sr. Presidente, si, ac_aso, tivesse de ainda referir-me á' allegação, 
de que Se trata 'de tirar o dinheiro de uma parte de contribuintes para 
~eneficia~ á outra, pod~ria lembrar que semelhante allegação consti-
tue umla novidade, contraria aos precedentes, até agora seguidos. 

Sabem todo.s que, -desde muito, sommas enormes teem sahido an-
nualmente do · Thesóuro, para o serviço da immip:ração e da colonisa-' 

ção, especialmente destinada a certas províncias, hoje estados do Sul, 
.sem que toda a zona do-Norte jámais tivesse a menor parcella n:a' dis-
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tribuição do ·dinheiro publico, dispendido nesse mistér ( atpoiados) : 
elle foi habilitar os alludidos estados para a exploração dos elementos 
proprios de industria e riqueza que possuíam, mas que, de outra sorte, 
continuariam desaproveitados. · 

O.SR . . UBALDINO no AMARAL dá um aparte. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Entre as províncias ou estados, as-

~im auxiliados, nenhum, talvez, fôsse melhor aquinhoado do que o fôra 
;S. Paulo; e por esta razão tambem, confesso, não esperava vêr par-
tir da illustre representação paulista a primeira palavra de opposi" 
ção contra . a idéa de auxilios á industria. 

Devendo, em maxima parte, a creação e o progresso das suas in-
dustrias ao concurso valioso do governo geral e provincial, os dignos 
~apresentantes de S. Paulo não deviam ser os primeiros a extranhar 
que as industrias de outras partes do paiz .reclamassem, em circum-
stancias difficeis, favores e auxílios, dos poderes publicos; e até mes-
mo, para que não occorresse aos que ora .solicitam protecção, ~ a 
suspeita de que as · industrias florescentes do rico estado de S. Paulo 
são indifferentes ao soffrimento de suas irmães, cuja· ruína faria ces-
sar possível concurrencia á venda dos seus productos. 

Sr. Presidente, chegando a este ponto do meu discurso, é tempo 
de tomar em consideração alguns dos desconceitos, ·emittidas nesta 
casa, em seu discurso de 22, de junho proximo passado, pelo honrado 
"epresentante de S. Paulo, o nosso distincto collega o Sr. Raugel 
Pestana. .. 

Disse S. Ex. nesse discurso (l!ê) : 
"Não creio em auxílios directos ás industrias. Os novos auxílios 

ás industrias apresentarão resultados peiores do que os auxílios á la-
voura. 

. ...........• . , • •.• ·'·.ir. ...•....•..•....•..••.......•..• 

·"E actualmente ainda ha mais um perigo: é que de certo as em-
prezas que pedem auxilio11 directos, que pedem dinheiro do Thesouro 
Publico, são essas que se formaram ha pouco, que fizeram as suas pri-
meiras chamadas para preenchimento do capital e que as consumiram 
nas despezas de incorporação e no jogo da praça, na compra de ou-
tros títulos• que foram afinal encher as carteiras dos bancos, sem con-
stituir uma garantia reversiva para o desenvolvimento das indus-
trias. 

"E; tanto é assim, senhores, que o honrad~ ministro da fazenda 
diz no seu relatorio (lê):· 

"Tenho sido procurado ·por directorias de varias emprezas in-. 
dustriaes, que allegavam difficuldade para levantar fundos, ainda com 
as melhores garantias, para pagamento de materiaes de con_strucQão, 
afim de nãll se verem na triste contingencia de despedir os. seus ope-
rarios, etc." · · 
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E daqui, conclue S. Ex. contra as indust:rias em geral; as quaes, 
nem ao menos, tinham um objectivo real, immediato, ao qual tives-
sem applicado os seus capitaes realisados ! .... 

Si, com effeito, . senhores, os auxílios pedidos devessem ser ap-
plicados a emprezas que realisaraln · capitaes o jogo da bolsa, que 
não teem um objectivo real, de utilidade procvada; a impugnação de 
.S. Ex. deveria ser acceita; mas, a menos que S. Ex. muito du-
vide do criterio do proprio governo que apóia, não pod_erâ dizer-nos 
desde já que os referidos auxílios iriam ter semelhante applicação . 

.Ao contrario, não se trata de emprezas não fundadas, como pensa 
S. Ex., nem de em prezas arruinadas, como elle suppõe; só devem 
merecer os auxilios as emprezas em condições muito diversas. As em~ 
prezas que me · parecem ·dignas de auxilio são aquellas que, .pelo em-
prego effectivo do seu capital, pelos serviços já feitos, offerecem ga-
rantias de proximo successo, e nestas condições, a questão a resolver 
:não seria a levantada por S. Ex., mas esta outra: o que melhor con-
viria para o bem estar commum, ou para a vida industrial do paiz, -
auxiliar industrias que, já se achando em pé adiantado, carecem de re-
cursos, relativamente pequenos, para tirar da propria producção os 
dementos de subsistencia e progresso, - ou deixar que ellas se arruí-
nem completamente, com a perda de todo o capital, de todo o traba-
lho feito, o que equivalle a uma diminuição da fortuna publicaª ... 
Esta era a questão que S. ~Ex. devia encarar e responder, e não outra; 
porquanto, suppô1· que o governo vinha lembrar ao Congresso a ne-
cessidade de auxílios para applical-os á fomentação do jogo da bolsa, 
ou liberalisal-os, de preferericia, as emprezas arruinadas, como disse 
S. Ex. ; era, quando menos. julgar muito abaixo acerca do criterio 
da actual administração ! 

Assim, a meu ver, a impugnação não colhe, porque não póde at-
tingir ao objectivo que se tem em vista. 

Quanto á circumstancia, notada por S. Ex., de que ·se trata de 
emprezas que, segundo informa o ministro, se mostraram na caren-
cia de recursos para pagar os proprios materiaes de construcção; ess:t 
circumst.fmcia, si., no caso. devesse proceder, seria mais uma razão 
para justificar os auxílios. _ 

As di.vP.rsas emprezas fizeram o computo de capital preciso, eii). 
vista do fim que THetendiam executar, incluindo, certamente, a des-· 
neza com o màteriàl a~ludido: mas, sabe o Senado que calculas feitos 
~ara a comnra de materiaes. digamos. ao cambio de "26 dinheiros, como 
.muitas adoptaram, não nodiam . deixar de falhar nela base, baixando o 
rambio a 11 e a 10 qinheirO's! Oito, para exemplo, uma empreza aue 
conheco de nert.o, uma industria assucareira. Bem conhecido o seu ob-
iecto immediato. e bem calculado o custo e montagem das suas offi-
.cinas, acreditara-se, que 50 % do seu capital nominal lhe era bastante 
_para funccionar e produzir. O custo, dos machinismos ~oi calculado 
pelo cambio da occasião. Entretanto, quando teve de receber e pagar o 
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,material encommendado para a Europa; tal fôra o auginento de cuato, 
.occasionado pela taxa do. cambio, que todo o capital realisado, e que 
fôra reputado bastante para todas as despezas até final, não chegara 
já então, siquer para liquidar a conta do simples machinismo vindo 
da Europa! ... 

U.M SR, SENADOR - Dá um aparte. 
O SR. AMARO CAVALCANTE - ' Occupei-me, Sr. Presidente, do 

.exemplo de uma empreza que, por assim dizer, importara todo o seu 
material preciso, de uma só vez. Mas, supponha V. Ex. que se trata 
de emprezas de caminhos de ferro ou de linhas de navegação, cujo 
,material se importa por partes ou a medida do adiantamento das 
construcções: - haverill: calculo algum que P.,Odesse prevêr qual a im-
,portancia bastante ao pagamento successivo de seus materiaes ~ Nas 
condicções de continua depressão cambial' em que temos vivido, todo 
o calculo, qualquer que elle fosse, provaria insufficiente. 

Vê, portant o, o Senado que a falta de dinheiro para pagamento 
do material de construcção não é, por si só, um argumento que possa 
ser invocado contra a conducta de em preza alguma; os melhores cal-
~mlos feitos nos ultimos . vinte mezes devem ter falhado, um por 'um, 
na época da solução dÇ>s compromisso-s tomados. Quem não sabe 'que 
aquillo que se pagava com um, hoje tem de ser pago com tres!. . . que 
;uma empreza que realisou mil contos de réis de capital, na previsão de 
dispender cerca de oitocentos, hoje precisa de mais de tres mil conto-
para o meSI!íi;C). mistér ~ ! .. .. 

Ainda ha pouco dizia-nos o nobre senador pelo Paraná, qnc 
300:000$000, que bastavam em princípios do anno passado para pll-
gar os juros da divida da Camara Municipal, hoje não chegam talvez 
para a metadeª 

E, pois, ainda sómente attendido este unico coeffliciente, quando 
:muitos outros egual.mente concorrem; · é infundada a accusação ás em-
prezas. tirada da razão de haverem errado os seus calculos, quando ao 
pagamento dos materiaes. · 

Sr. Presidente, muitas emprezas podem ter peccado, acreditando 
demái-s na facilidade dos recursos do credito; mll.B, em regra, já o dis-
se. ellas são victimas dos erros economicos e politieos de nossos go-
vernos. - oousa prindipal de todos os males que affectam a vida com-
muro, neste momento. 

b SR. UBALDINO no AMARAL- O reniedio é peior que o mal. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - E' peior! São modos de vêr. 
(Troca~se ilivemiois apartoo.) _ 
O SR. AMARO CAVALCANTI- Uma outra impugnação do honrado 

senador por S. Paulo assentara sobre o receio, para S. Ex . , de que 
o cambio externo deve peiorar em vindo os auxilio.s ... S. Ex. funda-
mentára esse receio, ou antes, a sua opinião, nos dizeres de um tele-
gramma, muito adréde passado para esta praça por banqueiros in-
glezes~ .. 



- 348 -

O SR. ELYSEU :MARTINS - V. Ex. póde apresentar em -contra-
rio um outro que ve_io da mesma origem, publicado no Paiz do dia 23. 

O SR. AMARO CAVALCANTI- Não .sei, Sr. Presidente, isto é, não 
estou habilitado a julgar da authenticidade desse telegramma, para 
bem avaliar da sua sinceridade, pel06 interesses do Brazil, ou dos mo-
tivos, que o fizeram expedir tão a proposito. Mas, em todo ·o caso, 
direi por minha parte: embora legialador obscuro, prefiro votar as leis 
.neces'sarias ao meu paiz, antes com os olhos nas necessidades deste, 
do que obelecendo ao môt d'ordre, que nos venha do estrangeiro, as 
vezea dictado no seu interesse, sómente. _ 

Mas admittindo mesmo que esse telegramma proviesse de inten-
ções as mais puras, que esses banqueiros inglezes estão realmente in-
teressados na grandeza e na prosperidade do Brazil; declaro ao Senado, 
que não ·posso comprehender como 08 auxílios prestados á industria 
nacional, nas condições suppostas, tenham o effeito pernicioso de fa-
zer peiorar o cambio internacional. -

Pelo inenos, Sr. Presidente, deixando de entrar em largas apre-
ciações, para procurar a simples logica doa factos, encontro uma razão 
diversa de decidir, ou chego á uma conclusão, inteiramente opposta. 

Todos sabem, que o desfavor do cambio externo; originando-se da 
divida do paiz ao estrangeiro, augmenta com as razões que tornam 
maior a mesma divida; é este um principio elementar que ninguem 
contesta, que ninguem ignora. Logo, como conclusão tirada, a. ·con-
trario, será licito a cada um affirmar, que si ~quella divida diminuir, 
ú as suas razões de ser mudarem para melhor, o cambio deve, neces-
sariamente, melhorar, egualmente. 

Tomemos, para exemplo, uma hypothese que me occorre no mo-
mento, e que é o caso real de uma industria, uma grande fabrica de 
tecidos, do custo de cerca de mil contos com cento e setenta teares. 

Vou referir-lJne a dados, que tive occasião de apreciar. 
Supponha-se que todo o material· já chegou ao seu destino, acha-

se pago e com edifício proprio já preparado, onde tenha de funccio-
nar; precisa, no emtanto, de· um resto de capital para · completar o as-
sentamento dos machinismos, e feito o que, começa a obter pingues 
resultados que se podem considerar como certos, sabendo-se que a in-
dustria do tecido de algodão entre nós tem todos 08 elementos de pro-
gresso e enriquecimento. 

Admitta--se agora que o governo auxilia esta industria que já em-
pregou cerca de 700 contos, com um emprestimo, digamos, de 300 con-
tos, mediante o qual possa ella encetar os seus trabalhos de prodncção 
effectiva. 

Uma empreza de tecidos, nas condições suppostas, deverá produ-
.zir, dada a abundancia da materia prima, termo médio, entre nós, 
nunca menos de 200 contos de mercadorias annualmente. 

O SR. RAMIRo BARCELLOS - Esta não devia .ser auxiliada, por-
que comprou a mohilia antes de ter a casa. (Riso.) 
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· O SR. AMARO CAVALCANTI - Si as condições do Brazil não ti-
vessem feito desapparecer o credito publico· e particular, uma indus-

. tria desta ordem, ou recorrendo a novas chamadas de capital ou fa-
zendo uma emissão de debentures, ou por meio de lettras descontadas, 
pod~ria sem duvida chegar aos mesmos· resultados, sem vir solicitai: 
auxilio estranho. · 

Não ha, J}Orém, alguem que ignore· que, na crise actual, é impos-
sível recorrer aos meio·s .suppostos. · 

·' Mas, continuando a apreciar o caso em relaç_ão ao cambio, não 
preciso notar que a alludida empreza, produzindo annualmente cerca 
de 200 contos de tecidos de algodão no paiz, esta importancia equiva-
leria á uma somma igual que se importaria de· menos do estrangeiro. 

· E comp dizer-se que os auxílios á industria devem necessaria-
,m{lnte peiorar o cambio, quando, si elles forem applicados como de-
vem, levam á uma ·presumpção manifestamente em sentido COI!trario?! 

Imagine-se, que emprezas de producções diversas fossem auxilia-
das, todas com a esperança de resultados semelhantes aos da fabrica 
de tecidos, que escolhi para exemplo ... 

O augme~to consideravel de productos que, conseguintemente, 
déixariamos de ir comprar e fioa.r devendo no estrangeiro, operaria no 
sentido de tornar o cambio desfavoravel? Por certo que não; : seria um 
contrasenso, . . . . 

Terei daqui a pouco, de ainda fallar sobre este ponto. 
Uma outra impugnação, levantada pelo honrado senadoi.· de São 

Paulo, que, fel~mente, vejo agora no recinto, foi formulada em ter-
mos, que peço licença ao Senado para ler (lê) : 

"Ha mesmo, senhores, ainda· uma observação que talvez tenha es-
capado a alguns: é· que o mercado europeu não póde olhar com bons 
olhos esse systema de protecção ás industrias ... 

"O auxilio directo é, por consequencia, um.a prevenção levantada 
no espírito dos productores europeus e parte dos mercados de lá, 
contra a nossa política financeira internacional. .. " 

S . Ex. se acha, neste ponto, inteiramente identificado. como se 
vê, com o pensamento daquelles que nos enviaram uma representação 
em nome da Praça, e da qual tambem me occuparei. 

Entretanto, como réplica a.o meu illustrado collega, ouzo dizer-lhe, 
,que, si não tivesse outras razões, precisamente 'em· vista daquellas in-
vocadas por S. Ex., eu concluiria que os auxílios são · indi:spensaveis 
~s nossas industrias ! ... 

Não nos illudamos, .senhores: os povos, na sua evolução historica, 
passam por diversas phases; Dias, em todas ellas, ha sempre um prin-
cipio, ou antes, .uma tendencia maior que predomina, e decide da ori-
enta·ção de seus commettiment<Js, no momento dado. 

E' o que um publicista distincto . qualificou de espirito do tempo. 
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O espulto da guerra, o espírito da religião, o espírito da philo-
sophia, d espírito das llibercl!ades publicas, todos esses têm constituído 
a tendencia dominante de épocas diversas. 

Pois bem; vê muito _p_ouco quem, no momento a:ctual, não distingue 
que a luta pela vida, a necessidade do bem estar constitue a preoc-
cupaÇão de todas as nações do globo; nós nos achamos em pleno do-
mínio de uma revolução economica! Os tratados, a política interna-
cional, a possibilidade· da paz e da: guerra, tudo isso· bem estudado, 
deixa perceber que nas suas causas efficriente.s ha um elemento pre-
ponderante de ordem economica. . . _ 

A~tenda agora o Senado : todas as nações que nos precederam no 
desenvolvimento da industria, que já teem ba.stante riqueza accumula-
da, para bem· satisfazer as necessidades 'da sua vida ordinaria, - to-
das ellas, não obstante, entenderam, neste .ultimo decenio, que deviam 
formar uma ·nova política -financeira internacional, fechando a éra 
das theorias 7Jivre-cambi.<itas, e entrando, resolutas, em phase aberta-
mente proteccionista, caracterisada pela guerra das tarifas adua-
neiras. 

Os dados da sciencia positiva e da experiencia convenceram aos 
governos que o verdadeiro engrandecimento de um povo só póde sub-
sistir no bep estar do maior numero, no bem estar da massa popular. 

- E dahi a preoccupação ·constante de ter, no proprio paiz,. todos os 
elementos de trabalho e riquezas, capazes de belll.. satisfazer a tão ele-
vado intuito, a salvo. da dependencia de condições porventura impos-
tas pela producção estr!J.ngeira, em circumstancias occurrentes -

Abriu caminho nessa direcção o grande Imperio Germanico, o 
qual, em 1879, revogando a· sua tarifa liberal de 1865, aggravou as res-
,pectivas taxas no intuito manífesto de proteger a indu~tria nacional, 
e cada revisão posterior irp.portou em nova protecção. 

E que conseguiu a Allemanha de semelhante conducta ~ 
Bem S!ibeis, Senhores, que a Allemanha é hoje uma potencia in-

dustrial de primeira ordem, capaz não só de competir, mas de dispen-
sar a mór parte dos productos da França e da Inglaterra. Lêde, si 
quereis, as proprias cifras da importação brazileira, feita pela alfan-
dega desta capital e vereis como a Allemanha é, depois da Inglaterra, 
o paiz europeu que nos envia maior som'ma de mercadorias. (A poia-
{los.) . 

A exemplo da Allemanha, a Austria-Hungria, nas suas refor-
;mas aduaneiras de 1882 e 1887, e a ' Italia, nas que realisou em 1883 
e 1887, adoptaram medidas, quasi prohibitivas, contra a introducção 
de generos estrangeiros, desde que já houvessem siillilares, ou a posai· 
b'ilidade de obtel-as da producção nacional. 

O SR. RANGEL PESTANA - Mas tudo isto nada prova em ' relação ao 
projecto tal qual está concebido; esta é que é a questão . 

. O SR. AMARO CAvALCANTI - V. Ex. não ouviu de certo a mi-
nha declaração ao começar o discurso : declarei que não tenho prefe-
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rencia pelos meios indicados no projecto ; a minha questão é qJJe ve-
11ha o auxilio, por ser necessario ... 

E a proposito, convém accrescentar: o modo é um expediente de 
occasião; elle não pôde ser fixado, a priori, para os casos diversos e 
imprevistos; são as circumstancias economicas do paiz, e as condições 
e as necessidades especiaes de cada industria, que deverão decidir da 
.sua preferencia, de sua escolha, e da sua efficacia. o que, porém, im-

. porta, é armar o Poder Executor dos recursos legaes. 
O SR . . RANGEL PESTANA dá um aparte. 
O SR. AMARO CAVALCANTI - Na Belgica, na Russia, na Hespa-

nha, por toda a parte, se poderia dizer, o movimento das legislações 
augmenta de força, em prol das industrias de cada paiz, de cada nação. 

Duas reformas de datas mais recentes sobretudo patenteam o es-
;pirito proteccionista da época actual: é o lYill Mac Minley, votado em 
;1890 para ser a tarifa aduaneira dos Estados Unidos da America do 
,Norte, e a ultima pauta fr.anceza, que começou a vigorar no corrente 
anno. 

Pois bem, senhores : si esta é a situação real do mundo, si este é 
o ·exemplo que nos offerecem as suas nações mais ricas, que já tem a 
,sua industria feita e prospera; como é que nós outros, em condições 
differentes para peior, queremos dar exemplo do mais extravagante 
liberalismo economico, atil!'ando nossas industrias, ao abandono e á 
ruína, e preferindo, que o estrangeiro continue a dictar-nos a lei, ao 
seu talante, em ma teria de tamanha relevancia ~ ! 

Jámais, senhores, acreditarei, que seja este o caminho patriotico, 
que devamos seguir ... 

Não ha duvida, que em épocas normaes, e tratando-se de indus-
trias já feitas, consolidadas, estou de accôrdo que o governo sómente 
intervenha pelos meios ou favores indirectos; mas, em crises terríveis, 
ou prolongadas, como aquella que nos opprime, e tratando--se de in-
.dustrias no seu período inicial, ainda que bem adiantado; penso di-
versamente. ' . 

Precisamos, na emergencia actual, de auxílios directos, bastantes, 
e distribuídos, já, no empenho declarado de salvar os elementos de 
uma grande ·parte do trabalho nacional e da propria subsistencia pu· 
blica! 

Antes de passar adeante, devo, Sr. Presidente, tambem tomar em 
consideração o que se nos mandou dizer, por uma Rerpreserliação em 
nome da Praça ou iJJo Commercio, contra o projecto de auxilios á in-
dustria. 

Encarada .sob o pensamento que dictou a alludida representação, 
ella tem um intuito semelhante ao do celebre alvará de 5 de janeiro 
.de 1795, pelo qual o governo da meti·opole prohibira que na Colonia-
Brazil fosse exercida nenhuma outra industria, a não ser a da agricul-
tura e a do tecido grosseiro _de algodão para a roupa de escravos, , , 
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Com effeito, embora não _conteste que entre os seus signatarios ha-
jam nomes da maior respeitabilidade; · comtudo importa não omittir 
ao interesse puramente patriotico, que os impulsionou nesta questão ... 
Não se ignora que a Representação do Oommlercio está firmada por. 
muitos indivíduos que são agentes, consignatarios ou represent~ntes 
de fabricas ou manufacturas estrangeiras, os quaes, não importando, 
e.i.quer, por .conta propria, só tem a lucrat, como si.tnples intérmedia:-
rios, dispondo de nossos mercados, como de . outros tantos rkb.ouchés 
,para os productos que recebem. O mesmo se póde dizer das casas fi-
liaes que aqui negociam em generos e mercadorias que lhes são re-
;mettidos pelas . sUas matrizes no estrangeiro. 

- E' ·intuitivo, que taes interessados e outros importadores em con-
dições semelhantes, não veem com ·bons olhos o emprego de meios que, 
.tendo por fim o. desenvolvimento da industria nacionàl nos seu·s diffe-
.rentes ramos, possa:m fazer cessar o riwnlopolio de f111cto, de que elles 
gozam acerca dq consumo do paiz. 

Si, na verdade, foram levados pelo desejo de contribuir para o 
~ngrandecimento e não sabida do governo, expressa em dous projectos 
da Camàra e. ahi discutidos e regeitados ! ... 

O SR. CoELHo CAMPos - Qwide indJe? 
O SR. AMARO CAVALCANTI - E' justamente o ponto, sobre o 

,qual. eu desejava ser esclarecido; e, como disse, não sem vantagem para 
11 ma teria que se discute. 

O Poder Executivo, tendo reunido dados e informações acerca 
da situação e necessidades reaes d anossa industria, estava, de certo, 
mais habilitado do que nós outros, para avaliar dos recursos 
precisos e dos modos praticas de maior efficacia, nas circrimstancias; 
e por isso, entendo que projectos da especie sujeita podiam ser ela-
bor~dos com audiencia e conselho do governo, sem que de ahi se podasse 
concluir contra a independencia do Poder Legislativo. 

&ria, portanto, conveniente saber,· si o substitutivo, rejeitado pela . 
maioria da Camara, representava, com effeito, a opinião do governo 

2 ' ou .... 
O Sx. ARisTIDES Lo:So - Declaro que não sei. (Ha outros _apa~_ 

tes). · · 
· O Sx. AMARO CAvALCANTI- Vejo que a minha interrogação ~ica 

sem respo-sta. 
Dar-se-ha, senhores, que a maioria amiga quizesse obrigar o go-

verno a passar pelas forcas -eaudinas L . . (Apartes). . . · · 
Ou que nas dobras do Jacto se occulte uma d'l.dlilidade de querer 

ou de forças, no seio do proprio governo~!. .. (Apartes) 
Não me é licito passar além com relação a esse incidente; mas 

talvez não erre, suppondo que as suas consequencil!-s possam vir a ser 
<le muita importancia ... 

Sr. Presidente, tenho chegado ao termo do meu di-scurso; e. de-
pois de pedir ao Senado que me escuse de haver-lhe roubado tão lon-
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·go tempo (não apoiados), "quero ainda desta vez declarar, que, quanto 
a mim, é dever· urgente e inadiavel dos poderes publicos - auxiliar 
á industria nacional na situação precaria em que a mesma se acha. 
Deste ou daquelle modo, é mister agir promptamente, afim de obstar 
grandes males e desastres, que de outra sorte virão deprimir ainda 
mais os poucos recursos e forças economicas· que temo-s em actividade! 

Respeitando · o parecer dos que entendem dó modo contrario, ~ 
fique; todavia, o presente discurso, como um testemunho sincero . em 
favor do trabalho e da industria nacional, - como urp. prote-sto, em~ 
bora fraco e nuUo, contra a guerra ou a desprotecção que , agora lhe 
movem aquelles mesmos, que della vive:m,1 oü a quem · ella ·serve a todo 
4.1 momento ! . . . · 

(Muito bem. rnwito bern). (*) 

S~SSÃO DE 26 DE JULHO 

Art. 1. o Fica o. Poder Executi:vo autorisado. a auxiliar as e;m.prezas 
industriaes existentes em todo o territorio da Republica: 

_1° isentando, por cinco . annos, dos direitos de importação, taxas 
de expediente, armazenagem e addicionaes - os machinismos que fo rem 

·importados para a installação, melhoramento ou 
Substitutivo Eifi- desenvolVimento de fabricas; · 

seu M adins . 2° alterando a base das tarifas de transporte, 
de sorte a tornai-as moveis e funcção do cambio; 

3° augmentando de mais tres annos todos os prazos de concessão 
para estradas de ferro, linhas de navegação, engenhos centraes, nucleos 
coloniaes, exploração de industrias extractivas e de mineração; 

4° pagando as garantias de juros e suovenções, na mesma moeda 
em que houver sido realizado o capital das emprezas que já gosarem 
desses favores; · 

5° emittindo até cem mil contos de réis (100.000 :000$) em apolices 
especiaes de juro annual de 5 % (cinco por cento), do valor de 200$ 
.(duzentos mil réis) a 1:000$ (um conto de réis), totalmente resgataveis 
em 20 annos, a começar o resgate em janeiro de 1897 e transferíveis, 
por simples tradição, independentemente de contractos escriptos, ter-
mos ou quaesquer outra-s formalidades de registr6 para com ellas, ou 
seu producto, fazer emprestimos ás emprezas, contra hypothecas de 
suas propriedades e officinas e sob caução de apolices . estadoaes, que 
tiverem . de. ·cotação cincoenta por cento (50 %) , pelo menos, do seu 
valor nommal. 

( •) iF'allou em seguida o Sr. Ramiro Bareellos cujo di-scurso não consta dos 
Annaes. 

23 
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-Aa apolices especiaes, de que trata este n. 5, terão_ no alto e· em 
frente o dístico - "Auxilio ás Industrias". 

a) O juro exigido aos mutuarios não sérá nunca superior a seis 
por cento ( 6 %.) ao anno, devendo elles pagar mais dous por cento-
.(2 %) para amortização, ou ao todo oito por cento (8 %) ao anno, 
para os serviço dos juros e amortização de seus emprestimos. 

' b) Os emprestimos serão feitos por meio de es.tabelecimentos ban-· 
carios, que o solicitarem, arbitrando-se-lhes uma commissão del àedere, 
até 2 % (dous porcento) e endossando elles para com o Estado os em-
prestimos realizados por seu intermedio. 

c) Na ordem dos mutuario·s serão de preferencia attendidas as. 
emprezas que, ·pela f!om..ma de capitaes já empregados e pelo adianta-
mento de suas installações e trabalhos, offereçam garantia de real. 
aproveitamento, mediante os auxilios solicitados. 

d) A emisaão das apolices poderá ser feita no paiz ou no extran-
geiro, ou concomittantemente como melhor puder garantir o seu sue--
cessa e os interesses da. Fazenda N acionai. 

e) O Poder Executivo expedirá as instrucções necessarias á prom-
pta execução desta lei, quer quanto ao serviço de emissão das apolices 
especiaes, quer quanto á entrega dellas aos estabelecimentos bancarias,. 
mediante clausulas que garantam a sua effectiva responsabilidade. · 

.Art. 2.0 O Poder Executivo prestará .annualmente informações-
circumstaiiciadas ao Congressó do uso que fizer das : autorizações da 
presen~e . lei, podendo dispender a quantia que fôr necessaria para a. 
impressão ou gravura das apolices e de mais serviços connexos. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 25 de julho de 1892.-Elyzeu Martins. 
E' apoiado e posto conjunctamente em discussão. 

O Sr. Ubaldino do Amaral - Sr . . Presidente, quando se an-· 
nunciou a ordem do dia para a seseão de hontem, occorreu a varios 
senadores uma duvida relativamente ao projecto que se acha em dis-
cussão. 

Na Camara dos Deputados tiooam sido rejeitados recentemente 
dous projectos, cuja idéa capital era exactamente a mesma que se-
contém no que se acha em debate no Senado. 

O S:s. ARISTIDES L<111o - E' rejeitado em la discussão. 
O S:s. UBALDINO no AJ.u:&AL - O modo por que se fez a votação· 

naquella casa do Congresso é extremamento significativo. . 
Um dos projectos conseguiu apenas as honras de .reunir os votos: 

da propria coinmisão que o tinha offerecido ; o outro obteve 20 . ou 22· 
:votos a favor. . , . 
· Ficou, pois, estabelecido e de modo bastante expressivo, . que a 

C amara considera inacceitavel qualquer projecto que consigne . como· 
idéa capital a emissão de apolices para auxiliar a industria nacional . 

Ora, diz a Constituição Federal e repete o regimento desta casa,. 
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que o projecto unia vez rejeitado não pÓde ser renovado na mesma 
~Jessão legislativa. 

'l;'alvez esta disposição traga algumas difficuldades praticas, e devo 
acreditar que antes de mim o nosso distinctissimo presidente teria 
considerado a materia, e não julgou que estivesse fóra do regimento a 
p_iscussão a que ora procedemos; achou sem duvida que não occorria 
a hypothese prevista, pois, preexistia o projecto do Senado• e não era 
;rigorosamente identico aos rejeitados. 

Mas, pondo fóra de discussão o escrupulo constitucional e a diffi-
. culdade regimental, parecia-me de boa política que o Senado não dis-

cutisse eata ma teria; si tivesse tido a fortuna de ser o primeiro i:nr 
!!Cripto para o debate, teria solicitado dos. autores· do projecto que o 
retirassem, uma vez que a nossa discussão será inteiramente impro-. 
ficua; e, si admittir-se a eventualidade absolutamente improvavel de 
aer approvado este projecto aqui, iremos collocar a Camara em diffi-
!JUldade maior do que aquella em, que nos achamos agora, porque O' 
regimento inteiramente .a inhibe de discutir materia que tenha sido 
rejeitada, · na mesma sessão. · ' 

Ella teria necessidade de adiar o projecto para outra sessão, ou 
então de resolver entre estas duas normas de proceder: declarar que 
não podia discutir o assumpto nem submettel-o a novas votações, ou. 
rejeital-o sem discussão. 

Mas, o debate nesta casa tomou outra direcção, e já agora me pa- . 
rece que não temos remedio sinão resolver examinando os projectos 
apresentados e, dando nossos votos. 

Entro na discussão com a mais perfeita . calma. Não tenho pre-
venções contra o jogo da praça nem ouço as ameaças de que, si o 
Poder Legislativo cumprir o seu dever, outro Poder não cumpra o 
seu. Nem uma cousa nem outra são bastantes para alterar a sereni-
dade com que nos devemos pronunciar. 

Reconheço que as especulações da praça são legitimas e fecundas, 
auxiliam poderosamente o credito publico e o credito particular. Mas 
distingo o uso legitimo do commercio e das operações que se effectuam 
!'Jm todas as praças, aquellas que se fazem sobre todos os generos, como 
sobre o cambio, do abuso e escandalo que apparece de quando em 
quando em todos os paizes, e que não é mais o uso legitimo da liber-
dade, é sim o desconhecimento da moral e da recta observancia das leis. 

Disse o ultimo orador que só cumpria indagar si as industrias na-
cionaes tinham necessidade de auxilias. Collocou mal a questão o hon-
rado senador; este é apenas um termo do problema. Não é preciso 
sómente perguntar si as industrias nacionaes teem necessidade de au-
xílios, màs tainbem perguntar si o Etado póde dar taes auxílios. 

Quanto á primeira pergunta, convém distinguir: ha industrias que 
precisaii)_ de auxílios e ha industrias que delles não precisam e não os 
pedem. Quanto ao outro ponto, não é menos importante a resposta, e 
penso que positivamente o Estado não póde nem deve dar auxílios . 

! 
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Passamos por uma crise ; ella é real, temerosa, extraordinaria, 
maior do que quantas teem assoberbado este paiz. Ninguem o contesta. 

Qual sua origem? Para uns, simplesmente a politica de expansão 
do governo provisorio, as emissões exaggeradas de papel moeda; para 
outros, estas e outras causas. 

J .á observou um doll orador~s que m~ precederam na tribuna que, 
á falta de estatística, é difficil legislar. E assim é. Sem dados pre-
cisos a respeíto de quaesquer das relàções 'sociaes do paiz, não' proce-
demos sinão ás apalpadellas. 

Foi um erro a emissão feita sob os auspícios do governo proviso- . 
rio ? Apenas podemos ·a este respeito . ter presumpções .mais ou menos · 
fundadas. E' bem certo ·que a nossa vida social e política nestes ul-
timos annos tem soffrido profundas tran~formações; que a eliminação . 
do trabalho escravo, · a expansão do trabalho feito ·por colonos, por im-
migrantes, um certo crescimento nacional1 e, por assim dizer, unia · 
.actiVidade nova, creada por diversos motivos, naturalmente trouxeram 
a necessidade de augmento do meio circulante . 

.Mas até que ponto chegou essa necessidade 1 . 
Foi ella attendida sufficientemente? Ha· necessidade de novas 

emissões, ou já excedeu o limite natural ? 
Parece-me, isto nã·o passa de conjectura, que as emissões feita,s até 

agora não teriam sido excessivas, si por outro modo tivesem sido lan~ 
çadas; Ri não acontecesse que de uma só vez, em uma só praça, fosse 
atirada toda a emissão, é bem possível que · esses actos do governo pro-
viso rio só merecessem louvores. Mas a mesma correnté de agua que 
póde trazer grandes beneficios, si se encaminhar de certa maneira, ser-
vindo a diversos interesses• levando a fecundidade a diversos pontos, 
será uma calamidade, si cahir em um só ponto e em uma só occasião: . 
Não aconteceu outra cousa. 

Nós vimos que as emissões foram atiradas á praça do Rici de J a-
neiro, e até que os pretendidos bancos emissores regionaes deixavam de 
ir fazer emissões nos Estados para vire:in fazel-as na praça do Rio de 
Janeiro. (Apoiados.) Que era de · esperar disto e que aconteceu? 
Foi que os interessados em emittir o papel eram tambem interessados 
~m que este papel tivesse curso, e dahi favoreciam emprezas as inais 
loucas, emprezas as mais insensatas, emprezas que não podiam ter 
vi~. . 

O SR. EsTEVEs JUNIOR - Essas ·que morram. 
O SR. UBALDINo no AMARAL - Ora, Sr. Presidente, o resultado 

disso é patente; o modó por que se procedeu está no conhecimento .de 
todo o mundo. Levantava-se uma emprezá muitas vezes baseada ·sobre 
elemento real e serio, e o facto não é de origiJ;J.alidade nossa, em outros 
paizes aconteceu o mesmo: um industrial tinha creado com o seu 
trabalho, com o seu esforço, um pequeno capital, com grande perseve-
rança tinha creado uma fonte de renda bastante para enriquecei-o; 
valia; digamos, como 100 essa propriedade; organisava-se uma compa-
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' nhia com o capital de 1. 000; fazia-se a compra de 500, e tuavam-se 
SQlJre este capital direitos de incorporação. O resultado é que a em-
.preza, que era boa, que era fecunda, que era util, tornava-se um desastre 
para os accionistas. 

Violou-se a lei das sociedades anonymas desde o primeiro ao ul-
timo artigo, e com a maior publicidade, e com a maior oste~tação. 
Em certa época bastava abrir-se qualquer das folhas que se publicavam 
nesta cidade, ler a 4a pagina, e depois de certo tempo nem mesmo a 4a 
pagina bastava: as folhas vinham carregadas de · prospectos por cuja 
impresaão se pagava ás vezes um conto de réis. (Apoiados.) Nesses 
.prospectos declarava-se, por exemplo: "Esta companhia terá o capital 
de 50. 000 contos", e immediatamente se dizia: "mas os accionistas só 
serão obrigados a entrar com 50 %. " Violação de lei expressa, porque 
os accionistas, assim como teem responsabilidade limitada, teem res-
ponsabilidade completa do capital que subscrevem ou que lhes. é ce-
dido : é artigo provisorio da lei . . 

Nesses mesmos projectos declaravam-se por vezes as incorporações 
tiradas do proprio capital, contra disposição expressa da lei. 
(A po~"ados . ) 

Nesses prospectos vinham, por exemplo, promessas deste genero: 
que só se faria a la entrada, e que as posteriores seriam feitas com os 
lucros sociaes. Mas, si a obrigação de entrar, com o capital é do accio-
nistas, como a lei a quer, não póde ser uma obrigação da sociedade, 
ficariam desarmados os terceiros em relação a essas sociedades, cujos 
.socios não tinham obrigação de fazer a entrada do capital. 

E assim inventaram~se os desdobram,enfv:S, um escandalo: de uma 
acção faziam-se duas, e para isto bastava dizer-se que a fabrica tal, 
que até então valia 200 contos, d'ora em deante era avaliada em 400 
contos . 

Inventaram-se os bonw, distribuindo-se o capital a titulo de lucro; 
~ não sei até que ponto chegaram os eSJCandalos com as fusões, as in-
tegralisações, os reports, as reformas de estatutos, os depositos fictícios. 

Pois bem; foi dessa situação que nasceu especialmente esta cri·se; 
foi desses abusos que resultou todo o mal de que hoje nos queixamos. 
E, Sr. Presidente,. Convém dizer que a maior parte das pessoas que 
contribuíram para este resultado, incorporadores, banqueiros, subscri-
ptores de acções, nunea tiveram em pensamento a industria nacional, 
porque pouco lhes importava até qual era o objecto da. companhia que 
se organisava. Póde-se asseverar ainda agora, quando as circumstan-
cias são mais apertadas, que quando se entra em uma assembléa' de 
~ccionistas, hoje feridos nos seus interesses, hoje cheios de cuidados, 
póde-se asseverar que de cem accionistas não ha talvez einco que conhe-
~am os estatutos da companhia, quanto mais no tempo em que se 
subscreviam as acções já com agio e para vendei-as mesmo antes de 
receber os títulos, contra a lei: cotavam-se as acções, vendiam-se as 
cautelas, quando a lei prohibia fazel-o. 
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E neste terreno, que não quero mais explorar, que não que:o levar 
maia longe, foi que se chegou ao resultado actual: companhias com 
capitaes colossaes, nominalmente, ou antes, fals!lmente. 

Mas, porque era que uma companhia que podia ser feliz e boa, 
e util, com o acpital justamente necessario, supponhamos de ;10, apre-
·sentava-se ao publico com o caiptal de .100? A razão é sabida hoje, 
bem clara. Esstts mo®st!ls e-'- p-equenas em prezas, que tinham um fim 
real e honesto, não podiam prosperar, não achavam quem as lançasse 
na praça, porque para o lançamento e:l}igia direitos de incorporação, 
e a incorporação tirava-se sobre o capital; ora, si o capital era como 
100, não valia a pena aos grandes banqueiros, aos manejadores de 
negocias, aos manipuladores da Praça, lançar taes emprezas. (Muito 
bem.) Portanto, era necessario que o capital fosse extremamente exage-
rado. Dahi resultou o que nós estamos' vendo: que foram dissipados, 
foram. consummidos, foram estragados · capitaes · avultados. Houve 
excesso de importação, houve immobilisação improductiva_ 

Mas quaes são os innocentes neste jogo ? Rarissi~os : uma ou 
outra vi uva, enganada na febre do . jogo; um QU outro homem mais 
11imples, que se deixou levar por algum guia espiritual . que .o illudiu. 
;Mas a generalidade não tem desculpa_ Dentre nós que aqui estamos 
presentes, bem poucos serão os que terão. sahido illezos desse contagio, 
dessa loucura; mae acaso terá algum de nós o direito de pedir repara-
ção ao Estado ? (Apoiados. ) 

: O SR. EsTEVES JUNIOR - Ninguem pede reparação . 
O SR. U BALDINO DO AMARAL - H a industria e· industria. : . 
O SR. EsTEVES JUNIOR - O que .se quer é que a industria não 

morra. 
O SR. UBALDINO DO AMARAL ·- Peço licença para não re~ponder 

aos apartes; é muito tarde e, si me obrigarem a interrupções, eu terei 
de abusar por muito tempo da attenção do Senado. 

Ha ind'IAStria e industria. 
As indootrias que são naturaes · do paiz, que são· aclimaveis, ou 

antes, que são do pr<1prio clima, independem de garantia ou de favores. 
E tanto isto é verdade .que, quando os defensores dos auxílios querem 
apontar exemplos de industria promettedoras, citam justamente aquellas 
que estão nos casos que ac.abo de· mencionar. O nobre senador pelo 
Rio Grande do Norte f aliou-nos em fabricas de tecidos, e citou uma 
que, ·apezar da sua importancia, apezar de ter 700 teares, nãQ podia 

{lOntinuar o seu trabalho. Mas todos nós sabemos que a industria do 
algodão tem prosperado muito. Em S . Paulo existem talvez 20 ·ou 30 
fabricas; aqui, na Capital Federal, tambem existem . fabricas de teci-
dürs; e estou informado de que mesmo nos Estados do Norte, nesta situa-
ção difficil de transportes de machinismos e materiaes, estão se Íor-
,Illando fabricas· de tecidos. · 

O fabricamento bem sabe que, se vai · pagar muito mais' pelos ma-
chinismos e materiaes, essa differença é _compensada pelo augmento d<1 
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-valor do producto, bastando . que a baixa do cal!1bio dure dous annos 
para: tornar-se remunerador o seu resultado. 

Lembrou-se tambem a industria do assucar. 
Mas não é uma industria nova; ella está hoje em uma situ~çãó 

·excepcionalmente favoravel. Se estas industrias que· teein elementos 
proprios para .viver, que tee'm materia prima no paiz, se estas industr~as 
;não podem viver agora com cambio tão baixo e tarifas protectoras 

·então não serão os nossos soccorros que irão sal val-as. Agora, se que-
rem que ·cada paiz produza tudo quanto deve consumir, então não 
haverá recUrsos possíveis, porque muitíssimas, dependendo de materia 
prima estrangeira, não se podem dizer industrias nacionaes. 
. Sr. Presidente, sendo muito pouco . éntendido em materia finan-
ceira e economica, me gÚio· pelo bom senso, 'pela boa razão" e acredito 
que ha necessidade de confraternidade; de nação para nação, ·a i:n,de-
pendencia do individuo e dos povos não consiste no isolamento e na 
hostilidade. Suppôr que um paiz háde· e póde produzir tudo quanto 
.Precisa é para mim sensinato, contrario á harmonia da humanidade. 

E, Sr. Presidente, teriho observado que o proteccionismo tem sem-
pre um resultado desastroso quando chega ao ultimo grau' de progresso. 
E' o caso dós Estados-Unidos; o hospede tornou-se dono da casa. 

Não se póde mais despedir aqu~lle que acolhemos como um recurso 
de occasião. E' o que está acontecendo nos Estados Unidos. · · 

Mas, Sr. Presidente, supponha-se que a idêa em si é muito bôa, 
que é um dever .do· Estado protegei-a; que ás por tas do 'Dhesouro se 

·~eva escrever - vinde a mim todos vós que tendes necessidades; batei 
·que vos serão abertas as portas. · 

. ·Pergunto, o Estado póde fazer o que se lhe pede ~ Póde ser 
adaptado este prc;>jecto que vem atirar á circulação mais 100 mil contos 

. de papel moeda ? A consequencia inevitavel se.rá que o cambio, já em 
oCondições desgraçadas, ha de baiXar ainda mais; e sobre. quem recahirá 
{) onus desta qu'éda do cambio ~ Quem pagará essa emissão? Sim, por-
que nenhuma della,s fica de graça. Quem paga esta emissão e todas 
.as suas cói:J.sequencias directils e indirectas. é. a masa da população, são 
os consumidores. ·será isto que quereinos ·~ Para salvar a uns certos 
'individuas que teem em suas carteiras titulas perdidos, ire.mos lançar 
o nus directos · e indirectos .sobre a · população, quando a vida se vae 
tornando cada vez mais · cara ? Creio que não queremos chegar ' lá. 
Não ha duvidà que o projecto,· quer da Camara, quer do Senado, não 
Jaz outra causa sinão trazer novoo papeis, e animar o jogo e as espe-
·culações de praça, sustando o curso natural das causas. Não h a hygiene 
bastante para evitar que 'o homem adoeça de quando em quando, não 
ha tambem hygiene que livre os povos de erifermarem uma vez por 

·outra. Mas cada crise tem sua solução natural. 
A molestia ·actual requer medicina espectante; si· um individuo 

ingere grande quantidade de alimentos, tem menos nece$sidade do me-
~lico do que sujeitar-se a uma dieta rigorosa. · 
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Tivemos o jogo da praça com abu.so durante doilll annos, abusámaa 
do alimento .Por dous annos, é necessario agora, para chegarmos · ao 
estado de saude, que fiquemos de dieta talvez por 10 annos. As com-
panhias hão de se liquidar, não ha governo que possa impedir 
isto; os mortos enterrem os seus mortos; os capitaes que se estragaram 
estragados estão; o que teve mau destino, está perdido, e o que se 
póde aproveitar ha de se aproveitar. 

Houve tal tenta ti v a que naufragou; se nessa havia mais do · que 
jogo, se havia mesmo uma idéa utilisavel, se embaixo dessa roupagem 
estava . uma industria, ella reapparecerá; acontecerá que os fundado-
.res percam; mas outros virão aproveitar . 

. Aqui mesmo temos um exemplo na empreza - Brazil Industrial, 
- uma da-s nossas primeiras fabricas de tecidos, estabelecida . em Ma-
cacos : os fundadores dessa em preza arruinaram-se, porque eram inex-
;perien:tes na industria a que se entregavam, e tiveram de pagar o tri-
hrto do no'\'iciado; mas v-ieram depois outros, ·e tornou-se uma das 
mais importante-s · emprezas que temos tido. 

E' o. que acontecerá ás actuaes que teem vitalidade propria; hão 
de desenvolver-se com mais ou menos vagar, sobretudo com perseve-
rança e honestidade; hão de erguer-se como outras se teem erguido sem 
auxilio algum do governo. · 

E é preciso notar: o honrado senador pelo Rio Grande do N arte 
queria quasi levantar · aqui uma questão odiosa contra alguns repre-
sentantes do Sul, dizendo que nós, por isso que rião precisavamos, 
porque t.iuhamos tido grande coloniaação, estavamqs guerreando os 
E>stados do norte. 

O honrado collega não tem razão; não se· trata de auxílios aos es-
tados, nem a Constituição nos permittiria prestai-os sinão em casos 
restrictos; as petições vindas dos estados teem sido contra os au..;:ilios 
ás industrias. 

Entretanto,. o norte, que realmente na questão da immigração tem 
;razões de queixa, está levantando as industrias que são legitimas e 
uaturaes naquella região, está assentando machinas, está ~andando 
comprar, ao cambio de 10, machinismos para fabricas de tecidos, está 
tirando re_sultado dos seus engenhos, garantidos ou não. 

De quem são as queixasª Quem são os que nos querem impor esses 
auxílios como uma necessidade e até nos ameaçam de ser o ·projecto de-

cretado, pelo Poder Executivo, ainda que não seja adaptado pelo Poder 
~egislativo ~ Quem sãoª E' a rua Quincacampoiix de Pariz, isto é, a 

_I ua da Alfanda no Rio de Janeiro ; não são industriaes, são jogado-
res da bolsa, são possuidores de títulos de emprezas arruinadas, pessoas-

que teem em sua mão grande quantidade de papel sem valor. 
Alguns delles estarão convencidos, como certas pessoas de boa 

fiJ, de que o Estado é uma cornucopia inesgotavel, que se parece com 
uma garrafa magica, que dá líquidos diversos á vontade do freguez. 
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Acreditarão que para fazer capital, :ri.ada mais é preciso do que ~::
Jithographias, ou fazer encommendas á . Soci~dade N ol'te-Americana 
fabricante de notas de banco. 

Mas nós não podemos peu'sar da mesma maneira; sabemos qUEi' 
isso 11~0 fórma riqueza nem capital; sabemos a influencia que sobre o 
credito teem . as emissões, que sempre são verdadeiros emprestimos. 

Para que havemos de fazer disto uma questão de fôfo patriotis-
mo dizendo - são os inglezes que nos querem impôr? ... 

Mas, senh,ores, desde quando não tem o credor interesse em saber 
da vida do devedor? Desde quando quem tem fornecido a alguem ca-
;pitaes em dezenas de annos, não deve ser ouvido, ao menos com beni-
gnidade, q~ando adver~e ao seu devedor de que não vai por bom ca-
minho? 

Talvez não comprehenda bem estas cousas; mas penso diversa-
mente. Niio me parece que devamos fallar com esse desdem do credor 
estrangeiro, nem ter a pretenção de poder passar sem elle, nem jul-
gar que basta estampar notas para 'ter capital; assim como não me 
parece que o . devedor tenha o direito de insurgir-se contra o credor 

que pede o que é sEm. · ' 
. · V ou terminar este descozido discurso, em que nenhuma nonna 

segui, pois julguei ver a sessão terminada logo depois de aberta. 
Acho-me tão convencido nesta materia, aliás, como disse, mais 

pela luz natural, pelo simples bom senso do que por estudos que fi-
zesse de economistas e financeiros, que não ha hypothese alguma em 
que désse meu voto em favor dos auxílios ás industrias. 

Isto não quer dizer que excepcionálmente o Congresso não possa 
fazer uma ou outra concessão indirecta a uma ou a diversas indus-
trias, estabelecer, como existe e sempre existiu, uma certa protecçãQo 
ua:ra introducção de machinas, a reducção de certas tarifas, a con-
cessão de certas facilidades á industria, não como fizemos por vezes7 
contradictoriainente, mas de modo mais geral, ·mais pratico e seguro. 
Nem sirva de obstaculo dizer que o Estado tem dado grànde protecção 
á ,colonisação e ás estradas de ferro. E' verdade que a tem dado, e 

não sei si, collocadas as c ousas em boa balança, o proveito · terá sido 
igual aos sacrifícios, especialmente · em ma teria de colonisação e im-
migração. Tenho duvidas bem sérias si os capitaes que temos empre-
gado nissa. dão resultado correspondente ao .·que se esperava. Em rela-
ção mesmo ás estradas de ferro, é tanto o perigo de se metter o Es-

tado nestas C'ousas, que muitos erros teem sido commettidos, e al-
guns que pesam por 50 e 100 annos sobre o paiz. Muita estrada de. 
ferro tem sido mal feita, tem consumido além do que devia., exacta-
mente por sere:rp. dependencias do E .stado, por virem encontrar os ma-
não seja o melhor para a direcção desses negocioo . Seria bom não 
incidirmoo mais neste caminho. 

E, uma ponderação final: dado que passasse, em principio, o-
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auxilio ás industrias, que se estabelecesse mesmo a fórma de arranjar 
toda esta riqueza em papel, como é que se ia distribuir o pão-de-ló ~ 
Está aqui u,ma questão insoluvel para t~dos. A primeira idéa que 
.appareceu foi constituir--BEl uma commissão de empregados do The-
souro encarregados de fazer a distribuição, e como não ficaria bem 

. ;que se distribuisse só pela rua da Alfandega, tinha-se . determinado 
encarregar tambem os ·governadores dos Estadoo, como procuradores 
de certo, porque i1ão são empregados federaes, · de distribuírem em 
oous dominios uma parte do presente. 

Dpois essa _idéa não foi bem recebida, encontrou objecções que 
não preciso reproduzir; e, afinal, tinham-se lembrado de chamar um 
banco, um estabelecimento de credito (isto é idéa do substitutivo), 
.que tomasse a obrigação de dar os auxilio.s, recebendo por seu trabalho 
uma commissão de 2 % . 

Ora, Sr. Presidente, posso dizer, sem offensa a nenhum dos 
~stabelecimentos de credito que actualmente existem, pois não ha nisto 
nenhuma falta de consideração áà pessoas que os dirigem, que talvez 
não -haja um só que esteja nas condições de realisar essa commissão, 
porque a especulação foi tão forte que chegou a galgar escadas onde 
talvez jáma:is pensassemos que ella penetraria. 

Os mais respeitaveis estabelecimentos de credito desta capital 
.não teem hoje a necessaria imparcialidade, não podem -oor, nem teem 
a neutralidade que fôi:a para desejar; não estão isentos de· certos in-
teresses para que sejam distribuidores de auxílios ás industrias. Si 
algum escapou á dementação geral, esse recusará presidir ao novo 
jogo. 

· Seria, portanto, necessario crear um novo banco para isto. Mas 
haverá quem, conhecendo as complicações em que nos vemos, queira 
.ainda procurar novas~ Creio que não. • 

Dada, porém, a escolha de um daquelles meios, pergunto: o go-
;verno tem como ·apreciar o valor dessas indu.strias ~ de saber quaes 
.as que merecem auxilio ~ quaes as que podem manter-se e prosperar ~ 
,qual o valor de suas propriedadelS, que os proprios accionistas não 
sabem ? e quando os directamente interessados estão vendo nos rela-
torios comprado -por 1. 000 o que não vale 100, o governo ha de ter a 
.omnisciencia e a omnipresença necessaria para fazer essa avaliação, 
~ ver quando os dinheiros publicas ficam: sufficientemente garantidos~ 
Não, 

Não póde, nem terá quem melhor informe com rectidão e in-
teireza .. Ter~ de soffre~ o mesmo que aconteceu 'durante tempo, aliás 
.com a ÍliScalisação dos mteressados, quando tratavam de emprestimoll 
.Pypothecarios e de avaliações, o que deu em resultado a necessidade 
~e uma lei acab_ando. com a adjudicação forçada, porque o devedor 
tmha sempre e mvar1avelmente recursos . para fazer sua pi:opriedade 
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ser avaliada p{)lo dobro do que ella valia, de modo _que o cred~r, .a 
executa, hypotheca, ainda ficava mais pobre, porque tmha de restitUir 
dinheiro ao devedor ! 

Isto aconteceria necessariamente · ao Estado, sem ·contar com os 
processos da politica, com os intere~ses locaes e com tantas outras 
;razões de malogro que hão de sobrevir. 

O resultado será que as industrias que parecerem respeitaveis e 
contarem como certos os auxilios, _si a distribuição for feita pelos 
bancos, encontrarão por· deante o interesse delles, isto é, o interesse 
dos accionistas de que são intermediarias, o desejo de limpar sua\9 
carteiras; e não ha talvez nenhum que escapasse á compra e ao penhor 
de títulos perdidos. 

Vamos, portanto, crear um novo embaraço, augmentando os que 
já existem. Ha uma crise, é certo, e temos de passar di8JS crueis e 
horas amargas. E' verdade. Mas o remedio, não esses que são ainda 
peiores do que o mal, é carregar com o passado inevitavel, e esperar 
que o tempo produza seu effeito. 

E' o ~eu modo de pensar. (Mw:ito bem; muito bem.) 

O Sr. Monteiro de Barros - Sr. Presidente, á vista das bri-
lhantes orações, proferidas pelos nobres collegas senadores pelo Rio 
Grande do Sul e pelo Paraná, n8!da poderia adiantar com a obscuri-
dade das minhas considerações (não apoiados) ; e, estando a hora adi-
antada acho conveniente o encerramento da dilscussão, para acabar-
mos, quanto antes, com este torpedo. Desisto, portanto, da palavra 
vara votar-se o projecto. · 

As palavras do nobre senador pelo Rio Grande do Sul foram 
um pampeiro irresistivel, que varreu, diante de si, todas as corusidera-
ções baseadas em sophismas, embora brilhan~emente manifesta·das, 
pelos nobres senadores pelo Rio Grande do Norte e pelo Piauhy. 

O nobre senador pelo Paraná, que acabou de fallar tão magistral-
mente debaixo de apparencia sempre modesta, e com o bom senso e 
a claresa com que .se occupa de todos os assumptos nesta casa, acabou 
de dar o tiro mortal nesta questão de auxílios ás industrias. 

Nada mais, portanto, poderia dizer, senão que já disse: deve-se 
pôr termo á discussão para o Senado arredar este torpedo, que em-
baraça os seus trabalh01s. · 

Não se achando presentes os oradores inscriptos, nem havendo 
mais quem peça a palavra, encerra-se a discussão. 

Segue-se em 2a discussão, a qual encerra-se, sem debate, o art. 2° 
e ultimo projecto. 

Indo-se proceder á votação, verifica-se não haver mais numero 
legal, pelo que se faz a chamada dos Srs. senadores que comparece-
ram á sessão e deixam de respond~r os Srs. 'Saldanha Marinho, Amarv 
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Cavalcanti, Elyseu Martins, Oliveira Galvão, Silva Canedo, Thomaz 
Cruz, Laper, Coelho e Campos, Braz Carneiro, Rangel Pestana, Fir-
mino da Silveira, Rosa Junior e Generoso MarqueiS. 

Não havendo numero legal, fica adiada a votação. 

Na sessão de Z'J .são rejeitados o proj~cto e sWbstitutivo Elyseu 
Martins. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

SESSÃO DE 1° .'DE JUNHO . 

O Sr. Oitioica diz que a sua presença na tribuna, e_m tal hora, a 
C amara dev~ comprehender que se justifica por motivo superio.r. 

E' para pôr a claro todos os problemas que se enfrentam ao es-
tudar a questão financeira, que vae dirigir _um requerimento pedindo 
informações ao governo que completem a_s graves revelações por elle 
proprio feitas. . . . 

O Jornal do Oomm;ercio de hoje publica o relato rio que o minis-
tro da fazenda dirigiu ao Sr. Vice-Presidente da Republica, sobre os 
negocias de sua pa,sta. Esta peça, que honra ao seu autor, patenteia 
apenas, pela metade, ao paiz o myterio das negociações do Thesouro. 
O orador entende que· esta pequeníssima revelação atirada em publico 
prejudica muito mais o credito do Estado do que a reveláção 'franca 
que o governo ha de fazer perante o paiz, , dizendo qual o estado do 
Thesouro e o que se tenta fazer para resolver o . problema. Recorda 
o orador que, ~a mesma tribuna em que agora falia, recommendou o 
maximo cuidado com os bancos de emissão, que collocariam ·o paiz 
em uma situação perigosa, substituindo a moeda fiduciaria do The-
souro pela dos bancos, sem que o governo tenha a faculdade de alienar 
de si o decreto de emissão por titulas apenas de credito. Entretanto 
abusou-se dp. modo mais desastrado . da emissão, sem garantias para 
que estes títulos ficassem á sombra. Puzeram em pratica e em larga 
escala o assalto ao Thesouro.; o orador, porém, acreditou que esse aiS-
salto se limitasse apenas a meios engenhosos para fazer fortuna, maiS 
nunca pensou que o assalto fosse até ao ouro que alli estava em de-
posito sagrado; porquanto sempre se observou que os homens publicas, 
desde os tempos da monarchia, .tiveram o maior escrupulo nos dinheirs 
publicas. , 

o orador pensa e acredita que todos os males actuaes, inclusive' 
a que.stão política que entra como effeito e não como causa desta situa-
ção afflictiva, se prendem á grande ambição dos especuladores. Não 
é sómente o capitalista e o banqueiro, mas todas as classes que sentem 
a todo momento a situação desastroza q\le comprime o paiz. 

O orador leu no relataria do ministro da fa,zenda trechos que 
quem os ler com calma ha de naturalmente 'formular ·as seguintes 
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perguntas: Que bancos são estes de que trata o Sr .. ministro ?_ Quant.o 
emittiu cada um delles em relação ao lastro depositado ? Estao reah-
sadas as suas emissões? Qual a situação desses bancos ? Deve-UJ.ceS o . 
Thesouro alguma cousa? Precisava o T~esouro d~ camb_iaes? . Est_ão ' 
ellas pagas? Continuam estes bancos a atuar na mrculaçao estes crn-
coenta e quatro mil contos que p.ão são mais do que moeda falsa·? 

O orador acredita que se ha de sahir da situação resultante dessa 
anomalia financeira, e tem motivos para isto acreditar-

Não ha desastre 'para um paiz pelo facto da quebra de meia 
duzia de bancos como . estes; porque o lpai:z de modo algum poderá 
ficar á mercê de ·meia duzia de homens que ainda hontem não tinham 
recurso algum. 

Ha muitas vezes• nas sociedades, necessidade de ·desastres e o · 
orador ha de provar que todas as crises do mundo são debelladas por 
meio de desastres. · 

·Passando a tratar do Banco . da. Republica, o orador affirm.a 
maia uma vez que este estabelecimento era . um banco fallido. Colloca-
ram neste banco homens respeitaveis, como o Sr. · Visconde de Guahy, 
digno de melhor logar, mas essa nova 'directoria chegará a uni co .. re-
sultado: declarar que o banco está insolvavel. 

O orador, que estudou os nossos bancos de circulação, teve a 
curiosidade de collecdonar os seus balanços para cotejai-os perante . 
a C amara, um por um. 

Nos balanços dos bancOB estrangeiros que · teem séde entre nós; 
encontra-se toda a comprehensibilidade logica de suas operações e não 
a metaphysica dos novos bancos. - . 

O SE. CosTA J UNIOE - O nobre ministro da fazenda resolveu 
esta questão. 

O SE. JosE' MARIANO :_ E depois elle ouvirá os competentes. 
O SE. 0ITICICA - E o nobre deputado pensa que o orador não 

tem, em conversação -amistosa, dado a sua opiniã.o. E' verdade que a 
dá individualmente, não como governista, mas no intereBB€ geral. 

Deixando isto de parte, o orador entra no ponto que pretende 
pi,sar. Os dous milhões e seiscentas mil libras, quem os pagará, sinão 
este contribui:qte que ahi está onerado até aos cabellos e sem meios 
para viver ? . 

O SR. JosE' MARIANO - Os bancos; o exemplo está dado. 
O SR. 0ITICICA - Os bancos não pagarão, porque não pagaram 

em tempo proprio, e o nobre deputado sabe que uma das bases de um 
banco é não vir atirar nas ruas os seus creditos. 

O SR. PRESIDENTE observa que a hora está dada: 
O SR. 0ITICICA vae concluir. Os dous . milhões e ,seiscentas mil 

li?ra~ vieram augmentar mais a nossa divida, pesando sobre o con-
tnbumte com 54 :259$ . Mas, o que convém notar, não é que o The-
souro emprestasse estes dous milhões e tanto mas sim e · o que é 
tdmiravel, é que o Thesouro, o deposito sagrado daq~ellas libras, 
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tirou para emprestai-os e sobre elles emittir :moe~as no valor duplO> 
e triplo ao Banco Popul;n e ao Banco da Repubhca. O orador nã_o 
proseguirá ·mais. Vae !!.presentar á consideração da ca·sa o seu re.quen-
;mento, declarando 'desde logo que, quando os documentos vierem,. 
será solicito em pedir que vão á commissão de fazenda ou outra es-. 
pecial, para resolver sobre o meio de valorisar a nossa moeda fiducia-
ria completamente depreciada. . 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto e:J?l discussão, que é adiada, 
o :segU.inte requerimento: . 

A' vista das graves revelações contidas · no relato rio do Sr. mi-
nistro da fazenda e · apresentado ao Sr. Vice-Presidente da Republica,. 

requeiro que a . mesa da· Camara solicite do Go-
. R!equerlme~tto verno as · seguintes informações: 

-1°, as datâs em que foram retiradas das 
caixas dos depositos as ;[ 2. 600.000, emprestadas a diversos bancos: 
desta capital; . 

· 2°, a data em que foram concedidas a-s . emissões sobre essas. 
libras emprestadBls, bem como si houve contractos para o seu paga-
mento e quaes os termos. desses; 

ao, si os bancos teem cumprido os seus contractos, entregando a& 
cambiaes nás épocas a que se obrigaram; 

4°, quaes as garantias existentes no Thesouro depo-sitadas peloS' · 
Bancos Credito Popular do Brazil, Republica, Emisor de Pernam-
buco e Emissor da Bahia, com especificação de ouro e de apolices e afim 
de valorisar as respectivas emissões; 

5°• a divida do .Thesouro para com os diversos bancos, assim como• 
as dividas dos bancos para o Thesouro Publico, indicada a provenien.., 
cia de cada um; 

6°, a cópia do. aviso pelo qual foram mandados entregar ao Banco-
_de ' Credito Universal 'os saldos do Thesouro, bem como do acto que-
o revogou. 

Outrosim, requeiro que se solicite do governo a remessa dos re-
latorios, por cópia, feitos e existentes no Thesouro pelos fiscaes no-
meados e que dão idéa do estado em que se acham os bancos de 
emissão. 

Sala das sessões, ~de junho de 1892.-Leite e Oiticica. 

SESSÃO DE 4 DE JUNHO 

. O Sr.' Oiticica --: S; .. Pr;sidente, as pala:rras pronunciadas pol" 
;m1n; nes~a casa, ~m JUShfwaçao de um requerimento que apresentei 
pedmdo mformaçoes ao governo sobre declarações graves feitas pelo 
Sr. ministro da fazenda no seu relatorio ao Vice-Presidente da Re-
publica, provocaram declarações, uma hontem e outra hoje, dos bancos· 
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ilmissores, que envolvem n3ida menos que u~ desmentido ás affirma-
ções qo ministro, affirmações que eu secunde.l. , 

Dev:o fazer uma decl'aração á casa, assim como aquelles que me 
lerem : nestâ tribuna, não dou expansão a odios, não procuro acirrar 
paixõe!l, mas quero, tenho por fim, unicanien~, cumpri: o meu deyer 
de legislador, pugnando pelos mteresses de minha patr1a. . 

Tenho me abstido até, Sr. Presidente, de entrar na imprensa, 
á qual já pertenci por muitos e largos annos, levando para ·alli as 
opiniões que devo ao .mandato que me foi incumbido, porque entendo 
que tenho a minha cadeira de .represimtante da nação, e é daqui que 
eu devo apreciar 'as questões sujeitas ao Poder Legislativo. 

Essas declarações, Sr. Presidente, uma feita hontem, pelo Banco 
da Republica, hoje outra identica pelo Banco Emissor de Pernambuco, 
dão ·a entender, ou que não é exacta ·.a affirmação do ministro, o que 
não posso acreditar, em vista de sua horiorabilidade, ou que os ba_ncos 
não dizem a verdade. . . (Trocam-se diversos apartes.) 

Sinto necessidade de pedir o complemento das ·declarações do 
ministro para que no meu espírito se esclareçam as duvidas formadas 
por essas declarações, do relato rio e dos bancos emi~sores, tanto mais · 
quanto do exame do relatorio, comparado o balanço organisado pelo 
Thesouro, quanto ás emissões bancarias, com a cifra desviada do 
lastro; os dous milhões. e .seiscentas mil libras, que foram distribuídas 
pelos ·bancos, se chega á evidencia de que tomaram parte na partilha 
d~ssa quantia os tres bancos: Credito Popular do Brazil, Emissor de 
Pernambuco e da Republica. (A.partês.) · 

Desejo verificar si estou enganado e declaro a: V. Ex. e á C a-
mara que ter~i a maior satisfação, ficarei muito contente, si os bancos 
emissores puderem provar que não entraram nessa especulação cri-
minosa... · · 

UM SR. DEPUTADO- Mais criminoso é o governo que emprestou o 
dinheiro. 

O SR. 0ITICIC.A. -. . . nesta especulação criminosa, VV. E Ex. 
não podem diminuir a força da palavra cri'IJ'I}inosa, que se fez no 
.'.IIhesour.o publico, com dinheiro confiado a deposito, em que não era 
licito a ministro algum tocar, porque estava sob a guarda do ThesQuro 
-e, o que é mais grave, · senhores, para sobre esse ouro alheio, se fazere~ 
novas emissões _perfeitamente a descoberto. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA dá um aparte. 
O SR. CosT.A. JUNIOR - Isto não é seria. 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA - VV. EEx. não accusaram o Sr. de 

Lucenaª P-or que não hei de mostrar as faltas do a:ctual governoª 
O SR. 0ITICIC.A. - Sr. Presidente, V. Ex. comprehende que 

tenho necessidade de pedir aos meus collegas a maior calma para a 
discussão séria e franca deste facto. 

Não se trata, Sr. Presidente, unicame~te do interesse dos bancos 
-emissores, mas trata1..oe de emiBBões que teem atraz de si 'o consenti-



-369-

mento do governo do paiz e, por força da responsabilidade a.asumi~a 
com este consentimento, o Thesouro publico terá fatalmente de assumir 
.a responsabilidade das notas· atiradas na circulação pelos bancos. A 
~ifra dessas emissões ha .de augmentar a divida publica do Estado e 
de ..ser paga pelos contribuintes, que somos todos nós. 

Deante da enormidade da nossa divida fundada, a braços com uma 
crise profunda, a abalar a praça da Capital Federal, a reflectir sobre 
todas a!! praças da Republica, deante· da alteração extraordinaria que 
soffre a nossa moe'da fiduciaria, depreciada em mais de 15 °1°, 
com a baixa nunca vista do cambio além dos limites previstos nas 
.tabellas organisadas desde a fixação do nosso padrão monetario a 
'27 d. por .mil réis, um facto destes póde affectar o credito do Estado, 
si 'essa quantia não puder ser· paga pelos bancos que a receberam e o 
governo houver de encampa~ ·essas emissões feitas por um crime de 
desvio dos dinheiros publicos. 

Temo.s noticia de um facto recente praticado no velho Portugal, 
:facto muito menos grave, entretanto, do que este: alli houve um mi· 
nistro da fazenda que retirou dinheiro pertencente ao Thesouro para 
emprestai-o a uma companhia em não boas circumstancias. A C amara 
sabe a grande responsabilidade atirada a esse miniatro, ao divulgar-
se o facto. Aqui retirou~se dinheiro que não pertencia ao Tthesouro 
publico, que lá ·estava garantindo e representando moeda fiduciaria 
em circulação, retiroq-~ ouro, não para emprestar sómente e acudir 
-~ difficuldades ~e uma empreza particular, mas para fingir lastro 

.. que não existia de facto, illudir as disposições da lei, falsear todas as 
regras, todos oo princípios que regulam as emi·ssões bancarias e auto-
risar novas emissões no dobro é no triplo da quantias criminosamente 
emprestadas. · · · 

Foi uma especulação criminosa _de que não ha noticia nos annaes 
do mundo financeiro, porque . é até indecorosa para o governo que a fez. . . . . 
_ A 'questão é mais grave do que pensam; não se queira acreditar 
que ella não produzirá grande depressão aos creditos do paiz, por 
procurarem fugir á rudeza da verdade que traduz um escandal-o co-
lossal a·quelles , que querem escurecer os factos, evitando que sejam 
tomadas contas · severas aos que abusaram da posição em que estiveram 
collocados . (A poix:tdos . ) _. 

O Poder Legi,slativo, não póde ~icar d~ braços cruzados, .Prip.ci: 
palmente quando estamos a braços com a crise que ameaça preJUdicar 
a todas . as fortuiias, que·· está produzindo · a carestia dos · generos de 
primeira necessidade, crise muito mais cruel para o povo, pois que 
o preço elevado arrasta a miseria para ,todas as classes sociaes, menos 
para aquellas que enriqueceram com o.s dinheiros publicos. 

O SR. BELLARMINO CARNEmo dá um aparte. · 
O SR. Ü!TICICA - O aparte do nobre deputado, Sr. Presidente 

obriga-me a dizer que o descredito será muito maior si os podere~ 
24 
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publicas encamparent o escandalo, tanto maior quanto po; m~is 
tempo elle ficar sem punição para os culpados e sem as proVIdencias 
para destruir o que foi feito. ' .. 

Si, por um desvio, não digo quanto á honorabilidade, mas quanto 
á. boa fé, si por um desvio da boa fé dos homens encarregados d() 
governo deste paiz, os bancos de emissão a.ssaltaram o Thesouro para 
seu beneficio · particular, si o facto se deu, si isto é uma verdade que 
é necessario lastimar, si um crime. que é necessario punir, V. Ex. 
"omprehende que o facto exi·ste e não é possível neg~-o, .e ·antes 
.. convém trazel-o para esta Camara e procurar as proVIdenCias para 
j!anar os effeitos desastrosos que se hão de seguir delle. v·. Ex. póde 
ficar certo de que os cidadãos de outras nacionalidades, ~mpregados. 
nb commercio deste paiz, hão de ter passado para o estrangeiro no-
ticia de facto tão deploravel, e quasi posso affirmar que os mercados 
onde ella chegou estarão muito melhor informados BObre essa opera-
ção do que nós. . 

O S:a. · CosTA JUNIOR - Si não estiver ficará com 'as informações. 
O S:&. 0ITICICA - A prova plena, completa, de que a noticia do 

desvio desse dinheiro lá chegou e de que elles sabem ter · h a vi do emis-
sões sobre promessa de cambiaes, está na depreciação desta moeda 
que não tem garantias totaes, prejudican'.io ·a parte das emissões 
feita a descoberto, a massa total existente na circulação. O camhi() 
nol-o está demonstrando com a baixa persistente em que se mantém. 

Sr. Presidente, será exacto que o Banco da &publica não tivesse 
entrado com os bancos de Credito Popular e Emissor de Pernambuc() 
na partilha das ~ 2. 600 .. 000 ~ 

Desejo muito aer convencidõ de que não. Entretanto, e é por ist() 
que vou pedir informações mais completas no requerimento que vou 
submetter á apreciação da Camara, essas ~ 2. 600. 000 representam 
54.000:000$, que hão de pesar sobre o contribuinte. Peço á Camara.' 
licença para ler os algarismos que estão aqui ( mostra.,&o um papel) 
e da elo·quencia dos quaes tiro a prova de que parte desta quantia 
.desviada dos lastros existentes no 'Ilhesouro foi entregue ao Banco da 
&publica. 

UM S:&. DEPUTADO - As cambiaes não foram cumpridas V 
O SR. 0ITICICA - 'Já se declarou ·que não foram cumpridas, 

_ O S:a. BEVILACQUA.- Em relação ao Banco da Republica, V. Ex. 
nao provou. · 

O S:&. OrTICICA - Attenda o meu honrado collega; vou éntrar na 
de!Donstração dessa affirmativa, que está em oppooição á . declaraçã() 
feita pelos dous. bancos emissores, e é por Ü!to que lastimo o modo 
pelo qual ellas VIeram; os bancos. deveriam vi; . declarar ·pela· imprensa, 
que um e <! outro, o da Repubhca e o Emissor de Pernambuco, de 
modo algum re~beram do governo emprestimo em ouro para o. paga-
mento em cambiaes e iBObre esse emprestimo não emittiram uma só 
nota. Não o tendo feito assim, dão direito a que eu conteste as suas 
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affirmações com estes algarismos que não mentem, que não podem 
falhar. Attendam os meus collega.e. 

Do relatorio publicado pelo Sr. ministro da fazenda, á pag. 60, 
:verifica-se que a totalidade das emissões bancarias sobe a 346.115 :9.60$, 
.cabendo ao Banco da Republica a somma de 2'l'l. 042 :260$; exclumdo 
da totalidade das emissões as do Banco da Republica, nós teremos 
e~ttidos em ouro em apolices: 

;Banco de Credito Popular do Brazil. ... , . ......... . 
Banco Emissor da Bahia .......•.....•..... .. .. 
Banco Emi86or de Pernambuco ..•............... 
Banco Emissor do Norte ....................... . 
.Banco da Bahia ....•........... ................ 
;Banco União de S. Paulo ..................... . 

Somma da totalidade das emissões, menos as do 
Banco da Republica. . ....... ·· ....... .. ..... . 

29.014:000$000 
9.500:000$000 

15.558:200$000 
1.000:000$000 
4.000:000$000 

10.001:500$000 

69.073 :700$000 

Mas dessas emissões ' ha bancos que não teem emissão alguma 
j!Obre ouro, mas sim sobre apolices; sendo assim nã poderiam ter 
~ntrado na partilha dos dous mil·hões e seiscentas mil libras. 

· O Banco Emissor da Bahia tinha parte da sua emissão em ouro 
e parte em apolices, m~s requereu ao governo a desistencia da emissão 
a que ainda tin•ha direito, substituindo a parte da emissão em ouro 
.por apolioos, tanto por tanto, na fórma da lei. O governo concedeu e 
entregou-lhe o ouro. · 
. Bem se vê que si elle tivesse entrado na partilha, não teria rece-
_bido o ouro, porque o governo teria descontado o que elle lhe devia • 
. Por isao deve ser excluído, por ter hoje a totalidade da emissão em 
apolices. Deduzamos a somma das emissões em apolices do 
total. . . ...... . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.073 :700$000 
e pertencentes ·aos bancos: 

União de S. Paulo ............ . 
Emissor do Norte ............. . 
Emissor da Bahia. .. .......... . 

10.001:500$000 
1.000:000$000 
9.500:000$000 

Sommam, emittido.s em apolices. . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 501 :500$000 

48.572 :200$000 

O .Banco da Bania tinha a sua emissão em ouro de 4. 000 :000* 
no relato.rio Arari pe; essa emissão é a mesma de 4. 000:000$, .segund~ 
o relator10 do Sr. Rodrigues Alves; nlio alterou esta cifra e portanto 
a elle não se póde attribuir parte no negocio. · ' . ' 



-372-

Deduzamos por isso os 4, 000 :000$, do Banco da Bahia e vejamos 
quanto resta para o Banco de Credito Popular e · de Pernambuco. 

.Total. ........... ·. · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Menos emissões em apolices ..................... . 

Menos a emissão do Banco da Bahia ........... . 

Restam pàra o Banco de Credito Popular e para o 
Emissor de Pernambuco ............•........ 

69.073 :700$000 
20. 501 :000$000 

48.572:700$000 
4.000:000$000 

44.572:700$000 

Mas o Banco de Credito Popular tem uma emissão sobre apolices. 

E esta deve ser exclui da da cifra -acima de ....... . 
Credito Popular em apolices .. : ................. . 

Restam emittidos em ouro pelos Bancos de Credito 
Popular e Emissor de Pernambuco ......... . . . 

44.572:700$000 
5. 900 :000$000 

38.672:670$000 

E' esta a cifra · total da emissão em ouro para os dous bancos; 
attenda a C amara para · a continuação desta demonstração. · 

Admittindo que os bancos de Çredito Popular e Emissor de Per-
nambuco não tenh·am entrado com uma só moeda de ouro ·para o 

"T.hesouro, estando as emissões totalmente a descoberto; dando á ·sua 
conta a totalidade do recebimento. de ;E 2. 600.000, -coll5ideremos, en-
tretanto que elles emittiram o . dobro do lastro. que depositaram; a 
quantia de 38.672 :700$, ·que · enunciei, deve ser tomada por metade 
para se poder achar o numero de libras que os dous bancos ·receberam 
com promessa de cambiaes. . 

A metade é 19.336:350$000, representativos do ·lrustro em ouro · 
da totalidade das emissões restantes aos dous bancos, ou a todos · os 
outros, menos o Banco da Republica. 

Como a libra foi · recebida no Thesouro ao preço official de 8$890, 
ao cambio de 27, basta dividir essa quantia por 8$890 para ter o 
;numero de libras; feito o 'calculo, nós achamos ! 2 .173. 900, que com-
paradas ás ;EJ 2 . 6~0. 000 empr~stadas aos banc?s, d~o. uma differença 
de ;!: 426.100, aCima da totahdade do que fo1 emlttldo por aquelles 
bancos . 

. E como, Sr. Presidente, não ha no paiz outro banco com emissão 
em {)Uro sinão o Banco da Republica, é claro, é evidente deduz-se da 
logica irrefutavel dos algarismos, que ao Banco da Re~ublica e não 
a outro tocaram na partilha as ;E 426 .100 que faltam a este calculo. 

. Esta demonstração está neste quadro · que farei · incluir no meu 
d1scurso para .ser melhor comprehendido quando elle fôr lido. 
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Emissões, · segundo o relatorio do ministro da fa-
zenda ... • _ .••................ , ......... . 

Deduzidas as ·do Banco da Republica .... : ..... . 

:Restam ••.• -......... · .. · · · · · · · · • · · · · · 

Que se distribuem : 

Banco de Credito Popular ..... 
Dito · Emissor da Bahia ....•... 
Dito Emissor de Pernambuco. : . 
Dito Emissor do Norte ....... . 
Dito ·da Bahia ................ . 
.Pito ,União de S. ~aulo ...... . 

Deduzidas as emissões dos 
bancos que as teem, todas em apo-
lices: 

Banco União de S. Paulo ..... . 
Dito Emissor do Norte ....... . 
Dito Emissor da Bahia ....... . 

29.014:000$000 
9.500:000$000 

15.558:200$000 
1.000:000$000 
4.000:000$000 

10.001:500$000 

10.001:500$000 
1,000:000$000 
9.500:000$000 

Sommam .• · ............. -..... , ................ . 

_Restando .................................... .. 
Deduzindo a emissão ·do Banoo da Bahia ..... . . . 

Restam emittidos pelos Bancos de Credito Popular 
· Emissor de Pernambuco. . . . ............. . 

.Deduzindo a emissão em apolices do Banco de Cre-
dito Popular. . . .. ...................... .'. 

:Resta~_ emittidos sobre ouro para os dous bancos 
acima ... ; ................ .' ............... . 

Como esses bancos teem a emilssão sobre ·ouro · ou 
duplo, tomada a metade desta quantia ...... . 

Que dividida por 8$890, preço official da libra, dá 
em resultado para a emissão . . .... ... ..... . 

. E como foram emprestadas ..... ~ .... : ........ ; 

356.115:960$000 
277.042:260$000 

69.073:700$000 

69.073:700$000 

20.501:500$000 

48.572:200$000 
4. 000 :000$000 

44.572:000$090 

5. 900 :000$000 

. 38.672 :000$000 

19 .336 :350$000 

Jl 2.163.900 
Jl 2.600.000 

resultará uma differença de Jl 426 .100 que não podem deixar de tocar 
ao Banco da Republica. · · . 

Posso adeantar ainda mais, Sr. Presidente; esta cifrà é maior, 
ainda o confirma a eloqueneia .· dos algarismos. 



-374-

O Banco Emissor de Perna~buco tinhà já á sua · conta de ouro 
no '.!)besouro N acionai, a importancia d~ 2. 293 :600$, · ;epresen~ando 
mais de 250. 000 libras, segundo o relato no do Sr. Aranpe, em JUnho 
de. 1891· accrescentem-se as 250.000 libras ao excesso achado e tere-
mos perto de 700. 000 libras, que não podem deixar de ter sido entre-
gue ao Banco da Republica. 

O Sx. BEVILAQU.A. - Podiam ter tocado a outra instituição, ou a 
outra operação que o governo fizesse. 

O SR. 0ITICIC.A. - Não póde ser, porque o relatorio declara que 
os dous milhões e · seiscentas mil libras .foram dados a bancos para 
emittir sobre ellas. 

E, Sr. Presídente, as minhas duvidas, que estimarei oojam· in-
exactas, que estimarei que o banco prove sejam sem razão, tornam-se 
ainda mais profundas quando observo que o balancete do Banco da 
Republica, publicado hontem, consigna uma.s poucas de paroollas de 
debito do banco para o Thesouro, sendo algumas dellas em ouro. 

Isto poderá provar, - e eu desejarei que não prove - que o 
Banco da Republica deve esse ouro ao thesouro, que essas parcellas 
foram augmentada.s justamente na conta do que elle recebeu na par-
tilha dos 2 . 600 :000 libras. 

Sr. Presidente, transparece a subtileza com que se procede nessas 
questões que entendem com escripturação e movimento de contas, 
subtileza que autori.sou o Banco Emissor de Pernambuco a vir dizer 
que nada deve ao thesouro em conta de lastro, quando ha poucos 
dias vimos uma declaração do mesmo banco de que obtivera 775.000 
libras do thesouro .sobre cambiaes contra o Banco de Credito Uni-
versal, cambiaes que foram cumpridas, e pela.s quaes elle está ainda a 
dever 400. 000 libras. 

O SR. BEVILAQUA - Mas póde não haver essa subtileza em rela· 
ção ao Banco da Republica. 

O SR. ÜITICICA - E' um facto que ha poucos dias sahiu á publi-
cid-ade. O proprio banco confessou que devia 400.000 libras ao thesouro 
na sua conta de lastro e, entretanto, vem hoje declarar perante o paiz 
que, á semelhança da declaração do Banco da Republica, elle nada 
deve do lastro das emis!IOOs. A subtileza está no modo de fazer a es-
cripturação, po~s que, de facto, para o lastro das suas emissões elle 
nada deve ; deve-o, porém, de um contracto para cambiaes. Este con-
t:acto nada significa quanto ao lastro das emissões, porque e!te lastro 
figurou realmenie como tlendo entrado, embora assim não tivesse 
acontecido, fingindo-.se, no thesouro, a sabida do ouro por eni.prestimo 
e a entrada para lastro. Pergunto, porém: é licito fazer esta operação, 
é mesmo decente ? • 

Senhores, não nos illudain.os. O credito do Brazil ha de 8e resta-
belecer, a· sua moeda ha de apreçar-se quando se souber que oe crimes 
desta e de outra natureza não ficam impunes. · 
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UM 8:&. DEPUTADO - Isso é com o promotor publico, não. é 
.conmoseo. 

O SR. hTRUR Rros - Ha de subir quando tivermos estabilidade 
e maior somma de productos a exportar. • · 

O SR. 0ITICICA - O mal está nisto: cada um de nós· atira para os 
outros as suas responsabilidades, as autorida-des -desculP,am-se umas 
.com as outras para não perseguir os criminosos que afinal escapam á 
acção da justiça. 

O no.sso credito ha de restabelE}cer-se, a nossa moeda ha de valer 
tanto com{) o ouro quando se souber que de facto os escandalos e as 
malversações não ficam impunes e que aqu"elles que os commettem 
não continuam a offender a moralidade publica com o luxo que osten-
tam da riqueza mal adquiri-da. 

O SR. ERICO ÜOELRO - Quando ·oo acabar a campanha de diffa-
mação contra o Banco da Republica. 

O Sx. 0ITICICA - Não ha campanha de. diffamação; acceito o 
:aparte de V. Ex.: levanto-o até á posição em que V. Ex. está para 
poder chegar até mim. Vou responder-lhe. 

u~ SR. DEPUTADO -Tem-se feito a campanha de difíamação ao 
13anco da Republica. · 

O SR. OITICIC-4- - Quem fez a campanha de descre-dito, de diffa- • 
mação contra o Banco da Republica, Sr. Presidente, ~.oi a sua dire-
ctoria, foram -.os seus directores; porque não ha ninguem sério, que 
entenda um pouco do que se chama materia financeira, estabeleci-
mentos bancarios, que lendo um documento destes, o balanço ultimo 
-do banco, publicado ainda hontem, não conheça quanto são deplora-
;veis estes algarismos para um banco de emissão que pretende ser o 
-regulador· da moeda em um paiz como o Brazil; um banco que tem 
.mais de 400.000 :000$ de papel, de títulos depreciados em carteira, 
cujos 200.000 :000$ de capital foram malbaratados no jogo e que, 

.constituído para auxiliar as industrias, havendo empregado esta 
r.omma fabulosa em títulos de bolsa, possue apenas, em lettras hypo-
thecarias, a ridícula quantia de 157 :000$ em um movimento de um 
.milhar de contos de réis. (Varios Srs. deputados interrompem o ora-
·àor.) 

O SR •. OrTICICA - Não pensem os nobres deputados que os seus 
:apartes possam mudar o curso de minhas opiniões. Estou mais prepa-
rado do que suppõem, para esta discussão. 

Ha muita gente que entende que, quando me levanto desta ca-
<leira, desejo unicamente fazer barulho e procurar réclame para o meu 
nome, quan-do tenho o direito de esperar dos meus honrados collegas 
a justiça de comprehenderem que estou cumprindo aquillo que en!en-
do ser um dever e não me prendem considerações de ordem alguma; 
20u daquelles que podem levantar a cabeça e provar que não me in-
dtam paixões ou interesses de qualquer ordem. 

Não preciso diííamar o Banco da Republica, Sr. Presidente; o 
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proprio banco se tem incumbido de fa~r o seu dea~onceito; mas pre-
piso desenrolar perante o paiz, os escandalos, qs erros que entendem 
.com o credito do Estado e que arrastam este povo á miseria de que 
já começa a soffrer . . . (Varias Srs. deputarks irderrompern o orador.) 

O SR. OtTICICA - Sou o primeiro . a declarar que ficarei satis-
feito si me convencerem de que estou em erro, mas ha um anno que 
digo a mesma cousa nesta casa e até hoje só tenho visto confirmadas 
JlS minhas opiniões e. , . (Varias Srs. deputados interrompem o ora-
dor.) -

ÜMA voz - Mas isto é uma política de dynamite. 
O SR. OrTIOIOA - Política de dynamite para fazer .cumprir ·a lel~ r a unica que deve- 5er usada e in um· paiz que se presa. . . ( Varios-

~rs. deputados interrompem o orador). 
O SR. OrTICICA - Que importa is.so ª Rebentem meia duzia de 

homens; que fiquem sem fortuna, voltem á pobreza, mas restabeleça-se 
o credito do paiz é d~lhe aquillo que é seu. (Cruzam-se dtiversos-
apartes.) 

O SR. OrTIOICA - Sr. Preside~te, quando declarei aqui que uma 
companhia estava fallida, levantou-se um tumulto enormt;~, dizendo-
ao que no dia em que aquella companhia fallisse as instituições esta-
:vam abaladas, porque ellas dependiam da companhia. 

V ARIOS SRs. DEPUTADOS - E estiveram! 
O SR. OrTICICA - Entretanto, a companhia falliu e as institui-

ções não foram a pique. 
UM SR. DEPUTADO - A companhia geral foi uma verdadeira po-

li ti c a de que se serviram. 
O SR. 0ITICIOA - Sr. Presidente, faço melhor conceito, tenhD 

. muito mais confiança:.no credito e nas forças vivas deste paiz de que 
os nobres deputados que me interrompem tão violentamente. Não acre-
dito, digo-o com a maior convicção, que o futuro do Estado e da Re-
publica esteja dependente da derrota de meia duzia de bancarroteiros 
;fraudulentos que por ahi ha. (Muitas interrupções). Cumpra-se a lei, 
seja derrocado o que não estiver de accôrdo com os preceitos legaesr 
arrebente quem não soube cumprir o seu dever e o credito do Estad() 
ha de sobrenadar a todos os destroços, seguindo o paiz na senda d() 
progresso que a sua riqueza, os elementos enormes ·de prosperidade lhe 
asseguram. (.Apdiados.) ' 

Vou concluir; já não o fiz h a · mais tempo pel!>s apartes dos no-
bres deputados. 

Quero que os bancos não sacrifiquem o credito do Estado para 
que possamos dar um pouco de alento ao povo que está sohrecarregad() 
de despezas insupportaveis. · 

Ha de ser sobre-as minas dos bancos que abusaram do seu cre-
dito e do seu capital que restabeleceremos o nosso regimen financeiro. 
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~i os nobres deputados folhearem os livros dos mestres, aquelles que 
teem escripto sobre cr:ises em todos os grandes paizes que nos podem 
,dar exemplos salutares a seguir, hão de ver que elles dizem: "quando 
chegar a crise depois de abusos do credito e das allucinações do jogo 
da bolsa, os bancos que entraram na especulação hão de fallir e sobre 
os seus destroços se reconstituirão as finanças do paiz, e os estabele-
pimentos bancarias surgirão em melhor pé, restabelecida a confiança 
,pelo exemplo da desgraça." O credito do Estado não morre, é su-
perior a todos os desastres dos· interessados. 

O SRI. CosTA JUNIOR - Ninguem cogitá do interesse dos espe-
culadores; cogitamos do interesse da nação. Confiamos na administra-
~ão financeira dos bancos. 

o· SR. 0ITICICA. - Não ponho em duvida a honestidade dos ad-
,roinistradores do banco; mas foram tantos os erros, foram tantos os 
.abusos que alli se deram, que duvido possam elles vencer a situação 
desesperada em que encontra-ram o estabelecimento. 

Rr. Presidente, devo declarar ao nobre · deputado por S. Paulo que 
nesta questão financeira não consinto que se envolva a questão polí-
tica. As minhas opiniões particulares sobre esta questão financeira, 
são de tal modo convencidas, que não receio proclamar isto desta 
tribuna. 

Si a maioria dos meus collegas vencer pelo voto as Ininhas idéas, 
submetter-me-hei pacientemente á sua deliberação; mas emquanto não 
fôr vencido, emquanto não fôr acceito ·o contrario pela casa, sou s~ 
lJerano nesta tribuna e tenho o direito de dizer o que penso, pronun-
ciar-me como entender de melhor para a nação. 

Nestas condições não .sei a que vem o nobre deputado por São 
;l?aulo dizer que não auxilio ao actual ministro .da fazenda. Não estou 

· de accôrdo com· algumas das suas idéas sobre finanças; .tenho-lh'o 
dito com toda franqueza, temos discutido com o maior interesse, e eu, 
lá fóra, acceito o que elle faz por lhe caber a responsabilidade da 
gestão financeira da Republica; . mas nesta casa ·o facto muda de fi-
gura e eu devo expender . as Ininhas opiniões, discutindo e auxilian-
.do-o, . embora ~m campo opposto e em discordancia ·ao seu modo de 
pensar. . 

Si estiver em erro quero ser convencido, e ficarei satisfeito si me 
provarem que a situação é differente da que eu pÍnto, que os factos 
,não são exactos e sobretudo, na questão que me troúxe á tribuna, que 
<..s bancos estão em condições melhores do que seus balanços accusam. 

· Mando á mesa o seguinte requeriniento. (Lê.) 
Vem á mesa, é lido, apoiado, para opportunamente entrar ~m 

discussão, o .seguinte· requerimento: 
Requeiro que a mesa da Camara solicite do governo uma nota 

declarada dos bancos aos quaes foram feitos emprestimos para einis-
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são sobre promessa de cambiaes, das ;E 2. 600.000 
Requerimento retiradas do deposito existente no ':(hesouro para 

lastro das emissões. 
Sala das sessões, 4 de junho de 1892. - Leite e Oiticica. 

SESSÃO DE 6 DE JUNHO 

O Sr. Oiticica (pela ordem) - Peço a V. Ex. se digne consultar 
:ã Camara 6Í me concede 10 . minutos de urgencia, para formular um 
.requerimento,.. · 

O SR. PREsiDENTE- Perdão; V. Ex. devia ter pedido a palavra 
para negocio urgente e Iimita"r-se a mandar por escripto á mesa a sua 
indicação, projecto ou requerimento, sem poder justificar. 

O SR. 0ITICICA - Está bem; conformo-me com as normas, e obe-
deço. 

Vem á mesa o segui:ate requerimento 
Requeiro a ret~rada do meu requerimento apresentado na sessão 

,de sabbado, em virtude dos factos que chegaram ao meu conhecimento 
sobre emissões bancarias, factos que preciso levar 

J&qutJ~riniento ao conhecimento da Camara. 

Sala das sessões, 6 de junho de 1892. - Leite e Oitici.ca. 

Consultada, a Camara concede a urgencia pedida pelo Sr. Oiticica. 
Consultada novamente si a materia é de urgencia tal que deva in-

J;er.romper a ordem do dia, a · C amara decide pela affirmativa. 

O Sr. Oiticica - Sr. Presidente, a minha presença na tribuna 
. .hoje, é o cumprimento de um dever de lealdade. 

Eu disse na sessão de sabbado, em um requerimento que apresen-
tei, que ficaria muitíssimo satisfeito si os bancos de emissão me con-
vencessem de que não entraram na partilha dos dous milhiíes e seis-
.pentas mil libras que o honrado ministro da fazenda denunciou que 
haviam sido distrahidas do Thesouro para emprestimos aos bancos; 
me convencessem mais de que sobre estes dous milhões e seiscentas 
mil libras elles não tinham emittido uma moeda que incontestavel-
mente é uma moeda falsa em face da lei. 

A lei exige, para que possa ser concedida emissão a qualquer 
banco, que faça um deposito em ouro ou em apolices; as emissões em 
.questão foram feitas por promessas de cambiaes que não são nem .ouro 
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nem apolices; a moeda, portanto, assim emi ttida é, incontestavelmen~ 
tt:J, uma moeda falsa. 

A minha decJaração, Sr. Presidente, do modo por que fallei, foi ou-
vida por :um illustre e distincto medico desta capital, o .Sr. conselheiro 
N uno de Andrade, que, ao retirar-me do recinto, se dirigiu a mim e 
.declarO"!J. que, por parte da directoria do Banco da Republica, elle 
adiantava, a vista do modo franco e desprendido por que me tinha 
pronunciado, o convite para ir ao banc.o examinar a vera"cidade de sua 
affirmação. . 

V. Ex. comprehende que, embora taxado de má vontade para o 
Banco da Republica, á vista da posição que tenho assumido nesta casa 
em relação a questão das emissões bancarias, no ponto ·de vista em que 
me colloquei1 eu o fazia por entender que cumpria um dever patrio-
1ico em clamar contra os abusos, contra as fraudes, contra os escan-
dalos ·que se commetteram quanto a lastro das emissões; V. Ex. com-
prehende que eu não podia recusar ao distincto interlocutor o convite 
que me dirigia. 
. Puz-me immediataníente á disposição de S. Ex. logo após o ser· 

:viço que tive na reunião da commissão de orçamento. 
Fui ao Banco da Republica, Sr. Presidente, resolvido a ver e es-

tudar os factos e trazer ao conhecimento da Camara e do paiz tudo 
<!_Uant.o visse e conhecesse apezar de minha incompetencia. (Não 
apoiados.) 

Ao chegar ao Banco da Republica, fui cavalheirosamente recebido 
e entrei em conversa com os Srs. Visconde de Guahy, Conde Caetano 
Pinto, Manoel Duarte e Camillo de Andrade. 

Trocados os cumprimentos e exposto o fim da minha visita, o 
Presidente do Banco da Republica apresentou-me os documentos pelos 
quaes mostrava que o banco havia depositado no thesouro o lastro 
total ·das suas emissões, o que quer dizer que já tinha todas a co-
berto. 
· A Camara deve considerar que eu tinha um ponto fixo a que me 
dirigir no estudo da questão e que cumpria examinar; era, si o Banco 
da Republica havia feito emissões do dia 3 a 23 de novembro e si 
havia na conta de lastro alguma das datas deste período. 

V. Ex. comprehende que havia toda a r azã<_> de Bllspeitar que o 
Banco da Republica tivesse apenas feito um jogo de contas, deixando 
a sua emissão de falta atirada em circulação sob promessa de cam-
biaes; o golpe de Estado de 3 de novembro, acompanhado do decreto 
da reforma dos estatutos do banco, a reforma da lei das sociedades 
~monymas, no período dictatorial, o pedido de credito feito pelo go-
verno para o banco sobre a casa Rotschild, ·de Londres, sobretudo a 
prova material que eu tinha em mãos de que, das f 2. 600.0000 havia 

· uma sobra que não podia ter ido sinão para o Banco da Republica, 
co~venciam-me, como a todos os que acompanharam e acompanham 
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as oscillações da praça, de que ha em cir~ulação uma parte da emis-
são do banco, feita do modo fraudulento denunciado. . 

Da nota que me foi apresentada e de que, a meu pedido, f{)i for-
necida cópia, verifica-se que esse facto não é exacto; o banco tem todas 
as suas emissões sobre lastro depositados no Thesouro em diversas 
datas indicadas na lista presente, a ultima das quaes é 23 de agosto 
de 1891. . 1 Ít ... \J I 

·A nota é a seguinte (lê): 

c-Demónst.raQão dos depositas feitos no Thesouro Nacional pelo 
Bano!) da Republioa dos Estados Unidos do Brazil1 pa-ra lastros. 
de suas emissões em ouro 

D!l~llll _, Depositas Quantias Obsa vações 

31 J Como . cessionorio do Ban-18911 Janeiro, 

Janeiro, 
co Nacional .•••.•. . •.•• 25.(100:000$000 Feito pelo propio Banco 

31 Idem do Banco dos Esta- Nacional. 
dós Unidos............. 6.334:690$000 Idem idem Banco dosEs. 

tados Unidos. 
Fevereiro, 19 O Banco da Repuhlica .• ,. 2.000:000$000 
M"rço, 11 O mesmo................ 1.422:40l'S J00 
Marp, 31 Como cessionario do Ban-

Junho, 
Julho, · 
Julho, 
Julho, 
Agosto, 

co do Brazil ...... • •••.• 25.000:000~000 Idem idem 
Bruil. 

23 O Banco da Republica ... . 
16 O mesmo ............... . 
20 O meswo .•.••...•.. oo oo, 

28 O mesmo o ...•• , . , .••• , , . 
3 O mesmo ....... , , ..... .. 

1.0UO:OOil$000 
1.850:674$1'>00 

349:325$500 
2.667:000$000 
8.890:000$000 

Total ••.••••••••• 74.514:090$000 

Banco do 

Rio de J•neiro, 4 de Junho de 1892.-Pelo Banco da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil, Benedicto Á. Bueno, contador,ll . 

De 3 de novembro a 23 não houve emissão alguma, declaro-o com 
a lealdade que a minha posição de representante da nação exige de 
mim, e _ com a prova forn~cida por esta nota. . 

Não occulto á Camara que foi com certa satisfação que tirei essa 
prova, por saber o effeito moral que a verd~de deste facto viria trazer 
para o credito do primeiro estabelecimento emissor do meu paiz . . 

Não me deixei entretanto dominar pela impressão favoravel que 
c facto despertava. · 

Surprehendido com o facto e suppondo que eu é que estava em 
erro, quiz dis~ipar todas as minhas duvidas que subsistiam ainda; pedi 
á directoria do Banco da Republica licença e; tomando um lapis e uma 
"{{)lha de papel, em sua presença reconstrui de memoria O& algarismOS 



-381-

por mim apresentados naquelle mesmo dia, nesta casa; estudamos jun-
tos estes algarismos para provar a veracidade da minha asseveração 
desta tribuna : isto é que dos 2 milhões e 600 mil libras distrahidas 
do Thesouro após o golpe de Estado, no regimen da dictadura, parte 
deste ' lastro tinha entrado ·para o Banco da &publica; factos verifi-
cados á evidencia como este, disse eu á directoria do Banco: dão di-
reito a uma das duas conclusões: 

- Ou esta cifra não é exacta no relatorio do Ministerio ·da Fa-
zénda, o que de modo algum posso admittir ou ha para o Banco da 
&publica uma emissão feita clandestinamente. 

O Sr. Visconde de Guahy garantiu-me que tal não havia. 
A' ·sua vista, porém, foram organisados os algarismos e estes eram 

de _uma ·verdade incontestavel; descontadas todas as emissões feitas 
aos b~i:J.cos, menos o Banco da &publica, havia uma sobra · de libras 
400. 000 e tantas que não podiam ter deixado de ir sinão para o Ban-
co da &publica. · 

S. Ex., então, com todo cavalheirismo e franqueza, declarou-me 
que, de facto, para o B.a.nco da ·&publica tinham ido libras do The-
souro, mas que sobre essa quantia, elle garantia, á fé de cavalheiro, 
não 'havia um só real emittido. . 

o facto tinha sido uma transacção feita pelo governo com o banco 
para o emprestimo de ouro sobre promessa ·de cambiaes. 

Disse mais que o banco tinha cumprido todos os saques feitos 
pelo Thesouro sobre essa quantia e que está prompto a cumprir to-
dos até ao limite da quantia recebida. 

O governo esprestára ao. banco ouro, sem. que este -indagasse d,e 
onde esse ouro viera; o banco fez o contracto para pagar em cam-
biaes e. está prompto a cumprir este contracto. 

Mais nada. 
·Não tenho má vont~de pessoal á este ou áquelle banco, estou ~um

prindo meu dever e sei que a posição que assumi não é a melhor para 
agradar aos argentarios. 

Sei que terei -de arcar com os receios de alguns; com o medo 
de compromissos para o paiz por parte de outros, e, :mais, com a má 
vontade daquelles que veem que a eloquencia dos algarismos não póde 
deixar de esmagai-os, á vista da posição falsissima em que se colloca-
ram. 

Precisava, Sr. Presidente, ac~ntuar desta tribuna o seguinte fa-
pto, e declaro que o faço com a m.~ior satisfação: não tenho que arre-
;dar uma:linha do que disse na sessão de sabbado; do ouro distrahido 
criminosamente do Thesouro, parte foi recebida pelo Banco da Re-
publica; mas desta emissão clandestina, falsa, que deprecia o papel, 
Jtão lhe permittindo sujeitar-se á comparação com a moeda de ouro, 
P nosso primeiro banco emissor,. o regulador da moeda, não tem parte 
s lguma nesta fraude . . 
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Conheço o grande effeito moral que a verificação deste facto vem 
trazer para o credito do Banco da Republica e dou prova de que não 
lhe tenho má vontade, vindo affirmal-o desta tribuna~ dos 54. 000 :000$ 
existentes falsamente em circulação, C!l._Qe inteira a responsabilidade, 
~stão descobertos os culpados: ao Banco de Credito Popular e ao Banco 
Emissor de Pernambuco. 

Veem todos que a situação clara e nítida, assim desenhada, com 
toda franqueza, é muito melhor, muito superior para o Banco da Re-
publica e para o processo da sua reconstituição, como para a nossa 
moeda . fiduciacia. 

Continúo nas revelações do que se passou: a respeitavel directoria 
daquelle instituto, á vista das minhas · duvidas de que pudesse ella 
reconstruir aquelle banco, vistos os muitos desatinos que tinham sido 
commettidos desde a sua origem, declarou-me com toda a sinceridade 
- podemos garantir a V. Ex. que não tomaríamos a responsabilidade 
desta tarefa si não tivessemos a esperança de reconstruir isto que ahi 
está - E disseram mais: - estamos cumprindo uma missão patrioti-
ca e temos todos os elementos para garantir que poderemos chegar ao 
nosso fim. 

"Perante esta asseveração, Sr. Presidente, perante a respetiabili-
dade daquelles caracteres que conheço, que são conhecidos de todo o 

paiz e que podem garantir · por si a honorabilidade de suas acções e 
do seu empenho, faço o que tenho feito sempre 'quando collocado em 
ponto opposto aquelles que me podem merecer confiança. e aos quaes 
está confiada a responsabilidade da direcção7 não me cumprindo op-
pôr obstaculos ao que elles consideram o seu dever; aguardo procedi-
mento dos directores do Banco da Republica~ espero que a situação se 

defina em relação a elles; ·mas isto não quer dizer que por fórma algu-
.ma eu retire as palavras proferidas e modifique o meu procedimento 
a respeito da operação criminosa denunciada e do delicto- commettido 
por seus autores. 

Estes é que precisam de repressão, Sr. Presidente, para que se 
moralise este paiz, e nós não' passemos pelo dissabor e pela vergonha 
de ler em um dos j<>rnaes mais respeitaveis as seguintes linhas que 
serão transcriptas em todo o mundo para vergonha nossa e que po-
dem affectar o nosso credito. · 

· Li hontem, com o. mais profundo desgosto, as seguintes linhas 
publicadas no Jornal d!o Oo'TTiiTfliercio e no relato rio de unia directoria 
apresentado á assembléa geral. 
. "De modo que ficou o saldo em dinheiro das dua11 emprezal'l, 

quando · passaram para a successora Industrial e Colonisadora 
1. 666 :281$150, sujeito ainda aa despezas geraes, etc., ou pouco mais 
de 20 % do capita'l entrado, dê 8.000:000$, tendo-ae gasto pouco m!7" 
nos de 35 % em despezas de incorporação e ~llilt~llação, que. a lei de 
modo algum autorisa, 1. 500 :000$ gasfJos em pagamento a dive'71Sa8: 
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para obter do go'/JeT'IUJ da Uniião a concessão de terras qtte o Mi'Tiiisterio 
da Agricultu,ra fez á Empreza N orle O'e;ste iJxJ Braiil (em cu,jo nome-
_ainda se acha) com os favores do de&eto n. 528 de 28 de fuinh,o de 
1890; 1.100 :000$ pagos ao engenheiro Fanor Cumplido, segundo diz o 
lançamento, pela cessão do seu contracto de terras, 172 :928$ pagos ao 
Conde e Condessa d'Eu, pela cessão das terras no municipio do Tuba-· 
rão, e 800:000$ pagos a Joaquim Caetano Pinto Junior, pelo contra-
cto que o mesmo tinha com o conde." 

E' um escandalo vergonhoso para todos nós.' 
O SR. JoÃo PINHEIRO - Quem era ministro da Agriculturaª 
O SR. A.RTHUR Rws ·_ Accusações dessa ordem, ou fazem-se com-

pletas ou não oo fazem. (Apoiados.') 
O SR. 0ITICICA - Não estou fazendo accusações a ninguem. 
O SR. ANnRE' CAVALCANTI - Isso é que não é possivel, sobre al-

guem hão de recahir. 
O SR. 0ITICICA - Estou lendo linhas que foram escriptas e pu-

blicadas por uma directoria. (Apartes.) 
" Não estou fazendo accusações, estou dizendo que isto constitue. 

uma vergonha para este paiz. . . ( Trocam-s.e vehemenl;ies apartes.) 
... Li apenas aquillo que foi escripto e publicado official-

znente pela directoria .de uma companhia á sua assembléa geral, pu-
blicado· em um dos jornaes de mjlÍor circulação neste paiz, o Jornal 
do Oommereio, que vai Ser lido no estrangeiro e póde abalar pr:o-
fundamente, fiquem certo disto, o credito na moralidade de certa roda 
que cerca os que governam, -abusando de sua boa fé, fazendo com que-
fique abalada a honorabilidade dos proprios membros do governo. 

E' contra elles que é preciso clamar, sempre, muito, para prevenir- , 
os que governam contra elles. 

Peço, Sr. Presidente, á vista das declarações que fiz, reconheci-
das as razões que me levaram a apresentar o requerimento, que não 
tem mais razão de ser, que V. Ex. consulte á casa si consente na re-
tirada do meu requerimento. 
, Eu desejava saber quaes os bancos que haviam emittido sobre 
promessa de cambiaes; sei quaes elles são hoje e aguardo a vinda dos 

' documentos que pedi em um requerimento já approvado pela Camara,.. 
para proceder oomo entendo do meu dever de representante da nação. 

E' lido, apoiado e entra em discussão o requerimento do Sr. 
Oiticica para o qual a camara concedeu na sessão de hoje as duas. 
urgencias. 

O Sr. Arthu-r R.i'os (pela ordem) vê que o discurso do nobre 
deputado apenas poz de parte a -accusação que pesava sobre um dos-
bancos. 

O SR. PRESIDENTE - Perdão; V. Ex. pediu a palavra sobre a 
ordem, o nobre deputado requereu a retirada do seu requerimenro 
por isso... · 
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O SR. ÂRTHUR Rros vem unicamente requerer á Camara que lhe 
conceda adoptar o requerimento do nobre deputado, porque si a res-
peitabilidade do Banco 'da Republica está salva, a dos outros não está, 
e é preciso que o paiz saiba a verdade ... 

O SR. PREsiDENTE- Mas o regimento não permitte isso. 
Ninguem mais pedindo a palavra é encer:ada a discussão .. . . 
Posto a votos, não é approvado o requenmento do Sr. 0 ItiCica 

pedindo a retirada de um requerimento que apresentou na sessão de 
sabbado, sobre emissõe.s bancarias. 

SESSÃO DE 8 DE JUNHO 

O Sr. Oiticica _:_ Sr. Presidente, estou· empenhado em uma 
.tarefa da qual não devo nem quero recuar. Empenhei-me em . desven-
dar em todos· os seus . mysterios, um crime daqulles de que não ~ha 
~enção em toda a historia financeira do mundo. Não ha em parte 
alguma noticia de · que se _ tenha dado em .um paiz facto semelhante. 
áquelle que tem occupado a attenção desta casa: emissão feita com o 
empreBti1;11o de ouro tirado de deposito do Thesouro, arbitrariamente, 
por favor, sem qÚe, o ouro emprestado tenha sido pago. 

· Thnho sómente noticia de facto menos grave, entretanto, do que 
este; por estar acobertado com o desconhecimento da lei economica 
que regula o valor da moeda: o modo pelo qual os reis antigos man-
davam refundir as moedas com ~so menor do seu valor, por enten-
derem que esse era, de facto e sÓJp.ente, o nominal que . o Thesouro 
lhe dava. ~ · 

Com surpreza li hoje um .. artigo ass"ignado pelos directores do 
Banoo Emissor de Pernambuco, em que os seus directores, com todo 
pes? de u:na declaração . official, declaram ào .Piüz que aquelle banco 
emiSsor nao deve nada ao Thesouro do deposito de lastro. para suas 
emissões . . 

. Sr. Presídente, V . . Ex. e a . C amara teem ·conhecimento de que 
tenho procedido com a maior lealdade nesta questão, a ponto de ir 
pessoalmente ao Banco da Republica proceder a uin exame, estudar 
algarismos e trazer ao conhecimento da Camara o resultado desoo 
estudo. · 

Em relação. ao Banco de Pernambuco, entendo que a declaração de 
hoje contém em si não uma simples declaração, mas uma verdadeira 
pilheria. . · 

A 1" declaração do Banco da Republica, a 2" do Banco Emissor 
de Pernambuco produzem effeitos -contrarios; porque o facto que .está, 

. patente das ~eclaraçoos salta aos olhos de quem examinar est.a questão, 
que aliás não precisa de exame, porque se impõe a simples observação 

Si não foram os Bancos Emissor de Pernambuco e da Republica, 
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que emittiram os 54.000 :000$ em cambiaes existentes na circulação, 
facto confessado pelo ministro, resulta que o elllÚlsor desses 54.000 :000$ 
foi o Banco de Credito Popular. 

Ora, este tem toda a sua emissão no valor de 29 . 000 :000$ in-
ferior em muito aos 54.000 :000$ da emissão a descoberto. 

De modo que esta decl&ração, posso a·sseverar, não é exacta; 
serve unicamente para illudir aquelles .que não conhecem as trans-
acções que á sua sombra se denunciam; e é que o banco entrou com o 
lastro para o Thesouro; mas esse lastro era o mesmo dinheiro que 
recebeu do Thesouro em virtude do emprestimo feito. 

De modo que ha : de um lado o contracto de cambiaes, de outro 
deposito no Thesouro; mas representando a mesma quantia, que é a 
retirada do deposito. Mas ha uma declaração além desta que aggrava 
a situação e torna o crime mais aggravado, si é possível - é que estas 
emissões, feitas com promessas de cambiaes, não foram realisadas 
no . período do golpe de Estado em que o chefe da nação entendia que 
devia absorver todol'! os outros poderes tornando-se o unico e appellan-
do . J;>ara a nação. A emissão foi concedida ao tempo em que o Poder 
Leg1slativo estava funccionando; quando nesta casa bem como na 
outra do Congresso, se discutia a necessidade de limitar as emissões, 
não consentindo que fosse ella augmentada nem mais um real; era 
nesse tempo que o ministro da fazenda abria o Thesouro para entre-
gar o lastro do banco, lastro em ouro que era um deposito de que, 
por honra do governO, elle não podia dispôr, depositaria como era do 
representante da moeda fiduciaria em circulação. 

O SR. JoÃo DE SIQUEIRA ~ dá um aparte . 
O SR. 0ITICICA - O aparte do nobre deputado prova que: ou 

S. Ex. não ouviu o que eu disse ou não entendeu as minhas expli-
cações. 

A verdade é esta: existe uma emissão falsa em circulação ·de 
54.000:000$ sob promessa de cambiaes, que não foram satisfeitos . 
Não procuro saber qual foi o banco que emittiu: mas entendo que o 
Poder Legislativo em bem deste paiz e em virtude de graves prejuízos 
que esta emissão vem trazer, sendo o unico elemento principal sinão 
desta situação anormal, em que no& achamos, deve armar o ioverno 
das medidas necessarias para acautelar o credito do Estado e punir 
os responsaveis. . 

O SR. ARTRUR RIOs - Ou o ministro manda recolher a emissão 
ou os bancos entram com o lastro . 

Ó SR. 0ITICICA - Sr. Presidente, como V. Ex., quero que o 
Poder Legislativo arme o governo dos meios neoossarios para corrigir 
este escandalo. 

O SR. ARTRUR Rios - O banco é que ha de fazer a operação. ~ 
O SR. 0ITICICA - V. Ex. sabe que a responsabilidade da emisS'áo 

ca~e fatalmente sobre o governo .desde que os bancos não podem cum-
prir os seus contractos. Esta operação delicada tem suas leis immu-

!t5 
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ta veia. O ministro precisa de estar armado dos meios necessarios 
para acudir á operação, quando houver de cumprir a lei; si os bancos 
não poderem recolher os 54. 000 :000$ nem pagar o ouro recebido a 
consequencia inevitavel será que o governo assume a responsabilidade 
da emissão porque desgraçadamente foi elle quem consentiu na fraude. 

E' para regularisar essa situação que apresento a seguinte indi-
cação para a qual peço a collaboração dos nobres deputados da minoria 
porque ella vem satisfazer o desejo de SS. EEx. patentear escandalo, 
pondo clara a situação. A -indicação que apresento é esta. 

Vem á mesa e é lida a seguinte indicação : 
. . 

Indico que a commissão de fazenda da O amara dos Srs. Depu-
tados, entendendo-se com o Sr. ministro da fazenda e recebendo 

J.ncJJcação 
olticica . 

delle os documentos já requisitados. pela mesa 
com approvação da Oamara, proponha, com toda 
a urgencia, as medidas necessarias, afim de vol-
tarem ao Thesouro · N acionai as ;E 2. 600. 000, 

dalli retu·adas para emp.restimos a diversos bancos, bem como para 
.serem retirados da circulação os 54 o 229 :000$, emittidos pelos bancos 
sob promessa de cambiaes,. enviando .posteriormente os documentos ao 
promotor publico, competente para promover perante o Poder- Judi-
ciari_o ao processo por desvio dos dinheiros publicos, contra os respon-
s~u. ~ 

·Sala das sessões, 8 de juri.'ho de 1892·.-Leite e Oiticica. 
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nElCRE/l'íO N. 3.40S, DE 24 DE NiOVEIMBRO DE 1888 

PERMITI'E ÁS COMPANHIAS ANONYM~, QUE SE PROPUZEREM A FAZER OPI!!RAC0E8 
BANCA!UAS, EMITTIR, MEDIANTE CERTAS CONIDIÇÕES, BILHETES AO PORTADOR E 

.Á VISTA, CONVERTIVEIS I!!M MOEDA CORRENTE, l!l DA' OUTRAJS .PROVIDENCIAS 

.Hül .por bem Sanccionar e 'Mandar que se execute a seguinte Resolução da 
Aeserut>lt'ia Geral: 

j 

tA~t. 1.• ?oderão emLttlr bilhetes ao ']Xlrtador e â vista, converti.vels em 
moedn corrente do Imperio, ·pr~cedei1do au torização do Poder •Executivo, as 
compnnhla.s arwnymas •que ~e ~propuzerem a il'azer operaçõ·es lbanearlas e que, 
em ·garantia do pagamento dos mesmos bil'hetes, die.piOsitarem !na Caixa de 
A.mort1za,não o ·valor su.f.ficiente em apolkes da divida JPUb1!ca interna, desi-
gnada.~ .no art. 2• desta iLei, observadas as d-Isposições seguintes: 

~ 1. • A emissão dos ·l:IUhetes só ser a. ·pei'mittida. lj)Or somma Igual á d o 
valor .nominal das a.polices depositadas. 

I. - Não poderâ. a imvortancia das apollce.s depositadas exceder a dous 
wrçod do 'ca;pital realizado. · 

II. - A a utorização .para emis·são de bil.betes não será concedida senão 
â.s comvan'hias anonymas, cuju .fundo so.ciaJJ · subscripto mão Seja d·n:ferior a 
5. 000:000$000 na Capital do Imperio, ·a 2. 000 :000$000 nas Capitaes das oProvin-
das e a 1. 000 :000$000 nos munidpios .. Qualquer, .porém, que seja o fundo social 
subscrJ.pto de cada companhia, a quanÚdaode das a•poHces que depo~itar não 
excederlí do valor :de 20.000:000$000. 

JTI. - A importanc!a das apollces dEWQsitadas por todas as companhias 
em caso nenhum excederâ. o maximo de 200.000:000$000 _ Preenchida a. dita 
somm••· o Governo não con-cedera. 'novali autorizações, salvo .pelas sommas cor-
respondentes â.s autorizações anteriores, que f icarem annullBJdaJS pela l!qu!da-
ção daR .respectivas COmpanhias e tão Sómente depois de resgatados OS btl.hetes. 
por c! las em!ttldos. 

IV. - Os •b!1he:tes emittidos em conformidade das disposições desta Lei 
serão r.ecebidos e terão >Curso nas estações iPUb!ica;s -g-eraes, ·provinciaes e mu-
nlc!pa•·~. .excepto ·para pagamento dos ·direitos d~ imoportagão e odos juros da 
d!v!d:;. interna .fundada, que ·serão pagos em. moeda. corrente. As companhias 
emlsscras serão obrigadas a receber >reci.procamente os bil:hetes das outras, sob 
ljlena dr, liquidação forgada. . 

V. - Os por.tadores de bilhetes terão IPrh•ilegio para seu pagamento, com 
exeiusão de quaeequ-er outros credores, sobre as a.polices deposltada;s e sobre 
os 20 % em moeda corrente, que as comp!l!n>hias são obrigadas a Conservar em 
caixa, conforme o '§ 2•, n. 1, deste ·artigo. i 

A recusa de pagar â. vista, e em moeda >Corrente, 011 bilhetes dá. · dir·elto ao 
portador para protestar 'Jlelo não pagamento, ljlerante o o.f.floial ·dO ·protesto de 
letras do lugar, e ·constituirá fundamento legal para a. decretação da llqu!-
daçl.o forçada da. companhia. 
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VJ . - Os bil'hete.o;; ,para emiSI!ão serão .fornecidos pe'la Caixa de Amorti-
zação, correndo as despezas ~t~or conta da com-panhia i·n'teressada, e deverão con-
ter, all•m da .numeração e tlesignação da série e estam1)a: 

a 1 A inscripção do valor que representam, .pagavel ao ·portador e ã. 
vista; 

b) .o nome da companhia emissora ; 
01 A declaração de que o ·pagamento se a~ha garantid·o ·pelas ~polices de-

positadas, e&pecifkando-se o valor e o numero deHas : 
à) A 1assignatura do empre·gado da Caixa de Amortização ou do T.hesouro 

Nacional, que :para isso fôr designado; 
e) A firma do director, adml·nistrador ou gerente ·da companhia, a quem 

pelos estatutos · compita assignar as responsabilidades 'do estabelecimento 
f) Os bilhetes serão do valor de 10$, 20$, 30$, 50$, .100$ e 500$000. 
Vri. - ·A . falsificação de ·btrhetes e a introdu!Cção de ·falsificados serão 

llJUmlidas com ~ ·penas comminadas /IÍe1o direito vigente ao crime ·de moeda falsa. 
§ 2. 0 O ·depOsito de que· trata este. arti-go (to) poder!!. .Ser ·reduz!.do na pro-

porção em que dimin.uior a emissão, e devera: ser reforçado, sempre que sof4'rer • 
quêbr11 ou desfalque 1)0r deducção de multas, ou 1)or baixa do valor venal d8.'3 
apolíce~:: depositadas, relativamente ao .nomi.nal, exoodente dos· 20 o/o em moeda 
corrente, a que se refere o n. 1 deste paragr~ho. 

A ditferença que houve-r será. coberta !POr deposito de novll:S apoli.ces ou 
moeda corrente. · · · · · 

Nesta ultima .hypothese . vencerá. a . quantia depositada jurei igual ao _das 
letras do Thesouro. iNa<!ionl_l.l. · 

I . -. A com1)anhia conservará. sempre em ·caixa . 20 o/o em moeda corrente 
do valor dos bithetes em ciorculação .para acudir a seu ;prmri.pto .pagamento. 

II . . - Nos estatutos que regem as .companhias conceaf!ionarias incluir-sEr 
hão aS seguintes clausulas : 

a) -conservação em ouro, ou em ~olices da divida 1)ublka interna de ca-
pital ~ juros em ouro, da parte do fundo de reserve. que . para isso ·desttnaorem 
os mesmos estatutos; 

·b! Res·ervar-se a .companhia, na 'hy-pothese de corrid.a dos 'depositantes em 
conta cor-rente para retiradà. immediata das quantias derpositada..s, ·o direito de 
pagai-as !POr letras, que· vencerão ·o mesmo juro, divididas em seis séries cor-
respondentes, quanto fô.r 'lJOSsivel, · !1. ordem c'hronologica da r equisição· dos· de-
p·ositantes, ·e successivamente resgataveis de ·15 em 15 dias, de modo que, ao 
cabo de 90 dias, volte o Ban~o . ao regimen ordi-nario dos paga·me ntos; 

c) Poderem o.s emprestimos ·aos agricultores, nos termos do · a:rt. 10. da 
Lei n. · 3.172 de 5 de Outubro de 1885, ser . feitos por prazo . de um a tres 
annos, e ainda por escrLpto particula r , ·assignado -pelo devedor· e duas testemu-

. nhas, cujas flrmBJS serão reconhecidas antes do registro, derogaõos nesta p_arte 
o art. 107 e §§ 2• e 4• do Decreto n . 9 . 549 de 23 de Janeiro de 1886 . , 

§ 3.0 As companhias emissoras ficam sujeitas á fiscallzação ·-do Governo, 
especlal.mente no que respeita á emissão, substituiçã'O e resgate -dos · bllhetés. 

A fiscalização será. exercida por funcdonario do Governo, nomeado pelo · Mi-
rusteri<i da Fazenda, o qua1 ' ·percelberá. uma gratificação, cujo maximo não . 'PoderA. 
exceder a 6:000$' annualmente . 

'§ 4.• O excesso 4a . emissão de bilhetes, além dos Hmltes d eterminados 
nesta ·Lei, importarA. : · 

a) ·para as , com,pan'hias, · a .. revogação do decreto . de autori"?iaçio .e sua 
liquidação forçada e lmmediata; . ; 

7l)· •para os directores . e : gerentes, as •penas do art. 17.3 do ·'Codl~o .Croiminal, 
aMm : da .lndemni~ação das perdas e damnos cau.saQ.os a·os accionlstas; 

o) .para os ·fiscaes conniv.entes · em . ta~s faltas, .pprque tendo deiias ... conhe-
cimento, não a.s' denunciarem em tempo, as mesmas pen·aa rucima mencionadas. 
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• § 5.• O ·prazo de duração das compan.hras de que tràta esta Lai não ex-
ceder:í de 20- annos; ·podendo, · todavia, ser ·prorogado, meqiante autorizçaão do 
Governo. 

-~ 6.• IN . caso de.- liquidação . voluntar.ia . ou forçada, será. ell!tregue a. Caixa 
.de Amontização, por 'Pal'te da companhia, dentro do prazo de seis mezes, a 
contar -da data em que fôr dellberada ou decretada a. liquidação, quantia em 
moeda corrente •correspondente ao valor dos bil'hetes emittidos, e mediante esta 
entrega serão restituidas as apollces depositadas. . 

.. Com esta qull!ntla effectuaarâ. a Caixa de Amortização o resgates dos bl!hetes. 
No caso de possuir, a companhia ··bl~hetes resgatados, os entregará. á. Caixa 

de Amortização, feita a devida deaucção na somma com que tiver d·e entrar 
para o resgate. · 

, I. - Sl a uantia necessaria par11- o resgate não !ôr entregue dentro do 
prazc· mencionado, a Caixa üe Amortização · alienará pelos preços correspon-
dentes as apolices depositadas, e com ·o seu producto realizara. o resgate d-oa 
bilhei:(S, restituindo as sobras aos representantes da companhia. 

I.I. - IQs 11ilhetes resgatados, serão incinerl).dos. 
IÍI. - Log·o que a .Caixa · de . Amol'tização estiver de posse . das quamtlas 

destinadas ao resgate. dos 'bilhetes, tanto .nu caso de Üquidação vol~ntarid., 
como no da forçada, farâ. annundar •POr edii:a-es, ·publicados pelo im•prensa, a 
abertura do pra:zo de seis mezes da data dos .mesmos editaes, para, dentro 
. d.elles, os po.!'taJ.Jores de bilhetes trazerem-n.' os ao. troco por . moeda corrente . . 

0s b!l.het,es que deixarem de ~er apresentados ·no dito pra11.0 . se ·.reputarão 
vrescri·ptos, e a importan:<~ia em moeda corrente, destinada ao resgate, será. 
queimada. 

§ 7. 0 A emissão das companhias, cuja séde fõr a Capital do lmPerlo, ·aão 
poderá. exceder de 1()0.000 :000.$000. 

A'quellas que se estabelooerem nas ·provindas e seus mtmicl·pios poderá 
ser concedida autorização para emlttlr até somma igual, r epartidamente. 

~I 8.• O !Governo poderâ. autorizar que, nas Províncias ou munlcipios, onde 
um anno dopois de promulgada a ·presente iLei não se tenhMn organi:?:arlo, 0•1 
deixem de funccionar as companhias anonymas de que ella trata, estabeli!çam 
succursaes as que funccionarem em sêde d1frerente, sem augmen1o do respectivo 
capital, e observand-o-se o que dispõem os ns . . 2 e 3 do § 1•. 

P. rt. 2.o O Governo é autorizado a emittir opportunamen.te apollces, . ao 
par, do valor nominal de 1· :000$, ao juro de 4 1/2 o/o ao annc•, p!U'a o de-
posito ·a que se refere o art. ·1 • desta Lei. 

A met111de do preço destas apollces será empregada no -resgate das de 
juro de 5 o/o, segundo o modo estabelecido no art. 60 da J ... 3i de 15 de No-
v-embro ·d·e 1827, e a oll!tra metade no inclnera.mento do 'J)apel-moeda. 

Art. 3.• •Serão tambem I'ecebidos •para garan•tia da emissão as actuaes 
a.pollcEs da divida publica interna fundada do valor nominal de 1 :000$ e juro 
ue õ o/o, na -razão de metad-e do deposito que deve fazer cada .~ompanhia, com 
a claueula de ficarem desde logo vecnen.do o juro de 4 1/2 o/o. 

A outra. .metade do deposito constltuir-se-ha com as apolices emittidas na 
conformidad-e do art . 2•, cujo .preço neste caso serâ. integralme:~.te appllcaào 
ao inclneramento do .papel-moeda. 

Art. 4.• Quando em virtude das disposições doo artigos anteced·entes, 
tiver sido incinerada metade do papel-moeda adualmente em ci-rculação, as 
companhias serão obrigadas a effectuar o troco de seus bilhetes, metade em 
moeda metailica e outra metade em moeda corrente. 

Ari. 5.• A emissão de que trata o art. 1• poderâ. ser elevada ao triplo 
doas ~aromas correS!pondentes ao valor noomlnal das 111polices, que as compa-
n-hias substituírem por depusito de moeda meta!Hca nas suas caixas, desde que 
o mesmo d-eposito estiver realizado. 

Neste caso deverão as mesmas companhias effectuar tambem em moeda 
metallJca o troco total de seus bi)hetes. 
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·.As apolloes serãó restituldas mediante a oprova. e na ;proporglo do .fundo 
metallJoo aBSlm reailzado. 

Art. 6.0 Tambem poderá. ser elevada ao triplo do respectivo eapital · a. 
emissão das -companhias, que o constituirem em moeda metal11ca e se obri-
garem a trocar por ella os seus ·biJ.hetes, dispensando"Se neste caso o Q.eposito 
exl·giC:o mo art. 1•, ·respeitada, oponêm, a disposição do artigo anterlor quanto 
ao de que elle trata. · 

Art. 7.0 As companhias emlssorBB de bilhetes ao porta<Wr e á. vista reger-
Se"bão opelas Q.isposições da Lei n. 3.150 de 4 de Novembro de 1882 e seu 
regulamento. em tudo que não forem contrarias á presente Lei. 

Art. 8.• Nos regulamentos e instrucções que eJilpedir para execução desta. 
Lei, r· Governo dividirá. as 'Provincias em regiões bancarias, . ·fix31Ildo o maxlmo 
do capital das companhias que nellas possam canstituir-se, e bem assim: 

I. -As obrl.gaçõe.s das flscaes de que tratá o ·§: 3°, art. 1°. 
li. - O ·.processo ·para os serviços que fica.m ·a cargo da iCaixa de Amor-

tização, s~m augme:nto do seu pessoal. •· 
Art. 9.• 'Poderá. o Governo contractar co.m alguma das com'Panhias que 

se organizarem, na conformidade da presente Lei, o resgate do opapel-moeda.. 
Art.· lO. Revogam-se as disposições em contrario. 

João Aljlredo .(J&rréa dle Olwe\ra Consel·heiro de Estado, Senador 11'0 Imperio, 
'Presi'dt.nte do Conselho de .Ministros, ·Min~stro e Secretario de Estado Q.os Ne-
goclos · d•a >Fazenda e Presidente do Tribunal do T.hesouro Nacional, assim o 
tenha entendido e faça executar. Palac~o do Rio de Janeiro, em 24 de No· 
vembr'l de 1888, 67• da Independencia e do Imperio. 

Com a rubrica de Sua iMa,gestade o Imperador 

·JOÃO ALFREDO CoRdA DE OLIVEIRA. 

Cba.ncellaria-Mór do lmi~erio. An.tomo FerreW.a V\ann.a. 

ll'ransitou em ·27 de Nove:mbro de 1888. · - José JuUo de A!bu4werque 
BarrCis. 

P:.:•blicada na Secretaria de Estado dos Nego{l!os da Fazenda em 27 de 
Novembro de 18'8'8. - Augw8to F1·edmoo - Ool!irl~. 



RE~ATORIO RODRIGUES ALVES (1892) 

SITU/.\ÇÃO ECON'OMICA 
E FINANCEIRA. EMIS<SõE·S 

Tem sido objecto das mais serias .preoooupações no paiz a crise economica 
e finar.<'cira com que lutamos afflictivamentc :ha muitos m'ezcs . .A baixa cons-
tante -do cambio, attingin{lo ,a uma taxa d·esesperadora, a desvalorização de 
todos os titul<:Js a retracção do capital e a receio do ~'i'ecrescimeÍ:lto· das •rendas 
pufbUca·s d-e um la-do, e ·de outro a carestia dos generos de p~imeiro neceSsi-
dade, aggra v ando as diffkuldndes da vida, a exigencia de salà.rios elevados, os 
embaraços ao desenvolvimento da rproducçã.o, provenientes dessas causas. em 
'geral e muito .particularmente .a-a fa·lta de braços e anarchia na industria dos 
trans.portes - têm creado uma sHuaçiLo tão meUndrosa que só o ·esforço tenaz, 
dedicado e patrloUco dos rpo-deres •publicas, em harmonia completa de vistas, 
poder fi. remediar ·com vantagem. 

•Impressionado pela gravld~J:de dos facto.s, o 'Congresso procurou com solici-
tude habilitar o •Governo com as medidas que as circumstandas reclamavam, 
mas, in·felizmente, occurrenoias conhecidas embaraçaram a solução do momen-
toso problema. 

A imprensa •por seu turno agitou.;se e notavei orgão de publicidade abrio 
Uffi interessante inquerito sobr·e as causas da crise, •provocando a O•pinião diOS 
competentes S·O<bre o a•ssum1pto. Acompanhando •com o mais vivo interesse o 
movimento -da opinião, no•tei que a •corrente ·geral s•e inclinava !i. idJéa de que 
a condição e"ssencial vara o restabelecimento da ·confiança era a certeza de que 
o regimen se consolfd!i.ra e que a ordem pubUca não seria mais pert urlbad a.. 

Apreciação de rigorosa verdade era ·essa e j•á.m·aios nos !Iludimos a seme-
lhante resoeito. 

JTiffectivamente, sem a segurança ·da 'llaz, sem a tranqullidade que se funda 
na __ garantia da lei e em S'e'Us executores, sem a confiança das classes produ-
ctoras, livres das agitações da anar.chia, o credito não se mantém e torna-se 
absolu1amente imrpossiv·el a . administração das finanças. 

•Desarmado de medidas legislativas, teve o !Governo de lutar a •principio com 
os trabal•hos difficel-s da reorganização dos Estados e pertul'bações que sobre-
vieram, !Mais tarde, a malevolencia perv-ersa do.s boatos e o rumor das ·Conspi-
rações vinham ·diariamente trazer o rpanioo ·!i, nossa ;praça e os Ban•cos r eti-
ravam !<Jgo as suas taxas de cambio, af-astando-se systematicamente do mer-
·Cado. Os u1•timos gravissim·os acontecimentos vieram· ainda camrprovar qu ã.o em-
baraçoso e diffi-cil era, no meio d<> tantas inquietações, o <>ncargo da adminis-
tração da fazenda •publica. · 

;Havendo. cessado todos <Js receios de deso1ldem, lé natural que entremos ·em 
um •periodo calmo de trabalho e de reconstrucçã,o. A presença do.s legislwdores 

· alenta-nos ·essa esperança. ,, 
_ •Quem conhece os recurso·s extraordlnarios do paiz não 1póde afbsolutamente 

impre~sionar•se •com as .suas diffl.cul·dades economlcas actuaes. 
'Basta considerar o movimentei de eX>portação do nosSo principal '!}roducto, 

o . café, rpara se apreciar os •elementos com . que contamos ·para saldar os en-
cargOs da imponta.ç§;o e todos os ·nossos comt>rom1saos. ' 
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!Durante o anno de 1891 !oram embarcadas para Q e~terlor 3.220.118 saccas 
de café, .e, segundo opinião multo autorl·zada, os cafés mandados ao merca<lo 
nos <loze mezes tin<!'()S em 31 de !Dezembro não deixaram d•e •PrDid!Uzir muitQ 
abalxJ da quantia enorme de 150.000 :000$000. 

!Nos quatro mez€\s do corrente annQ foram despachadQS no porto d·es•ta ci-
dade para a .exportação, com -varias destinos, 56.874.55:9 kHogrammas d·e café, 
repres~ntan·do o valor de 54.237 :5188$098, não incluindo nestes algarismos •pe-
quenar; partidas de generos despachados em transito ; e, segundo informações 
que me foram r·emettidas pelo Secretario da Fazenda 'do Estado de .S. :Paulo, 
em igual per.iodo foram exporta<las pelo .porto de Santos 1. 233.588 sa.ccas de 
cafê, com o valor official de 72.266 :835$695. 

PC'demQs, com relação aos r-ecursos do paiz, ouvir opiniões aut()rizadas, 
que confirmam as nossas asserções. 

«Represent3.nd•o a safra do café - disse a 8 d,e Abril findo na Assembléa 
annuaJ dos accionistas do LondQn and BrasiJ.ian Bank o Sr. Glyn - mwis ou 
menos tr<'s quintas partes da producção t'()tal do ·mundo, ousei affirmar em 
outra occasião, que era uma fonte excepcional de renda para o .povo br~~-Si
leiro, e isto sem fallar na renda produzioa pela borracha, cuja prod·ucção 'equi-
vale â .metade da do mun<lo. !Depois existe uma grande e progressiva industria 
a'Ssuca~:"eira, send'() igualmente exportado basta-nte fumo, e havendo '()U'tros ar-
tigos de eXJportação . 

Posso agora !dizer-vos, como prova das minhas a.sserções, que calcula:.Se 
que durante •O anno passado o valor da ex•portação do .caflé subia a :E 2·2.000.000 
e. o da borracha ·a :E 5 .•500. 000, <le f{;rma que o. valor destes dois productos 
sôbe a. :E 27.500.000 .•. 'Podeis, ·pois, naturalmente vêr que aos brasileiros é :pos-
sível éxtrahir uma especie de enorme tributo annual Id-e outras nações consumi-
doras, :!)ara aocrescental-o ã. sua "riqueza e .prosperidade. Nada tenbo, pois, a 
I"etirar do que então disse: ao contrario, parece-me que os meus a rgument os 
ficarã•J fortll)lecidos por terem sido extraordin ariamente grandes as ultimas sa-
;fras ele café e d·e borracha. !Nos nov-e mezes, de 31 de Julho a 31 de !Março, 
o valor de -cafê ex·portado attingio a ':E 21.000.000 e o da borracha a :E 4.500.000, 
tendo sido, pois, o total de :E 25.500.000. 

A unica deducção que se pôde dahi tirar é ser crescente a prooperidrude do 
pov() brasileiro. » . 

Referindo-se a essa e:l!lpo.sição o Sowth Amerkan Joomai/,, de 9 de Ab-ril, 
escrevlu as segutntes .!isongeiras .palavras: 

• ·« ••• A producção do paiz é de granJde valor e goza de uma aceitação firme 
e con~tante. Considerando apenas dots artigos de ex-portação, isto é, o café 
e a bc-rracha, a producção é enonne, sendo a do café igual a 40 % e à da borra-
cha A. ·so o/o da producção total do mundo inteiro, segundo os melhores calculos, 
O valor da e:>eportação destes dots artigos foi o an-no passado de :E 27.500.000 .» 

·si a colheita, d~ caflé prindpalmente, de 18.92 e 1893 deve ser menor do 
que D antecedente, os preços do .prad'llcto se têm conservado em alta, que muito 
naturalmente acompÍm·harã as fluctuações do cambio. 

rCtm a riqueza de taes .productos e o seu grand·e valor de ·exportação, não 
é licito desanimar ante difficuldades •d-e qualquer natureza . 

.li. carestia dos generos alimenticios, que mai-s· directamente a~fecta 8JS class·es 
laboriosas, gerando ·des·co·n:flanças e de.sgost•os, dando mesmo pasto ã explora-
cão dos malevolos, além da explicação natural que . en{)ontra l!l'a abun dancia · do 
pà-pel-bancarlo inconversivel, tem outras que podem ser facilmente combatidas. 

A cultura dos cereaes tem sido quasi abandonada .no Interior por faJ.ta de 
braços. O lavrador, ·para salvar a col-heita do .café e aproveitar os preços de 
meril'.l.C:o, abandonou todas · as outras Plantações. A importação_ de algnns desses 
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g·eneroz · decr.esceu. Poi' oútro lado, a ·população augmentou . . cCJ<nsideraveJ.mente, 
sobret•1do ·nesta .Ca;pltal, ·para .and·e aff!ulo gra·n•de massa ·de indlvtduos em 
busca de . col!oca:ções facels ou ode fortunas rapidas, e, por ultimo, a irregu. 
J·arida{l.e dos tranS'por ~es tem em baraçado profundamente a clrcu·lação dos pro-
d.uctos. 

Dr-sile que se a,ctive a producção, procurando-.se desenvolvei-a com esforço, 
facl!!tamd·o-se aos productores os meios de trabalho, aquellas difficulda<des ten-
~erão .,ecessarlamente a diminuir. 

Duas grandes <necessidades se impõem, a meu vêr, .para alcançar esse re-
sultaâo - a regularidade sem demora no serviÇO de transportes, principal-
mente na- Estrada de Ferro Central, e o . desenvo'lvimento da lmmigra,Ç~o, para 
acudir ao .supprlmento de ·braços reclamado pela lavoura, sobretudo nos Es-
tad<>s do Sul. · 

·•DI! colheita ultima de ca.ft!, disse a Delegação õ<>s Commissario.s d<> Rio 
de Janeir<>, que se a,presentou em condições ·favoraveis, uma ·parte grande não 
foi felta por falta de braços. Esta perâa, ~que pôde ser computada em cerca de 
500.000 saccas de caM, deve constituir incentivo suf.ficiente para que á la-
voura . sejam , feitos supprimentos de braços utels e l:ndispen.saveis . B 

Em verdade, desde que na lâvou.ra resf.de a grand·e rl.queza do paiz, e d<> 
va:1c>r ·da 'exportação de seus produ<:tos· ha •de ·Provir a normalidade das tran.s-
acçÕPs com o exterior, e·, ·Conseguintemente, ·a elevação da taxa do cambio, não 
tera. <Í.&aculpa o. Governo que não esgotar todos os seus esforços i!lO senti-do de 
fa-cilitar .o de.senvolvimento da pro<d·ucção, · pela lntroducção abundante de ·braços 
validos e r·egularldade completa- ;rib serviço dos tran.sportes. 

E' certo qu•e âs causas de perturbação d<> estado fina-nceiro do paiz, das 
quaes deram noticia os tra•balhos de meu antecessor, a•DCresceram outras, que 
V'l·eram wÍ;lgra var essa situação de· modo sensivel. 

S< bresahe, entre todas, o grand·& desastre da Com!Janhia· Geral d•e Estradas 
de Ferro do ·Bras!!, na qual estão env<>Widos enormes cap!taes, e, o que mais 
affllge, grande somma das economias da.s classes menos favorecidas da for-
tllilla. · 

Apezar das mais in<>tantes soli-citações e do -clamor enorme levantado em 
favor daquella companhia pelos ionteressaldos, entendeu o Govilrno, e assim o de-
clarem peremptoriam~mte, que não era licita a sua intervenção com sacr.ificio dos 
ddnheiros publieos. O tempo velo mostrar quão acertada foi a sua cooducta na·s 
apertadas circumstancias em que se achou envolvido. · · 

.rll. anteriormente haVia sido revogado o aviso do meu antecessor, ma·ndando 
entregar ao :Banco de ICred!to Universal os saldos do Thesouro, com o intuito 
de auxiliar aqueHa companhia, providencia que, em poucos dias, mostraram os 
facto~ como foi pruden~e e salvadora. 

SE'm desinteressar.,se, entretanto, das d.ff.ficuldades ,com que lutava · a ·praça, 
·o Governo teve de intervir em seu auxilio, uswndo das autorizações que per-
m!ttem auxiliar os· !Bancos atJé o maximo de 25.000 :000$000 com garantia de 
apo!ices da <Hvida publica, nos termos da lei de 18 de Julho de 1885.; e, ouvindo 
o clam<Jr de empl'ezas lndustriaes de certa importancia, que se dizem. ameaçadas 
de li·1Uidação com prejuizo dos C31pitaes 'd~llas empenhados, nomeou uma ·com-
missão de homens .prat!cos, para ·o fim · de propor as provid·enclas que fossem 
l!l ecessarias •Para acudir aos Interesses .elas industrias do paiz. 

•J estudo do movimento da raceita e despeza, no exer.cicio que a·caba d•e 
finda•· e .·no qu~ começa, dara. bons elementos para a apreciação das · condições 
financeiras em· que nos achamos . 

Como se diz em lugar co-nveniente, não é ·possivel firmar ainda opi.nJão 
segura so·bre a renda e a despeza do exerclclo de 1891, por fal·tarem balanços 
õ-e alguns Estados. 

\' 
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P~l011 documento!! exl!!tent-es; porém, a renda o~1nâ:'ria e extra.ord.inaria ele· 
vou ..se a 201.605:151$38.6 e a des·peza a 173. 8•44 :986$666, veri·fica.ndo-se a fa-
vor d8. rroelta a dicfferenQa de 27 .. 760:165$720. Este .resul.tado deve ser modifl. 
cado na liquidaQão definitiva ·do exerctcio .pelo add<iciQllamento da importancia 
que ccmstar dos balanços ainda não remettidos ao Thesouro e da renda vre.sumlvel do !Período ll!ddicional. ICom taes elementos a reeeita ascenderá á somma de 
227.971:217$366. 

Pvr outro lado, ·é natural ·qU'> a dBspeza não seja jn,ferior á votada !!)ara o 
actual exerdcio, e se eleve ruo total de 232.393 :067$•445 com a,s autorizações e&Pe· 
ciaes .para despezas de 1891 e outros pequenos encargos. ,S'>rá assim de 
4 ..421 :840$089 a differença .contra a receita. Attendendo-se, .poi1ém, a que no 
exercício houv•e arrecadação do IProducto de depositas na somma de 26.912 :412$12.S, 
já decuúdos os que foram fcHos ·para .base de emissão de iBancos, ü exercício SB 
liquidará com· um saldo d'> 22.490 :572$039. 

Occorreram ainda operações de credtt.o de b~ceita e despeza no exercicio, 
cujo saldo, a fruvor da reoeita, será de 69.732:074$278, e deverá ser accrescen-
tado ao que ·ficou acima mendon~JJd·o, elevando-o assim a 82.222:646$317, indu· 
sive 14.331:382$861 ·em poder d·e responsaveis. 

E' oerto que o corrente exercido está .onerado com as despezas proveni-
entes de serviços, ·cujas verbas foram ·excedidas n.o anterior e cuja importa.ncia 
não póde ser ainda ·bem á'[lreciada, como tambem que se deve e&J)erar o.s en-
cargos que têm dB resultar ·para o · T·hesouro, da liquidação da responsabllidaid€ 
da União para com os Estados, relativos á cobrança de 'impostos, que lhes iforam 
tran.sfe:ddos ·pela Constituição .. E' llci~o, não obstante, affirmar, em vista -dos 
dados .conhecidos, que se ·pôde confiar s€m temor nos extraoi\dinarlos recursos 
d<l •paiz. · 

.Sobre o corrente exercício o 'Dhesouro só dispõe de informações referentes 
ao 'Primeiro trimestre. 

Dura·nte esse período, a renda foi d€ 46.573:542$812, .. ·que, embora j.n:ferior 
a dB 1891 -em veriod:o igual, seria, comtudo, maior si nella cf.igurass€ o prodUICto 
de ·ce~tas rendas, que perten·cem actualmente aos Estados. 

E' preciso, porém, reflectir que '[lara a renda do a·ctual exercido, .orçada em 
207·. 992 :120$000, calculou-se com 50 o/o addicionae·s sobre direitos de im'[lortação 
para consumo; 10 o/Ó addic.ionaes sllbre o imposto do seHo; 200 reis por 100$000 
sO'bre as acções ·ao ·pü·rtad.or dos Ban<cos e SO'Ciedades anonymas·, bem com·o sobre 
debentures .ou obrigações ao portador; 1 -1/2 o/Ó sobre os dividendos dos Bancos, 
oompH.11'hias ·e sociedades anonymas; 10 ·% addicionaes ás taxas do imposto sobre 
o subs)iHo dos .Senadores e Deputados; 10 o/Ó sobre o eX<pediente dos generos livres 
de direitos de consumo; o imposto sobre .o fumo e a r€visão ·das tartfas adua-
n€!ra, do tmposto d€ d6ca e das armazenagen,s. 

N11i0 estão, por!!m, conclui-das as rev·lsões. 
{l augmento dos impostos · ll!duaneiros só ~õ'de ser arrecadado regularmente 

d·e Março Bm ·diante, em attenção ás reclamações. do .commercio, quanto aos ge-
neros en.trados nos 1)ortos antes de ter execução a lei de orçamento; o imposto 
scibr·e o fumo só ha poucos ·dias começou a ser cobrado, s·em a .regularidade de-
sejada, em v~sta das reclamações suscitadas pelos interessados. Não teve appli-
cação o que foi creauo sobre dividendos por estar ainda correndo o pr-Imeiro se-
mestre do ex€rciclo e o.'addicional sobre subsidias sómente agora se poderá tornar 
effectivo. O augmento dos im'[lostos não aproveitou, como se vê, ao 1)rimeiro tri-
mestre do exercicio, sendo, por<ém, natur&l que infloua ·beneficamente na arre-
ca.daçi'í.o dos per!odos . subsequentes. 

Apezar da forte aggravação d'os imposws de importação, a renda das Al-
fa:ndegas não têm diminuid.o. Entendem, porem, alguns que, 'I!. 'Proporção ·que se 
fOr adiantando o exoerc.icio, ·o decrescimento da renda se farli sent~r, não só em 
consequencia da baixa do ·Cambio, como '[)€la diminuição das encommend·as do 
commei\cio importador, em razão ·do augmento dos impostos. 
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iE'ara habilitar-me .com i·n.formações seguras a este respeito, •clotrlgl-me, por 

dr.cular de 8 de A•brll oproximo :flndo, aos ·mais i1111Portan4:es membros do ocomm~r.cio 
de im"orta~:áo e exportação desta Capital, formulando os seguintes quesitos; 

1.• ·A renda das Alfandegas, pnncipalmen~ a desta .cidade, soffrerá. dimi-
nuição no .corrente exerci-elo, .comparada com a do exerci.cio anterior? No .caso 
afflrmativo, essa dimtnulção devera ser attribuida á. aggravaQil.o dos direitos de 
lmportaçdo .para consumo? 

2.• IOonvém reduzir a taxa ad.di.cional de 50 o/o e 60 o/o, creada pela lei vi-
gente do orçamento, ou é opreterivel a restaura~:ão da cobrança do.s direitos em 
ouro, no todo ou em .part~? 

IDas numerosas xeS~Postas, que me foram dirigidas, pude verlfi.car que, na 
opinlli.o 'doa. generalidade dos ·importadores, .não se deverá. recelar a diminuição da 
renda, em vista do grande desenvolvimento 'que tem tido o commercio. Com re-
lação, ,porém, á. segunda .parte, estão quasl todos persuad1dos de que ê preferlvel 
o augment.o da taxa do imposto á. sua cobran~:a em ouro, no todo ou em parte. 

Ev·identemente, estas ·previsões podem falhar e a arrecadação experimentar 
algum estremecimento. As info rmações, que possuimos, autonzam-nos, entretanto, 
a esperar que terão eonfirmaçã,o o~ ealeulos e estimativas do legislador. · 

:rendo-me referido ao jul'l:o dos commerciantes so·bre a .cobrança dos direitos 
wn _ ouro, sinto não estar de accOrdo com as suas apreciações. 

S&mpre ·entendi, ainda quando tive a honra de fazer oparte da ·commissã.o de 
Orçamento da· Camara dos Deputados, ·que, pelo menos, uma part~ daquelles 
direitos deve ser .eobradn naquella especle . E agora, mais ainda tenho fortale-
leclda €5Ssa opinião, opois estA o Governo obrigado ao pagamento trimestral do 
juro Ge suas apolices de 4 o/o em ouro, quando o decreto n. 823 A, de 6 de 
Outubr<l de 1890, que autorizou a .conversão para esse typo '<las apilo.ces de 5 o/o, 
declarou oterminantemente que essa providen.cia era Imposta e derivava, •necessa: 
rlamente, uo acto legislativo do Governo provisorio que estatuio a eobrança total 
dos d!reitos de importação em ouro_ Su·bsietir o encargo -desse pagamento sem a 
'Providencia correlativa, não se compreheml.e _ 

N!io o.bstante o estado lisongeiro da producção do paiz e o gran-de mov·imento 
do s~u commereio, a;pezar da situação que descrevemos do T.hesouro, verificada. 
nos dados a que nos temos l'eferido, quanto á. arrecadação da renda no exercle!o 
de 1891 e primeiro trimestre do exercício corrente, a moeda continüa depreciada, 
o cambio extremamente baixo e a praça do Rio od.·e Janeiro em um má.o estar vl-
slvel, :pela falta de credito, que tem entorpecido o movimento das O'perações e o 
odesenvolvimento das emprezas lndustdaes. 

Não ha razão para que perdure um tal estado de coisas. Depois ode haver 
aliirma.do a prosperidade deste opaiz, em vista dos ealculos üe producção, que 
me.n.eivr.ou, ex·clama o Sr. Glyn, a quem. nos referimos; «ICom taes factos, 
o que vemos? - uma anomalia das mais estra·nhas, a .taxa do cambio depreciada 
como nur.ca esteve» - e referindo-se ~s cousas apontBJd>as para essa baixa -
a·buso de emissão., excesso de Importação ou inconsistencla da política, accrescenta 
q)J.e a conclusão a ttrar-se dos facto·s ê - ·que .ha alf·um mysterio no easo. 

A.Eslm .parece effectivamentc. !Por maiores que sejam as difficuldades pol!-
tl.cas, economicas ou .financeiras do ·paiz, as suas clrCJUmstancias reaes não au-
torizam uma ·baixa d~ cambio tão exagerada. 

O facto, lJOrem, alli está. e 'ê iprec.iso q.ue providencias bem delineadas sejam 
postll.l! em pratica, conjunctament(', para melhorar a situação. 

Actlvarrdo-se a .producçA-o, pela regularidade do serviço dos transportes, pro-
moven<to-se a immlogração em larga. escala .de mod.o a forneeer á lavomra de todas 
a.s zonas do pa.lz dos braços de que carece, estimulando-se as boas emprezas ln-
dustrlaes, as que não comprometteram os seus creditos em especu lações ode jogo, 
para que não desanimem, o movimento eeonoomico do ·paiz se restabelecer!!. sem 
abalol!'. 
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J.l'a~endo-se cessar as emi&sões bancarias, · •promovendo-se a retirada gradual, 
mas constante, do papel-moeda em cirou.lação e assegurando-se o valor oda' nota 
!Pela ·l'ealidade da garan.Ua, a confiança se · !irmarâ. 

Si estas providencias forem seguidas de um orçamento bem organizado em 
que se· revela com clareza ·o pensamento de reduzir, quanto fõr ·possível, as des-
·pezas publLcas, podemo.s esperar que o cred)to do paiz se consolidara. definlti-
vamer.te . 

• • • .' fixidez e valorização do meio oirculllinte, ê; em · ma teria financeira,- a prin-
cipal questão ·do n-osso ·pa-íz, como tem sido em todas as -nações que se .viram 
obrigadas a lançar mão da moeda fiduciaria. 

Dada a fluctuação e depreciação d'O valor da .moeda, todas as relações do 
credito se a.Iteram; a fortuna par•i"ular desce .e· sobe, na phrase dos economistas, 
como a columna •de mercurio á acção da temperatura ; as transacções intetna-
cionaes se perturbam ; .o capital estrUJlgeiro deixa doe afflouir ao nosso mercado ; 
fi-nalmente, grandes quantia:e são destinadas no orçameto ao pagamento de dif-
ferenças de cambio pela ·passagem do numerario para o 'I!Strangeiro, afim de serem 
a:lli satisfeitas as despezas com pessoal, CQmpras de material e obrigações do 
Estado. 

· Entre nós nunca a depreciação da mQeda nacional atli·ngio ao limite destes 
ultimos tempos. 

Entr-e as causas a que geralmente se attribuem no paiz - ~ no exterior as 
nossns difficuldades financeiras e e.connmkas, e sobretudo essa depreciação, é 
assignalada com insis,encia, co_mo a principal - -o exesso das emissões ban-
carias aggravado pela desconfiança de que não repousam em garantia effe.ctiva 
e pelo r-eceio de novas emissões. 

R~cs•pondendo o telegramma, em que o. meu antecessor . pedia que fossem ac-
ceitos os saques do Banc-o da Republica, e, alludirud.o á affirmação de que o 
Brasil não aüa:vessa·:a Cl."lSe lJ)OliNca ou financeira escreveram os lSrs. Rothschild 
& So,Js, banqueiros em Londres, em 9_ de .\fovembro ·proximo fi,ndo a este iMi-
ni.ste:t .. i~ o seguinte: 

«Acceitamos a vossa asseveração quanto á crise poliUca; permitti, ·porém, 
que discordemos quanto â •financeira, porquanto a •baixa do cambio e a depres-
são ~d<>s stocks brasi:leiros denotam mui séria crise financeira, devida principal-
mente ao temor de -novas emissões de papel-moeda, que seriam consideradas mui-
tíssimo prejudiciaoes ao credito do Brasil e a todo o paiz.ll 

Poucos dias depois, referindo~e de novQ â grande depressão do cambio, 
escreviam os mesmos honrados oanqueiros que - ua sua baixa devia ser attri-
buida primeiramente, mas só em pequena parte, âs difficuldades no transporte 
do café e outros productos do interior e respectivo embarque, mas a razão prin-
ci!Pal é .o grande augmento que tem ·tido nos ultimos tempos \ a emi'Ssão do papel-
moeda no Brasil ; e não só os recentes acontecimentos no sul da ·America, ma,s 
tambem a .historia -de semelhantes factos no passado, mostram quão perigosa e 
futil é uma tal pollt1ca .financeira !Para augmentaT o credito ou beneficiar por 
qualquer fôrma as finanças de vosso ·paizn. 

:E" este tambem o tom geral da imprensa européa e ·principalmente das il'é-
vistas financeiras, que se referem, invariavelmente, ao e:Jécesso de nossas .emis-
sões b&ncarias, ·a. m.â applicação .que lhes .foi dada e â desconfiança de que não 
se acham devidamente garantidas. 

Effectivamente, a emissão que era em ·1° de .Janeiro de 1891 de 187.554:300$, 
elevoa-se em 23·de !Novembro do mesmo anno a 346.11::960$000. 

Esta enorme massa de papel, em vez de espalhar-se gradualmente pór todo 
o terr.itorio da iRepublica, pôde-se dizer que, em sua quasi totalidade, concentrou-
se nesta cidade, fecun dando a má especulação. 
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As ultimas emissões não fora,m autorizadas, cumpro dizel-o, eom o es.crn· 
pulo necessario, de modo a serem recebidas as 'Ilotas dos Baneos sem descon-
fiança: 

0& seguintes dados, algups dos quacs foram já publica·dos pela imprensa, es-
clarecerão o assumpto : 

Montam as' emissões bancarias actualmente á S(}mma de .... 

Sendo do 

Banco da Republica ......... , ............................... . 
» de Credito Popular ................................. . . 
» União de .S. Paulo .................................. . 
" Emissor -de Pernambuco ...... , ...................... . 
» » da Bahia ................................... . 
» » do Norte .................................. ·.· 
11 da Bahia ........................................... . 

346.115:960$0000 

277.042:260$000 
29.0H:000$000 
10.001:500$000 
15.558 :200-$000 

9.500:000$000 
1.000:000$000 
4.000:000$000 

Si addidonarmos 
moeda do Estado, 
512.727:357$500. 

a esta somma a de 167.611 :3·97·$500, importancia do prupel-
elevar-se-ha o p_apel- em circulação á imporlancia de 

Las emissões bancarias -têm lastro em apolices 81.201:500$000; têm lastro 
em ouro 264.914:460$000. 

AS qUJa'Iltias depositadas ·no Thesouro pelos Bancos para lastro de suas · emis-
sões H•bre ouro elevam-se a 95.850 :528$392, sendo: · 

Pelo Banoo da Republica, comprehendendo os proprios depo-
sltos e os dos :Bancos: dos Estados Unid-os do Brasil, 
o o ·;srasil, Nacional ·e Emissor do Sul ........ ; .......... . 

BancJ da 'Bahia ............... ·; ............. .......... .... . 
'' Emissor · de Pernambuco ....... · ......... .... ......... . · 

··» de Credito ,pap·ular ............... ·' .... ....... : . ..... . 

74.514:093$862 
2.000:000$000 
7.779:434$530 

11.557 :000$000 

Sr.hio daquella somma· a quantia de 39.857 :000$000, que foi empregada em 
compra de títulos do emprestimo de 1<889. 

Pa.ra poder autorizar novas emissões o meu antecessor mandou emprestar, 
da caixa de depositas, a certos estabelecimentos ba.ncarios, para servir de lastro, 
quantias elevadas, recebendo em ·pagamento de taes emprestim-os promessa de 
cainbiaes. . 

Sobem a :E 2. 600.000 as responsabilid ades d-os Bancos para com o Thesouro 
para vagam!'n to d-e taes -emprestimos, tendo Sido realizada sobre essa base a 
emissão de 54.229:000$000, qui' empregou-se, segundo parece, em grande parte 
no jogo da .praÇa ou em negocias aleatorios. Estas emissões se faziam exacta-
mente quando na Camara d-os Deputados se estav11. discutindo o projecto que 
.consagrava, com geral acceitação, a necessidade de sua restricção, e um m-ez 
depois iLe publicada a mensagem de 19 de Setembro, na qual o meu antecessor, 
analysando as causas da crise ·e meios de solvel-a, escreveu estas palavras: -
«dada a circulação incon versivel, qual as nossas circumstan.cias prese'Iltes -o exi-
gem, a faculdade de emittir oê uma funcção de confiança delegada pelo Estado, 
que· -toão pôde autorizai-a senão com as maiores garantias e sob uma sup-erlnten-
d·enc!.1 directa em suas mãos, ou nas de um organismo •pr-ivilegiado, que o re-
preser.te». · 

Tenho empregaJd,(} os maiores e-sforços para liquidar aquellas transacções dos 
diffeúmtes ·estabelecimentos d·e credit-o com o 'Í'hesouro, e co·ntinuo a ligar a 
este assumpto a mais acurada aÜenção, tendo o maior empenho de regularizar 
a situação dos Ba;ncos, tranquillis·a:ndo o :portador da nota, A cón:tiiança ha de 
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lirmar-se com a seS'Uranca ~e que d'ora avante o Governo ser-A. um executor tlel 
da lei· e exercer.!!. séria ,fJscallzaçll.o junto àos Bancos emissores. · · 

Ji.'P.tes .factos, entretll!nrto, exag~gera<los pela imaglnaci!.o popular ou pela es-
·pecula!;ão, têm concorrido para aggravar ü nosso estado financeiro, deaprel!tl-
glar a administração publica, depre.c!an.do-se cada vez mais o nosS<l meio cir-
culante. · 

:Fd exactamente imrpresslonado por elles que o üongresso, tendo nomeado uma 
commissã.o mixta rpara estudar a m~~;terla, depois de haver procedido a minu-
ciosa'l Syt!Jdica:ncias, oo.nslgnou a idJêa da restricção das emissões em um pro-
jectü de lei, que foi a.pprovado na Camara düs Deputados, chegando â terceira 
discussão na dos Senadores. 

Al-l'm da limitação das emissões consignava . o projecto outras medidas: pro-
videnciava sobre a reconstituição integral do deposito metal!lco recolhido ao 
Thesouro pelos :Ba<ncos em~ssores; estatula a rescisão dü oontracto do Tesg.ate dD 
4JaPel-moeda, devendo entrar tod.os os Sa·ncos emissores annualmente ;para o The-
souro com a qua.ntia de 2 % sobre a somma de suas emissões, afim de ser des-
tinada ao mesmo resgate_; revogava as ~lsposlções !egaes e clausulas contractuaes 
relativas a. reduccão e a:ppllcação especial dos juros das apolices ·depositadas no 
'J1hesouro pelos diversos .Ban-cos em garantia d·e suas emissões, ·f'lcando-lhes asse-
guraJo o pagamento Integral dos mesmos juros, e estabelecia providencias sobre 
a liq-utdaçil,o do actlvo 'dos :Ba.ncos e sua fiscalização. 

lE~<tas medidas, porém, pareceram lo!~'<> insuffici-entes, pois as difficuldades se 
agg-ra'l.s.ram, crescendo a desconfiança e augmentando-se a. depreciação da 
moeda. 

Nestas condições afigurou-se-nos urgente a necessidade de assumir ü Estado 
a responsab!Udade das emissões bancarias, gara·ntin.do-lhes o ·pagamento na quali-
dade ele moeda fiduciaria naci<ma! e chamando a si os las:Tos dessas emissões, quer 
em títulos da divida publica quer em ouro, liquidando os prazos determinados, 
mais ou menos longos, as dividas dos Bancos, ou sejam provenientes dos empresti-
mos a que n.os temos referl>do, .ou sejam do excesso que se verificar entre o valor 
das o;>missões effeotua.das e do la·stro em rupollces e ouro. 

Esta medida. não produzir-A., evidentemente, por si ·so os ef!eitos que se t1;m 
em vi~tta, si não fõr completada por outras qual, prindpalmente, o resgate par-
cial, :~:as constante e persistente, das emissões pelo fun.do de garantia. 

A anarchia do prupel bancario e , a descon.fiança que tem su&cltado em todo o 
territorio da RepubHca .cessar!!. de urna vez com essa providencia, que 1!. a!gllJIIS 
a!lâ.s se afigura radical. 

N.:: Sena.do estas idéas j.ã tiveram consa.g·ração em um projecto de lei, que 
pende de final solução. 

,íl'ensam muitos; é certo, que se deve ainda confiar na iCL~a da reconstituiçã.o 
dos :Sanoos emissores com gara.ntia exclusiva de a·polices da divida publica., com 
gara:ntia de rnetaes, ou -com uma e outra. 
, !Recebi mesmo varlB.S propostas sobre o assum.pto, a uma das quaes, de ci-

dadão muito competente, dou publicidade no applmso n. 1 aos an-nexos, afim de 
provocar sobre ella a vossa attençãn e a do Cong-resso. 

Em falta de providencias legislativas, tenho guiado a minha administração 
inspirado nas Idoéas que me -pareceram . justamente predomina.ntes na opinião. 
Refiro-me 1!. necessidade não sõmente de limitar â. actual massa de papel em 
c!rcula.c;ão mas de promover ú seu resgate gradual. 

iHavendo o Banco Emissor da Bahia solicita-do a .conversão do seu lastro em 
ouro pelo o de a;polloes annui ao P.Cdi:do, com a clausula de des1stencla •do seu 
direito de emissão. Tendo a faculdade de emittir a.toé a quantia de 20.000 :000$000, 
com aque!la providencia, que a lei autorizava, ficou a emisslo daquene Banco 
reduz.! á a ' a. actual <le 9. 500:000$1000. 

Estão sendo estlJI-:J.ada:s outras propootas no mesmo sentido. A'Cl'edito que estii;B 
medidas serãü muito efficazes ~ara o fim de levantar o · valor da moeda e o 
credito do paiz. 
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EMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO E 
RE•SGATE DO PAPEL-MOEDA 

As operações de emissão e sub&t!tuição do papel-moeda têm proseguido com 
toda a regularidade. No anno de 1891 não houve emissão, e a de 171.081 :414c$000 
exlster.te ·na circulação ficou reduzida a 167.611:397$500, ,por ter o Banco da 
Republica d'OS Estados Unidos do Brasil resgatado, na fôrma do contrac.to feito . 
com o Governo, em Agosto desse anno 3 . 470 :016$500. 

0 resgate tem sido aspiração diversas vezes tentada, mas outras tantas in-
terrom;pi da, abandonada ou contrariada . Ordenada pelo art. 3• da lei n. 109 
de 11 d·e Ourt:ubro de 1837, que destinou fundos opara esta o1Jeração, começou a 
ser f(:ito no mesmo anno. Junto ao relator·io da fazenda de 8 de Maio de 1841 
acha-se o mappa n. 6, do quaJ. se Vlê que, desde 13 de Dezembro de 1837 até 
10 de Fevereiro de 1841, houve 12 oqUJeimas, sendo instneradas, ·pelo resgate 
1. (}46. 33T notas de todoo os valores, na importa:ncia de 4. 704 :·62-9$000. 

O decreto n. 231 de 13 de Noveml)ro de 1841, ;porém, no art. 6•, autorizou 
o Governo, além de outras operações: 

a'§ 2. • A tomar por emprestimo â. caixa das rendas a pplicadas â. queima do 
papel.-moeda todas as sommas que se arrecadas sem durante aquelle exercicio. 

•«§ 5.• A emittir bUbetes do Thesouro, ou apolices, dentro ou fóra do Im-
perto, ou .nota,s, como mais vantajoso fosse aos interesses do EstaJdo. » 

o<<Esta ultima disposição é appUca'Vel (diz textualmente a lei) para reaH-
zaçãu do restante do credit'o concedido pela resolução ·de 18 de Setembro de 
1840, n . 168, não podendo, .porém, o total exceder â. somma dás notas queimadas 
até a data da presente lei.» 

Em virtude desta di&posição foi feita emissão equ:ivalente â. somma quei-
mada, e .não mais se tratou de applicar a esta operação as rend·as tomadas por 
emprestlmo, e que nunca voltaram a ter ap.plicação ao resgate do papel-moeda. 

Em 2 d e Outubro d!) 1'889, em virtude do art. 9• da lei n. 3. 403 de 24 de 
Novembro de 1888, foi contractado com .o Banco Nacional do Brasil, obrigando-
se elie a retirar da cLrculação: em 1889, 5 o/o, em 11890, igual valor, em 1891, 
10 %, em 1892, 25 %, em 1893, 25 % é em 1894, 30 %, ficando o G.overno 
obrigado a desmonetizar o papel .que restasse em 1894, e a não emittir mais em-
quanto duras·se resse Banco. Em 1889 .resgatou elle, com effeito, a quantia de 
7. 775 :300$000, mas fundind-o-se em 1890 com o dos Estados Unidos' do ·Brasil, 
!para f<·rmarem o actual 'Banco da Reipublica dos Estados Unidos do 'Brasil, ficou 
o CQntracto sem vigor. 

Em 28 de Julho de 1891 foi esse serviÇo de novo contractado com o Banco 
da Republica, em cum1Jriment<> do disposto no art . 7• do decreto n. 1 .154 d e 
7 de Dezembro de l890, obrigando-se elle a amortizar das notas em ci-rculação, 
no valor de 171.081:414$: em 1891, 10.000:000$ ;· em 1892, 20.000:000$ ; em 
1893, 30 . 000:000.$ ; em 11894, 50.000 :000$, e em 1895 o 11ue restasse, podendo 
o Governo reservar-<>e o direito de resgatar trociUlldo-se .por moedas de prata, as 
'l!otas de $600 e de 1$000, caso em que se abateria a somma equivalente da quan-
~ia mencionada. 

Esta o.peração seria feita entregando a Caixa de Amortização no !Banco as 
•notas que <fosse recebendo das Thesoural"ias d·e fazenda, e pagando-as ellie ao 
Tihesouro com ·bilhetes seus, em vez de ser a !ndemnização feita pela Caixa em 
notas do mesmo T.hesouro. 

Em 12 de ·Agooto de 18.91 teve 'lu.gar o primeiro res-gate, da quantia de 
3. 470 :616$500, -sendo por istlo que a,s notas exis tentes na circulação, na !mpor -
ta.ncla. de 171.081:414$000, ficaram reduzidas a 167 .~11 :397$500. 
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Tende cotncldido €sta prim€1ra op€ração com a discussão que teve por ob· 
jecto o Banco da .:ftepubHca na Garoara dos Deputados e no Sena;do, sustou-se 
a su'l. continuação, aúê que .po~· acto legislativo alguma cousa se resolva !!,cerca 
desta importante a.ssumpto. 

Continuando o clamor 1pela falta de moeda de trooos, pol'que os Bancos sô 
emittiram notws de gra;ndes vaLores, em V€Z das d.e ·10$000 a 50$000, tem a Caixa 
trocado, a todas as pessoas que procuram, as qUJantias c1u•e ·apresentam em notas 
de 100$000 a 500$000 do Tbesou.ro. 1Para ·facilitar essa operaçãD, porque já são 
relativamente p{)Ucas ws notas daqueUes <Valores ,ex•is.tentes .na c!rculaçãD, re· 
solveu a Junta Administrativa da Caixa, em sess&o de 14 dle [)ezembro de 1891, 
chamar ao recol'himento as de .100$000 e 500$000 Ida 5• estampa, marcando para 
a sub>tituição, sem desconto, o ;p·razo d·ecorrido dessa data a 31 d.e Março ultimo, 
já ;prorogado a,té 30 de Junho proximD. 

iF.-stão em sll·bstituiç&o a;ctualmente as notas seguintes: 

1$000 {da 5• estampa, <:om desconto, aM o fim de .Março, de ·6 o/o, e a prosegu!r 
50$0GO na fôrma do ant. 13 da lei n. 3.313 de 16 de qutubro de 188·6. 

200$000 da dita estampa, com des<:onto, até o fim de :Março, de 95 %, ficando 
sem valor de 1° de Abril em diante. 

100$000 l h fiOO$OOr j da 5• estampa, sem deS"conto, até 30 de Jun D do corre-nte anuo. 

S6 foram .emi.tti\:llas, em '16 ld·e Fevereiro · de 1891, notas de 1$000 da 7• 
esta;mpa. em su•b•stituição de outras ·do mesmo valor, .para a continua ção dos trocos, 
en1 ~od.os ·O.S quaes figuram. · ~ 

<Não se•ndo grande a quantidade de notas de 500 ~iêis .que existia no deposito 
da Caixa, 1 e fõra mandada em>ttir, afim de auxiliar os trocos, h a mezes se SU1s-
'P€·ndeu o seu emprego nessa operação ; sendo a ,peqUJena ·parte ex·istente reservada 
para a Bubstituição das dilac·eradas d.o mesmo valor, de·pois de suspenso o troco 
por moedas de prata. 

Em 1891 r eceberam..se da Bank-note Company, de New-Y<o,rk, as matas nDvas 
abaixo mencionadas: 

1$00Í1 o a 7• estampa .. ........... , . . ... ... . 3.064.000 3.064:000$000 
2$000 " 8• » ... . , .... .. ... ...... ... . , 1. 800.000 3.600:000$000 

20$000 » " » .. .. ..... . .. ..... .. .... 600.000 12.000:000$000 
50$000 » 7• » , ; .. .. ... , .. ..... ...... 200.000 10 .. 000:000$000 

200$(00 " B ~'- .. .. . ...... ... .. ..... . . . . 100.000 20.000:000$000 

5.764.000 48.664:000$000 

tMas, esta .quantia, em vez de ser indemnizada pela !Caixa em notas do The-
souro, o foi pelo Banco da Repu,blica, .nos termos do seu con.tracto, Hcando por 
este modo resgaJtada . 

lmportando, pois, em 17 .·337 :005$100 ·a somma recebida das Thesourarias em 
notas inutilizadas, 'e em 900 :000$000 as remessas feitas pela Caixa, excederam as 
remes~as reoebidas ·e conferidas ás effectuadas em 16.437:005$100. 

•G.)mo o troco das notas em substituição e das inutilizrudas é fei.to pelas The-
souraria.s, pelos recursos que lhes fornecem as rendas arrecadadas, si falta houve 
foi sup.prida pelo Thesouro, por cuja ordem se fazem as remessas das quantias 
r eclan:: adas, e que são indemnizadrus li Caixa em notas immediatamente inuti-
lizadas. 

Das notas su•bstLtuidas na Ca-ixa e nas Thesourarias, naquella conferidas, 
fizeram-se quatro queima.s: a 1• em 4 de •Feverei ro, a. 2• em 6 de Maio, a 3• 
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em 4 de Agosto e a 4• em 7 -de Novemóbro de 1891, como consta da tabella n. 23, 
na lmportancia •de 3•6. 226 :648$000. 

·Sendo as notas de . 1$000 a 5$000 as que ·têm maiQr :procUJra ·para trocos, 
for81lll encommendadas 6. 000.000 de 1$, 3. ·ooo. 000 de 2$ e 1. 000. 000 de 5$, afim 
de ficar o depos.Jto sup.prido. 

0 movimento em-tre -a Caixa e as Thesourarias de ·Fazenda nos Estados foi 
o seguinte: 

Remettldas ã. Thesouraria do 'Pará .............•............. , . 
» » » de iMatto•Grosso .......... : .... , ..... . 

Total idemnizado pelo Thesouro .•...••....•.....•••.•.•.•.•..• 

iRecebidas das ~Thesourarias e lndemnizadas ao Thesouro : 

Liquidação de 12 de Janeiro de 1·891. ...................... . 
» ~ 17 de Fevereiro de 1891 .•••..•••.•.•••••••• 
» » 5 de Março de 1891 ..•.••.•••..•...••••.•••.• 
» » 20 de -Marça de 1891. ....................... . 
» » 6 de &bril de 18-91 . •.......•... , .......••••.. 
» » 27 de &bril de 1891.. : ..••.•...•.•.••• , •••.• 
» » 21 de Maio de 1891. ....................... . 
~ » 23 .de Junho de 1891 ...................... .. 
~ » 5 de .Agosto de 1891 .•••...••..••••..••••.••• 
» » 2 de Outubro de 1891. ... . .. .............. .. 
» » 7 de N01Vem1bro de 1891. ................... .. 
» » 22 de Dezembro de 189'1 •.•.•..•• • •..••...... 

200:000$000 
700:000$000 

900:000$000 

292:891$000 
1.005:989$500 

611:614$000 
613:619$500 

1. 487:157$000 
822:399$000 

2.374:050$500 
2.142:726$800 
1.160:861$000 
2. 298 :>830$100 

976:436$320 
80:413$880 

13. 86n :9811$-&oo 

tAliém dessas quantias foi liquidada, em 12 de Agosto de 1891, a de rêis 
3. 470 :016$600 • . 

.As .nQtaS trocadas e conf-eridas em Novembro e Dez-embro foram queimadas 
em Fevereiro ultimo, e oPOr istQ nãQ figuram no mappa. 

:Reconhecendo-<Se a impossi·bilidade de serem todas as notas assignada-.; na 
rCJpartlção e nas horas do -e~pediente, tem continuado esse serviço ·a ser fei:to 
extraQréHnariamente, sendo retribuido á. razão de 4$00·(} m~lheiTo. !No anno findo 
foram assim assig.nadas 7.256. 500 notas, importando a· gratíficação em 29 :026$000. 
Os em'Pregllldos ldla. s-ecção do 'Papel-moeda, PQrêm, em todas as ·fQI.gas que lhes 
deixa Q sel'Viço, assignam na repartição as notas de maior valor . 

.Não .possu1n:do os \Bancos emissores os bilhetes que deviam emittir, foram-
lhes, pelo Governo, cedilàiRs algumas ·!lêries das notas em circulação, sendo: 

De 20i)$000 da 6• esta·m:pa, séries 3•, 4• e 5•, no valor de .. 
De 100$000 da 5• estampa, sêries 8• e 9•, no de .......•.... 
De 501>000 da 6• estampa, séries 5• e 9•, no de .•..••...... 
De 20$00 o da 8·· -estampa, séries 10•, 12• e 13•, no ·de ...... . 
De H$000 da 8• .estam'Pa, sêries 22•, 23• e 24•, 1no de ...... . 

46.000:000$000 
12.809:200$000 
10.000:000$000 

6.000:000$000 
3.000:000$000 

77 .·809 :200$000 

.Deu-se disto conhecimento ã.s Thesourarias em offlcios da Caixa ns. 208 
a 226 de 15 de Abril de 1891. 

'D~sde que a emissão dos Bancos foi feita com cedula.s •dlo Thesou>ro, com-
petia-lhes p,rwidenciar sobre o f.abri•co dos •bilhetes que as ·deviam substituir, 
afim de estarem prea>arados, .não Só para retiral-as da circulação, mas >tambem 
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para troco das que se apresentassem dilacerwdlas ; mas, não o tendo feito, tem-
se prorogado o prazo em que as deviam ter substituido, e é fóra de duvida que 
111té 30 de .Junho proximo, •~ata em que finda a ultima prorogação, é illllpOS-
sivel, para alguns •Bancos, começar, quanto mais terminar a dita substituição, 
p<Jr falta de •bilhetes seus. 

Remettendo algumas Thesourarias notas inutilizadas com descontos que não 
estão de accÕTdo ·com o te!Dipo em que se dizem trocadas, o que ·difficulta a 
fiscalização que ld'eve ser exercida pela Caixa, em -circular de 6 de •Março de 
1891 ordenou-Be"lhes que, l!las relações que acomp~tnharem notas sujeitas a des-
contns, indiquem os mezes em que ·foram trocadas e Q abatimento feito, jun-
tando gulas de procedencia das mesmas notas, Q:uando 'recebidas fóra da The-
sourarla, afim ldie verificar-Be si foi ICUrniprido o . art. 13 da lei n. 3. 313 de 16 
de Outubro de 188<5 . 

Na Caixa 'contim.uou o •troco das notas de ·500 réis por moedas de ~ata, 
até que foi mandado suspend·er, por ordem de 27 >d/e Outubro de 1891, tendo-'Se 
trocado nesse anno, como se vê do mappa das queimas, annexo ·com o n. 23 : 

Na Ca-ixa 360.000, na importan-cia de ..........•............... 
Nas Thesourarias 450.308, na de ............................. . 

180:000$000 
225:154$000 

E~ms ainda estão Temettenld'o notas trocadas IPOr pr111ta, anteriormente li. 
ord~m que mandou suspender essa operação. _ 

O saldo que resta em <prata na Caixa de ·Amortização serli. opJÍortunamente 
recolhido ao Thesou.ro, na importancia de 100 :000$000. 

No anno findo não se Tegistrou facto algum de tentativa de falsificação dle 
notas do Thes<Juro, e si alguma teve lugar não chegou ao •Conhecimento do Go-
verno. 

Não tendo a casa Laemert & oC. recolhido li. Caixa todas as notas que lhe 
foram ootregues, afim de as preparar ;para os il3ancos Nacional, do Brasil e do 
.Comrn~;rcio, desta ·cid·ade e Ida ldle S. !Paulo, a Caixa estli. ai·noda cr.ed<Jra daquella 
firma das notas seguintes: 

14 de 10$000 da 7• estaiDJpa,, no valor ·de .. ............ ........ 140$000 
5 » 20$000 .J! 8• » » )) )) ..................... 100$000 
7 D 50$000 » 5• » » )) )) ..................... '350$000 
4 D 100$000 » » » D )) » ····················· 400$000 
8 » 200$000 » » » » » )) ..................... 1:600$000 
5 )) 500$000 D )) ». » D » ...................... 2:500$000 

5:090$000 

/Igualmente deixaram, at!é hoje, de ser recolhidas as notas que, depois ld(e 
preparadas .para a emissão so'b o ·regimen ·do decreto n. 10.2•62 de 6 de .Junho 
de 1890, f<Jram entregues ao Banco ode S. Paulo, na im<portancia de 2.485 :370$, 
sobre o que tenho providenciado, estando a questão em estudo no Thesouro. 

A Thesouraria de Pernambuco, não .tendo notas do Governo em quantidade 
suffi<'~81ll·te para o troco das de 100$000 e 500$000 em substituição, estti. empre-
gando nessa operação 'bilhetes dos 'Bancos; medida que foi rupprovada pela 
'.runta em sessão de 26 de Dezembro ul·timo. Como a Caixa indemniza o The-
souro do valor -dias .notas que vêm trocadas das Thesourarias, o troco feito noo 
EstaiiOE com bilhetes dos Bancos im<porta apenas antecipação, com a qual 
não pe-rde o ·Thesouro nem a Caixa, pois não se altera ·a emissã<J do Governo 
.nem a do-s Bancos. 

E:ste alvitre deve ser empregrud por tol~las a.s !I'hesourarias, quando ·faltarem 
notas ·do Thesouro 1para pagámento ·d•as que se acharem em substituição com 
prazo marcado, 
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Não foram ainda liquidadas as duas ·remessas da Trhesouraria de Fazenda 
do Rll· Grande <110 .Sul; de 28 de Abril e 27 de Maio de l890, que trouxeram 
diversii.S nota.s ·falsificadas. 

Em vO de !Outubro ultimo €xLglo o Thesouro dessa Thesouraria informac;ão 
sobre o modo !por q-ue foi satisfeita a ordem do ll\!1\n!ster!o da Fazenda, em 
aviso de 20 de Ag-osto de 1890, a :que acompanharam as n-otas e ·c6ipla dos 
.PBJPels relativos ao. exame deHas, para que submettesse a processo o Thesou-
re!ro, visto haver contra elle suspeitas de culpabilidade. 
!\B!L , J ~ - ' 

t. 
AUXILIOS AOS BANCOS 

Considerando disposição IPennanente a providencia oda lei de 29 de 'Maio 
de 1871i, restabelecida pela de 18 •~le Junho de 1885, e convencendo-me, IJ)elo es-
tudo que fiz, fortaleci.JIO pelas opiniões dos mais importantes estrubelecimentos 
banca>:-ios desta Capital, da 'Associação Commercial e de cidadãos da mais re-
conhecida competencia, de que as difficuldades do commerclo eram reaes, em 26 
de Fevereiro ultimo vos propuz usar das autorizações que .permittem a Clm· 
cessã'J de auxllios aos !Bancos, sob condições determinadas, abé o maximo de 
25.00C:000$000. 

A essa minha IPropOirte., que vos ..:llignastes approvar, precedeu a seguinte 
eX']losição : 

«Sr. Marechal - !Ha algum tempo luta esta oprac;a com serias l:llifficuldades, 
que t~m embaraçado o gyro normal dos seus ·negoclos. 

•<r!\'ão vos são estran·has as causas desses embaraços, que, em vez de dimi-
nuir-em, .tendem a se aggravar, crea•ndo ·para o commerclo e <para as dem•als 
class~s· productoras ou consumidoras uma ·crise affi!ct!ssima .que, embora se me 
ruflfi·gure de caracter passageiro, produzirá grandes perturbações, si não forem 
tomoadas proviodendas reputadas lnadiavei.s. 

·«No Intuito de habilitar-me l]lara vos poder esclarecer sobre a gravidade <l18. 
situaçii o, procurei ouvir as ID!rectorias de muitos dos mais Importantes esta-
belecimen·tos bancarios que funcclonam mesta Capital, a da Associação Commer-
cial e a Qplnlão de .pessoas autorizadas e Cle recon-hecida competencla em ne-
goclos commerc!aes e financeiros. 

c Pergunte!-lhes quaes as con·~ições actuaes da praça e que providencias po-
deriam ser tomadas pelo Governo, dentro dos llmf.tes de suas attribuições, para 
debellar as dlfficuldades que, ,porventura, existissem. 

•Posso assegurar-vos que foi . unanime a affirmação de que a praça estâ 
atraVE'.t!Sando uma crise penosíssima, e é ina.-d:lavel a Intervenção do Governo para 
remoYel-a. 

- •O eommercio e a lndustria - diz a respeitavel Associação Commerclal, em 
documfnto que submetto A vossa apreciação, e me dlrlglo em respostas As per-
guntM que ·formulei - lutam com as maiores dUflculdades, as suas transacc;ões 
estão q·uasi .paralysadas e os estwbelecimentos de .credito não podlem vir em seu 
auxü!u, !Porque as suas Caixas ·resentem-se da escassez de mumerario. 

"'Sem ·que tal deficieneia possa ou deva Imputar-se A desproporção entre a 
circulação flfjtuciaria Ido :palz e as suas necessidades economlcas e fina-nceiras, 
comtudo o facto se dA e o phenomeno se expi!ca, dl!. pela retracção do capital 
circulante ( effeito inevltavel do e.stado geral de desconflan ç:a ) , já por se haver 
deslocBJdlo não ~pequ,ena parte de numerarlo (100. 000 :000$000, segundo os me-
lhores calculos) desta para as pra.cas do . Norte da Republlca, afim de occorrer 
ao mC'vlmento commerclal da saf·ra da ·borraCiha, 'do assucar e de ~utros pro-
duetos, como periodicamente sOe acontecer . 

ocE accrescenta: .nas clr.cumstanclas e:q>astas ·u<rge supprir a esta praça o 
melo circulante que .(lella se deslocou, por causas trnnsltorias , é certo, mas que 
actuum affilotivamente pela extrema tensão do mercado monetarlo .» 
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•«A escassez de melo circulànte repete o mais antigo e~abeleclmento 
bancario desta cidade, como verificareis em ca•rta que a.presento A vossa lei-
tura - oé d·e facto incontestavel: a sua larga exportação para os Estados .do 
Norte da Repuoblica, a sua intervenção contlntla nos Estados visin:hos <!resta Ca-
pital, e, por outro lado, o retrahimento absolu.to dos capltaes 1J11rticulares, na-
turalmente timldos e •recelosos pela •diescon.f!a.nça lnevltavel ·em uma conjunctura 
assim diff!cil ·.e de diminulçã:o •geral de valores, a·ggravada pela consl!dleravel e 
e:rtraordinaoria baixa do cambio, tudo, em summa, e:x;pll.ca, !POr modo irrecusavel, 
o facto ,que a!h1 estã palpavel não semdo posslvel, â !Primeira vista, dizer atê onde 
vão a.E legitimas necessidades <las transacções normaes desta importante praça, 
nem tão pouco asseverar oom exacti<Jão OODJile, porventura, ~possa começar qual-
quer demasia condemnavel da sua activi<llade commercial e Industrial.» 

•«Com este modo de encarar a si.tuação da· praça estão de accõrdo todas as 
opiniõ~s que tive ().l}portuni•da:de de ouvir, l!IJ.gumas das quaes escriptas em do-
cumer,tos qu.e podeis examinar, firmados !POr directores de estabelecimentos 'bl!in-
carios da maior respeitabilidade ou por cidadãos <!:e •reconhecida I!IPtidão no 
assumpto. 

·«Para obviar a taes diÚ!ouldades uma providencia me ·foi unanimemente In-
dicada pelos !Bancos, associação commereial e cLdoailãos oa. quem consulte! - a da 
lei n. 2. 5o65 de 29 de !Maio de 1875, restabeleci-da pela de n. 3. 263 de 18 de 
Jun'ho de 188.5, que permlttem o auxilio aos lBancos atê o maxlmo de 25,000 :000$, 
mediante garantias seguoras e prov.idenclas para o resga.te das quantias adian-
tadas. 

••A uniformidade da Indicação e a confiança d~itada nessa providencia 
desper.taram-me a necessidade de eX'llminar si, em vista da .nova legislai;l!.O solbre 
•Bancos de emissão e do contracto para o resgate do papel-moeda, taes auxil!qs 
poderiam ser prestados aos Bancos por força das citadas leis. 

«llim vi·rtllld:e da disposição do art. ao, § 2°, do decreto .n. 1.154 de 7 de 
:Oezembro ode 1890, Tea>roduzida no art. 9° do de n. ·1.•227 de 30 do mesmo mez 
e amno, obrigou-se o Gwenno sim:plesmente a não conceder a estabelecimento 
algum bancarlo o ld[reito de emittir ·bilhetes ao portador, que conferio ao IB~~>nco 
r:Joa R epubllca. Não a.brlo mão o legislrudo·r, nem poderia !azel-o, da faculdade de 
emittir. · ' 

«E' certo .que, em compensação do privilegio de emissão concedido âquelle 
Banco, ficou elle eibCarregado do resgate do papel-moeda do Thesouro, sob as 
dlruusulas constan.tes ão decreto dtl!id•o de. 7 de Dezembro (art. 7°) e do de 
30 de Dezembro (art. 44). 

<tParece-me, entretanto, que a emissl!.o de que tratam as leis a · que me 
tenho ref.erido, pelo . seu caraoter especial e provisorlo, contendo em seu texto 
.providencias efficazes opara o resga-te, não repugnam com os direitos e deveres 
a qu~, ;por disposição legal, estâ adstrlcto o !Banco ,doa Republlca . 

. «.F.ffectivamente, tanto a lei dei 1875 como ·a de 188·5 a.pplicam ao .resgate 
do yapel emittldo o capital e os juros pagos pelos 'Bancos em virtude ode Slllas 
disposições. ·Si a lei n. 3 .·39'6 de 24 d·e iNovembr.o :de 18818 ;trouxe a. de 18·85 
ligeira modificação, derrogando-a na parte em que ~amda applicar ao resgate 
do papel-moe4.jla os juros das quantias a:dlamtadas aos Bancos, -deixou, evidente-
mente, eom vigor •a parte ·que destina para aque!le fim o .capital emprestado. 

«Nem as leis sobre emlssões ·bancarias, nem os contractos -celebrados para o 
resgate do paJpel-moeda constituem, ;portanto, embaraço para a ex8C'Ução das re-
feridas n•l&posições, que consagram auxílios aos !Bancos. 

,,,Nestes termos, em vista dos embaraços com {lue lu,ta o commercio, e re· 
ceiando que o desa:nimo avassalle os espiritos e oorram opertgo os ma!IJ leg1-
timos e Importantes interesses, não vacillo, de accõrdo com as opiniões a que 
me tc·nho ·referido, em snggerl·r-vos a conveníenda de se lançar mão daqueHlliS 
medit'&s, •reclamadoas com grande insistencla. . · 

q'Por mais de uma v.ez, em situações analogas, o reniedio 'lia sido efficaz 
e a confianca se tem de prompto restabelecido. 
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•E' mesmo natural que, dada a Intervenção reela.mada, não sô os capitaes 
que emdgram para o Norte, como os que· repousam d·esconfiadoOs na bolsa do 
trabalhador e do lmmlgramte, nas caixas do proprietarlo, do <laJpitalista e dos 
proprios iBancos, volvam á circulação, e cesse desde Jogo a necessidade daque!la 
lnterv•enção. 

o:Devo .repetir-vos que tenho acom:panhado com o maior interesse os movi-
mentos da praça. Si IIlão sou muito inclinado á idêa da intervenção do Governo 
em taes assumptos, comp.rehendo .bem que alguma cousa effi.caz se ,pôde fazer 
sem offensa aos princia:>ios, e asseguro-vos que tenho fei.to. Os grandes saLdos 
do Thesouro, em quantia superior a 60.000 :000$000, .estão odeposita·dos nos dous 
mais importwntes BatliCOs desta ICwpital, e os .saldos das Thesourarias dos Es-
taJ;JJos ·tambem têm sido postos á disposição de estabelecimentos bancarios, que 
os .tJ!m .sol1<litado, evitrundo-se, dessa arte, a remessa .e .g:randes sommas para a~ 
demais praças da Republica. 

~A situação actual, porém, reclama outras vrovidenclas, qu.aes as que ficam 
indicadas, parecendo-me que não ê licito ao Governo denegai-as. 

•~ubmettendo ao vosso esclarecido <lriterio ·estas ligeiras observações, ba-
sead.al' em documentos que as confirmam plenamente, procederei de ac<lôrdo com 
a opinião que tenho emittido, si outra cousa mão deter.minardes. » 

Em vista do estado actual da praça, entendi dever usar da autorização nos 
termos !.':la lei d·e 1'2 de Junho de 1885, tendo sido emprestada ao Banco da. 
Repuulica dos Estados Unidos do Brasil a s-omma que .pedio, mediante caução 
d.e apoU.ces . 

.Ha sido, ,porém, arguida c•e improfícua a med.ida • om a restricção establ)-
leclda naque!la lei, IJlÓr .que a maior par.te dos Bancos, tque soli-citam auxil!os, 
tem çs seus tltulos da divida ·publi<la geral sujeitos a operações• amtcriormente 
feitas, e ficam por isso fôra do beneficio que procurei ministrar-lhes. 

Estudando as conddções da praça o .Congresso, estou certo, deeretará as 
providencias que em sua .sabedoria julgar convenientes para melhorai-as. 

BANCOS EMISSOR ES 

Os Bancos emissores seguintes lançaram na circulação até 31 de Dezembro 
ultimo: 

Bamcc da Rcpublica dos E. U. 
1•r, Brasil : 

Emissão propria .............. 
Dita por acquisição do direito 

do Banco do Brasil. .... . 
Dita, ldlem do J3anco Emissor 

ik> Sul. .................. 
Ban<lo de Credito Popular ..... 
Bam•"O ·Emissor da Bahia ...... 
Ban'!rJ Emissor de Pernambuco 
BancJ ·Emissor do Norte ...... 
Banco ldla Bahia ........... ... 
Ban-co União de S. Paulo ....• 

Sobre Sobre 
base mfltamoa base de apo.z«oes 'llotal 

148.542 :2•60$000 50.000:000$000 198.542:260$000 

75.000:000$000 .............. 75.000:000$000 

.............. 3.500:000$000 3.500:000$000 
23.114 :000$000 5.900:000$000 29.014:000$1100 

4.000:000$000 5.500:000$000 9.500:000$000 
15.558:200$000 .............. 15.558:200$000 
..... ......... 1. 000 :000$000· 1.000:000$000 
4.000:000$000 .............. 4.000:000$000 

.............. 10.001:500$000 10.001:500$000 

270 ~214:460$000 75.901:500$000 346.115:960$000 
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.A.s quantias depositadas .em ouro !oram: 
Pelo Ba·n-co da Repub!iéa dos' E. U, }. 

Pe!:~B::::~l~~· ~~~~~~ .. ·;~~.~~~~~~~r~~ 
seu direito ·ao pr1mmro .......... . 

Pelo 
}) 

D 

}) 

Banco ·de Cr~dito . POPular ... , : . } 
» da Bhaia, ...... , ........ . 

. ' 

» Emissor da ·Bahia ...... .. 
» · » de Pe11nambuco .. . 

que emittio o triplo. 

que emittiram o ·dobro. 

49.614 :090$000 

2.5. 000 :000$000 

11.557:000$000 
2.000:000$000 

2.000:000$000 
7.779:434$630 

97.850:524$530 

tDe todos esses Bancos o unico que não pedio empres-tadas notas ·do •Governo 
para a sua eml.~são .foi o União de S. Paulo; o de Credito :Popular tambem não 
:se s<:>rvLo dessas .·notas, in as tem emitti.do as .que Lhe foram cedidas pelo Banco 
i'Ja !P.epublica, umas perteiiJCentes ao extincto Banco dos Estad.os Unidos do 
Brasll, e outras vindas •para a sua emissão e por elle não empregadas: pre-
tendeu, é verdade, obter as de 1$000 até 5$000, mas não lhe puderam ser ce-
didas, JPOis essa emissão traria, sem duvid~, •prejuízo ao Thesouro, confundindo-se 
com a do Esta·do. 

Tendo decorrido bastante tempo para que os Bancos se preparassem com os 
.bilheÚ~ precisos .para substituírem as notas que lhe foram emprestadas, no valor 
de 77.809:200$000, .deixaram de providenciar, até que, reconhecendo a incon-
'V'enioocia de •continuarem taes· notas a circular, em sessão de 27 de Junho de. 
·1891 1esolveu a Junta da ·Caixa declarai-as em subst!tuiçil.o, pedindo ao Governo 
intervil>sse para que os Bancos ·tratassem de prover-se .dos bilhetes necessarios 
á. sub~tituição e ao serviço do troco dos dila.cerados, sendo attendido. 

Sómente o Banco da Re.publica estâ preparado com os bilhetes precisos para 
esse serviço, esta!Jldl() os demais ainda a .pedir novo .prazo ou que o Governo 
mande encommendar os bilhetes. 

E' minha opinião : 

1•, que os Bancos regionaes só devem emittir ·bilhetes ·dos valores de 10$000 
até 50$000, afim de facilitarem as transacções commerciaes .e o custeio da vida 
local, ficando ·a emis·são dos :de maiores valores reservada ao Banco da Repu-
blica; 

2'•, que os bilhetes dos Bancos devem ser das mesmas -estampas ou desenhos, 
como preceitua o art. 8• d-o decre-to n. 10.262 de 6 de Julho ·d•e 188·9; e, como 
deve .baver um Banco regulador, tambem entendo que esse deve ser . o da iRepu-
bHca, ,pareoondQ--me que a diverstdadc de estampas é mais uma razão para a 
pouca confiança que inspiram os bilhetes em circulação. 

Além disso nem todos os bilhetes têm sido assignados por pesosas comp•e-
tentes para fazel-o, •nem se tomaram ·provi-dencias que · garantissem o .prompto 
exame e :reconhecimento daquelles cujo recebimento tem susci-tado duvida e hão 
stdo até rejeitados em muitos lugares. 

Pvra obviar aos inconvenientes que se apresentavam, em officio n. 56 d.e 12 
de Março de 1891, propoz o Ins.pector da 1Caixa: 

1.• Que os bilhetes de tod10s os Bancos fossem assignados, n.os termos do 
decreto n. 165 d-e 17 ·d-e Janeiro de 1890, pelo chefe da emissão ou seu substi-
tuto, e ·rubricad-os pelos fiscaes, cessando quaesquer praticas em contrario; 

2.• Que, com exc9ilção dos dos Bancos da Republica ·dos Estâ.dos Uni·dos 
do Brasil e de Credito _Popular do Brasil, os bilhetes só tenham curso obriga-
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torio nas reS>Pectivas circumscripções, sendo, poJCém, obrigados os. ;sancos emis-
sores a t'eceber nas suas transacções os bilhetes uns dos outros, como determina 
o art. 4•· do decreto n. 782 !de 25 de Setembro .;te 1890; 

3.• Que cada Banco tenha na \Capital Federal e nas dos Estados agencias 
ou caixas filiaes, que possam trocar os seus bilhetes repeUidos . pelo commercio 
e pela po.pulação, que, não pert·encend<o 'á circumscripção do Bane<;>, não têm o·bri-
gação d·e ·recebei-os ; 

4.• Que a obrigação das repartições publicas .de receberem os bilhetes dos 
Banc'>s seja restricta á circumscripção em que esses bilhetes têm curso legal, 
na fôrma dos .decretos que os habÜitarem .a emittil-os; 

5.• Que o 'Banco dé emissão remetta o .bilhete n. 1 d.e cada estampa e 
valo~. devidamente assignado, á Caixa de Amortização para o seu album, afim 
de po·~·er-se nella proceder ao exame dos que a1)parecerem na circulação suspei-
tados de falsos ou falsificados; remetteil'do o de n. 2 e os segu,intes, até a quan-
tida;le precisa, ás r:rhesourarias de Fazenda da circumscripção, para o mesmo 
fim; SEI1C<> esses bilhetes marcados a carimbo com a palavra - Specimen. Dos 
bill1et~s {las estampas e valores já emitÜdos remetterão a essas repar tições qual-
quer numero que sirva para .confronto e verl.fiocação', em casos de duvida ; 

6.• Que, terminada a emissão da série dos .bilhetes de cada valor, o Banco 
emisRor remetta á Caixa de Amortização· e 'âs T llesourarias .da circu.mscrip ção 
Telaç::Lo dos respectivos signatarios, com declaração dos numeros assignados e 
ru.bricados por cada um, caso tenham sido diversos, afim de .pod.erem essas r«· 
partições ·Msci'iminar os verdadeiros .dos falsos, e esclarecer o .publico e as 
autor!Jades, quando preciso. 

Em vista dessa proposta, o meu antecessor recommendou aos fiscaes do Go-
verno junto aos Bancos emissores qu.e fizessem cumprir o indicado na .provi-
denci~. 6•, ficando as outras sem solução. 

!Ocl bilhetes emittido; têm !Penetrad•o em · todos os Estados da União e por 
essa r~zão, grande hão sido a confusão e a recusa delles mesmo nas res.pectivas 
circumE:cri.pções. 

O Banco União de S. ·Paulo mandou ;preparar os bilhetes da 1• estampa, 
que emittio, nas officinas de Laemmert & C. desta cidade ; o trabalho, porém, 
apedar ·de não ser tão bom como se devia desejar, satisfez ás ·exigencias ·do mo-
men:··': mas, tendo ap.parecl:do na circulação bilhetes de 100$000 ·sübre base <àe 
apo!it•r.s, e de ·500$000 sobre base metallica, estes ainda não emlttidos pelo 'Banco, 
•recon heceu-se terem sido fa·bricndos nas referidas officinas, e emi.ttidos <POr mão 
criminosa, o que obrigou á Junta 'Aôministrativa da Caixa a resolver, em sessão 
de 30 d·e Março de 1891, que fossem recolhi:dos os desses dous' valores j'á emit-
tidos ; e como ·por essa oocasião tivesse sido pelo Thesouro determinado que 
n!to fossem aceitos nas estações de fazendla, ·em sessão de ~7 d·e Abril d-o dito 
anno resolveu-se que, durante o prazo marcado para o recolhimento dos de 
500$000, isto é, atê 31 de Outubro, fossem aceitos nas estações da circumscripção. 
Esse prazo, .proTogado até 31 de Dezem.bro, o foi de 'llOVO atê 31 de Março, por 
·d•eliberação da Junta, de 23 de Fevereiro ultimo, afim de serem trocados os 
.poucos que d·eixaram de acudir ao troco até 31 de Dezembro attendendo assim 
li r epresentação do Banco, que al!egou ,prejuizo de 'Pessoas 1g11orantes do reco-
lhimento e moradores em paragens longiquas, como o Estado !à<e Goyaz, com-
prehendido na sua clrcu.m.scripção. 

O resultado do processo, a que foram submettidos os implicados no fa;brico 
e intlOdUJCção dos bilhetes, foi Teferido pelo Jornal d;o 0011lml4ermo de 23 de 
Outubro de1 1-891, nos termos seguintes: 

•«Processo de moeda falsa - Pelo Sr. Dr. Salvador Moniz, Juiz de Tri-
.bunal Civil e Criminal, foram hontem .pronlllllciados, como incursos nos artigos 
239 e 241 do Cod.igo Penal, Antonio Alves .àoe Oliveira e Henrique Rodrigues da 
Silva, e s6mente no art. 241, 'do mesmo Cadigo, Ma'l"ia Joaquina da Silva, por 

27 
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haverem, como empregados da litog~i'aphia Laemmert & C., ·na rua dos .Invalidos, 
desta •Capital, fabricado, os :dous primeiros em duplicata as cedulas que servem 
para a <!missão do Banco Uinão de S. Paulo, d·e cujo ·preparo se erucarregara o 
mencõonado estabelecimento litbographico, e falsificando a assig.natura do chefe 
da ein:ssão, introduziram-as na circulação, como si verdadeiras· fossem, por in-
terme:l~o de Maria .Toaquina. da Silva, que era mãi de Henrique Rodrigues -da 
Silva, a qual, ora com estas notas falsas fazia compras em diversas casas de 
commercio, receben<l.o o troco em boa especie, ou trocava-as sómente ou descon-
tava-as, r.estitui!ndo os lucros auferidos em ·dinheiro corrente a .<\,ntonio ·Alves de 
Oliveira, afim •d·e fazer-se a divisão en.tre elles i"nteressados neste negocio. 

·«Foi julgada improcedente a denuncia dada contra Fortunato Bene.'l•icto 
.Scoz, .por não existir no p'rocessado vehementes indicfos que autorizassem a sua 
pronuncia tambem, o que jâ. anteriormente havia · sido reconhecido pela Promo-
.toria Publica, na· sua promoção no summario da cul·pa . 

. <<'2\{a;ndou-se passar alvarâ. d.e soltura a Fortuna to Benedicto Scoz. n 

O Banco Emissor de ;pernambuco, odepois de ter-se servido das do Governo, 
com que niciou a sua emissão, mandou d'azer nas officinas de Paulo Robin 

11o C., desta cida-j:e, 140.000 notas de 100$000 com que continuou a mesma emis-
são. Esses bilhetes são melhores. dos que os emlttidos pelo Banco União de 
S. Pat:olo, mas a sua emissão tem sido um mal .para a circulação, .porque, s-e-
g;undr, representou o GovernG do Estado, alli SUiperabundam, falta·ndo os d>e pe-
quenos valores, de que todos sentem necessidade. 

O Banco Emissor da [Bahia tinha encommendrudiO !1. Casa da ,:Moeda o ra-
brico de bilhetes para a sua emls·são, pois deSde ,27 ;d1e Abril de 1891 havia a 
.Junta resolvrdo que não mais se emprestassem aos Bancos notas do Thseour{, 
em cor:sequencia do perigo de apagarem-se os car>mtios e virem ellas a ser tro-
cadas como do .Estado, -emittiodas pela .CaL'ra ; como tem acontecido em diversas 
Thesourarias, apezar .:Ias reiteradas recommendações, odessa repartição e do The-
sou.ro. 

Depois de grande demora, •vieram â. Caixa os de 100$000 alli fabricados; mas 
a .Junta, examinando-os, resolveu, em sessão ;l\e 118 de Novembor de 1891, que 
não fossem emittido.s, !1. vista da imperfeição do seu !Preparo. 'Deste modo ficou 
imposs·•bllitado de elevar a sua emissão soobre base de a.polices, não obs·tante 
haver depositado ne.sses titulos 1. 5G~ :000$000 desd~ Março e 500 :000$000 desde 
.Julho de 1891. 

"l'endQ-.se•'marcada prazo para que -os Bancos que emittlram notas do The-
souro as recolhessem, e não possuindo ainda bilhetes seus a maior i)arte delles, 
tem eFse . prazo sido prorogadlo diversas vezes, sendG a ultima, por delibera-
ções da .Junta de 23 de 'Fevereiro e de 3 de :Março, até 30 de .Junho deste 
anno. 

Acham-se, IPOis, em "SU:bstltuição os seguintes bilhetes dos Bancos de emls-
são: 

Do Banco Ga Republica ........... 10$000 da 8• est., 22•, 23• e 24• séries 

Do Banco da Eahia . .•...•.. .... Q) 10$000 da 
"" 

8• est. , 22•, 23• e 24• Slérles·. 

Emissor da Bahia .... o 20$000 da s• est., 10•, 12• e 15• sérieS' Da Ban{!O ,.. 
;:1 o 

Do Banco Emissor de Pernambuco ~ ·50$000 da 6• est., 5• e 9• sérles .s::: 
E-< 

Do Banco Emisso.r do Norte •..•• l : '""'""' .. 5• est., 8• e 9• sérit>.; 

Do Banco Emissor do :sul, hoje . o 
7, 

fumdido no da Republlca . .... .. 200$000 da 6• est., 3•, 4• e 5• ·seriea 



Do iBanco União 

" )) 
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de S. Paulo,.... { 100$000 1 
sem tempo mar- 500$000 J 
caJdlo. . . . . . . . . . . 200$000 

1• estampa, publicadas 'llBS offi-
·~inas II.Iaemmert & C. 

Idem, Idem. 

Nada tendo disposto o decreto n.. 165 de 17 de Ja,neiro .dle 1890 sobre a 
applicação a dar ao valot· dos biLhetes dos Bancos, que não vierem ao troco no 
prazc, annunciado, entenden:~lo estarem em vl4:"or a resolução 'll. 3. 403 de 24 de 
Novembro de 1888, art. 1•, § 6° n. 3, 2• .pa:rte e o decreto n·. 10 .262 ·de 6 de 
J.ulho de 1889, art. 45, que mandam appUcal·o ao resgate dQ papel-moeda, Jogo 
qu·e findou o IPl'azo marcaJdlo .para o .recolhimento dos bilhetes de 100$000 de 
500$000 do 'Ba•nco União de S. Paulo, offlciou a .Caixa ao ·respectivo fiscal, afim 
de qU·3 ·p.rovidemcia:sse para recol<hlmento ao Thesouro da importancla dos bilhetes 
iprescrlptos, nos termos das citadas disposições e do art. 1°, ~ 14, ld:O decreto 
n. 135, acima referido. Resolvendo, porém, a Jumta ampliar ainda o p.razo para 
o troc,>, não se effectuou o alludido recolhimento. 

1Pa:cece-me jUJSto a:p:plicar aos <bilhetes dos Bancos a legislaç!l.o q.ue regula a 
substituiçã.o das -notas kliD T.hesouro. Si se julga exorbitante o desconto .feito nas 
notas e a :perda õo valor no fim õe mais de tres amnos, 'depois de chamadas a'o 
troco, é excessivamente gravoso para todos, inclusive os mesmos Bancos, ficarem 
:prescriptos findo o .prazo marcado para essa operação. 

Con'l'êm, por.tanto, que por lei ser.ia alteraldla. esta parte da lei de 11888, e 
dos 'decretos de 1889 e 1890. O trabal-ho augmentará um fpouco, mas estabele-
cer-se-ha u'lliformiõade, em materia em q.ue toda a excepção é odiosa. 

iNão obstante âs recommendações da Caixa e do T-hesouro, continuam a vir 
üas Thesourarias notas carimbadas para os Bancos, trocadas e inutillizadas como 
sl foflsem de Thesouro 

Tendo a Associação Commerciul de Santos representado contra o facto de 
recusar-se a Alfandega a receber bilhetes do :Banco dos Esta:dos Unidos ld!o 
Brasil. ·bQje a. cargo do Banco da Republioa, res()Jveu-se, em EreSSã() da Junta. de 
2-6 de ~ezembro ultimo, q.ue, baseando-se a ot1.l.lem .de 18 'de Setembro, -contra a 
qual Ieclama aquella Associação, no art. · 8• do d-ecreto n. 1.227 de 30 de De·· 
zembro -de 1890, tnão podia ser revogada, ·deven.do, .porém, o Governo obrigar o 
Banco a ter em .Santos agencia ou agentes que troquem os seus bilhetes, que alli 
não têm curso obrigatorio. 

O.s bilhetes r.51Qs iBancos em circulação são : 

De 10$, 20$, 50$, -10·0$, -200$ e 500$, carimbados sobre notas do Thesouro; 
Dt3 100$, 200$ e 500$, •fabricados na -casa Laemmert & rC ., .para o ~anco 

União de S. iPaulo ; 
De 10$, 20$, 30$, 50$, 100$, 200$ e 500~. fabricados pelo .Bank-moten-I·nstitut 

de Leipzlg, para o dito Banco ; 
.:Ue 100$, fabricados na casa Rohln <E C., para o Banco Emissor de Per-

nambuco; 
oDe '10$, .20$, 30$, 50$, 100$ e 200$, fabricados· pelo Banco-noten-Instltut de 

Lel·pz·;g, ~:para o tBanco ·dia Republlca dos Estados Utnidos do Bra:sll; 
De 5$, 20$, 100$, 200$ e 500$, pelo dito Bank-noten-T111istitut, ·para o Banco 

dos lElstados Unidos ·do Brasil, cedidos pelo da Republica ao de Credito !Popular 
do Brasil; 
~ 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 30$, 50$, 100$, 200~ e 500$, pelo Ba'llk-note Com:pa.ny, 

'dle New-Y:ru-k, para o Banco de Credito Po,pular üo !Brasil; 
iNa Ba:nk-note Company, de New-York, :para o .Brunco de Credito Popular 

do Brasil; 
Do 10$, 20$, 50$ e 100$, na dita Ban•ke-Jtote ICompany, para o Banco Emis-

sor do Norte ; 
De 30$, ·60$, 100$, 200$ e 500$, em uma of!lclna da Inglater.ra, para os Bancos 

do Brasil e Nacional. 
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iNo rJeio: de tama'nhà: vàrieõ.ade lile estampas e de fabri<!o .não admira que as 
emtssões bamcarias encontrem rep.ugnan,cia Na população e no commercio, que não 
póde verificar a vera-cidade dessa multidão de bilhetes. 

Nli. queima de 4 de Agosto 'dle 1891 entraram 7.4195 bibhetes de diversos va-
lores, ma importancia de 19.916 :070$000, do iBanco .Nacional, reeol~os por elle 
e .pelo :Banco da Republica, subrogado ·dos seus direitCI.;; e ob.rigações; de Abril a · 
Junho de 1891. 

EMISSÃO DO BANCO DO BRASIL 

Não ,eomprehendi este !Banco -entre os de emis·são creados pelo decreto ode 
17 de Janeiro de ·1890, por estar sujeito a .regras diversas. A sua emissão é 
feita or.a conformidade da lei 11. 1.349 de 12 de Setembro .de 1866 e a substituiçãe; 
de s0us bilhetes reg.ulada pe1o art. 5° da de '6 de Outubro ,:le 1835, alterada pelo 
art. 13 da lei n. 3. 313 de 16 d,e Outubro de 1886 ; além ·disso os seus bilhetes 
só têm curso obri.gatorio nesta cidade, embora, :por co.nfiança ou tolerancia, cir-

, culem em grande parte üo Brasil, pelo meno.s em tOiJio o Sul, a; contar desta ci-
dade. 

O ·Banco do .Brasli havia-se •preparadCJ pa\':>. obter ü favor da emissã<>, no~ 
termob de. \!!ta.do dec.retCI de 17 ldle Janeiro de 1890, sobre base metallica, depo-
sita,ndCI no Thesouro, em ouro, 25.000 :000$000; mas, tendo transferido ao da 
:Republica o seu direito e o seu lastro metallico, ficou exonerado da responsabi-
.Udade da .emissão feita, a q'llal esllá a carg-o do .referido Banco da. R.epuljJ.i.Ca. · 

Tendo apparecido no mercado, em differentes lugares, bilhetes de· 50$0001 'das 
séries A. 'B. 1C., da antiga emissão, falsificados, foi por elle requerido prazo 
para u substituição ·e pela Junta, em sessão de 30 de iMarço ldle 1891, marcado o 
de seis mezes, prorogados até 31 ·de. Dezembr-o ultimo, por deliberação de 11 de 
Seteml'ro de 1891, determinando-se nessa .occasião que 1nesse trabalho se obser-
vasse o I§ 9• •Jio art. 1° da lÉ~i n, 1..349 de 12 ·de 'Setembro de 1866, os arts. 14 
e Hl do ·decreto 111, 3.720 de 18 .d,e O~tubro do mesmo anno e o art. 13 da le'l 
n. 3.'313 de 16. de Outubro .de 1886. 

Os bilhetes de .5·0·$000, apprehimdidos em diversos lugares e por dlifferentes 
autoridades, foram examinados ma secção do papel-moeda e devolvidos, com os 
resp~tivos termos, :para serem juntos aos processos contra 'os portadores. 

Em 6 de Maio de .1891 foram queima-das 10.228 11·2 motas ou bilhetes de 
diveii!'as .séries da matriz e das caixas filiaes do Maranhão e de S. Paulo, tro-
cados de Outubro de 189Q até 30 ;J.e Março de 18411, '!la importancia ldle 662 :610$000. 

Nn annexo IB encontrareis outras i-nformações colJ!üdas nos ulti.mos balan-
cetes dos ~am-cos de emi-ssão e de circulação, ou de credlito real, ·que OIS têm re-
met-tiào ao Thesouro. 

Fl!M DO 3° VOi.iUIME 
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